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RESUMO 

  

A perda de bens, como efeito da condenação penal, também referida como confisco, consiste 

na transferência ao poder público do produto e do proveito derivado da infração penal, 

ressalvado o direito do lesado e do terceiro de boa-fé. O estudo cuidou de duas espécies de 

perda de bens no Direito Penal brasileiro: a perda clássica, que atinge os bens, direitos e 

valores, direta ou indiretamente, derivados da infração penal, ou seja, o patrimônio ilícito do 

condenado, e a perda subsidiária, que se resume na perda do patrimônio lícito do agente, em 

parcela equivalente ao patrimônio ilícito. A perda de bens é importante para a prevenção e 

repressão à criminalidade organizada, cuja atuação volta-se para a busca do lucro. O processo 

penal brasileiro possui mecanismos importantes para tratar dos efeitos decorrentes da perda de 

bens, tais como as medidas cautelares reais. Porém, boa parte de sua estrutura é voltada para o 

acertamento da culpabilidade e com a perspectiva de um crime comum. Convenções 

internacionais, que inclusive foram ratificadas pelo Brasil, deram um impulso mundial para a 

valorização dos aspectos patrimoniais oriundos da criminalidade organizada. Isso fez surgir 

um novo paradigma para o processo penal em todo o globo, que deve ser também inserido no 

processo penal brasileiro. Antes de mudanças legislativas, a valorização da perspectiva 

patrimonial impõe a necessidade do surgimento de uma nova cultura e mentalidade do 

operador do direito. Isso irá repercutir desde na investigação criminal até no destino dos bens 

perdidos. Não mais basta evidenciar a materialidade delitiva e a autoria para os casos que 

envolvem a criminalidade organizada, mas é preciso identificar e assegurar o patrimônio 

suspeito. É preciso instituir agências públicas com a finalidade específica de atuar para a 

preservação dos bens acautelados e para dar-lhes, com a declaração de perda, um destino 

social justo. No plano legislativo, é preciso instituir a perda alargada, com critérios legítimos e 

proporcionais, para que o patrimônio do imputado, desproporcional e sem comprovação lícita, 

também possa ser objeto de perda. Esse instituto projetado elimina a necessidade de se 

vincular o patrimônio do agente a alguma infração penal. Para a preservação do equilíbrio 

entre eficiência e garantismo, é preciso instituir, visando à aplicação da perda alargada, um 

procedimento penal autônomo e com critérios probatórios claros e adequados para o 

acertamento patrimonial.  

 

Palavras-chave: Perda de bens. Processo penal. Criminalidade organizada. Eficiência e 

garantismo. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

  

The confiscation, as effect of criminal conviction, consists of the transfer to the government 

the product and the benefit derived from a criminal offense, subject to the right of the injured 

party and the third party in good faith. There are two kinds of confiscation in the Brazilian 

Penal law: classic confiscation, which affects the assets, rights and values, directly or 

indirectly derived from a criminal offense, in other words, the illicit assets of the convict, and 

the subsidiary confiscation, which is the forfeiture of the illicit assets of the offender, 

equivalent to illicit equity tranche. The confiscation of property is important for the 

prevention and repression of organized crime, whose performance turns to the pursuit of 

profit.The Brazilian criminal procedure has important mechanisms to treat the effects of 

confiscation of assets such as real precautionary measures. However, much of its structure is 

geared towards testifying the culpability and the prospect of a common crime. International 

conventions have even been ratified by Brazil, gave a global push for the appraisal of the 

aspects of equity derived from organized crime. This made a new paradigm for the criminal 

justice system to arise across the globe, which should also be inserted in the Brazilian system. 

Prior to legislative changes, the valuation of the equity perspective imposes the necessity of 

the emergence of a new culture and mindset of the lawyers, prosecutors and judges. This will 

play a decisive role in the criminal investigation as well as the final destination of the 

confiscated assets. A real evidence of a criminal offense and its authorship for cases involving 

organized crime is not enough, it is necessary to identify and assure the suspect equity. It is 

required to establish public agencies for the specific purpose of acting for the preservation of 

freezing assets and give them, with the confiscated assets, an equitable social destination. On 

the legislative front, it is required to introduce the extended confiscation with legitimate and 

proportionate criteria, so that the assets of the accused, disproportionate and without lawful 

evidence, may also be subject to confiscation. This institute designed eliminates the need to 

link the wealth of the agent with any criminal offense. To preserve the balance between 

efficiency and fundamental rights, it is necessary to institute, aimed at applying the extended 

confiscation, an autonomous procedure with clear and suitable evidentiary criteria for 

certifying the assets. 

 

Keywords: Confiscation. Criminal procedure. Organized crime. Efficiency and 

fundamental rights. 

  



 
 

 

RIASSUNTO 

 

La perdita del patrimonio, come effetto della condanna penale, nota anche come confisca, 

consiste nel trasferimento al pubblico potere del prodotto e del vantaggio derivato 

dall’infrazione penale, con riserva al diritto del pregiudicato e del terzo di buona fede. Ci sono 

due specie di confisca del patrimonio nel Diritto Penale brasiliano: la classica confisca che 

raggiunge il patrimonio, diritti e valori, diretta o indirettamente, derivati dall’infrazione 

penale ossia il patrimonio illecito del condannato; e la confisca per equivalente che sarebbe la 

confisca del patrimonio illecito dell’agente in parti pari al patrimonio illecito. La confisca del 

patrimonio è importante alla prevenzione e repressione della criminalità organizzata, il cui 

esercizio riguarda l’ottenimento del profitto. Il processo penale brasiliano possiede 

meccanismi importanti per trattare degli effetti che derivano dalla confisca dei beni, come 

ordini restrittive reali. Però una parte grande della sua struttura è recata all’aggiustamento 

della colpabilità e con prospettiva di un reato comune. Convenzioni internazionali, le quali 

sono state assunte dal Brasile, hanno dato una spinta mondiale alla valutazione degli aspetti 

patrimoniali originari dalla criminalità organizzata. Questo ha fatto emergere un altro 

paradigma al processo penale in tutto il mondo e che deve essere inserito anche nel processo 

penale brasiliano. Prima di cambiamenti legislativi, la valorizzazione della prospettiva 

patrimoniale impone la necessita della formazione di una nuova cultura e mentalità 

dell’operatore del diritto. Questo farà ripercuotere dall’indagine penale fino al destino dei beni 

persi. Non basta evidenziare la materialità del reato e dell’agente, nel caso di coinvolgimento 

della criminalità organizzata, ma è necessario identificare e garantire il patrimonio sospetto. È 

necessario istituire pubbliche agenzie che abbiano lo scopo specifico di lavorare nella 

conservazione dei beni protetti e dargli, con la confisca, un destino sociale giusto. Sul piano 

legislativo si deve istituire la confisca allargata, con criteri legittimi e proporzionali, perché il 

patrimonio dell’imputato, sproporzionale e senza comprovazione lecita, possa essere anche 

oggetto della confisca. Questo istituto progettato elimina la necessita di vincolo di patrimonio 

dell’agente con qualche infrazione penale. Per la conservazione dell’equilibrio tra efficienza e 

garantismo è necessario istituire, osservando l’applicazione della confisca allargata, una 

procedura penale autonoma e con criteri probatori chiari e adatti all’aggiustamento 

patrimoniale. 

 

Parole chiave: Confisca di beni. Processo penale. Criminalità organizzata. Efficienza e 

garantismo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O objeto deste estudo é a perda de bens como efeito da condenação e seus reflexos no 

processo penal brasileiro. 

  O tema foi tratado com enfoque dirigido à criminalidade organizada. Essa delimitação 

se deu em razão de a busca do lucro ser a essência dessa espécie delitiva. Daí a relevância da 

perda de bens como importante mecanismo de prevenção e repressão à criminalidade 

organizada.  

  Não se pretendeu, pois, ignorar ou reduzir o papel e a função da pena privativa de 

liberdade, mas ressaltar o valor e a necessidade de a perda de bens assumir o seu espaço no 

direito brasileiro. Agora, longe de pretéritas medidas patrimoniais abusivas, a perda de bens 

deve ser inserida em um processo penal que vise ao equilíbrio e ao justo.  

  O trabalho desenvolveu-se sob a perspectiva da eficiência e do garantismo, premissas 

imprescindíveis para a realização de novas proposições. O ideal da efetividade processual foi 

o móvel principal das reflexões.   

  O primeiro capítulo apresenta as bases do assunto. Os diversos significados e sentidos 

da expressão perda de bens são dispostos. 

  A natureza jurídica da perda de bens, tema relevante e pouco explorado pela doutrina 

nacional, é discutida e definida. O objeto da perda de bens priorizado no estudo permitiu 

circunscrevê-la em duas espécies: a perda clássica e a perda subsidiária. Ambas cuidam das 

vantagens decorrentes da prática da infração penal. A primeira as alcança diretamente e a 

segunda incide sobre o valor do patrimônio lícito equivalente ao ilícito. Para obtê-las, o 

processo penal faz-se necessário. 

  O segundo capítulo tem como preocupação estabelecer o vínculo entre a perda de bens 

e seus reflexos no processo penal brasileiro. E fazê-lo de forma sistemática foi um dos 

objetivos, por isso iniciou-se pelo estudo das cautelares reais.  

  A busca e a apreensão foram estudadas como medidas aptas para identificação e 

conservação de elementos informativos, bens e valores que repercutem na prova e na própria 

eficácia da perda. O sequestro, instrumento cautelar voltado para assegurar o patrimônio 

suspeito de ter origem ilícita, foi tratado de forma ampla. As medidas de conservação do 

patrimônio assegurado, assim denominadas por sintetizar o fim comum entre elas, foram 

identificadas em três: alienação antecipada, uso provisório e administração judicial dos bens. 
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  A seguir, obedecendo à lógica processual, discorreu-se sobre a imputação patrimonial, 

distinguindo-a da imputação do fato criminoso. Depois, ressaltou-se a imprescindibilidade da 

reação defensiva à imputação patrimonial e as condições em que ela ocorre no modelo 

vigente. Aspectos atinentes à decisão da perda de bens foram considerados, tais como a 

correlação entre a acusação e a sentença e a coisa julgada e seus efeitos. Por fim, tratou-se da 

destinação dos bens perdidos. 

  Superado o direito posto, há o estudo do Projeto de Lei 2.902/2011, que visa à 

instituição de normas processuais penais de natureza patrimonial.  

  O terceiro capítulo trata do tema à luz dos modelos internacional e estrangeiros. O 

parâmetro reitor de um processo penal justo deve ser a prevalência máxima dos direitos 

humanos. Essa é a premissa derivada de importantes documentos internacionais.  

  A perda de bens e seus aspectos processuais penais foram dispostos nas convenções de 

Viena, de Mérida e de Palermo como relevantes instrumentos para a prevenção e repressão à 

criminalidade organizada. Todas essas convenções foram introduzidas no ordenamento 

jurídico brasileiro, vinculando, pois, o legislador a proceder às alterações necessárias no 

direito interno para a obtenção da imprescindível efetividade.  

  Identificou-se que o assunto, por força dessas convenções, está na ordem do dia no 

cenário mundial. A ideia é, de alguma forma, subtrair do agente ou de organizações 

criminosas o patrimônio derivado do crime ou o seu valor equivalente. Daí ter o estudo 

caminhado para a indicação dos principais modelos de perda de bens nos ordenamentos 

estrangeiros.  

  O quarto capítulo, à vista dessa influência internacional e estrangeira, destaca a 

necessidade de construção de um novo paradigma para o processo penal brasileiro: o da 

valorização dos aspectos patrimoniais decorrentes da infração penal. 

  Quais mudanças são necessárias para que a perda de bens seja efetiva? Isso levará ao 

surgimento de novas diretrizes, que darão um novo colorido para o processo penal. Da 

investigação patrimonial à destinação social dos bens perdidos, eis o percurso a ser analisado 

sob essa nova perspectiva.  

  O quinto capítulo tem como objeto o desenvolvimento de propostas de um modelo 

processual penal para a perda de bens, identificado por processo penal patrimonial. Partindo 

de premissas constitucionais que permitem essa construção dogmática e após a análise crítica 

das insuficiências legislativas, três proposições concluem os estudos. Primeiro, são dados os 

parâmetros para a instituição da perda alargada. Depois, há a definição dos fundamentos e 
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princípios de um procedimento penal voltado para o acertamento patrimonial. E, por fim, 

discorre-se sobre os aspectos probatórios desse procedimento projetado.  
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CAPÍTULO 1 – PREMISSAS FUNDAMENTAIS 

 

1.1 Perda de bens: considerações terminológicas 

  

  A expressão perda de bens assume diversos significados e com sentidos distintos, no 

ordenamento jurídico nacional, inclusive no texto constitucional, que tratou do tema em 

diversos pontos. 

 Assim o fez ao dispor sobre o caráter intransmissível da pena, com a ressalva de que a 

obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens podem ser estendidas aos 

sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido (CF, art. 

5°, XLV). Ainda, ao tratar da individualização da pena, indicou entre as penas possíveis a de 

perda de bens (CF, art. 5°, XLVI). Na primeira hipótese, a perda de bens é tratada como efeito 

da condenação;1 na segunda assume o caráter de pena. 

 Ainda no plano constitucional, a perda de bens aparece com outro significado, quando 

se autoriza a expropriação de glebas destinadas ao cultivo ilegal de plantas psicotrópicas (CF, 

art. 243, caput), bem como o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido 

em decorrência do tráfico de drogas (CF, art. 243, pár. ún.)2. Vê-se que, nesse último caso, a 

perda de bens é expressamente denominada confisco.  

  No plano infraconstitucional, também é tratada como pena e como efeito da 

condenação pelo Código Penal.  

  No sentido de pena, a perda de bens e valores é espécie de pena restritiva de direitos 

(CP, art. 43, inc. II).  

  Como efeito da condenação, estabeleceu-se a perda em favor da União, ressalvado o 

direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime e do produto do crime 

ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato 

criminoso (CP, art. 91, inc. II, a e b).  

                                                 
1 Antonio Scarance Fernandes analisa esse dispositivo em relação à reparação de dano. O mesmo raciocínio 
utilizado pelo autor aproveita-se para a perda de bens. E a conclusão é a seguinte: o constituinte preocupou-se 
em dar à perda de bens, como efeito da condenação, posição constitucional. E isso significa “sua relevância 
social, constituindo-se providência que extravasa o interesse individual da vítima” (O papel da vítima no 
processo criminal. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 164).  
2 Cf. “Art. 243. [...] Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no 
tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, 
prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias” (destaque nosso). 
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  A Lei de Lavagem de Dinheiro também contempla a perda de bens como efeito da 

condenação. Além da perda de bens, essa lei também incluiu a perda dos direitos e valores, 

objeto de crime nela previsto (Lei 9.613/98, art. 7°, inc. I). 

 Diante da natureza distinta da perda de bens, ora tratada como sanção/pena, ora como 

efeito da condenação penal, Alceu Corrêa Júnior adotou a terminologia pena de confisco ou 

pena de perda de bens para a hipótese de sanção penal. Por outro lado, utilizou confisco 

especial ou comisso3 para se referir ao efeito da condenação penal. E, por fim, empregou a 

expressão perdimento de bens para designar a sanção administrativa para os casos de 

improbidade administrativa.4  

  No presente estudo, a perda de bens será considerada como efeito da condenação 

penal, e não como pena autônoma. Nele, quando houver referência ao termo confisco, estará 

sendo dado o mesmo significado à perda de bens ora tratada.5  

 A opção pelo uso da terminologia perda de bens deve-se ao fato de ser tal expressão 

uma das adotadas pela legislação brasileira6 e também por ser ela acolhida em decisões e 

                                                 
3 As expressões “comiso” e “decomiso” são utilizadas na Espanha. Segundo Gonzalo Quintero Olivares, Sobre la 
ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil, Revista Electrónica de Ciencia 
Penal y Criminología, n. 12, 2010, p. 2, a palavra “decomiso” é mais usual num regime administrativo de 
contrabando. 
4 Cf. Confisco penal: alternativa à prisão e aplicação aos delitos econômicos, p. 36. Em item específico (2.1 
Distinção entre a pena de confisco e o confisco especial como efeito da condenação criminal) o autor realiza 
análise de diversas terminologias usadas por penalistas sobre o assunto, p. 38-42. 
5 O uso da terminologia “perda de bens” e “confisco”, do modo como tratado no estudo, também pode ser visto 
no direito português. O Código Penal português denomina “perda de vantagens” a perda do ganho direto ou 
indireto da infração penal (art. 111). O legislador português por meio da Lei 5/2002, de 11 de janeiro, institui um 
conjunto de “medidas especiais” voltadas para a repressão à criminalidade organizada e econômico-financeira. 
Uma delas foi denominada por “perda de bens a favor do Estado” (arts. 7º a 12º). Afirma Pedro Caeiro, Sentido e 
função do instituto da perda de vantagens relacionadas com o crime no confronto com outros meios de 
prevenção da criminalidade reditícia (em especial, os procedimentos de confisco in rem e a criminalização do 
enriquecimento “ilícito”), Revista Brasileira de Ciências Criminais, Ano 21, v. 100, jan.-fev, São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 456-457: “Por ‘perda’, ou confisco, entendemos as medidas jure imperii que 
instauram o domínio do Estado sobre certos bens ou valores, fazendo cessar os direitos reais e obrigacionais que 
sobre eles incidissem, bem como outras formas de tutela jurídica das posições fácticas que os tivessem por 
objecto (v.g., a posse).” Após mencionar a controvérsia terminológica existente na doutrina portuguesa, entre 
perda de bens e confisco, o autor esclarece o seguinte: “as expressões ‘perda de bens a favor do Estado’ e 
‘confisco’ exprimem adequadamente a mesma noção e podem, por isso, ser usadas indistintamente”. Ainda no 
direito português, e mais recentemente, João Conde Correia utiliza ambas as expressões no próprio título da 
obra: Da proibição do confisco à perda alargada. Lisboa: Procuradoria-Geral da República. Imprensa Nacional 
Casa da Moeda, 2012. Hélio Rigor Rodrigues e Carlos A. Reis Rodrigues também adotam a expressão perda de 
bens em Recuperação de activos na criminalidade económico-financeira: viagem pelas idiossincrasias de um 
regime de perda de bens em expansão. Lisboa: SMMP, 2013. Para uma análise crítica à terminologia adotada 
pela Lei 5/2002, de 11 de janeiro, cf. José M. Damião da Cunha. Perda de bens a favor do Estado: arts. 7º a 12º 
da Lei 5/2002, de 11 de janeiro. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 139-141.  
6 Cf. Art. 91, II, b, do CP: “São efeitos da condenação: II – a perda em favor da União [...], b) do produto do 
crime ou qualquer bem ou valor”. Ainda, § 1º do art. 91, do CP: “Poderá ser decretada a perda de bens [...]”. Na 
Lei de Lavagem de Dinheiro: “Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: I - a 
perda, em favor da União – e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual –, de todos os bens, 
direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive 



18 
 

 

diretivas de diversos órgãos internacionais7. Com isso, fica simplificada a compreensão do 

tema aqui tratado.8 

 

1.2 A natureza jurídica da perda de bens 

 

 A perda de bens é um instituto de direito material. Consiste num efeito de natureza 

patrimonial decorrente da condenação penal. A natureza jurídica da perda de bens é assunto 

controvertido, tanto no Brasil como em outros países.9  

  No Brasil, os principais posicionamentos sobre o tema são os seguintes: a) natureza 

penal; b) natureza extrapenal genérica; c) natureza civil; d) natureza reparatória e preventiva.  

  Eugênio Raul Zaffaroni e José Henrique Pierangeli tratam a perda de bens como de 

natureza penal.10 

                                                                                                                                                         
aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé” (Redação dada 
pela Lei 12.683/2012). 
7 Diversas decisões do Conselho da União Europeia utilizam a expressão “perda de bens”, tais como Ação 
Comum 98/699/JAI, de 3 de dezembro de 1998; Decisão-Quadro 2005/212/JAI, de 24 de fevereiro de 2005. A 
Decisão-Quadro2006/783/JAI, de 6 de outubro de 2006, que dispõe sobre a aplicação do princípio do 
reconhecimento mútuo às decisões de perda, assim se refere à expressão “decisão de perda”: “uma sanção ou 
medida de caráter definitivo, imposta por um tribunal relativamente a uma ou várias infrações penais, que 
conduza à privação definitiva de um bem”. Cf. Art. 2º, c. De outro lado, a proposta de diretiva do Parlamento e 
do Conselho da União Europeia sobre o congelamento e confisco do produto do crime na União Europeia, de 12 
de março de 2012, utiliza, como se percebe, a expressão confisco, conceituando-o como “uma sanção ou medida 
decretada por um tribunal em consequência de um processo relativo a uma infração penal, que conduza à 
privação definitiva de um bem” (art. 2º, item 4). Ver item 3.7.4. 
8 Em sentido contrário, Marcia Monassi Mougenot Bonfim e Edilson Mougenot Bonfim: “Embora a lei opte pelo 
termo ‘perda’ de bens, direitos e valores, a palavra é inadequada, pois os bens que são confiscados não se 
‘perdem’, em qualquer dos significados deste verbo. O vocábulo ‘confisco’, ao revés, a par de estar incorporado 
na esfera jurídica e ser facilmente entendido por leigos, possui equivalência direta em várias línguas: confisca 
(italiano), confiscation (inglês e francês) e comiso (espanhol), o que facilita o entendimento do termo fora do 
Brasil” (Lavagem de dinheiro. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 97). 
9 Para análise das diversas concepções sobre o assunto, tanto na doutrina estrangeira quanto na nacional, cf. 
Alceu Corrêa Júnior. Confisco penal: alternativa à prisão e aplicação aos delitos econômicos. São Paulo: 
IBCCRIM, 2006, p. 39-42. Ainda, cf. Sergio Fernando Moro. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 168-170. A controvérsia quanto à natureza jurídica também é encontrada no direito português, como 
destaca João Conde Correia: “A natureza jurídica do confisco alargado é, entre nós, muito controvertida. À 
semelhança da polémica que vem apoquentando o pensamento jurídico alemão, também a nossa doutrina 
continua a debater o problema, sem chegar a uma conclusão definitiva. As teses oscilam entre o caráter penal e a 
natureza administrativa do confisco alargado”. Da proibição..., p. 113. Hélio Rigor Rodrigues e Carlos A. Reis 
Rodrigues, Recuperação de activos na criminalidade económico-financeira: viagem pelas idiossincrasias de um 
regime de perda de bens em expansão, Lisboa: SMMP, 2013, p. 185-193, também tratam do assunto. Hélio 
Rigor Rodrigues ainda discorre sobre o tema em Perda de bens no crime de tráfico de estupefacientes: 
harmonização dos diferentes regimes jurídicos aplicáveis. Revista do Ministério Público. Ano 34. Abr-Jun. 
Lisboa, 2013, p. 199-205. Na Espanha, também se acha presente essa controvérsia. Fernando Gascón Inchausti, 
El decomiso transfronteirizo de bienes, Madrid: Editorial Colex, 2007, p. 28, afirma o seguinte: “La naturaleza 
jurídica del decomiso de bienes es, posiblemente, la cuestión más controvertida de esta figura, tanto en nuestro 
ordenamiento como en los de otros países.” Em tradução livre: “A natureza jurídica do confisco de bens é, 
possivelmente, a questão mais controvertida dessa figura, tanto em nosso ordenamento como nos de outros 
países”. Ver, ainda, Ana Isabel Cerezo Dominguez, Análisis jurídico-penal de la figura del comiso. Granada: 
Editorial Comares, 2004, p. 23-36, que analisa todas as posições existentes sobre o assunto na Espanha.  
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  Alceu Corrêa Junior11 e Cezar Roberto Bitencourt12 entendem que a perda de bens 

assume a natureza jurídica de “efeito extrapenal genérico da condenação”.13  

  Julio Fabbrini Mirabete14 e Luiz Regis Prado15 consideram a perda de bens como 

efeito extrapenal da condenação e de natureza civil.  

  Marco Antonio de Barros e Sergio Fernando Moro afirmam que a perda de bens 

assume a natureza reparatória e preventiva, visando a impedir o reemprego do lucro do crime 

na prática de novas infrações.16  

  Vê-se que é possível simplificar esses entendimentos. Em síntese, há quem entenda 

que a natureza da perda é penal, enquanto outros admitem ser civil. Admitir que a perda de 

bens tem natureza reparatória e preventiva é trocar a essência do instituto com sua finalidade. 

Se a perda possui a finalidade de reparação, aproxima-se mais da natureza civil.  

  As controvérsias identificadas na doutrina brasileira sobre a perda de bens revelam 

uma característica comum. Em geral, os autores optam pelo efeito penal ou civil sem, no 

entanto, tecerem maiores fundamentações para justificar a escolha da natureza jurídica do 

instituto.17  

                                                                                                                                                         
10 Eugênio Raúl Zaffaroni; José Henrique Pierangeli. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 5ª ed. rev. e 
atual. São Paulo: RT, 2004, p. 774-775. Com a mesma posição, na doutrina estrangeira, Guy Stessens. Money 
Laundering: A new international Law Enforcement Model. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 
43-56, e Fernando Gascón Inchausti, El decomiso..., p. 28-32. 
11 O autor afirma ainda: “[...] o confisco especial é efeito extrapenal da condenação criminal e atinge apenas os 
instrumentos utilizados na prática do delito (instrumenta sceleris), bem como o produto direto e indireto deste 
(producta sceleris)” (Confisco..., p. 39). 
12 O autor afirma o seguinte: “A sanção penal é a consequência jurídica direta e imediata da sentença penal 
condenatória. No entanto, além dessa consequência jurídica direta, a sentença condenatória produz outros tantos 
efeitos, ditos secundários ou acessórios, de natureza penal e extrapenal. Os de natureza penal estão insertos em 
diversos dispositivos do próprio Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Os de 
natureza extrapenal encontram-se elencados nos arts. 91 e 92 do estatuto repressivo, e são denominados efeitos 
genéricos e específicos da condenação [...]. O confisco, na nossa legislação atual, não é pena, mas simples efeito 
da condenação, e limita-se aos instrumentos ou produtos do crime. [...] Confisco, enfim, como efeito da 
condenação penal, é a perda ou privação de bens do particular em favor do Estado” (Tratado de direito penal. 
Parte Geral. v. 1. 13ª ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 691-693). 
13 Alceu Corrêa Júnior, Confisco..., p. 39. 
14 Esclarece o autor que a condenação penal produz efeitos secundários, de natureza penal ou extrapenal. E, entre 
essas, “há efeitos civis, administrativos, políticos e trabalhistas. [...] Entre os efeitos extrapenais da condenação 
estão os civis: a obrigação de indenizar o dano (art. 91, inciso I), o confisco (art. 91, inciso II) [...]” (Manual de 
direito penal. Parte Geral. Vol. 1. 27ª ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2011, p. 331-332). 
15 Afirma o autor: “As consequências secundárias extrapenais que advêm da condenação alcançam âmbitos 
vários, a saber: cível (obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; confisco e incapacidade para o 
exercício do poder familiar, tutela ou curatela – arts. 91, I, II; 92, II, CP) [...]” (Curso de direito penal brasileiro. 
Parte Geral. v. 1. 6ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 673). 
16 Cf. Marco Antonio de Barros, Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por 
artigo, à Lei 9.613/1998. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 282. Sergio 
Fernando Moro, Crime..., p. 170.  
17 Exemplo disso está na afirmação de Eugênio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, Manual..., p. 774-775: 
“o efeito de ‘tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime’ (inciso do art. 91), não apresenta 
conteúdo penal, sendo um efeito civil da condenação penal [...]. Os demais consideramos serem efeitos 
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  Tal fato revela a pouca atenção dada pelos autores à perda de bens, que acaba por 

receber um tratamento secundário no Direito brasileiro, tanto no âmbito penal, como no 

processo penal, conforme se verá no decorrer do estudo.  

  Na Alemanha, na Espanha e em Portugal a discussão quanto à natureza jurídica da 

perda de bens gira entre o caráter penal, a natureza administrativa e a civil.18 E, 

diferentemente do percebido na doutrina brasileira, em autores estrangeiros veem-se estudos 

de maior fôlego sobre o assunto.19 Por conta disso é possível sistematizar os principais 

fundamentos de cada posição sobre a natureza jurídica da perda de bens. 

  O entendimento da perda de bens como de natureza penal funda-se no fato de o 

instituto estar previsto na lei penal e de ser aplicado por um juízo penal. Daí se admitir a perda 

de bens como uma “terceira classe de sanção penal”, ao lado das penas e medida de 

segurança.20 Argumenta-se, ainda, tratar-se de sanção, pois derivada do ius puniendi estatal.21 

  A posição que considera a perda de bens como de natureza civil ou administrativa 

afirma que, conquanto o instituto esteja previsto no Direito Penal, para sua aplicação não se 

levam em conta critérios atinentes à culpabilidade, mas sim ao princípio da não tolerância do 

enriquecimento ilícito ou de uma situação patrimonial ilícita.22  

  Definir a natureza jurídica da perda de bens não é uma questão meramente teórica. A 

conclusão a que se chegar repercutirá diretamente nas consequências processuais.23  

                                                                                                                                                         
puramente penais, embora continuemos a insistir que podem ser considerados penas acessórias, sem que isso 
importe em mudar as suas conseqüências práticas”. 
18 Para análise do assunto em Portugal, cf. João Conde Correia, Da proibição..., p. 113; Hélio Rigor Rodrigues e 
Carlos A. Reis Rodrigues, Recuperação..., p. 185-193. Na Espanha, cf. Ana Isabel Cerezo Dominguez, 
Análisis..., p. 29-36. A autora, op. cit., p. 29, afirma que “la mayor parte de la actual doctrina española considera, 
siguiendo el ejemplo del Derecho penal alemán, que las consecuencias acesorias son una tercera clase de 
sanciones penales”. As tradicionais consequências jurídicas do delito, segundo a autora, seriam as penas e a 
medida de segurança. 
19 Ver Ana Isabel Cerezo Dominguez, Análisis..., p. 23-36, e Hélio Rigor Rodrigues e Carlos A. Reis Rodrigues, 
Recuperação..., p. 185-193. 
20 Ana Isabel Cerezo Dominguez, Análisis..., p. 29-30. Essa é a posição predominante na Espanha. A autora, 
Análisis..., p. 33, porém, entende a perda de bens como de natureza civil ou administrativa.  
21 Fernando Gascón Inchausti, El decomiso..., p. 30. 
22 Ana Isabel Cerezo Dominguez, Análisis..., p. 34. 
23 Sobre o assunto, afirma João Conde Correia: “Este debate não tem interesse meramente teórico ou académico, 
pois, do seu resultado final depende a solvabilidade de muitas das questões práticas suscitadas. Quem optar pelo 
caráter penal da medida terá de se confrontar com inúmeras objeções de índole jurídico-constitucional, 
dificilmente superáveis. Quem, pelo contrário, afastar a natureza penal do instituto terá o caminho facilitado, 
mas, mesmo assim, não poderá esquecer determinadas condicionantes imprescindíveis à sua legitimidade num 
verdadeiro Estado de direito. O confisco não fica confiado ao arbítrio do legislador e, muito menos, do executor 
(Da proibição..., p. 114-115). Sergio Fernando Moro esclarece: “Discute-se, na doutrina e na jurisprudência, a 
natureza jurídica do confisco, especificamente se constitui pena ou sanção de outra natureza, de cunho 
reparatório ou preventivo. A discussão não é isenta de consequências práticas” (Crime..., p. 168). 



21 
 

 

  Concebida a perda de bens como de natureza penal, o regime processual que regerá 

sua aplicação será um. Do contrário, entendendo-se a perda de bens como de caráter 

extrapenal, o regime processual será outro. 

  A natureza jurídica da perda de bens é civil.24 Isso por razões fundadas no texto 

constitucional e também na legislação infraconstitucional.  

  Como se viu, o texto constitucional estabelece de forma nítida a distinção entre a 

perda como efeito da condenação (CF, art. 5°, XLV) e como pena (CF, art. 5°, XLVI).  

  Essa distinção leva à conclusão de que o efeito da condenação pode ou não possuir 

natureza penal. Quando o constituinte tratou do perdimento de bens como efeito da 

condenação, o fez ao lado da reparação de dano, que é um efeito de natureza civil. E para 

ambas as situações permitiu que seus efeitos sejam transmitidos aos sucessores até o limite do 

valor do patrimônio transferido (CF, art. 5º, XLV, parte final). 

  E essa ressalva constitucional vem logo após a fixação do caráter intransmissível da 

pena (CF, art. 5º, XLV, parte inicial). 

  Ou seja, o constituinte deixou clara a vedação à transmissão dos efeitos da pena, 

evidenciando, porém, que o mesmo não deve ocorrer para a reparação do dano e para o 

perdimento dos bens. Percebe-se, com isso, que a distinção de tratamento constitucional 

justifica-se pela diversidade da natureza dos institutos. Logo, a pena é diferente da perda de 

bens. Para a primeira, o limite é o próprio condenado; para a segunda, é possível alcançar os 

herdeiros, até o limite da herança.25  

 O Código Penal, ao tratar da perda de bens como efeito da condenação (art. 91, II, b), 

estabeleceu a destinação pública dos bens e valores declarados perdidos, ressalvando, 

contudo, expressamente, o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. O mesmo se observa na 

Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98, art. 7º, I, com a redação dada pela Lei 

12.683/2012).26  

                                                 
24 Essa posição também é defendida por Hélio Rigor Rodrigues e Carlos A. Reis Rodrigues (Recuperação..., p. 
191-192). 
25 Sobre essa distinção entre a responsabilidade penal e a civil afirma Ruy Sérgio Rebello Pinho: “No campo da 
responsabilidade, a penal é pessoal, depende de anterior previsão legal do crime, não passa da pessoa do 
delinquente, exige imputabilidade, enquanto que a civil é patrimonial, transmite-se a herdeiros, envolve terceiros 
responsáveis, e pode tornar-se objetiva” (A reparação do dano causado pelo crime e o processo penal, São 
Paulo: Atlas, 1987, p. 96). 
26 A Lei 12.683/2012, que deu nova redação ao art. 7º, I, da Lei 9.613/98, rompeu com a tradicional previsão 
legal de que a perda de bens tinha como destinatária apenas a União. Com o novo texto normativo, nos casos de 
lavagem de dinheiro a perda de bens será destinada à União ou aos Estados, nos casos de competência da Justiça 
Estadual. 
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  Em outras palavras, o produto da perda de bens será destinado ao poder público, 

porém sem prejudicar direitos do lesado ou do terceiro de boa-fé, que também se beneficiarão 

do resultado da perda, se for o caso.27  

 Vê-se, assim, que a perda de bens guarda muita similitude com a reparação do dano.28 

Ambos institutos têm finalidade reparatória, visando a restaurar a situação anterior à prática 

do crime.29 Em um ou outro caso haverá prejuízo ao agente criminoso, porém isso não se 

traduz no caráter penal da perda de bens e da reparação do dano.30 

  A prática da conduta criminosa individual, alvo tradicional do Direito Penal, acarreta, 

via de regra, dano de natureza também individual. E isso faz surgir para a vítima o direito à 

reparação do dano. 

  A criminalidade organizada tem a potencialidade de provocar efeitos lesivos a toda 

uma comunidade. O tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro são exemplos típicos. Com a 

criminalidade organizada, o dano assume um caráter difuso31 e a perda de bens passa a ser o 

meio pelo qual se opera a reparação social dos efeitos danosos da criminalidade organizada.32  

                                                 
27 Esse argumento é contrariado por Fernando Gascón Inchausti, El decomiso..., p. 32, para quem a reparação do 
dano a partir do resultado da perda somente se dará para a hipótese de insolvência do agente ou se não for 
possível, de qualquer modo, que ele proceda à indenização civil. 
28 Antonio Scarance Fernandes afirma, em análise histórica, que a reparação confundiu-se com a pena, no 
decorrer do tempo. O estudo do autor revela que foi a partir do séc. XVIII que surgiu a responsabilidade 
puramente civil. Ainda, o estudo demonstra a tendência contemporânea de se distinguir a pena da reparação 
civil, porém ressaltando-se a importância de se dar atenção, no âmbito do processo penal, à reparação do dano à 
vítima (O papel da vítima..., p. 155-161). Sobre o assunto, ver Ana Isabel Cerezo Dominguez, Análisis..., p. 31-
32. 
29 João Conde Correia, Da proibição..., p. 64, atribui à perda de bens a finalidade preventiva: “Ela já não tem 
caráter repressivo, já não é a imposição de um mal justificado pela prática de um ilícito, mas a simples supressão 
ou correção – baseada em meras razões de prevenção – de um patrimônio juridicamente ilegítimo [...] impedindo 
apenas a consolidação da melhoria provocada ou conseguida pela prática do crime.” Vê-se, pelos próprios 
argumentos do autor, que antes da prevenção há a natureza reparatória. Fernando Gascón Inchausti, El 
decomiso..., p. 32, assume posição diversa. Afirma o autor que o destino reparador dos bens confiscados não 
possui condições de alterar sua natureza sancionatória. Isso porque o uso para o fim de reparar o dano somente 
ocorrerá após o Estado assumir o poder sobre os bens. E a reparação apenas ocorrerá se o agente não possuir 
bens para tal finalidade. 
30 Hélio Rigor Rodrigues e Carlos A. Reis Rodrigues, Recuperação..., p. 192. 
31 Antonio Scarance Fernandes, O papel da vítima..., p. 235, já alertava para a possibilidade de se “falar em 
vítimas coletivas ou difusas quando a norma penal tutele interesses coletivos ou difusos”. Sérgio Salomão 
Shecaira, ao discorrer sobre a teoria da associação diferencial, revela as origens dos estudos criminológicos sobre 
o crime de colarinho-branco. Tais estudos culminaram com o desenvolvimento do que hoje é conhecido por 
“interesses difusos, ou seja, os interesses legítimos que atingem bens jurídicos cujos titulares são a própria 
comunidade, indiscriminadamente” (Criminologia. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
184-185).  
32 Carlos Alberto Bittar, Reparação civil por danos morais. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 19, 
discorrendo sobre a necessidade da reparação do dano e sua evolução histórica, afirma que o assunto evoluiu “de 
uma postura individualista, para um sentido coletivista, diante do continuo progresso das teorias sobre 
socialização dos riscos na sociedade, que vem ampliando, de modo paulatino, o seu espectro, inclusive no direito 
legislado, e, em nosso país, especialmente com a Constituição de 1988”. Esse mesmo raciocínio aplica-se à 
necessidade de reparação do dano por conta de ações derivadas da criminalidade organizada. 
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  A perda de bens retira do agente patrimônio que não lhe pertencia antes da prática 

criminosa. E também não é pelo fato de ter assumido a titularidade formal, ou mesmo 

mediante o uso de interposta pessoa, que dá ao agente criminoso legitimidade para admitir a 

perda de bens como uma medida retributiva ou sancionatória.33  

O fato de possuir natureza civil não impede que a perda de bens seja disposta como efeito da 

condenação. Aliás, conforme já dito, essa previsão guarda expresso amparo constitucional: 

“nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 

decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra 

eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido” (CF, art. 5°, XLV). 

A natureza civil de um instituto não o impede de alcançar uma dimensão pública e de 

relevância social.  

  A reparação do dano, ainda que para um crime de consequências individuais, ao 

receber tratamento constitucional revela seu caráter de importância social, indo além do 

interesse único da vítima.34  

  A previsão constitucional que dá ao ato de improbidade administrativa o dever de 

ressarcimento do dano exemplifica o alcance público e social de um instituto civil (CF, art. 

37, § 4º). 

  Verifica-se que, não obstante a delimitação das responsabilidades civil e penal pelo 

direito brasileiro, a reparação do dano e a perda de bens, decorrentes da prática de crime, 

influenciam o direito público.35 Há “real interesse da sociedade e do Estado no sentido de que 

os lesados pelo crime obtenham reparação e, principalmente, de que os autores das 

transgressões à ordem social não se locupletem ilicitamente auferindo vantagens econômicas 

ao delinquirem.”36 

  A perda de bens como efeito da condenação tem como finalidade impedir que o agente 

permaneça com a propriedade ilícita derivada do crime, direta ou indiretamente.37 A perda de 

bens como pena possui fim diverso.  

                                                 
33 Hélio Rigor Rodrigues e Carlos A. Reis Rodrigues, Recuperação..., p. 192. Ana Isabel Cerezo Dominguez, 
Análisis..., p. 32. 
34 Antonio Scarance Fernandes, O papel da vítima..., p. 164. 
35 Ruy Sérgio Rebello Pinho. A reparação do dano causado pelo crime e o processo penal. São Paulo: Editora 
Atlas, 1987, p. 97. 
36 Ruy Sérgio Rebello Pinho, A reparação..., p. 97. O autor ainda esclarece: “Vela assim o Estado para que 
desapareçam os efeitos do crime. A verdadeira reparação da ofensa causada pelo delito será completa quando a 
pena imposta ao delinquente somar-se à reparação do dano. Somente com ambos, pena e satisfação do dano, 
desaparecerão os efeitos do crime”. O mesmo raciocínio se aplica à perda de bens. 
37 Sergio Fernando Moro destaca o seguinte: “Não se pode falar em pena ou sanção de cunho punitivo se o 
confisco visa à reposição do status quo anterior ao crime, nem mais, nem menos” (Crime..., p. 169). Ver, ainda, 
Ana Isabel Cerezo Dominguez, Análisis..., p. 35. 
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  A sanção penal restringe um direito. Ora a liberdade; ora a propriedade legítima38; ora 

o exercício de uma função pública. Ao contrário, a perda de bens recai sobre um patrimônio 

não tutelado pelo direito, fruto da atividade criminosa.39  

  Por todos esses argumentos, conclui-se que a perda situa-se mais compatível como 

efeito civil da condenação penal.  

 

1.3 Perda de bens e seu objeto 

 

  O Código Penal estabelece os seguintes objetos da perda: 

  a) “instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, 

porte ou detenção constitua fato ilícito” (CP, art. 91, II, a); 

  b) “produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo 

agente com a prática do fato criminoso” (CP, art. 91, II, b); 

  c) “bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não 

forem encontrados ou quando se localizarem no exterior” (§ 1º do art. 91, do CP, com a 

redação dada pela Lei 12.694/2012). 

  O estudo não cuidará da perda dos instrumentos do crime, porém apenas das vantagens 

consistentes no produto do crime ou em quaisquer bens, direitos e valores derivados da prática 

criminosa. 

  Por produto do crime entende-se o bem obtido diretamente com a prática criminosa, 

por exemplo, o bem objeto do roubo ou do furto. Já o proveito do crime resume-se nas 

vantagens econômicas derivadas da infração penal, diversas do específico produto do crime. 

  O objeto da perda de bens será sistematizado em dois pontos: a) perda clássica e b) 

perda subsidiária ou perda do produto ou valor equivalente. 

  A perda clássica, que é a tradicionalmente prevista no Código Penal, incide sobre o 

produto do crime ou sobre qualquer bem ou valor que seja proveniente da prática criminosa. 

Em síntese, a perda, nesse caso, atinge as vantagens necessariamente decorrentes do crime. 

Há que existir a vinculação entre tais vantagens e a prática do crime. 

                                                 
38 A perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, agora possível em razão do advento 
do § 1º do art. 91, do CP, pela Lei 12.694/2012, não excepciona o argumento utilizado. É que nesse caso, a 
restrição ao patrimônio legítimo dá-se em sub-rogação ao patrimônio ilícito. Ou seja, o prejuízo econômico ao 
agente será apenas o equivalente ao obtido por meio criminoso. 
39 Na mesma linha, Sergio Fernando Moro: “Seria ainda pouco apropriado afirmar que o autor do crime sofre 
uma pena ou sanção de cunho punitivo por ser privado de algo sobre o qual não teria direito algum” (Crime..., p. 
169). Ver, ainda, Ana Isabel Cerezo Dominguez, Análisis..., p. 35. 
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  A Lei de Lavagem de Dinheiro também adotou o modelo da perda clássica, porém 

com uma sutil distinção. Estabelece a perda de todos os bens, direitos e valores relacionados, 

direta ou indiretamente, com a prática dos crimes nela previstos (art. 7º, I, da Lei 9.613/1998). 

Assim, diante da estrutura do crime de lavagem de dinheiro, que necessita da infração 

antecedente como elemento constitutivo do crime, a perda incidirá em relação aos bens 

decorrentes do crime antecedente, como também dos ganhos derivados da própria lavagem.40 

  A principal preocupação da Lei de Lavagem de Dinheiro é perseguir o patrimônio 

(produto ou proveito) decorrente da infração antecedente, que é objeto de ocultação ou 

dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade. 

   Os bens, direitos e valores objeto do crime de lavagem necessariamente, deverão ter 

vinculação, direta ou indireta, com a infração penal antecedente (art. 1º, caput, da Lei 

9.613/1998).  

  O legislador tipificou como crime a conduta do agente que promove o distanciamento 

dos bens, direitos ou valores decorrentes da infração antecedente, a partir de sua ocultação ou 

dissimulação.41 

  A perda subsidiária, que também pode ser denominada como a perda do produto ou 

valor equivalente, adveio com a Lei 12.694/2012. É fruto de direta influência internacional.42  

  É subsidiária em relação à perda clássica, pois incide sobre os bens ou valores 

equivalentes ao produto ou proveito do crime em duas hipóteses: a) quando o produto ou 

proveito do crime não for encontrado; b) ou quando for localizado, porém no exterior.  

  Vê-se que o produto ou proveito do crime precisa ser identificado, porém não 

encontrado no Brasil ou localizado apenas no exterior.  

                                                 
40 Cf. Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais 
penais. Comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/2012. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, p. 170. 
41 Sobre o assunto, Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini fazem a seguinte reflexão crítica em torno 
dessa opção legislativa: “Nota-se que a ideia da lei, bem como das diretivas internacionais sobre o tema, é usar o 
direito penal para suprir a incapacidade do Estado de investigar o crime antecedente da lavagem de dinheiro e 
rastrear seu produto. A ineficiência dos meios tradicionais de investigação provocou a criminalização de sua 
obstrução pelo escamoteamento de bens. Espiritualizou-se o bem jurídico, que se afasta de seu referencial 
antropocêntrico e passou a abrigar meras funcionalidades sistêmicas, protegendo não mais o homem e sua 
capacidade de desenvolvimento livre, mas a estrutura judicial e policial. O direito penal caminha para se tornar 
um mero instrumento de reforço dos mecanismos de organização da administração pública” (Lavagem..., p. 61). 
42 Cf. Convenção de Viena, contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, promulgada pelo 
Decreto 154, de 26 de junho de 1991. “Art. 5º, item 1. Cada parte adotará as medidas necessárias para autorizar o 
confisco: a) do produto derivado de delitos estabelecidos no parágrafo 1 do Artigo 3, ou de bens cujo valor seja 
equivalente ao desse produto”. A Convenção de Palermo, contra o crime organizado transnacional, promulgada 
pelo Decreto 5.015, de 12 de março de 2004, também contempla dispositivo análogo, cf. art. 12, item 1, a. De 
igual maneira, a Convenção de Mérida, contra a corrupção, promulgada pelo Decreto 5.687, de 31 de janeiro de 
2006, cf. art. 31, item 1, a. 
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  A diferença que se estabelece entre a perda clássica e a perda subsidiária é que a 

primeira incide diretamente sobre bens e valores decorrentes de conduta criminosa, enquanto 

a segunda alcança patrimônio lícito, em substituição àquele ilícito, nas hipóteses referidas. 

  Feitas essas considerações, verifica-se que o Brasil não possui a perda alargada.43 

Esse instituto, que vem ganhando espaço na comunidade internacional44 e que passa a ser 

adotado em alguns países45, compreende a possibilidade de a perda estender-se para bens que 

não guardem vinculação direta com a infração penal pela qual o agente foi condenado. 

  Uma das teses deste estudo é propor a instituição dessa espécie de perda no direito 

brasileiro.  

       

1.4 Perda de bens e criminalidade organizada 

 

  A perda de bens e seus reflexos processuais penais receberão, neste estudo, tratamento 

delimitado, visando a atender específico aspecto da realidade social, consistente na 

criminalidade organizada.46 

  Antonio Scarance Fernandes, para fins de estudos processuais penais, divide a 

criminalidade em três espécies: “a) criminalidade leve; b) comum; c) grave e/ou 

organizada”47.  

  Sem definir o conteúdo de cada espécie, porém com a preocupação de refletir sobre o 

tratamento processual penal de cada qual, o autor destacou que para a criminalidade leve há 

forte tendência no sentido da eliminação das condutas típicas ou da conversão delas em 

infrações administrativas, além de outras medidas como transação penal, suspensão do 

processo. Para a criminalidade comum mantém-se o sistema acusatório, dotando o processo 

de garantias ao réu. Ainda, esclarece que o desafio maior, nos tempos atuais, reside em torno 
                                                 
43 O assunto será discutido nos capítulos 3 e 5. 
44 Cf. Convenção de Palermo (art. 12, item 7); Convenção do Conselho da Europa Relativa ao branqueamento, 
detecção, apreensão e perda dos produtos do crime e ao financiamento do terrorismo, adotada em Varsóvia, em 
16 de maio de 2005 (art. 3º, item 4); Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o 
congelamento e confisco do produto do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012 (art. 4º). 
45 Portugal adotou o modelo da perda alargada, por meio da Lei 5/2002, de 11 de janeiro, assim como a Espanha 
(Código Penal, art. 127). 
46 Sobre a criminalidade organizada, sua presença como fator de influência da globalização e seus reflexos 
penais, cf. Alberto Silva Franco. Globalização e criminalidade dos poderosos. In: Roberto Podval (org.). Temas 
de direito penal econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 235-277; José de Faria Costa. A 
criminalidade em um mundo globalizado: ou plaidoyer por um direito penal não-securitário. Direito penal 
especial, processo penal e direitos fundamentais. Visão luso-brasileira. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 87-
99. Sobre a evolução da criminalidade organizada, cf. Eduardo Araujo da Silva. Organizações criminosas: 
aspectos penais e processuais da Lei 12.850/2013. São Paulo: Atlas, 2014, p. 5-11. 
47 Processo penal constitucional..., p. 26. Para uma análise do conceito de criminalidade organizada no direito 
português, cf. Augusto Silva Dias. Criminalidade organizada e combate ao lucro ilícito. 2º Congresso de 
investigação criminal. Coimbra: Almedina, 2009, p. 23-30. 
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da criminalidade grave e/ou organizada, ressaltando a dificuldade legislativa de se estabelecer 

eficiência ao sistema repressivo, sem ferir direitos e garantias fundamentais.48  

  É recente a preocupação do legislador brasileiro em definir “organização criminosa”.49 

  A Lei 12.694/201250 foi a primeira a conceituar “organização criminosa”. O alcance 

dessa definição guardava finalidade meramente processual penal. E o fez do seguinte modo: 

“a associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela 

divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou 

superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional” (art. 2º). 

  Em seguida, a Lei 12.850/201351, que teve como um dos objetos a definição de 

organização criminosa, estabeleceu pequenas diferenças em relação ao conceito legal anterior. 

Agora, a organização criminosa precisa ter a associação de quatro ou mais pessoas, e não o 

mínimo de três. Ainda, o patamar mínimo da pena ficou acima de quatro anos. No mais, o 

conceito foi mantido (§ 1º do art. 1º). 

  A partir dessa lei, o conceito de organização criminosa também passa a valer para fins 

penais. Houve a introdução da figura típica de promoção, constituição, financiamento ou 

participação em organização criminosa (art. 2º). 

  Vê-se, pela conceituação legal, que a organização criminosa identifica-se pelo objetivo 

de obtenção do lucro.52  

  A preocupação do legislador brasileiro com a positivação do conceito de organização 

criminosa, seja para fins penais, seja para fins processuais penais, revela dois objetivos: 

atender a compromissos internacionais e superar deficiência legislativa que há muito se 

percebia no direito brasileiro.  

                                                 
48 Antonio Scarance Fernandes. Processo penal constitucional. 6ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010, p. 
26-28. A distinção entre os diversos tipos de criminalidade e suas diferentes formas de abordagem penal e 
processual penal são notadas por Jesús-María Silva Sanches, A expansão do direito penal: aspectos da política 
criminal nas sociedades pós-industriais. Trad. de Luiz Otavio de Oliveira Rocha. 2ª ed., rev. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 121-122. O autor define que “o paradigma do Direito Penal clássico é o 
homicídio de um autor individual” e que o “paradigma do Direito Penal da globalização é o delito econômico 
organizado tanto em sua modalidade empresarial convencional como nas modalidades da chamada 
macrocriminalidade: terrorismo, narcotráfico ou criminalidade organizada (tráfico de armas, mulheres ou 
crianças)”. 
49 Sobre os precedentes legislativos brasileiros quanto à criminalidade organizada, cf. Eduardo Araujo da Silva, 
Organizações..., p. 20-24. 
50 A Lei 12.694/2012 dispôs, dentre outras coisas, sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau 
de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas. 
51 Para estudo sobre a Lei 12.850/2013, cf. Eduardo Araujo da Silva, Organizações... O autor trata sobre os 
aspectos penais e processuais penais da Lei 12.850/2013. 
52 Augusto Silva Dias também já tratava o lucro ilícito como o mínimo denominador comum à criminalidade 
econômica e à criminalidade organizada (Criminalidade organizada e combate ao lucro ilícito. 2º Congresso de 
investigação criminal. Coimbra: Almedina, 2009, p. 30). 
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 Se a criminalidade leve impõe tratamento penal e processual penal condizente com sua 

situação, de rigor que a criminalidade organizada tenha algumas peculiaridades quanto à sua 

repercussão processual penal. Essa distinção deve estar em conformidade com princípios 

constitucionais, visando ao equilíbrio necessário entre o garantismo e a eficiência.  

  O advento da sociedade de riscos53 trouxe consequências para o Direito Penal54 e, por 

conseguinte, não é possível pensar que o mesmo processo penal que sirva ao Direito Penal 

clássico seja adequado ao Direito Penal contemporâneo.55 A criminalidade organizada, que se 

consolida ao lado dessa sociedade e que tem como objetivo o lucro econômico em larga 

escala56, exige atuação estatal diferenciada57, sem ofensa aos direitos e garantias 

                                                 
53 A expressão “sociedade de riscos” advém da obra de Ulrich Beck, em 1986 (originariamente publicada em 
alemão), La sociedade del riesgo: hacia una nueva modernidad. Trad. Jorge Navarro et al. Barcelona: Paidós, 
1998. cf. Renato de Mello Jorge Silveira. Direito penal econômico como direito penal de perigo. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 32. Esclarece Alceu Corrêa Júnior que a sociedade de riscos ou 
sociedade de risco global contrapõe-se ao modelo de sociedade industrial e tem as seguintes características: 
“danos não individualizáveis, irreparáveis e incontroláveis; danos gerados por decisões humanas; sensibilidade 
ao risco; potencialização, pela ação da mídia, do risco e da necessidade de controle, gerando inflação legislativa” 
(Confisco penal: alternativa à prisão e aplicação aos delitos econômicos. São Paulo: IBCCRIM, 2006, p. 19). 
Para análise sobre a sociedade de risco contemporânea, numa perspectiva do direito penal econômico, cf. Renato 
de Mello Jorge Silveira, Direito penal..., p. 32-50; Pierpaolo Cruz Bottini. Crimes de perigo abstrato. 2ª ed. rev. 
e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 29-51; Marta Rodriguez de Assis Machado. 
Sociedade do risco e direito penal: uma avaliação de novas tendências político-criminais. São Paulo: IBCCRIM, 
2005. 
54 Alceu Corrêa Júnior realiza interessante análise sobre as tendências de posicionamentos doutrinários no âmbito 
do Direito penal em relação ao advento da sociedade de riscos. Destaca a posição dos representantes da “Escola 
de Frankfurt”, para quem o Direito penal deve ficar circunscrito à função protetiva de bens jurídicos clássicos e 
individuais; ressalta a posição de outro lado extremista, que entende que o Direito penal deve tutelar os grandes 
riscos que ameaçam a sociedade (Direito penal do risco), inclusive com flexibilização do princípio da reserva 
legal, atenuação de princípios dogmáticos básicos referentes à individualização da pena e, por fim, aponta para 
posição intermediária, defendida por Jesús-María Silva Sanches, que sustenta o papel do direito penal tanto para 
a proteção de bens jurídicos clássicos, como para a tutela de interesses coletivos. Cf. Confisco penal: alternativa 
à prisão e aplicação aos delitos econômicos, p. 21-23. 
55 Sobre a necessidade de tratamento penal distinto, em razão do advento da sociedade de risco e do mundo 
globalizado, afirma Renato de Mello Jorge Silveira: “Qualquer que seja a posição frente ao novo Direito Penal, 
que está a abarcar o Direito Penal Econômico, parece certo que ele não pode ser interpretado de igual forma que 
ocorria com o Direito Penal clássico. Sua nova vertente, enveredando nitidamente à seara do perigo, impõe uma 
nova visão deste, em particular quanto à sua questão de perigo abstrato. A própria noção de desvalor do injusto, 
no caso de perigo, deve ser retomada. Enfim, parece imprescindível que, com os novos instrumentos postos pela 
doutrina, se configurem novos contornos ao perigo no Direito Penal” (Direito penal..., p. 63). Ainda, também 
dispondo sobre a interferência do contexto social no direito penal, esclarece Pierpaolo Cruz Bottini: “O direito 
penal atual, com suas características marcantes de expansão sobre novos contextos, não surge por acaso. Os 
novos tipos, os institutos dogmáticos desenvolvidos, a metodologia de sua aplicação têm relação íntima com o 
contexto social no qual ele é produzido e reproduzido. O surgimento ou o desenvolvimento de conceitos 
jurídicos está vinculado ao modo de organização da sociedade” (Crimes de perigo abstrato. 2 ª ed. rev. e atual. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 29). 
56 Afirma Luigi Fornari que o ponto de partida para um estudo referente às intervenções sancionatórias sobre os 
proveitos derivados do crime reside na constatação das enormes proporções econômicas obtidas a partir da 
atividade de organizações criminosas, como, por exemplo, o tráfico de drogas. Cf. Criminalità del profitto e 
tecniche sanzionatorie: confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale ‘moderno’. CEDAM, 1997, p. 1. 
57 Anna Maria Maugeri afirma que para combater a criminalidade organizada, que assume dimensão 
macroscópica, o legislador moderno vem elaborando instrumentos para conter o acúmulo financeiro das 
organizações criminosas, com dois objetivos: obter a incapacidade econômica de tais organizações e lutar contra 
a infiltração criminal na economia lícita. Esclarece, ainda, que se trata de escopos constitucionalmente 
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fundamentais. Uma das maneiras de se posicionar de maneira distinta em relação à 

criminalidade leve e comum está na atenção que se deve dar à perda de bens para os casos 

envolvendo a criminalidade grave e/ou organizada.58 

  Eduardo Araújo da Silva aponta as seguintes características que preponderam na 

criminalidade organizada: a) acumulação de poder econômico por parte de seus integrantes; 

b) alto poder de corrupção; c) necessidade de legalizar o lucro obtido ilicitamente; d) alto 

poder de intimidação; e) conexões locais e internacionais; f) estrutura piramidal.59  

  Dessas características, duas são suficientes para desenvolver o presente tópico. O 

elevado poderio econômico, fruto das atividades ilícitas, e a estrutura piramidal, permeada por 

divisão de tarefas.60  

 Assim, vê-se que a pena privativa de liberdade, por si só, não tem o condão de 

promover a eliminação do oxigênio desses grupos criminosos, consistente no acúmulo 

econômico, por meio de atividades ilícitas.61 Diante do caráter preponderante de 

substitutividade dos membros desses grupos criminosos, em sobrevindo a pena privativa de 

liberdade, resta ao Estado focar atenção na perda de bens.62 

                                                                                                                                                         
relevantes, seja para garantia da ordem pública e de um adequado funcionamento do mercado, mas, sobretudo, 
para uma convivência civil e democrática (Relazione introduttiva. I modelli di sanzione patrimoniale nel diritto 
comparato. Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco 
riconoscimento e prospettive di armonizzazione. Milano: Giuffrè Editore, 2008, p. 3). 
58 Não obstante a perda de bens surgir atualmente, como importante instrumento de repressão à criminalidade 
organizada, conforme se verá por todo o estudo, trata-se essa medida de categoria jurídica milenar. No decorrer 
do tempo também se observa na perda de bens um movimento pendular. Ora foi muito utilizado e com excessos, 
como na Idade Média; ora bastante hostilizado, como no período iluminista. Para ver alguns aspectos históricos 
da perda de bens, cf. João Conde Correia, Da proibição..., p. 29-35. 
59 Eduardo Araújo da Silva. Crime organizado: procedimento probatório. São Paulo: Atlas, 2003, p. 28-31. 
60 Eduardo Araújo da Silva, sobre isso, esclarece que a estrutura piramidal apresenta base com inúmeros 
“soldados”, liderados por agentes que ocupam um nível médio na hierarquia da organização criminosa, que é 
chefiada por outros que dificilmente têm contato com os operários (Crime..., p. 31). 
61 Cf. Alceu Corrêa Junior. Confisco penal: alternativa à prisão e aplicação aos delitos econômicos. São Paulo: 
IBCCRIM, 2006, p. 24, que ao tratar sobre o tema, esclarece o seguinte: “O combate eficaz a essa criminalidade 
organizada e globalizada exige a inutilização do lucro ilícito, mormente quando este lucro se apresenta com 
aparência de legalidade, pois este lucro alimenta e estimula as organizações criminosas, possibilita o surgimento 
de novos delinqüentes atraídos pelo enriquecimento fácil e também pode gerar corrupção na estrutura do 
Estado”. Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998, com alterações da Lei 12.683/2012. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 22, ao discorrerem sobre a origem da repressão à lavagem de dinheiro, especialmente em 
relação a organizações criminosas, afirmam: “Percebeu-se, portanto, que a desarticulação de tais grupos exigia 
algo mais do que a prisão de seus membros – como já mencionado, facilmente substituíveis –, ou o uso exclusivo 
dos mecanismos tradicionais de repressão. Notou-se que o dinheiro é a alma da organização criminosa e seu 
combate passa pelo confisco dos valores que mantém operante sua estrutura.” 
62 João Conde Correia, Da proibição..., p. 36-37, ensina: “No mundo de hoje, de transição acelerada da 
modernidade para pós-modernidade, a proibição do confisco geral parece ser cada vez mais uma miragem 
longínqua e ultrapassada. Por todo o lado, surgem propostas, mais ou menos arrojadas, para a sua implementação 
como forma de reação à criminalidade: uma espécie de panaceia contra todos os males. Demonstrar que ‘o crime 
não compensa’ é uma das preocupações político-criminais do momento. Nenhum dos fins das penas, seja ele 
qual for, será concretizado se o condenado (cumprida que seja a pena de prisão aplicada) poder conservar toda a 
fortuna gerada pelo crime. [...] algumas formas de criminalidade revelam uma grande insensibilidade às penas 
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1.5 Perda de bens e processo penal 

 

 O processo penal figura como condição necessária para a viabilização do Direito 

Penal.63  

  Afirma Vincenzo Manzini que “o processo penal tem necessariamente natureza 

acessória e instrumental, porque pressupõe a existência de normas de direito material que 

devem ser aplicadas”.64  

  A direta vinculação entre o Direito Penal e o Direito Processual Penal permite concluir 

que se não é possível pensar na aplicação do Direito Penal sem a observância das 

formalidades processuais, igualmente é impossível cogitar-se de um Direito Processual Penal 

“que seja um fim em si mesmo e encontre aplicação na ausência do direito substantivo”.65 

  Assim, não é possível conceber o processo penal isolado, absolutamente desvinculado 

do Direito Penal, ainda que sob uma perspectiva eminentemente científica e dogmática.66 É 

preciso compreendê-lo como uma realidade jurídica posta a serviço do Direito Penal, com o 

fim de lhe dar vida e concretude.67 Não há que se cogitar de processo penal sem pensar numa 

imputação, consistente, em síntese, numa conduta que violou, em tese, a lei penal. Por outro 

lado, também não se imagina o Direito Penal sem o processo penal.  

                                                                                                                                                         
clássicas, só podendo ser combatidas através da apropriação de seus proventos”. Cf. Sergio Fernando Moro, 
Crime de lavagem de dinheiro, p. 17 e 167. 
63 Sobre a relação entre Direito penal e processo penal, na perspectiva do direito português, cf. José Manuel 
Damião da Cunha. O caso julgado parcial: questão da culpabilidade e questão da sanção num processo de 
estrutura acusatória. Porto: Publicações Universidade Católica, 2002, p. 80-89. 
64 Trattato di diritto penale. Volume primo. Nuova edizione. Torino: Editrice Torinesse, 1950, p. 97. Jorge Leite 
Areias Ribeiro de Faria, Indemnização por perdas e danos arbitrada em processo penal: o chamado processo de 
adesão, Coimbra: Livraria Almedina, 1978, p. 134, afirma: “A uma fase do pensamento jurídico em que a 
realização de todo o direito material ocorria por via de uma fórmula unitária de processo, sucedeu outra, que é a 
nossa actual, caracterizada pela correspondência estricta entre ‘objecto’ e ‘processo’. Isto quer dizer que a partir 
dos diferentes ramos normativos é que resulta a particularidade específica ou a estrutura própria de cada 
ordenamento adjectivo. São as características particulares e os traços definidores de cada direito substantivo que 
se comunicam ao plano processual e que marcam neste a diferenciação quanto à forma, à própria estrutura 
interna, aos meios disponíveis. O direito material é, assim, substracto de cada direito processual. E cada processo 
tem por finalidade (nisto consiste a sua ‘Zielsetzung’) realizar um dado direito material.” 
65 Vincenzo Manzini, Trattato..., p. 97-98. Ver, ainda, José Manuel Damião da Cunha, O caso julgado parcial: 
questão da culpabilidade e questão da sanção num processo de estrutura acusatória, Porto: Publicações 
Universidade Católica, 2002, p. 80-89. 
66 Sobre a interdependência entre direito e processo, numa perspectiva do processo civil, porém de útil estudo 
para o processo penal, cf. José Roberto dos Santos Bedaque. Direito e processo: influência do direito material 
sobre o processo. 6ª ed., rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2011. 
67 José Manuel Damião da Cunha, O caso julgado..., p. 133-134, discorre sobre a instrumentalidade do processo 
e instrumentalidade da ação penal como mecanismos de realização e aplicação do direito penal. 
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  Esclarece José Frederico Marques que “o Estado chamou a si a função de punir”, 

porém “não a exerce com a imediata aplicação da pena”.68  

  A aplicação da pena, como de qualquer efeito da condenação, necessita do processo 

penal. Ainda que haja parcela mínima de consenso por parte do imputado, o ato decisório que 

aplica a pena ou mesmo convalida a vontade das partes, por exemplo, na hipótese de 

transação penal e suspensão condicional do processo, terá natureza judicial (nulla poena sine 

iudicio) e, por conseguinte, a via adequada para se obter tal situação será o processo penal.69  

  Ter como pressuposto esse caráter do processo penal, qual seja, condição de eficácia 

da aplicação da pena, não induz que ele tenha como única finalidade a satisfação da pretensão 

acusatória. A instrumentalidade na perspectiva do processo penal também e necessariamente 

deve ser considerada tendo como referência os valores constitucionais que norteiam o 

Estado.70  

 Como visto, a perda de bens é um efeito de natureza civil derivado da condenação 

penal. Logo, revela-se útil refletir sobre o atual modelo processual penal brasileiro em relação 

à perda de bens, tendo como ponto de partida a perspectiva do garantismo e da efetividade. 

 

1.6 Garantismo e efetividade 

 

  O momento atual no desenvolvimento do processo penal implica a tomada de 

consciência em relação à necessidade de compatibilizar os dois vetores que devem reger a 

ciência processual penal: “eficiência e garantismo”.71 Afirma Antonio Scarance Fernandes 

que numa visão moderna “não se concebe um processo eficiente sem garantismo”.72  

                                                 
68 Tratado de direito processual penal, Vol. I. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 5. 
69 Cf. Aury Lopes Jr. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. v. 1. 8ª ed., Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011, p. 25. 
70 Afirma Aury Lopes Jr. que “a Constituição constitui, logo, necessariamente, orienta a instrumentalidade do 
processo penal” (Direito processual..., v. 1, p. 25). 
71 Para melhor análise do assunto, cf. Antonio Scarance Fernandes. Processo penal constitucional. 6ª ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 19-21. Do mesmo autor, Reflexões sobre as 
noções de eficiência e de garantismo no processo penal. In: Antonio Scarance Fernandes; José Raul Gavião de 
Almeida; Maurício Zanoide de Moraes (Coords.). Sigilo no processo penal: eficiência e garantismo.. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 9-28. 
72 Processo penal constitucional. 6ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 19. 
O mesmo autor afirma o seguinte: “O processo penal reflete a busca do equilíbrio entre dois rumos: o de 
assegurar ao Estado meios para exercer, com eficácia, o seu poder punitivo e o de garantir a todo indivíduo com 
plenitude o direito de se defender antes de ser julgado. [...] O ideal, sempre difícil de ser alcançado, é um regime 
constitucionalista e processual que conjugue eficiência com pleno garantismo. A preocupação com a 
criminalidade organizada tem levado a se aventar a possibilidade de serem restringidas garantias fundamentais 
do cidadão em prol da eficiência do sistema punitivo. Trata-se de assunto difícil de ser tratado e que tem 
suscitado intensos debates, mas não se pode conceber um Estado democrático sem as garantias mínimas do justo 
processo, e, entre elas, a oportunidade de ampla reação do acusado à imputação” (A reação defensiva à 
imputação. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 21). 
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  Logo, a premissa para se pensar num processo eficiente é dotá-lo de normas que 

garantam ao imputado o respeito aos direitos individuais. Ao lado delas, necessariamente há 

de existir normas que viabilizem a intervenção estatal, especialmente em razão de práticas que 

abalam consideravelmente a paz social, tais como os crimes cometidos por organizações 

criminosas e terrorismo, entre outros. O desafio, pois, está em bem equilibrar essa equação. 

  O garantismo73 representa, no processo penal, a “efetivação do devido processo legal, 

nos prismas subjetivo e objetivo: como garantias das partes, essencialmente do acusado, e 

como garantias do justo processo”.74  

  Jaques de Camargo Penteado analisa o garantismo sob duas perspectivas. No plano 

geral, “como um estado, em constante evolução, no qual os inocentes não serão incomodados 

e gozarão da tranquilidade e segurança para a livre realização dos seus projetos pessoais”. 

Ainda, “na esfera do processo penal, como concreta forma de proteger o indivíduo em face do 

Poder Público, preservando a sua dignidade e empregando os regramentos do devido 

processo legal na sua forma mais abrangente para a consecução da ordem jurídica justa, 

estável e segura”.75  

 Ao lado do garantismo está a ideia de efetividade76 do processo penal. A efetividade 

deve ser compreendida em sentido amplo, como um método que assegure o alcance de um 

resultado justo, com adequada aplicação do direito.77  

  Jaques de Camargo Penteado esclarece que “eficiência” liga-se à ideia de “força, 

virtude de produzir um efeito”, enquanto “efetividade” representa “efeito real; positivo”, 

concepção que melhor coaduna-se com a proposta de se alcançar uma “ordem estável, justa e 

segura, a partir da concreção do comando legal”.78  

  A efetividade traduz-se pela necessidade de se estabelecer um “novo método do 

pensamento do processualista e do profissional do foro”, entendendo o processo como 
                                                 
73 Para análise do garantismo no âmbito do direito penal, cf. Luigi Ferrajoli. Derecho y razón: teoria del 
garantismo penal. 9ª ed. Madrid: Editorial Trotta, 2009. A obra de Ferrajoli, segundo destaca Douglas Fischer, 
representa o “marco histórico fundamental” da teoria garantista. Cf. O que é garantismo penal (integral)? In: 
Bruno Calabrich; Douglas Fischer; Eduardo Pelella (orgs.). Garantismo penal integral: questões penais e 
processuais, criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil. Salvador: Editora Juspodivm, 
2010, p. 26.  
74 Antonio Scarance Fernandes, Reflexões sobre as noções de eficiência..., p. 10. 
75 Duplo grau de jurisdição no processo penal: garantismo e efetividade. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 18-19. 
76 O uso da expressão “efetividade” encontra amparo em Jaques de Camargo Penteado, que a prefere em vez de 
“eficiência”, utilizada por Antonio Scarance Fernandes, porém registrando que o conteúdo de ambas identifica-
se (Duplo grau..., p. 19). A opção pelo uso de “efetividade” reside no caráter mais abrangente desse termo, em 
relação à eficiência, como meio de designar o movimento processual penal que se faz necessário atuar ao lado do 
garantismo. 
77 Jaques de Camargo Penteado afirma que a efetividade identifica-se com a “resolução das causas penais com 
justiça e adequada aplicação do direito” (Duplo grau..., p. 19-21).  
78 Duplo grau..., p. 19. 
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“instrumento eficaz para o acesso à ordem jurídica justa”, que o vincule à necessidade de 

atendimento dos escopos sociais, políticos e jurídico.79  

  Assim, é preciso que os escopos do processo penal sejam bem compreendidos. A 

preservação de direitos e garantias individuais é a primeira finalidade no desenvolvimento do 

processo penal. Mas não se esgota aí. É preciso que o Estado “aparelhe os seus órgãos 

policiais, acusatórios, públicos, defensórios e judiciais para que alcancem, com eficiência e na 

forma devida, os escopos do processo penal, no menor espaço de tempo viável.”80  

  A conciliação entre o garantismo e efetividade no processo penal guarda consonância 

com o “método de estudo do processo penal à luz da Constituição Federal”.81 

  Trata-se da construção de modelo que necessariamente deve conformar-se com os 

valores políticos e ideológicos de uma nação, expressos no texto constitucional.82 Se, de um 

lado, a Constituição confere um rol extenso de direitos e garantias individuais, visando à 

proteção da liberdade, de outro confere o dever de o Estado, por meio de seus órgãos, prestar 

um serviço público eficiente (CF, art. 37, caput).83 

   

1.7 Perda de bens e efetividade 

   

  Quanto aos delitos cuja finalidade principal reside no proveito econômico, a 

efetividade do sistema normativo coincide com a necessidade de se usar o processo penal 

também considerando a possibilidade de se aplicar a perda de bens.  

  A investigação de condutas vinculadas à criminalidade organizada implica o olhar 

atento também para aspectos econômicos e financeiros das organizações criminosas. 

  Essa perspectiva permite concluir, por exemplo, que o desencadeamento de um 

processo penal fundado no delito de lavagem de dinheiro, sem qualquer atenção e foco para o 

patrimônio suspeito do agente, pode resultar num processo penal deficiente. A aplicação 

                                                 
79 Cândido Rangel Dinamarco. A instrumentalidade do processo. 14ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2009, p. 365-366. 
80 Jaques de Camargo Penteado, Duplo grau..., p. 20-21. 
81 Antonio Scarance Fernandes, Processo penal constitucional..., p. 23. 
82 Antonio Scarance Fernandes, Processo penal constitucional..., p. 22. 
83 Afirma Gustavo Henrique Badaró: “Particular relevo merece a nova ordem constitucional, que instituiu um 
processo penal, preocupado sim com a eficácia da persecução penal, mas, sobretudo, um processo penal 
acusatório, em que o réu é um verdadeiro sujeito de direitos e garantias inerentes a um processo justo. O 
processo penal atual tem balizas bem definidas, não podendo desrespeitar os direitos e garantias constitucionais 
do acusado. Não se pode aceitar qualquer processo, mas somente o devido processo legal” (Correlação entre 
acusação e sentença. 2ª ed. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 137). 
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isolada da pena privativa de liberdade não condiz com a almejada efetividade.84 

 Percebe-se, nesses casos, que impor apenas a pena privativa de liberdade, mantendo 

intocável o patrimônio do agente – quando isso poderia ser evitado, porém não o foi por 

omissão de agentes públicos ligados à acusação, por conta do alheamento a essa perspectiva – 

contribuiu para a manutenção da atividade delitiva e para o usufruto ilegal das vantagens 

patrimoniais decorrentes do crime. 

  Com isso, o processo penal assume também o caráter patrimonial. A introdução da 

feição patrimonial ao processo penal implicará o uso de medidas cautelares reais, visando à 

declaração de perda desses bens, para que, ao final, revista o processo penal de utilidade 

social.85 No entanto, esse processo somente será legítimo se seus mecanismos configurarem-

se dentro dos parâmetros do garantismo e da efetividade. 

                                                 
84 Sobre o tema, assim pronuncia Sergio Fernando Moro: “A criminalização da lavagem de dinheiro significa, 
acima disso, uma nova política de prevenção e repressão da atividade criminal. Tem por base a constatação de 
que não basta, para prevenir ou reprimir o crime, a imposição de pena privativa de liberdade ao criminoso. O que 
é essencial é privar o criminoso dos ganhos decorrentes de sua atividade, ou seja, confiscar o produto do crime. 
É a consagração do velho adágio de que o ‘crime não deve compensar’”. Cf. Crime de lavagem de dinheiro. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 16. 
85 Afirma João Conde Correia: “A identificação dos ativos imputáveis à esfera patrimonial do arguido e 
suscetíveis de virem a ser declarados perdidos será, como já referimos, completamente inútil se o processo não 
dispuser de mecanismos processuais capazes de garantir a efetividade da decisão que vier a ser proferida” (Da 
proibição..., p. 195). 
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CAPÍTULO 2 – A PERDA DE BENS E O DIREITO PROCESSUAL PENAL 

BRASILEIRO 

 

2.1 Introdução 

 

  O estudo dos efeitos processuais penais decorrentes da perda de bens cuidará dos 

seguintes pontos: as medidas cautelares reais, os principais aspectos processuais que 

envolvem a aplicação da perda de bens e a destinação dos bens declarados perdidos. Além 

disso, ao final, discorrer-se-á sobre o Projeto de Lei 2.902/201186, que trata das cautelares 

reais. 

  Acentua-se na realidade brasileira a incidência prática de medidas processuais penais 

de natureza patrimonial. Isso se deve à crescente valorização do Direito Penal econômico.87  

  O legislador pátrio, atento a essa situação, vem dispondo sobre aspectos patrimoniais 

no âmbito processual penal.  

  A Lei 12.683/201288, que alterou a Lei de Lavagem de Dinheiro, e a Lei 

12.694/201289, que dispôs sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de 

jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas, cuidam, em parte, de aspectos 

atinentes à perda de bens.  

  A Lei 12.850/2013, que trata da organização criminosa e da investigação criminal, 

considera relevante a colaboração do agente que gere recuperação total ou parcial do produto 

                                                 
86 O PL 2.902/2011 teve seu início na Câmara dos Deputados, por iniciativa do Poder Executivo, sendo 
apresentado em 09 de dezembro de 2011. Ver item 2.10. 
87 Sobre isso, esclarece Aury Lopes Jr. o seguinte: “No Brasil, durante muito tempo, as medidas assecuratórias 
permaneceram em profundo repouso, sem utilização, tornando-se ilustres desconhecidas nos foros criminais. 
Mas isso é passado e, na última década, com a crescente expansão do direito penal econômico e tributário, as 
medidas assecuratórias estão na pauta do dia.” Cf. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 
v. 2, p. 191. 
88 A Lei 12.683/2012 introduziu a alienação antecipada na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98, art. 4º, § 
1º), disciplinou o regime da perda de bens, destinando o produto à União e aos Estados, a depender da 
competência (art. 7º, inc. I; art. 4º-A, § 10). Cf. “Art. 7º [...] I - a perda, em favor da União – e dos Estados, nos 
casos de competência da Justiça Estadual –, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou 
indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, 
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.” Cf. “Art. 4º-A [...] § 10. Sobrevindo o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará, em favor, conforme o caso, da União ou do Estado: I - a 
perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança; II - a perda dos bens não alienados 
antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada destinação prévia; e III - a perda dos bens não reclamados no 
prazo de 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvado o direito de lesado ou 
terceiro de boa-fé.” 
89 A Lei 12.694/2012, por sua vez, introduziu a alienação antecipada no Código de Processo Penal (art. 144-A). 
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ou do proveito de infrações penais praticadas pela organização criminosa.90 Nesse caso prevê-

se hipótese de concessão de perdão judicial (art. 4º, IV). 

  O estudo deste capítulo terá como fontes principais o Código de Processo Penal, a Lei 

de Lavagem de Dinheiro e a Lei de Drogas.  

   

2.2 Medidas assecuratórias 

 

2.2.1 Considerações preliminares 

 

  O Código de Processo Penal utiliza a expressão genérica medidas assecuratórias para 

tratar das cautelares reais ou patrimoniais (CPP, arts. 125 a 144-A).91 

  Como espécies das medidas assecuratórias, o Código de Processo Penal apresenta as 

seguintes: sequestro de bens imóveis (CPP, arts. 125 a 131); sequestro de bens móveis (CPP, 

art. 132); especialização e registro da hipoteca legal (CPP, arts. 134 e 135); arresto de bens 

imóveis prévio à especialização e registro da hipoteca legal (CPP, 136); arresto subsidiário de 

bens móveis (CPP, art. 137) e, mais recentemente, alienação antecipada (art. 144-A, com a 

redação dada pela Lei 12.694/2012). 

  Conquanto o Código de Processo Penal tenha inserido os institutos da busca e da 

apreensão no título da prova (CPP, arts. 240 a 250), eles também são classificados como 

medidas de natureza cautelar, com finalidade assecuratória.  

  A Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998, com a redação dada pela Lei 

12.683/2012, art. 4º e seu § 4º; e art. 8º e seu § 2º) e a Lei de Drogas (Lei 11.343/2006, art. 60, 

caput) também utilizam a expressão medidas assecuratórias. 

  O estudo das medidas cautelares reais será dividido em três partes. 

  Começará pelos institutos da busca e da apreensão. Como se viu, essas categorias 

possuem natureza cautelar e finalidade assecuratória, sendo importantes para o presente 

estudo.  

                                                 
90 Para estudo sobre a colaboração premiada, conforme a Lei 12.850/2013, cf. Eduardo Araujo da Silva, 
Organizações..., p. 52-85. O autor, op. cit., p. 52, afirma que a colaboração processual, a qual também denomina 
de cooperação processual, pode ser dividida em colaboração preventiva e repressiva. A primeira atua na 
prevenção de infrações penais. A segunda auxilia na busca de elementos probatórios e também acrescentaríamos, 
na identificação e recuperação de patrimônio derivado de infrações penais. Ou seja, o instituto da colaboração 
premiada, esclarece o autor, incide sobre o desenvolvimento das investigações e também em relação ao resultado 
do processo. Daí considerá-la instituto bem mais amplo que a delação premiada. 
91 Afirma Vicente Greco Filho: “As medidas assecuratórias são procedimentos cautelares processuais penais” 
(Manual de processo penal. 10 ed. rev. e atual. com a colaboração de João Daniel Rassi. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 413). 
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  Após, será analisada a cautelar de sequestro. É essa a medida destinada à garantia da 

declaração da perda de bens. As medidas de especialização e registro de hipoteca legal e o 

arresto serão tratadas no limite do necessário, pois destinam-se à garantia da reparação do 

dano decorrente da prática criminosa.92  

  Após, serão estudadas as medidas de conservação do patrimônio assegurado, 

expressão que adotamos por resumir a essência da natureza das seguintes medidas: alienação 

antecipada, uso provisório dos bens e administração judicial dos bens.  

   

2.2.2 Finalidade e conceito 

  

  Sendo a tutela cautelar um instrumento que visa a assegurar a utilidade e a eficácia de 

um provimento jurisdicional a ser proferido em processo dito “principal”93, as medidas 

cautelares reais constituem-se meio de assegurar o resultado da sentença penal condenatória, 

no âmbito dos efeitos patrimoniais dela decorrentes. 

  Diversos efeitos patrimoniais podem surgir da sentença penal condenatória: restituição 

de coisas; reparação do dano; multa; prestação pecuniária; perda de bens. Para assegurar 

qualquer um desses efeitos pode justificar-se o uso de uma medida cautelar real.  

  Dessa maneira, as medidas cautelares reais ou patrimoniais consistem na restrição à 

livre disposição de bens, direitos e valores, implicando, pois, ônus ao direito de propriedade.  

  Elas podem atingir duplo fim: o de obter e conservar elementos probatórios (finalidade 

processual probatória) e o de garantir a aplicação de efeitos secundários da condenação penal, 

entre eles, o de indenizar a vítima e o de declarar a perda de bens ilicitamente adquiridos ou 

valores que lhe equivalem (finalidade processual substancial).94  

   

2.2.3 Princípios das cautelares reais 

   

  Os mesmos princípios que servem às medidas cautelares pessoais também são 

aplicáveis ao estudo das cautelares reais, porém com as peculiaridades que lhes são próprias.  

 

 

                                                 
92 Como tal assunto não é o objeto deste estudo, o tratamento dispensado à especialização e registro da hipoteca 
legal e arresto será superficial. 
93 Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró. Processo penal. Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, 2012, p. 793. 
94 João Conde Correia. Da proibição do confisco à perda alargada. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 
2012, p. 154. 
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2.2.3.1 Legalidade 

 

   O princípio da legalidade processual penal atua como pressuposto formal para o 

exame dos demais princípios.95 Daí sua relevância no sistema principiológico das cautelares 

reais.  

  O devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), as regras da legalidade geral (CF, art. 5º, II) 

e da legalidade penal material (CF, art. 5º, XXXIX) constituem a base constitucional que 

determina ser imprescindível que toda medida processual penal restritiva de direito 

fundamental seja prévia, escrita, estrita e dirigida a um fim constitucionalmente legítimo.  

  Em síntese, as medidas processuais penais devem ser previamente tipificadas, 

mediante especificações das condições e do conteúdo das intervenções estatais no âmbito dos 

direitos fundamentais do cidadão.96  

  Isso também se aplica às medidas cautelares reais. Elas devem estar previstas em lei e 

guardar uma finalidade constitucionalmente justificada.97 Não é possível, pois, a aplicação de 

medidas cautelares inominadas, sem qualquer previsão legal. Daí a vedação no âmbito 

processual penal da admissão de um poder geral de cautela.98 

     

2.2.3.2 Jurisdicionalidade  

   

  O princípio da jurisdicionalidade decorre da cláusula constitucional do devido 

processo legal, que submete a privação da liberdade e de bens ao processo (CF, art. 5º, LIV).  

  Ao Estado, por meio do Poder Judiciário, foi destinado o dever de apreciar a lesão ou 

ameaça a direito (CF, art. 5º, XXXV). Desse modo, as medidas estatais que interferem no 

direito fundamental à propriedade devem estar sujeitas à reserva de jurisdição99, que revela, 

de um lado, o poder/dever do Judiciário de apreciar tais pleitos, e, de outro, verdadeira 

                                                 
95 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua estrutura 
normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 315, 
insere a legalidade processual penal como pressuposto formal para o exame da proporcionalidade. Concordamos 
com tal construção, porém é possível estendê-la para os demais princípios, diante da tentativa de construir uma 
base mínima principiológica. 
96 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 315-316. Para estudo mais abrangente do assunto, cf. Rogério 
Lauria Tucci. Teoria do direito processual penal: jurisdição, ação e processo penal (estudo sistemático). São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 202-207. 
97 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 317. 
98 Cf. Aury Lopes Jr., Direito processual..., v. 2, p. 60-61. Antonio Magalhães Gomes Filho, Presunção de 
inocência e prisão cautelar. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 57. Gustavo Badaró, Processo..., p. 708-709. 
99 Sobre a reserva de jurisdição e seus efeitos no processo penal, cf. Fernanda Regina Vilares. A reserva de 
jurisdição no processo penal: dos reflexos no inquérito parlamentar. Dissertação de Mestrado. Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 2010. 
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garantia constitucional decorrente do Estado Democrático de Direito e da cláusula do devido 

processo legal.100 

  Com isso, o sistema brasileiro admite apenas e tão-somente a aplicação das medidas 

cautelares patrimoniais pela via jurisdicional. Diferentemente de outros países, o Ministério 

Público não está autorizado a decretar qualquer medida cautelar real, ainda que em caráter de 

urgência, necessitando sempre da reserva de jurisdição.101  

  

2.2.3.3 Motivação 

   

  Princípio decorrente da jurisdicionalidade, a motivação das decisões judiciais102 é 

garantia de efetiva análise e ponderação quanto à necessidade e cabimento das medidas 

restritivas de direitos fundamentais, entre elas as cautelares reais.  

  A Constituição Federal impõe ao juiz o dever de motivar suas decisões, sob pena de 

nulidade (CF, art. 93, IX).  

  Garantia para um processo penal democrático, a motivação permite ao acusado e à 

sociedade em geral que verifiquem quais as razões fáticas e jurídicas que levaram o juiz a 

adotar uma medida que limitou o direito de propriedade. Por conta disso não valem as 

decisões genéricas e vazias de conteúdo jurídico, tais como: presentes os pressupostos legais, 

defiro a ordem requerida.103  

  À medida que se aumenta o nível de restrição a direito fundamental o dever de 

fundamentar as decisões restritivas eleva-se na mesma proporção.104  

  Há nítido conflito a ser resolvido pelo julgador ao decretar uma medida cautelar real, 

em razão da prevalência constitucional do princípio da presunção de inocência ao lado do 

                                                 
100 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 320. 
101 Registra-se a possibilidade, no sistema brasileiro, de se decretar a prisão em flagrante administrativamente, 
mediante controle jurisdicional subsequente. E sobre a natureza processual da prisão cautelar há divergência na 
doutrina. Enquanto boa parte entende a prisão em flagrante como medida cautelar, Aury Lopes Jr. a classifica 
como pré-cautelar, destinada não a garantir o resultado final do processo, porém “a colocar o detido à disposição 
do juiz para que adote ou não uma verdadeira medida cautelar” (cf. Direito processual..., v. 2, p. 77). 
102 Para uma análise abrangente do assunto, cf. Antonio Magalhães Gomes Filho. A motivação das decisões 
penais. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. 
103 Antonio Magalhães Gomes Filho, A motivação..., p. 181, discorrendo sobre a motivação dos provimentos 
cautelares em geral, afirma que a natureza antecipatória de algumas medidas cautelares não deve “ser confundida 
com o automatismo, que poderia conduzir a uma forma de arbitrariedade na adoção das mencionadas 
providências”. Ressalta o autor, ainda, a necessidade de se verificar a presença das condições necessárias para 
que um provimento acautelatório possa ser adotado. 
104 Em reforço a essa ideia, diz Peter Häberle: “A medida que aumenta la intensidad de la limitación de la 
libertad, hay que elevar correspondientemente las exigencias para su admisibilidad, lo que para el principio de 
proporcionalidad significa que, para una limitación especialmente intensiva de la libertad, debe existir una 
necesidad ‘apremiante’” (La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la ley 
fundamental de Bonn, trad. Joaquín Brage Camazano, Madrid, Dykinson, 2003, p. 69). 
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direito fundamental à propriedade. Daí a necessidade da demonstração racional dos motivos 

fáticos e jurídicos que irão justificar a restrição do direito à propriedade, mesmo mantendo-se 

a presunção de inocência.105 

 

2.2.3.4 Provisoriedade 

   

  A provisoriedade está ligada ao fator tempo. É da natureza das medidas cautelares que 

sejam provisórias.  

  No âmbito das cautelares pessoais a observância a tal princípio funda-se na gravidade 

que a medida cautelar implica à liberdade do homem. Vê-se, pois, a forte razão de se definir 

com brevidade a situação jurídica do imputado preso, mediante o julgamento, diante da ofensa 

efetiva ao direito de ir, ficar e vir.106  

  No tocante às cautelares reais o fator tempo pode gerar efeitos contrários ao próprio 

caráter instrumental que as fundamenta. A depender da natureza do bem acautelado , o tempo 

pode se encarregar de depreciá-lo e deteriorá-lo. Assim, esse princípio ganha importância e 

significado nas cautelares reais, pois pode implicar risco ao caráter funcional que elas 

exercem.  

  A provisoriedade repercute diretamente no tema da duração razoável das cautelares 

reais, que decorre do direito fundamental à duração razoável do processo (CF, art. 5º, 

LXXVIII).107 

 Dentro disso, o instituto jurídico da alienação antecipada, que será objeto de específica 

abordagem108, vem ganhando força legislativa, a partir do advento da Lei de Drogas (Lei 

11.343/2006, art. 62, § 4º) e mais recentemente da Lei 12.683/2012, que alterou a Lei de 

Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98, art. 4º, § 1º), e da Lei 12.694/2012 (CPP, art. 144-A). 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Antonio Magalhães Gomes Filho, A motivação..., p. 182. Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 321-
323. 
106 Sobre o direito de ir, ficar e vir, cf. Pontes de Miranda. História e prática do habeas corpus (Direito 
constitucional e processual comparado). Tomo I. 7ª ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1972, p. 38-40. 
107 Cf. “Art. 5º, LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” 
108 Ver item 2.5.1. 
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2.2.3.5 Excepcionalidade e proporcionalidade 

 

   Os princípios da excepcionalidade e proporcionalidade109 entrelaçam-se no âmbito 

das medidas cautelares reais.110 Um vincula-se ao outro, estabelecendo critérios de aferição da 

necessidade, adequação e suficiência das referidas medidas.111  

  A excepcionalidade caracteriza-se pela possibilidade de concretização da medida 

cautelar real apenas quando estritamente necessária, mediante a aferição de seus pressupostos 

jurídicos, após cotejo com a realidade fática. Não é possível a aplicação da cautelar real de 

modo automático. Faz-se imprescindível a presença dos critérios previamente estabelecidos 

em lei e indicados para o caso concreto.  

  A aplicação das medidas cautelares patrimoniais também deve ser norteada pela 

proporcionalidade112, em consonância com seus três subprincípios: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito.113 

  A adoção de medida estatal que implique invasão no âmbito de proteção de um direito 

fundamental deve, necessariamente, vincular-se à consecução de um fim legítimo, que se 

confunda, via de regra, com a concretização de outro direito fundamental. 

                                                 
109 Miguel Reale ao discorrer sobre a doutrina da bilateralidade atributiva, segundo a qual o Direito jamais cuida 
do homem isolado, mas sim enquanto membro da comunidade, afirma que “Aristóteles foi o primeiro a 
vislumbrar, no fenômeno jurídico, o elemento da proporcionalidade.” Na sequência, esclarece que Santo 
Agostinho e Tomás de Aquino também discorreram sobre o problema da Lei e da Justiça. Cf. Lições 
preliminares de direito. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 56. Fábio de Oliveira, dentro disso, lembra que para 
Aristóteles o proporcional é o meio-termo, que conduz ao justo. Cf. Por uma teoria dos princípios: o princípio 
constitucional da razoabilidade. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 81. Assim, o importante é 
compreender a proporcionalidade como princípio geral de direito, que se irradia por todo o sistema jurídico, com 
origem remota. 
110 Para análise do princípio da proporcionalidade no âmbito das cautelares reais, cf. Marta Cristina Cury Saad 
Gimenes, As medidas assecuratórias..., p. 73-79. 
111 Cf. Aury Lopes Jr, Direito processual..., v. 2, p. 70-75. 
112 O princípio da proporcionalidade foi positivado no âmbito do Código de Processo Penal, com o advento da 
Lei 12.403/2011, que modificou as cautelares pessoais, especialmente com a nova redação do art. 282 do CPP. 
Cf. “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - 
necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente 
previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, 
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.” 
113 Para estudo específico sobre o princípio da proporcionalidade cf. Fábio de Oliveira, Por uma teoria dos 
princípios... O autor, no capítulo III, realiza análise detida sobre o princípio constitucional da razoabilidade, 
discorrendo sobre a questão terminológica entre a razoabilidade e a proporcionalidade e o tríplice pressuposto da 
adequação, necessidade e proporcionalidade (p. 81-118). Virgílio Afonso da Silva. O proporcional e o razoável. 
Revista dos Tribunais, v. 798, abr., p. 23-50, 2002. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e 
eficácia. 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 167-182. Carlos Bernal Pulido. El principio de 
proporcionalidad y los derechos fundamentales. 3ª ed. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2007; Para análise da proporcionalidade no âmbito do processo penal, cf. Maurício Zanoide de Moraes, 
Presunção..., p. 310-329; Nicolas Gonzales-Cuellar Serrano. Proporcionalidad y derechos fundamentales en el 
proceso penal. Madrid: Colex, 1990; Eduardo Araujo da Silva, Organizações..., p. 45-51; Dimitri Dimoulis e 
Leonardo Martins. Teoria geral dos direitos fundamentais. 2ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 159-209. 
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  Com isso, a adequação surge como meio de identificar, no plano abstrato, porém a 

partir da necessidade revelada pelo caso concreto, quais medidas são aptas a contribuir para a 

realização do objetivo perseguido.114 A ideia consiste, pois, em aferir quais são as medidas 

idôneas a gerar o resultado pretendido.115  

  O caso concreto apresentará situações que impliquem a possibilidade de uso de 

alguma das seguintes medidas cautelares reais: a alienação antecipada, o uso provisório e a 

administração de bens. A escolha de uma delas, contudo, como a “mais ou menos apta e 

adequada” deve submeter-se a outro requisito da proporcionalidade: o da necessidade. 

   A necessidade, inserida como componente da proporcionalidade, deve ser entendida 

na acepção de uma medida que foi identificada, entre diversas outras igualmente aptas para 

atingir o resultado final, como aquela ideal, podendo ou não coincidir com a menos gravosa.  

  Trata-se, pois, de uma análise comparativa116, que busca aferir qual a medida, entre as 

previamente consideradas idôneas, que possibilita, com eficiência, atingir o resultado 

pretendido e que preserva, na melhor condição possível, os direitos fundamentais em jogo. 

  A proporcionalidade em sentido estrito decorre da presença dos dois requisitos 

anteriores: a necessidade e a adequação. E culminará com o juízo de ponderação quanto à 

medida eleita como a necessária. Em torno dela será dimensionado o nível de extensão de 

ofensas a eventuais outros direitos fundamentais, não considerados quando da análise dos 

pressupostos precedentes. Com isso, esse último critério de análise busca evitar medidas que, 

conquanto atendam à relação de causalidade entre meio e fim, possam implicar prejuízos a 

outros direitos fundamentais, sendo, pois, excessivas.117  

  Os efeitos patrimoniais gerados por medidas cautelares reais podem ser significativos 

e complexos: sequestros de propriedades rurais e empresas; apreensões de diversos veículos, 

de embarcações, de coleção de quadros.  

  Daí a razão de se dar atenção ao princípio da proporcionalidade nesses casos, como 

meio de se conservar o patrimônio assegurado, a fim de se produzir um processo penal 

conforme direitos e garantias fundamentais, mas que também seja efetivo.  

    

 
                                                 
114 Virgílio Afonso da Silva, Direitos..., p. 170. 
115 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 323; Nicolas Gonzalez-Cuellar Serrano, Proporcionalidad..., p. 
157.  
116 Virgílio Afonso da Silva, Direitos..., p. 171. 
117 Sobre o assunto, assim afirma Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 329: “se a adequação é um juízo 
comparativo, a proporcionalidade stricto sensu, por sua vez, é um juízo valorativo e é nesse âmbito que se realiza 
a ponderação indispensável entre todos os direitos fundamentais afetados ou afetáveis pela medida processual 
penal, já definida como idônea e necessária, para se determinar se ela será ou não realizada”. 
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2.2.3.6 Contraditório e ampla defesa  

 

  A garantia do contraditório funda-se na clássica definição de Joaquim Canuto Mendes 

de Almeida: “a ciência bilateral dos atos e termos processuais e a possibilidade de contrariá-

los”.118 Dela extrai-se a essência do contraditório, qual seja, a necessidade da informação 

(ciência) e a possibilidade de reação.119  

  A Constituição Federal assegura no processo penal o direito ao contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º, LV). Para fins do presente estudo, 

o importante é verificar em que momento o contraditório120 deve ser garantido ao imputado, 

quando da incidência das medidas cautelares reais.  

  Eventual contraditório prévio colocará em risco a efetivação da medida? Se sim, 

conclui-se que o contraditório deva ser diferido para após tal momento. Do contrário, o 

contraditório deverá impor-se previamente.  

  A ideia está em compatibilizar o contraditório com a garantia de eficácia da medida 

cautelar, com o fim de se evitar o desaparecimento ou dilapidação dos bens que se pretenda 

salvaguardar.  

  Não se afigura razoável realizar contraditório prévio ao pedido de sequestro de bens 

móveis e imóveis, quando presentes os requisitos legais para decretá-lo. A ciência prévia 

desse requerimento ao imputado poderá ser suficiente para o sumiço dos bens.  

  Contudo, evidencia-se adequado o estabelecimento de contraditório prévio diante das 

medidas de alienação antecipada, uso provisório e administração de bens. O debate entre as 

partes em torno dessas medidas não implicará risco ao desaparecimento do bem. Pelo 

contrário. O jogo dialético auxiliará o juiz a melhor ponderar sobre a decisão mais acertada. 

 Assim, antes ou depois da efetivação da medida, deve o contraditório se concretizar de 

modo pleno, possibilitando ao imputado a produção probatória, inclusive por meio de 

testemunhas e oitiva do próprio imputado, o que requer a designação de audiência.121 

                                                 
118 Joaquim Canuto Mendes de Almeida. A contrariedade na instrução criminal. São Paulo: Saraiva, 1937, p. 
110. O autor também afirma o seguinte: “Pedido e demonstração do autor contrapostos a pedido e demonstração 
do réu, eis o mínimo processual de contrariedade.” Op. cit., p. 104. 
119 Sobre o tema, cf., na Itália, Sergio La China, que desenvolve as lições de informação necessária e reação 
possível, como fundamentos do contraditório (L’esecuzione forzata e le disposizioni generali del Codice di 
Procedura Civile. Milano: Giuffrè, 1970, p. 394). 
120 Sobre noções fundamentais do contraditório no processo penal, cf. Antonio Scarance Fernandes, Processo..., 
p. 57-66; Gustavo Badaró, Processo..., p. 18-22. Aury Lopes Jr., Direito..., v. I, p. 181-194. 
121 Sobre o contraditório diante de alguma medida cautelar no processo penal, Aury Lopes Jr. posiciona-se 
favorável ao contraditório prévio, mediante realização de audiência, salvo nos casos em que tal opção implicar 
risco de ineficácia da própria medida cautelar. Aury Lopes Jr., Direito..., v. II, p. 65. Gustavo Henrique Badaró e 
Pierpaolo Cruz Bottini também defendem a existência de contraditório no bojo do procedimento de sequestro de 
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2.3 Busca e apreensão 

 

  A busca e a apreensão “constituem providências cautelares para garantir a produção de 

provas referentes aos vestígios do crime.”122 Essa é uma definição desses institutos123 para a 

concepção clássica do processo penal, voltada apenas para o acertamento da culpabilidade. 

  O sucesso da investigação determina-se pela tomada de providências acauteladoras 

que visem à identificação e à conservação de elementos informativos. O desaparecimento de 

provas somente interessa àquele que cometeu o crime. Daí a necessidade de a polícia e o 

Ministério Público agir celeremente para a identificação de elementos da materialidade do 

crime e da autoria. Para isso, torna-se relevante o uso das medidas cautelares da busca e da 

apreensão. 

  A busca, em essência, consiste no ato de procurar, varejar algo. A apreensão, por sua 

vez, significa o ato de se apossar de algo. Tais conceitos vão influir na natureza jurídica de um 

e de outro instituto.  

  Considera Cleonice Bastos Pitombo que a busca constitui em uma “medida 

instrumental” com o fim de “achar, encontrar pessoas, semoventes, coisas ou vestígios, que, 

de modo direto ou indireto, se relacionem com o fato, pretensamente, ilícito e típico, 

investigado, ou perquirido.”124  

  Já em relação à apreensão, a autora a classifica como de “natureza jurídica variada, 

multifária”. Poderá “ser cautelar, meio de prova e, ainda, meio de obter prova”, conforme a 

função a exercer.125 A apreensão pode ser útil para “guardar e conservar elementos sensíveis 

da infração penal.” Também poderá configurar, por vezes, a identificação e preservação de 

indícios, mas nem por isso será classificada, com exclusividade, como meio de prova.126  

                                                                                                                                                         
bens, por meio do pedido de liberação, inclusive mediante a produção de prova oral, se necessária (Lavagem..., 
p. 311-312). Sobre o exercício do direito de defesa no âmbito das cautelares reais, cf. Marta Cristina Cury Saad 
Gimenes, As medidas assecuratórias..., p. 79-85. A autora esclarece que “[...] a prévia ciência, pelo acusado, 
acerca da decretação de determinada medida cautelar patrimonial, poderia comprometer seu sucesso. Por isso, a 
defesa pode se opor, posteriormente à decretação e à realização do sequestro, por meio de embargos” (p. 142). 
122 José Frederico Marques. Elementos de direito processual penal. v. II. São Paulo: Forense, 1961, p. 317. 
123 Cleunice Bastos Pitombo defende a necessidade do tratamento autônomo dos institutos da busca e da 
apreensão, o que faz em seu estudo (Da busca e da apreensão no processo penal, 2ª ed. rev. e ampl., São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 104-274). 
124 Da busca..., p. 116-117. 
125 Da busca..., p. 239. 
126 Da busca..., p. 240. 
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  A compreensão geral da busca e da apreensão permite entender esses institutos 

voltados agora para a perda de bens. E nesse ponto a concepção clássica sofre uma sensível 

alteração.  

 Dois fins sintetizam a relevância da busca e da apreensão para a perda de bens. De um 

lado, as medidas são importantes para a identificação do produto e do proveito do crime. De 

outro, permitem a identificação de elementos informativos que vão contribuir para a 

demonstração, direta ou indireta, do vínculo do produto e do proveito com a infração penal. 

 No sistema brasileiro, não basta identificar o patrimônio do acusado. É preciso 

vinculá-lo à infração penal discutida em juízo. 

  Vê-se que nessa concepção a busca e a apreensão passam a ir além da preocupação 

probatória, para terem a finalidade de se atingir o próprio bem perdível. 

  Outro ponto importante diz respeito à perda de instrumentos e de produto do crime. A 

busca e a apreensão de tais bens acabam sendo pressuposto para o perdimento ao final127, 

ainda que o inquérito tenha sido arquivado ou a ação penal julgada improcedente, por 

exemplo, por falta de elementos probatórios no tocante à autoria.128 

  Em uma concepção clássica do processo penal, podem-se identificar duas espécies de 

busca: a domiciliar e a pessoal (CPP, art. 240).  

  A busca domiciliar implicará a necessidade de se adentrar na residência, no local de 

trabalho ou no local onde for praticada a infração penal.129 Em síntese, qualquer lugar 

protegido constitucionalmente abrangido pela expressão “casa” dada pelo constituinte (art. 5º, 

XI, CF).130 

  Para esse estudo, a medida revela-se importante para a identificação e a apreensão de 

instrumentos, documentos, objetos, bens e valores a repercutirem na infração penal apurada e 

na possível perda de bens (CPP, art. 240, § 1º).131 

  A busca domiciliar para tais fins deverá ser precedida de mandado judicial. As 

exceções possíveis são aquelas unicamente também previstas na Constituição (CF, art. 5º, 

XI). 

                                                 
127 Cleonice Bastos Pitombo, Da busca..., p. 241. 
128 Importante registrar que fica ressalvado da perda o direito do lesado e do terceiro de boa-fé (CP, art. 91, II). 
129 Marco Antonio de Barros, Lavagem..., p. 217. 
130 Afirma Cleonice Bastos Pitombo, Da busca..., p. 125, que “o conceito processual penal de casa e domicílio 
desponta amplo e, em certa medida, elástico. Assim, as formalidades e restrições na realização de busca e 
domiciliar, não se aplicam, apenas, à morada do indivíduo [...]”. A autora, Da busca..., p. 72, dá diversos 
alcances da expressão “casa”: “habitação definitiva, ou morada transitória; casa própria, alugada, ou cedida; 
dependências da casa, sendo cercadas, gradeadas, ou muradas; qualquer compartimento habitado; aposento 
ocupado de habitação coletiva, em pensões, hotéis e em casas de pousada”, entre outros. 
131 Marco Antonio de Barros, Lavagem..., p. 216-217. 
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  A busca pessoal, na clássica lição de Eugenio Florian, não incide sobre o corpo da 

pessoa como tal, nem o corpo como objeto de inspeção, mas sobre a pessoa como corpo e 

vestimenta, utilizando-se disso para ocultar provas.132 

  A medida guarda os mesmos fins da busca domiciliar, para esse estudo, e pode incidir 

tanto em relação ao investigado quanto a terceiros a ele relacionados. Não é raro a pessoa 

esconder sob as próprias vestes valores em espécie, derivados de atividade ilícita, como meio 

de ocultá-los. Não será necessária, para efetivação da medida, ordem judicial.  

  Contemporaneamente, surge uma nova espécie de busca: a digital.133 O advento e o 

uso do computador e da internet estimularam o armazenamento de informações, dados e 

documentos em arquivos digitais. Elementos informativos relevantes para a investigação 

podem estar contidos em trocas de e-mails, em conversas, em fotos e em dados contábeis 

arquivados digitalmente.  

  Vê-se que o desenvolvimento tecnológico criou um território que contempla aspectos 

da intimidade e da vida privada do indivíduo e que não está contido no tradicional conceito de 

“casa”. Os arquivos digitais podem estar armazenados em servidores virtuais, as denominadas 

“nuvens”, o que torna, às vezes, sem sentido, apreender pen drives para a obtenção de 

informações importantes para a investigação criminal. 

  Daí a importância da busca e da apreensão digital.134 É preciso ir além do que os olhos 

rapidamente alcançam quando se adentra na “casa”. A realidade virtual precisa ser protegida, 

mas também ser invadida, conforme os critérios legais. A criminalidade organizada utiliza 

bem o avanço tecnológico, seja para praticar crimes, seja para ocultar elementos informativos 

relevantes para a persecução penal. O direito não pode ficar insensível a isso.  

  

 

                                                 
132 Delle prove penali. v. 1. Milano: Vallardi, 1924, p. 134. 
133 Sobre o assunto, ver Pedro Ivo Gricoli Iokoi, A apreensão no procedimento dos crimes contra a propriedade 
material, tese apresentada na Faculdade de Direito, da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 81-89. 
Marco Antonio de Barros, Lavagem..., p. 218, sugere que a terceira espécie de busca, além da domiciliar e da 
pessoal, seria a “busca on line”, por meio do “Sistema de Informações ao Poder Judiciário – Infojud”. Esse 
sistema permite que o magistrado acesse, após o afastamento do sigilo fiscal, dados da Receita Federal. 
Discordamos desse posicionamento. Esse meio de acesso à informação sigilosa apenas altera o tradicional envio 
de ofício, que requisita a informação necessária. No entanto, isso foge da essência dos institutos da busca 
domiciliar e da busca pessoal, para que a “busca on line” possa ser incluída como uma terceira espécie, 
diferentemente do que ocorre com a “busca e apreensão digital”. 
134 Pedro Ivo Gricoli Iokoi, A apreensão..., p. 86, adverte para a necessidade de se disciplinar o procedimento de 
busca e de apreensão digital, o que garante a eficiência e resguarda os direitos do imputado. Importante lembrar 
que com o avanço de “novos recursos técnicos e científicos para obtenção de elementos de prova, nada impede 
que sejam aplicados procedimentos já existentes, por analogia”, conforme ensinam Antonio Magalhães Gomes 
Filho e Gustavo Henrique Badaró, Prova e sucedâneos de prova no processo penal brasileiro, Revista Brasileira 
de Ciências Criminais, março-abril, 65, ano 15. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 183. 
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2.4 Sequestro  

 

  A medida cautelar real de sequestro pode ser classificada atualmente em duas 

espécies: uma clássica e outra subsidiária. E adotamos essa sistematização para melhor 

entendimento do assunto. O que distinguirá uma medida da outra diz respeito ao objeto. 

  Ambos os sequestros têm como finalidade a repressão ao patrimônio ilícito. 

  O sequestro clássico destina-se a garantir diretamente a perda de bens ilícitos, 

conforme tradicionalmente prevista no Código Penal (CP, art. 91, II, b). 

 O sequestro subsidiário, por sua vez, volta-se para garantir a perda de bens lícitos, em 

valores equivalentes aos ilícitos, diante da inovação da Lei 12.694/2012, que introduziu o § 1º 

no art. 91 do CP. Vê-se, pois, que nessa espécie de sequestro o patrimônio lícito é atingido 

diretamente, porém em sub-rogação ao patrimônio ilícito. 

 

2.4.1 Sequestro clássico 

  

  O sequestro clássico consiste na medida cautelar real prevista no Código de Processo 

Penal (arts. 125 a 133), destinada a assegurar os bens imóveis (art. 125) ou móveis (art. 132) 

adquiridos pelo imputado a partir dos proventos da infração.  

  A medida também está prevista em outras legislações, que guardam interesse para o 

estudo, por exemplo, a Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) e a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 

9.613/98).  

  Em razão do tempo decorrido entre o fato e o término do processo, pode haver 

desaparecimento ou perda do próprio bem que se procura tutelar. 

  Assim, torna-se preciso identificar o patrimônio suspeito para, na sequência, promover 

a cautelar real de sequestro, cujo fim consiste em garantir a subsistência efetiva da declaração 

de perda do patrimônio derivado da prática criminosa (CP, art. 91, II, b).135 Daí se admitir, 

com razão, que a finalidade do sequestro funda-se no interesse público.136  

 

 
                                                 
135 Sobre o assunto, destaca Marco Antonio de Barros: “Presume-se que a perda dos bens, direitos e valores que 
constituam objeto ou resultado dos crimes de lavagem seja precedida das medidas assecuratórias de sequestro ou 
de busca e apreensão, geralmente determinadas no curso da ação penal, ou durante as investigações realizadas na 
fase do inquérito policial” (Lavagem..., p. 282). 
136 Sobre isso afirma Vicente Greco Filho: “O sequestro é medida assecuratória, fundada no interesse público, e 
antecipativa do perdimento de bens como efeito da condenação, no caso de bens produto do crime ou adquiridos 
pelo agente com a prática do fato criminoso” (Manual de processo penal. 8 ed. rev. atual. e ampl. com a 
colaboração de João Daniel Rassi. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 176). 
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2.4.2 Objeto do sequestro clássico 

 

  O Código de Processo Penal usa a expressão proventos da infração para delimitar o 

alcance dos bens sequestráveis, na hipótese clássica. Esses bens deverão ter sido adquiridos 

pelo imputado, ainda que já transferidos a terceiros (art. 125). 

  À expressão proventos deve ser conferida interpretação abrangente. Nela 

compreendem-se como proventos quaisquer vantagens econômicas derivadas da prática da 

infração penal, seja direta ou indiretamente, incluindo-se também o produto.137  

  Diferentemente do Código de Processo Penal, a Lei de Drogas (Lei 11.343/2006, art. 

60, caput) e a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998, art. 4º, caput) estabelecem as 

expressões produto e proveito.138 A distinção não inova, mas melhor esclarece a mesma 

intenção do legislador, ao usar a expressão proventos. 

  Na Lei de Drogas, o legislador além de destinar o sequestro aos bens imóveis e 

móveis, incluiu a incidência em relação aos valores derivados da prática criminosa (Lei 

11.343/2006, art. 60, caput).  

  A Lei de Lavagem de Dinheiro, a seu turno, prevê a incidência da medida 

assecuratória aos bens, direitos e valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome 

de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na 

Lei de Lavagem ou das infrações penais antecedentes (Lei 9.613/98, art. 4º, com a redação 

dada pela Lei 12.683/2012).  

  Percebe-se que a legislação caminha num movimento em que a cautelar real de 

sequestro objetiva alcançar toda e qualquer vantagem econômica derivada da prática 

criminosa.  

  A infração penal, por sua vez, que define quais bens dela derivam, possui dois 

alcances.  

  O primeiro implica a necessidade de se ter o nexo entre os bens asseguráveis e a 

infração penal investigada ou discutida judicialmente. Trata-se do requisito da 

referibilidade.139 Essa é a regra geral, prevista no Código de Processo Penal (art. 125) e na Lei 

de Drogas (Lei 11.343/2006, art. 60, caput). 

                                                 
137 Cf. Gustavo Badaró, Processo..., p. 795. Fernando da Costa Tourinho Filho. Processo penal. v. 3. 32ª ed. rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 49. 
138 Com o advento da Lei 12.683/2012, a Lei de Lavagem de Dinheiro passou também a contemplar a 
possibilidade de se acautelar os instrumentos do crime (art. 4º, caput). 
139 Cf. João Gualberto Garcez Ramos. A tutela de urgência no processo penal brasileiro. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1996, p. 94. Gustavo Badaró, Processo..., p. 795; Lavagem..., p. 282. 
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  Porém, com a Lei de Lavagem de Dinheiro, a partir da reforma da Lei 12.683/2012, o 

alcance da infração que irá vincular os bens sequestráveis ampliou. Além da vinculação dos 

bens com o próprio crime de lavagem de dinheiro, passou-se a admitir ainda o sequestro do 

produto ou proveito dos bens derivados das infrações penais antecedentes. Daí afirmar-se que 

a referibilidade, na Lei de Lavagem de Dinheiro, ganhou dupla via.140 A infração penal 

refere-se ao objeto principal da ação, vale dizer, o crime de lavagem, e ao objeto prejudicial, 

qual seja, a infração antecedente.  

 

2.4.3 Sequestro subsidiário. Garantia da perda do valor equivalente 

   

 A novidade no direito brasileiro está na possibilidade de se perseguir o patrimônio 

lícito em valor equivalente ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem 

encontrados ou quando se localizarem no exterior (CP, art. 91, § 1º, com a redação da Lei 

12.694/2012).141 

  Trata-se, pois, da perda de bens lícitos do imputado, a partir da equivalência de valores 

com os bens derivados, direta ou indiretamente, da prática criminosa. Nesse caso não haverá 

necessidade de estabelecer a vinculação da aquisição dos bens com a atividade delitiva.  

  Vê-se que houve relativo abrandamento à regra clássica de que a perda como efeito 

decorrente da condenação penal e o sequestro incidem apenas em relação ao patrimônio 

ilícito.  

  Em duas situações a perda de bens lícitos será possível (CP, art. 91, § 1º, com a 

redação da Lei 12.694/2012). 

  A primeira, quando os bens derivados do crime não forem encontrados em território 

nacional, o que pressupõe, todavia, que eles sejam previamente identificados. Essa situação 

será destinada para os bens móveis, em sua ampla acepção (corpóreos e incorpóreos), pois 

passíveis de serem identificados em determinado momento e não encontrados em outro. 

Parece difícil cogitar de um bem imóvel identificado e não encontrado. Porém, é possível que 

um bem imóvel identificado tenha sido posteriormente destruído, seja por fato natural, seja 

por fato humano.  

                                                 
140 O art. 4º, caput, da Lei 9.613/1998, com a redação dada pela Lei 12.683/2012, assim dispõe: “[...] poderá 
decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores [...] que sejam instrumento, produto ou proveito dos 
crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.” Sobre isso, Gustavo Henrique Badaró e 
Pierpaolo Cruz Bottini, Lavagem..., p. 283, caracterizam a referibilidade como dupla. 
141 A nova redação do § 2º do art. 91 do CP, fruto da Lei 12.694/2012 dispõe: “§ 2º Na hipótese do § 1º, as 
medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do 
investigado ou acusado para posterior decretação de perda.” 
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 A outra, quando os bens do imputado, frutos de atividade criminosa, forem localizados 

no exterior.  

 Verifica-se, em síntese, que se trata da possibilidade de se aplicar a perda de bens ou 

valores em patamar equivalente aos derivados da prática criminosa, em verdadeira sub-

rogação a estes. Inexiste espaço para falar em presunção de existência de patrimônio ilícito. É 

preciso identificá-lo, inicialmente. 

  Logo, a principal característica da perda de bens ou valores equivalentes é ser 

subsidiária. 

  Tal fato reflete imediatamente na identificação de qual medida assecuratória, dentro da 

sistemática processual penal brasileira, amolda-se a essa modalidade de perda. 

  Assim, para garantia da eficácia de eventual perda de bens por equivalência ao produto 

e proveito do crime, deve ser utilizada a cautelar real de sequestro, medida tradicionalmente 

adotada para assegurar o patrimônio ilícito. Daí se classificar esse sequestro como 

subsidiário. 

   

2.4.4 Requisitos 

 

  O critério exigido pela lei para fins de decretação do sequestro clássico é o da 

existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens (CPP, art. 126).  

  O Código de Processo Penal define o alcance da expressão indício como “a 

circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, 

concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias” (CP, art. 239).142  

   A Lei de Lavagem de Dinheiro, por sua vez, contempla a expressão indícios 

suficientes de infração penal (Lei 9.623/1998, art. 4º, caput).  

  Hélio Tornaghi indica a distinção entre as expressões indícios veementes e suficientes: 

“indícios veementes são os que levam a grave suspeita, os que eloqüentemente apontam um 

fato, gerando uma suposição bem vizinha da certeza. Indícios suficientes são os que bastam 

para convencer”.143 

                                                 
142 Hélio Tornaghi, Instituições..., v. 5, p. 124, conceitua indício como “a circunstância conhecida que, por sua 
relação com um fato, permite concluir, por dedução, algo a respeito do fato (v.g., a autoria). O Código de 
Processo Penal, no único dispositivo que dedica à prova indiciária, o do art. 239, fala em indução. Mas esta 
consiste em passar do particular ao geral: observo várias vezes que a um fato (particular) se segue outro fato e 
concluo, por indução, uma lei geral. Na dedução ocorre o contrário: conheço a lei geral que rege um fenômeno, 
sei que um fato sempre causa determinado efeito.” 
143 Instituições de processo penal. v. 5. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 126. 
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  A acusação, nesse caso, tem o ônus de demonstrar, dentro do critério legal exigido, 

dois aspectos: os atinentes à autoria e materialidade delitiva; e o nexo causal entre os bens 

adquiridos pelo imputado e a prática do crime. 

  Os indícios não se confundem com a “simples suspeita” ou “mera suposição”144 – mas 

também não se requer o mesmo standard probatório exigível para a condenação penal. O 

importante será aferir se há razões fáticas e jurídicas a indicar que os bens sequestráveis 

revelam evidências de possível aquisição ilícita, o que, ao mesmo tempo, coincide com o 

distanciamento de uma origem legítima dos bens.  

  Conforme asseverado, o sequestro clássico incide sobre o patrimônio ilícito e não em 

relação a todo e qualquer patrimônio do imputado.145  

  Assim, partindo-se do pressuposto de que o sequestro serve à garantia da eficácia da 

declaração de perda de bens146, superado o juízo do fumus boni iuris (que, nesse caso, 

pressupõe o fumus comissi delicti), a medida cautelar surge como inevitável. Não se requer a 

demonstração do risco de dilapidação do patrimônio, diante da suspeita de ser adquirido 

ilicitamente. Daí não se exigir para o sequestro a demonstração do periculum in mora. 

  Essa é uma distinção significativa do sequestro para outras medidas cautelares. A 

regra geral, dentro do estudo da cautelaridade, é a necessidade da presença do periculum in 

mora.147  

  A finalidade do sequestro de bens é assegurar a aplicação da perda de bens. A 

identificação de bens suspeitos, assim denominados aqueles com indícios de proveniência 

ilícita, gera automaticamente o dever do Ministério Público de requerer o sequestro. Nesse 

caso, se confirmada a ilicitude de tais bens, eles serão declarados perdidos. 

  Logo, o ponto principal para o sequestro está no vício quanto à origem dos bens, e não 

no comportamento do proprietário ou possuidor, que pode ou não ser tendente a dilapidá-los. 

 

2.4.5 Legitimidade 

 

  São legitimados para requerer o sequestro o Ministério Público, a autoridade policial, 

mediante representação, e o ofendido (CPP, art. 127), na hipótese de atuação como assistente 

da acusação (CPP, art. 268).  

                                                 
144 Tais expressões são utilizadas por Gustavo Badaró, Processo..., p. 795. 
145 A exceção está no tocante ao sequestro subsidiário, destinado a garantir a perda ou valor equivalente. 
146 A perda deve ser entendida tanto em relação ao produto direto ou indireto do fato criminoso, como também 
em relação ao valor equivalente. 
147 Antonio Scarance Fernandes, O papel da vítima..., p. 191-192, nota 608, aponta “a dificuldade em se 
identificar o ‘periculum in mora’ nas medidas cautelares reais penais”. 
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  A lei também autoriza o juiz a decretar o sequestro de ofício (CPP, art. 127). Quanto a 

isso o tema é controvertido.148  

  Há quem entenda ser possível que o juiz assim atue, especialmente por se tratar de 

medida que se fundamenta no interesse público.149 E também há quem entenda que a atuação 

de ofício do juiz viola o sistema acusatório, ferindo o princípio da imparcialidade.150  

  Com o fortalecimento da concepção de processo penal de partes, e, sobretudo, diante 

de casos envolvendo a criminalidade organizada, nem sempre o juiz terá condições de aferir, 

no limiar da investigação ou mesmo no início da ação penal, qual o melhor momento de se 

aplicar eventual medida restritiva ao patrimônio do imputado.  

  É possível que haja o retardo do pedido de sequestro por vários motivos. A 

antecipação da medida pode inviabilizar a mais ampla identificação de bens suspeitos ou 

mesmo de elementos informativos imprescindíveis para a prova da materialidade delitiva e da 

autoria. E tais circunstâncias podem ser melhor avaliadas por quem, de fato, está à frente da 

investigação. 

  No entanto, também não se espera uma indevida omissão da acusação para o pleito do 

sequestro, quando inexistente qualquer situação que justifique a inércia. Nesses casos, cabe ao 

juiz o dever de decretar a medida de ofício.151 

 

2.4.6 Procedimento   

 

  O sequestro pode ser requerido tanto na fase pré-processual, quanto durante o 

processo. Tudo dependerá do momento em que se evidencie a existência dos “indícios 

veementes” de bens ou valores decorrentes da prática criminosa (CPP, art. 127). 

                                                 
148 Ver item 2.5.1.4, que trata da legitimidade para requerer a alienação antecipada.  
149 Vicente Greco Filho, Manual..., p. 176, esclarece que o sequestro funda-se no “interesse público, qual seja, o 
de que a atividade criminosa não tenha vantagem econômica, o sequestro pode, inclusive, ser decretado de 
ofício” (Manual..., p. 176). Também entendendo possível o juiz decretar de ofício, cf. Fernando da Costa 
Tourinho Filho, Processo..., v. 3, 32ª ed., rev. e atual., p. 50. Hélio Tornaghi. Instituições de processo penal. v. 5. 
Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 127-128. 
150 Esse é o entendimento de Aury Lopes Jr., Direito processual..., v. 2, p. 195, ao afirmar o seguinte: “pensamos 
ser substancialmente inconstitucional o sequestro decretado de ofício pelo juiz, pois é absolutamente 
incompatível com o sistema acusatório-constitucional. Ademais, viola a imparcialidade, princípio supremo do 
processo.” Também com posição contrária à possibilidade de o juiz decretar o sequestro de ofício, mas com 
outro argumento, esclarece Gustavo Badaró, Processo..., p. 796; Lavagem..., p. 278, que em razão do advento da 
Lei 11.403/2011, a regra do art. 282, § 2º, do CPP veda ao juiz a decretação de medidas cautelares de ofício 
durante a investigação. 
151 Sobre as possibilidades de flexibilização no processo penal, cf. Guilherme Madeira Dezem. A flexibilização 
no processo penal. Tese de Doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013. 
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  O procedimento é incidental, devendo ser processado no juízo criminal destinado ao 

processo principal.152 Se distribuído antes da ação penal, o juízo tornar-se-á prevento para a 

ação penal.  

  Uma vez deferida a medida de sequestro de bens imóveis, o juiz deve determinar a 

inscrição do sequestro no Cartório de Registro de Imóveis (CPP, art. 128), como meio de se 

dar publicidade à constrição imposta. Inviabiliza-se, com isso, futura alegação de boa-fé por 

parte de terceiros, em hipóteses de aquisição onerosa. 

 O procedimento tramita em apartado, cabendo à acusação instruí-lo documentalmente 

de maneira adequada. Isso facilita a cognição judicial e a obtenção da própria medida. É 

possível, a depender do caso concreto e específica necessidade, a realização de audiência 

prévia para análise do pleito, renovando-se a produção da prova oral, desta vez sob o manto 

do contraditório. 

 

2.4.7 Levantamento 

 

  Há algumas situações em que o sequestro pode perder sua eficácia (CPP, art. 131).  

  A primeira hipótese é de natureza temporal. Uma vez decretada a medida no curso da 

investigação, há o prazo de 60 dias contado da data em que ficar concluída a diligência, para 

ajuizamento da ação penal, sob pena de ineficácia do sequestro (CPP, art. 131, I). Diante da 

restrição ao direito de propriedade, o legislador optou por fixar um prazo para o início do 

processo penal.  

  O assunto, sem dúvida, lança luz sobre o direito à duração razoável das medidas 

cautelares reais. A preocupação com a celeridade processual é justa e merece ser vista com 

razoabilidade. 

  Para casos de natureza complexa, a exigir uma investigação naturalmente mais 

demorada, o prazo previsto é deveras exíguo. Nessas situações, caberá à acusação justificar a 

necessidade de prorrogação, o que vem sendo aceito pela jurisprudência.153  

  No entanto, é vedado o abuso do poder-dever de investigar, prolongando-se 

demasiadamente no tempo a constrição patrimonial sem sequer concluir a apuração dos 

fatos.154 

                                                 
152 Afirma Vicente Greco Filho, Manual..., p. 176, o seguinte: “[...] como o perdimento é um efeito da 
condenação penal, transitada em julgado a sentença penal condenatória, ele deve consumar-se no próprio juízo 
penal, nos expressos termos do art. 133 do Código de Processo Penal, como uma forma de execução imprópria 
da sentença.” 
153 Nesse sentido decidiu o STJ: RMS n° 9.999/SP. 
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  A Lei de Lavagem de Dinheiro admitia o prazo de 120 para ajuizamento da ação 

penal. Contudo, com a reforma a partir da Lei 12.683/2012, houve a supressão do prazo, 

ficando, pois, omissa quanto a isso. No entanto, a própria reforma também determinou a 

aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, no que guardar compatibilidade (Lei 

9.613/98, art. 17-A, com a redação dada pela Lei 12.683/2012).  

  A conclusão a que se chega é que o prazo foi reduzido para 60 dias. 

  No entanto, para os casos complexos, tal prazo pode ser dilatado. Até porque, em 

regra, as investigações sobre lavagem de dinheiro são mais complexas que as demais. E 

também não se pode perder de vista que o prazo previsto no Código de Processo Penal foi 

concebido para uma realidade social absolutamente diversa da presente.   

  A segunda situação de perda da eficácia do sequestro consiste na possibilidade de o 

terceiro que teve seus bens apreendido ofertar caução idônea e suficiente (CPP, art. 131, II). 

 E a outra reside na ocorrência de eventual absolvição ou extinção da punibilidade 

(CPP, art. 131, III). 

   

2.4.8 Defesa 

 

  Conforme já analisado, o contraditório e o direito à ampla defesa também incidem em 

relação às cautelares reais em geral. Com o sequestro não é diferente.  

  O Código de Processo Penal prevê os embargos155 como meio de reação defensiva ao 

decreto de sequestro (CPP, art. 130, I e II). Indica três modalidades: a) embargos de terceiro156 

(CPP, art. 129); b) embargos do acusado (CPP, art. 130, I) e c) embargos do terceiro de boa-fé 

(CPP, art. 130, II).  

 Também se admite o uso do mandado de segurança como meio de se opor ao decreto 

de sequestro, observados os pressupostos específicos para a ação mandamental, sobretudo a 

legalidade da própria medida.157  

                                                                                                                                                         
154 O STJ veda o abuso. Houve hipótese em que a constrição patrimonial perdurou por mais de cinco anos (STJ, 
HC n° 144.407/RJ) e até mesmo mais de sete anos (STJ, RMS n° 21.453/DF). 
155 Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo penal. v. 3. 32 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 51, 
faz crítica terminológica quanto ao uso da expressão embargos, salientando que ela apenas seria adequada na 
hipótese de o sequestro recair sobre pessoa absolutamente estranha à infração penal, o que daria ensejo aos 
embargos de terceiro, previsto no art. 1.046 do CPC. Nos demais casos, a terminologia correta, a seu ver, seria 
contestação. 
156 Em relação a essa modalidade, Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo penal, v. 3, p. 51, a denomina de 
“embargos de terceiro senhor e possuidor”. 
157 Cf. Vicente Greco Filho, Manual..., p. 177-178. Gustavo Badaró, Processo..., p. 802-803. Marta Saad 
Gimenes, Medidas..., p. 150-151. 
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  O que não é possível é a interposição do recurso de apelação, com fundamento no art. 

593, II, do CPP, dando à decisão de sequestro a natureza de definitiva ou com força análoga, o 

que não é verdade.158 

   

2.4.8.1 Embargos de terceiro 

 

 O Código de Processo Penal faz distinção entre os terceiros que podem opor 

embargos.  

  De um lado, cuida do terceiro absolutamente estranho ao processo e sem qualquer 

vínculo com o imputado quanto à aquisição do bem159 (CPP, art. 129). De outro, considera 

terceiro de boa-fé aquele que adquiriu o bem diretamente do acusado, porém ignorando por 

completo a origem criminosa da coisa (CPP, 130, II). 

  Em relação ao terceiro que foi surpreendido com a medida cautelar e não guarda 

qualquer vínculo com o imputado, os embargos previstos devem seguir a disciplina dos arts. 

1.046 a 1.054 do Código de Processo Civil, inclusive o sistema recursal.160  

  A lógica para tal conclusão funda-se na própria ausência de procedimento específico 

disciplinado no bojo do Código de Processo Penal. Daí se aplicar, por analogia, o 

procedimento previsto no Código de Processo Civil (CPP, art. 3º).161  

 Assim, esses embargos podem ser opostos a qualquer tempo, enquanto durar o 

processo de conhecimento, vale dizer, até o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. Caso seja superada a fase de conhecimento e os bens sequestrados sejam 

levados a leilão, o terceiro poderá, até cinco dias depois da arrematação, adjudicação ou 

remição, porém sempre antes da assinatura da respectiva carta, opor os embargos (CPC, art. 

1.048). 

  A competência para o processo e julgamento desses embargos é do juízo penal, que 

decretou a medida de sequestro162. Recomenda-se que a decisão ocorra dentro de prazo 

                                                 
158 Cf. Vicente Greco Filho, Manual..., p. 177-178. Em sentido contrário: Sebastião de Oliveira Castro Filho. 
Medidas cautelares reais no processo penal brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, ano 7, n° 25, jan.-mar. 
1982, p. 161. 
159 Fernando da Costa Tourinho Filho cita uma hipótese em que se torna possível a existência de vínculo entre o 
terceiro e o acusado, porém ainda assim incidiria o uso dos embargos de terceiro. Trata-se de caso em que a 
aquisição do bem se deu bem antes do crime ocorrer. Processo penal. v. 3. 32ª ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 52. 
160 Ver, por todos, Gustavo Badaró, Processo..., p. 799. 
161 Sobre o assunto, cf. Marta Saad, As medidas assecuratórias..., p. 143; Gustavo Badaró, Processo..., p. 799; 
Espínola Filho, Código..., v. 2, p. 381; Sady Cardoso de Gusmão, Código..., p. 62; Magalhães Noronha, Curso..., 
p. 72; Tourinho Filho, Processo..., v. 3, p. 51. 
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razoável, diante da possibilidade de grave prejuízo ao terceiro, em razão da constrição.163 A 

opção pelo uso da medida defensiva prevista no Código de Processo Civil, conforme já visto, 

deve-se ao fato de ser possível a aplicação analógica diante da omissão de procedimento 

específico. Contudo, tal fato não retira a competência do juízo penal. 

   

2.4.8.2 Embargos do acusado e de terceiro 

 

  Quanto aos embargos opostos pelo acusado, cabe-lhe o ônus de demonstrar que os 

bens sequestrados não foram adquiridos com os ganhos provenientes da infração penal (CPP, 

art. 130, I) ou mesmo a inexistência de “indícios veementes” da proveniência ilícita dos 

bens.164 Ao terceiro fica o dever de provar que os bens foram adquiridos sob o manto da boa-

fé165 (CPP, art. 130, II). 

  Antes da análise dos requisitos desses meios defensivos, um ponto que lhes é comum 

impõe reflexão crítica.  

  Trata-se da condição imposta pelo Código de Processo Penal quanto à decisão dos 

embargos, que deverá, segundo o texto legal, aguardar o trânsito em julgado da sentença 

condenatória para ser proferida (CPP, art. 130, pár. ún.). 

   Esse dispositivo merece ser revisitado, dando-se-lhe uma interpretação conforme a 

Constituição.166 É preciso cotejá-lo com o princípio constitucional da ampla defesa.  

  O momento de decisão da perda de bens é o da prolação da sentença. Somente após o 

juízo positivo de culpabilidade e diante do vínculo entre o bem sequestrado e a proveniência 

ilícita é que surgirá a declaração de perda de bens. Assim, uma vez advindo o trânsito em 

                                                                                                                                                         
162 Romeu Pires de Campos Barros entende que esses embargos devem ser opostos no juízo cível (Processo 
penal cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 418-419). De outro modo, entendendo que a competência é do 
juízo penal, cf. Marta Saad, As medidas assecuratórias..., p. 144; Gustavo Badaró, Processo..., p. 800; Fernando 
da Costa Tourinho Filho. Processo..., v. 3, p. 53. 
163 Cf. Fernando da Costa Tourinho Filho, que, além de apregoar a necessidade de julgamento célere, afirma que, 
no caso de existência de questão de alta indagação, devem as partes ser remetidas às vias ordinárias (Processo..., 
v. 3, p. 52-53). 
164 Gustavo Badaró, Processo..., p. 800-801. 
165 Sobre a boa-fé, afirma Fernando da Costa Tourinho Filho: “Não basta apenas a boa-fé; é preciso que o bem 
lhe tenha sido transferido a título oneroso. Satisfeita essa condição, deverá provar, na contestação (CPC, art. 
802), a sua insciência quanto à proveniência ilícita do imóvel, isto é, seu total desconhecimento de que o 
pretenso culpado o adquirira com os proventos da infração e, por isso mesmo, certo da licitude da aquisição” 
(Processo penal. 32ª ed. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 52. Ver, por todos, Marta Saad Gimenes, Medidas..., 
p. 147-150). 
166 O PL 2.902/2011, que cuida da cautelar real de indisponibilidade de bens, corrige isso, ao prever o prazo de 
60 dias para julgamento dos embargos (art. 143). Ver item 2.10. 
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julgado da sentença condenatória, não terão os embargos a potencialidade de desconstituir 

seus efeitos, entre eles, o da declaração de perda.167  

  Logo, a matéria discutida nos embargos deve, necessariamente, para garantia do 

contraditório e ampla defesa, ser decidida quando da análise do perdimento dos bens, por 

ocasião da sentença.  

  Afora o argumento de natureza constitucional, deve ser invocada a razão lógica de 

assim ser. Afigura-se verdadeiro contrassenso a regra posta, que posterga a decisão dos 

embargos para momento posterior ao trânsito em julgado.168  

  Assim, só é possível pensar em se analisar os embargos do acusado e do terceiro de 

boa-fé se a ambas as hipóteses for conferida interpretação conforme a Constituição, no 

sentido de que a regra que condiciona o julgamento dos embargos ao trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória não deva ser aplicada. 

  Superada essa premissa metodológica, passa-se à discussão do conteúdo defensivo.  

  A lei delimita o âmbito da reação defensiva para os casos de sequestro (CPP, art. 130, 

I e II). Exige do imputado a prova de que os bens não foram adquiridos com os proventos da 

infração (CPP, art. 130, I). Ao terceiro impõe a demonstração da boa-fé (CPP, art. 130, II).  

  A defesa não poderá invocar a impenhorabilidade do bem de família. A lei veda tal 

alegação, nos casos de aquisição de imóvel a partir do produto do crime (Lei 8.009/90, art. 3º, 

VI). Evidente que o direito não poderia beneficiar a torpeza. Do contrário, incentivaria a 

prática criminosa, mediante o aproveitamento do produto e do proveito por meio de 

mecanismos fraudulentos. 

  Diante da ausência de prazo definido para oposição dos embargos, e com o fim de o 

interessado (imputado ou terceiro) não correr risco, razoável a manifestação no prazo de cinco 

dias, a contar da juntada do mandado de sequestro, aplicando-se subsidiariamente o Código de 

Processo Civil (art. 185).169  

 

 

 

 
                                                 
167 Sobre isso, afirmam Gustavo Badaró e Pierpaolo Bottini: “Ou seja, os embargos não influenciarão quanto à 
perda ou não do bem sequestrado!” (Lavagem..., p. 311). Em sentido contrário, Marta Saad Gimenes, Medidas..., 
p. 149-150. 
168 Afirmam Gustavo Badaró e Pierpaolo Bottini tratar-se, atualmente, os embargos de “defesa praticamente 
inócua” (Lavagem..., p. 311). 
169 Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo..., v. 3, p. 53, entende que o dispositivo adequado do Código de 
Processo Civil é o art. 802, que prevê o prazo de cinco dias para o requerido contestar o pedido, em qualquer 
procedimento cautelar.  



58 
 

 

2.5 Medidas de conservação do patrimônio assegurado 

 

  Neste tópico serão analisadas as medidas cautelares reais consistentes na alienação 

antecipada, no uso provisório e na administração dos bens. O elemento de vinculação entre as 

três medidas reside na finalidade de assegurar, primeiro, a própria eficácia da cautelar em si e, 

segundo, o provimento jurisdicional definitivo.  

  Daí a razão de sistematizarmos essas cautelares reais como medidas de conservação 

do patrimônio assegurado. São cautelares que conservam a existência e o valor dos bens 

acautelados via sequestro. 

  Piero Calamandrei afirmava que a cautelar tem uma instrumentalidade elevada ao 

dobro, pois assegura a utilidade do processo e, este, por sua vez, é instrumento para a 

concretização do direito material.170 Daí Gustavo Badaró admitir que a cautelar possui uma 

“dupla instrumentalidade ou instrumentalidade em segundo grau”.171 

  Assim, nessa linha, as medidas de conservação do patrimônio assegurado acham-se 

dentro de uma instrumentalidade de “terceiro grau”.  

  Afirma Vicente Greco Filho que a função essencial do processo cautelar “é a proteção 

de bens jurídicos até que haja a solução definitiva da lide”.172 

  A realidade acabou gerando a necessidade de o legislador atentar para o fator tempo e 

seu consequente poder de destruir, deteriorar ou diminuir o valor econômico de alguns bens 

assegurados. Disso surgem as categorias jurídicas da alienação antecipada, do uso provisório 

e da administração dos bens, como modalidades típicas de cautelares reais, destinadas à 

conservação do patrimônio assegurado.  

  Desse modo, admite-se que se o sequestro é uma medida cautelar primária (principal) 

e a alienação antecipada, o uso provisório e a administração dos bens são medidas de natureza 

cautelar secundária (acessória). 

  Não se afigura adequado pensar numa ordem sequencial absoluta de aplicação dessas 

medidas, que venha engessar o aplicador do direito. O razoável é permitir que seja feita, 

perante o caso concreto, a escolha da medida mais adequada, conforme os critérios de 

proporcionalidade.  

 

 

                                                 
170 Piero Calamandrei. Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari. Padova: Cedam, 1936, p. 
175-176. 
171 Cf. Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, Processo..., 2ª ed., p. 705. 
172 Manual..., 10ª ed., p. 414. 
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2.5.1 Alienação antecipada 

   

2.5.1.1 Origem 

 

  A origem da alienação antecipada no ordenamento jurídico brasileiro remonta à Lei 

9.804/1999, que deu nova redação ao § 5º do art. 34 da já revogada Lei 6.368/1976, que 

cuidava da prevenção e repressão ao tráfico e uso de drogas. Posteriormente, o instituto foi 

mantido pela Lei 10.409/2002 (art. 46, § 4º).  

  Com o advento da atual Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), que revogou expressamente 

as citadas, o procedimento da alienação cautelar173 foi disciplinado nos §§ 4º e seguintes do 

art. 62. 

  Após, a alienação antecipada foi instituída na Lei de Lavagem de Dinheiro (§ 1º do art. 

4º e art. 4º-A da Lei 9.613/1998, com a redação dada pela Lei 12.683/2012)174 e também no 

próprio Código de Processo Penal, por meio da Lei 12.694/2012 (CPP, art. 144-A).  

  Com isso, atualmente a alienação antecipada incide para qualquer infração penal. Essa 

amplitude legislativa foi importante. É possível que o bem sequestrado em outras situações, 

diversas do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro, deva ser alienado antecipadamente.  

   

2.5.1.2 Natureza jurídica e finalidade 

 

  A alienação antecipada foi inserida dentro do Código de Processo Penal (art. 144-A) 

exatamente no capítulo que trata das medidas assecuratórias, ao lado do sequestro, 

especialização e registro da hipoteca legal e arresto. Assim, evidente seu caráter de cautelar 

real ou patrimonial.  

  Trata-se de medida bastante invasiva ao patrimônio do imputado e até mesmo de 

terceiro.  

 Com o sequestro, o bem permanecia apenas indisponível e em alguns casos até mesmo 

com a perda do poder de uso e gozo. A partir da alienação antecipada, resta apenas o valor 

resultante da venda pública.  

                                                 
173 As Leis 9.804/1999, 10.409/2002 e a 11.343/2006 utilizam a terminologia alienação em caráter cautelar. A 
Lei 12.683/2012 (§ 1º do art. 4º e art. 4º-A) e a Lei 12.694/2012 (CPP, art. 144-A) passaram a adotar a expressão 
alienação antecipada. 
174 Sobre a gênese legislativa da alienação antecipada na Lei 12.683/2012, cf. Gustavo Henrique Badaró e 
Pierpaolo Cruz Bottini, Lavagem..., p. 328-329. 



60 
 

 

  A finalidade do instituto é conservar o valor do bem já assegurado por outra medida 

cautelar patrimonial. Desse modo, reduz-se a possibilidade de eventual deterioração ou 

destruição do bem.175 Tais situações têm o condão de gerar o risco de ineficácia da medida 

cautelar primeiramente aplicada. Daí, conforme já dito, se falar em instrumentalidade em 

terceiro grau no tocante à alienação antecipada.  

 

2.5.1.3 Requisitos 

 

  Tanto o Código de Processo Penal (art. 144-A), quanto a Lei de Lavagem de Dinheiro 

(§ 1º do art. 4º), com as inovações trazidas pelas Leis 12.694/2012 e 12.683/2012, 

respectivamente, estabelecem os mesmos requisitos para aplicação da alienação antecipada.  

  O primeiro requisito está ligado à finalidade da própria medida, que deve ser aplicada 

para fins de preservação do valor dos bens assegurados. No momento da aplicação da 

alienação antecipada deve-se ponderar sobre a viabilidade econômica de alienar ou não os 

bens.  

  Após a observância do requisito de natureza finalística, a lei indica a necessidade de se 

ter ao menos uma das seguintes situações: a) sujeição dos bens a qualquer grau de 

deterioração; b) sujeição dos bens a qualquer grau de destruição; c) dificuldade para a 

manutenção dos bens. 

   Vê-se que, após estabelecer o escopo da medida – preservação do valor dos bens 

assegurados –, a lei traz critérios específicos que apontam para o possível cabimento da 

alienação antecipada. 

  Tais critérios apresentam elevada carga de indeterminação e abstração, o que exige do 

aplicador do direito cautela para não cair no automatismo. 

  A expressão legal qualquer grau de deterioração ou destruição é por demais genérica, 

acabando por recair praticamente em todo e qualquer bem.176 A dificuldade da manutenção do 

bem, por si só, revela-se insuficiente para a aplicação da medida. 

  Conclui-se, pois, que, após a análise dos requisitos específicos previstos na lei, deve-se 

retomar o escopo do instituto – preservação do valor do bem – para se aferir se a alienação 

antecipada, de fato, é a melhor medida.177 

                                                 
175 Afirma Marco Antonio de Barros que “a alienação antecipada só tem cabimento se for destinada à 
preservação do valor de bens submetidos à constrição” (Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com 
comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/1998. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 244). Sergio Fernando Moro, Crime..., p. 187, afirma que a medida trata-se “da melhor forma 
de garantir a conservação dos bens apreendidos ou sequestrados”. 
176 Cf. Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, Lavagem..., p. 301. 
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  Assim, é preciso que exista demonstração razoável a indicar que o decurso do tempo 

por ocasião da tramitação do processo implicará certo grau de deterioração ou destruição do 

bem assegurado que possa comprometer a própria eficácia da medida cautelar patrimonial.178  

  A existência de diversos veículos apreendidos em pátios de delegacias ou outras 

repartições públicas, sem qualquer uso, pode levar, com o passar do tempo, à sensível 

diminuição do valor do bem, senão a sua própria inutilidade. 

  De outro lado, quanto à dificuldade para a manutenção dos bens, é preciso que tal 

critério não sirva para justificar a inércia do Estado em conservar bens apreendidos 

cautelarmente, promovendo-se alienações antecipadas de modo arbitrário. 

  Eventual coleção de quadros ou esculturas pode representar dificuldade para a 

manutenção, sem implicar necessariamente, com o decorrer do tempo, redução do valor, o 

que, por conseguinte, não justifica a alienação.179  

  O exemplo ilustra bem as situações que podem surgir, com os problemas que lhe são 

peculiares. A dificuldade na manutenção do bem não retira do Estado o dever jurídico de 

conservá-lo. O que se precisa aferir é se os bens estão sendo efetivamente conservados. A má 

conservação e mesmo sua ausência podem levar à deterioração ou destruição, implicando, 

pois, redução do valor do bem.  

  Com isso, algumas conclusões podem ser extraídas desse ponto.  

  O tema das cautelares patrimoniais repercute em outro assunto, qual seja, o da gestão 

dos bens acautelados180. 

  Ainda, para a efetivação da alienação antecipada, há que se ater a critérios de 

proporcionalidade. De um lado, estão em jogo o direito de propriedade e o princípio da 

presunção de inocência181. De outro, a busca pela eficácia da cautelar real de sequestro e da 

perda de bens. 

   

 

                                                                                                                                                         
177 Cf. Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, Lavagem..., p. 302. É possível que determinados bens, 
direitos e valores possam, no decorrer do processo, apresentar valorização, como por exemplo, ouro, imóvel, 
ativos em bolsa, a depender das circunstâncias econômicas. 
178 Sergio Fernando Moro afirma que, “por cautela, pode o juiz aguardar a sentença, se for provável sua prolação 
em prazo razoável, com o que terá melhores condições de aventar o resultado final do processo. Isso, contudo, 
dependerá das circunstâncias do caso concreto, não sendo razoável retardar a alienação antecipada se houver 
demora excessiva mesmo para a prolação da sentença de primeira instância” (Crime..., p. 189). 
179 Esse exemplo é dado por Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini (Lavagem..., p. 302). 
180 Esse assunto será objeto de análise no capítulo 4, itens 4.4 e 4.7. 
181 Sergio Fernando Moro esclarece que “a alienação antecipada só deve ser ordenada caso haja elevada 
probabilidade de que o processo resulte em condenação e confisco. Se não for esse o caso, e apenas nessa 
situação, é de cogitar a entrega dos bens, mesmo com os riscos existentes, ao investigado ou acusado, nomeando-
o depositário” (Crime..., p. 189). 
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2.5.1.4 Legitimidade  

 

  O Código de Processo Penal é silente quanto à legitimidade para requerer a alienação 

antecipada.  

  A Lei de Lavagem de Dinheiro (9.613/1998), por sua vez, prevê que a medida será 

“decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da 

parte interessada” (art. 4º-A, caput, com a redação da Lei 12.683/2012). 

  O Ministério Público tem legitimidade para requerer a alienação antecipada.  

  Na condição de titular da ação penal pública, e sendo em tal hipótese que se 

predominará o uso das cautelares reais, o Ministério Público tem o dever de velar pela 

adequada gestão do processo. Isso implica atenção para a finalidade processual de se atingir 

um resultado útil e eficaz, sobretudo quando há perspectiva de aplicação de efeitos 

patrimoniais decorrentes de eventual sentença penal condenatória.  

  A lei, por outro lado, também ressalta a legitimidade da “parte interessada”182. Por 

“parte interessada” pode-se entender o imputado, o terceiro que foi alcançado pela cautelar 

patrimonial e o ofendido.  

  O imputado que é atingido por alguma das cautelares patrimoniais, sobretudo o 

sequestro de bens imóveis ou móveis, tem legítimo interesse e expectativa na restituição dos 

bens assegurados. Daí a possibilidade de ele fazer uso da alienação antecipada.183  

  A alienação antecipada preserva o valor do bem, sendo o produto da venda convertido 

em depósito numa instituição financeira, acrescido de correção monetária. Evita-se, assim, a 

redução do valor com o decurso do tempo. Mesmo na hipótese de condenação, persiste 

interesse do imputado em requerer a medida. É que nos casos em que a condenação penal gera 

o efeito de reparar o dano, o valor preservado a partir da alienação ser-lhe-á útil quando da 

execução da sentença.184  

  O terceiro, assim considerado aquele que não faz parte do processo e que é alcançado 

pela medida patrimonial, terá legítimo interesse em requerer a alienação antecipada. O mesmo 

direito que o ampara para se defender da constrição patrimonial também lhe socorre para 

requerer a medida de alienação. O direito à propriedade lhe garante o de preservar o valor do 

bem assegurado.185  

                                                 
182 Marco Antonio de Barros, Lavagem..., p. 244, defende que a alienação antecipada pode ser decretada a partir 
de “solicitação de quem demonstre efetivo interesse no desfecho do processo criminal [...]”. 
183 Cf. Sergio Fernando Moro, Crime..., p. 187. 
184 Cf. Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, Lavagem..., p. 329. 
185 Cf. Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, Lavagem..., p. 330. 



63 
 

 

  O ofendido, por sua vez, sempre que for o titular da ação penal ou tenha interesse no 

direito à reparação do dano, efeito patrimonial decorrente da sentença penal condenatória, 

mesmo não sendo parte do processo, terá interesse em requerer a alienação antecipada.  

 Quanto à possibilidade de o juiz decretar de ofício a medida, conforme expressamente 

previsto na Lei de Lavagem de Dinheiro (art. 4º-A, caput, com a redação da Lei 

12.683/2012), o assunto impõe análise sistemática.186 

  Diante do caráter instrumental do processo penal e das cautelares patrimoniais, o 

ponto de partida para o avanço da questão está na resposta à seguinte indagação: qual a 

finalidade da cautelar patrimonial? 

  Se a resposta atingir interesse meramente individual, de natureza disponível, o 

entendimento será pela impossibilidade de o juiz atuar de ofício, na decretação das cautelares 

patrimoniais. Não se justifica atuação de ofício do juiz diante de interesse patrimonial de 

caráter disponível. Se a parte interessada, que tem o direito de velar pela conservação do 

patrimônio do imputado visando à reparação do dano, mantém-se inerte, não há razão para o 

juiz avançar o sinal e substituí-la nessa função.  

  De outro lado, acaso a finalidade da cautelar seja garantir a eficácia de eventual perda 

dos bens em razão da sentença penal condenatória, nessa hipótese afigura-se presente a 

possibilidade de o juiz decretar eventual medida cautelar real de ofício.  

  A possibilidade da atuação de ofício do juiz deverá justificar-se mediante a presença 

de interesse de natureza indisponível a velar, consistente na manifesta identificação dos bens 

suspeitos, ao lado da inércia da acusação em pleitear a aplicação do sequestro ou da alienação 

antecipada no curso da ação penal.  

    

2.5.1.5 Procedimento 

 

  O procedimento da alienação antecipada é de natureza incidental. Portanto, deve ser 

requerido por escrito, mediante petição, que será autuada em apartado, com tramitação 

autônoma em relação ao processo principal (Lei 9.613/1998, art. 4º-A, caput, com a redação 

da Lei 12.683/2012). 

  Quanto ao momento de aplicá-la, será após a efetivação do sequestro.  

  Para a hipótese de sequestro efetivado na fase pré-processual, não se vislumbra 

adequada a aplicação da alienação antecipada nesse momento.  

                                                 
186 A análise aqui feita segue o mesmo critério adotado para a cautelar de sequestro, cf. item 2.4.5. 
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  A própria lei estabelece critério temporal para duração da eficácia da cautelar real 

imposta na fase pré-processual, por exemplo, 60 dias para o sequestro (CPP, art. 131, I). 

Ainda que em casos complexos, conforme já esclarecido, a eficácia da cautelar possa ser 

excepcionalmente prorrogada, a incidência de cautelar patrimonial na fase pré-processual 

implica a celeridade da investigação, sob pena de ofensa ao direito de propriedade e à 

presunção de inocência.  

  Assim, a regra deve ser a não admissão da alienação antecipada na fase pré-

processual.187 Todavia, quando o próprio imputado, desde que assistido pela defesa técnica, 

requer a alienação antecipada nesse momento, afigura-se plenamente possível autorizá-la. É 

que, diante do caráter disponível do direito patrimonial, não se vislumbra óbice a tal iniciativa 

da defesa. A condição, no entanto, repita-se, deve ser a da indispensável presença da defesa 

técnica, para que se evitem abusos.  

  Quanto à forma, o requerimento deve ser escrito e feito via petição autônoma. Conterá 

a relação de todos os bens que se pretende alienar, descrevendo-os e especificando-os, além 

de informar onde e sob responsabilidade de quem se encontram (Lei 9.613/1998, art. 4º-A, § 

1º). Embora o Código de Processo Penal seja omisso quanto a isso, a regra prevista na Lei de 

Lavagem de Dinheiro obedece a critério lógico para confecção do pedido. A ideia, desse 

modo, é individualizar os bens que se pretende sejam alienados.188  

  A Lei de Lavagem de Dinheiro determina que, na sequência, proceda-se à avaliação 

dos bens, intimando-se o Ministério Público logo após (Lei 9.613/1998, art. 4º-A, § 2º). O 

Código de Processo Penal é omisso quanto a isso. Contudo, a boa técnica processual, em 

respeito ao contraditório e ampla defesa, impõe nesse caso, logo após a apresentação do 

requerimento de alienação antecipada, que seja intimada a parte contrária.  

  Não se vislumbra qualquer situação de urgência, em regra, que leve o juiz a decidir de 

plano, sem ouvir a parte contrária. Assim, a fase da avaliação deve ser precedida de decisão 

fundamentada, com contraditório prévio, que conclua pelo juízo de necessidade da alienação 

antecipada, conforme os critérios legais já analisados.189 

                                                 
187 Cf. Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, Lavagem..., p. 330. 
188 Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini afirmam o seguinte: “É necessário que o pedido 
individualize e especifique todos os bens cuja alienação antecipada se requer, devendo indicar sua natureza, 
características, fabricante, modelo, número de série etc. Não será suficiente a simples referência a ‘todos os bens 
aprendidos (sic) constante do auto de fls. x’. Cada bem deverá ser descrito e individualizado. Assim, por 
exemplo, no caso de imóveis, deve se indicar a localização, o proprietário, o número da matrícula e o cartório em 
que está registrada; em se tratando de veículo, deve se especificar o seu proprietário, a marca e modelo, a placa e 
o ano de fabricação, além do número do Renavam.” Cf. Lavagem..., p. 331. 
189 Ver item 2.5.1.3. 
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  Uma vez avaliado o bem, o juiz deve intimar as partes para se manifestarem sobre o 

laudo, dirimindo, se necessário, eventuais divergências. Ao final, serão estabelecidos os 

valores dos bens, determinando-se a venda em leilão ou pregão, preferencialmente 

eletrônico.190 

  Em relação à decisão que define os valores para a alienação, o recurso cabível é o de 

apelação (CPP, art. 593, caput, inc. II). Trata-se de decisão com força de definitiva quanto à 

determinação da venda e do valor dos bens.191 

  O Código de Processo Penal e a Lei de Lavagem de Dinheiro dispõem de modo 

divergente em relação ao valor de venda.  

  O Código de Processo Penal autoriza que a venda, por ocasião do primeiro leilão, seja 

feita pelo valor fixado judicialmente ou maior (§ 2º do art. 144-A), e, na hipótese de se 

realizar segundo leilão, por valor não inferior a 80% do previsto pela avaliação judicial.  

  A Lei de Lavagem de Dinheiro, por sua vez, autoriza que a venda possa ser feita, já na 

primeira oportunidade, por valor não inferior a 75% do judicialmente homologado (Lei 

9.613/1998, § 3º do art. 4º-A). 

  Realizado o leilão e efetuada a venda, o valor apurado, produto da alienação, ficará 

depositado em conta judicial remunerada até a decisão final do processo (CPP, § 3º do art. 

144-A e Lei 9.613/1998, § 4º do art. 4º-A).  

 

2.5.2 Uso provisório dos bens 

 

  O uso provisório dos bens também tem o escopo de conservar o patrimônio 

acautelado, com o fim de dar eficácia à própria medida cautelar e consequentemente ao 

provimento jurisdicional definitivo (perda do bem). Daí sua natureza de cautelar real.  

  A medida tem origem na revogada Lei 6.368/1976, que cuidava da prevenção e 

repressão às drogas. Nela havia a possibilidade do uso dos bens apreendidos, pela autoridade, 

especialmente veículos, embarcações, aeronaves, além de outros meios de transporte, com o 

fim de conservá-los (§ 1º do art. 34).  

  Posteriormente, esse dispositivo foi revogado pela Lei 9.804/1999. Essa lei ao instituir 

o § 5º no art. 34 da Lei 6.368/1976 possibilitou à União, por intermédio da Secretaria 

Nacional Antidrogas – Senad, que indicasse, entre os bens apreendidos, aqueles para serem 

                                                 
190 Tanto a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998, § 3º do art. 4º-A, com a redação da Lei 12.683/2012), 
quanto o CPP (§ 1º do art. 144-A, com a redação da Lei 12.694/2012) dispõem que a venda seja feita 
preferencialmente por meio eletrônico. 
191 Cf. Gustavo Henrique Badaró, Processo..., p. 333. 
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colocados sob custódia de autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militar federal, 

envolvidos nas operações de prevenção e repressão ao uso e tráfico de drogas. 

  Com o advento da Lei 11.343/2006, atual Lei de Drogas, a disposição foi mantida 

praticamente de modo igual, com o destaque para que o uso dos bens seja feito 

exclusivamente no interesse das atividades de prevenção e repressão ao uso, produção não 

autorizada e tráfico de drogas (§ 4º do art. 62).  

  A regra estabelecida para o uso provisório dos bens apreendidos reside na inexistência 

de prejuízo para a produção probatória, além da comprovação do interesse público ou social 

(art. 61, caput). 

  Comprovado o interesse público, pode a autoridade de polícia judiciária também se 

valer do uso dos bens apreendidos, especialmente veículos, embarcações, aeronaves, além de 

outros meios de transporte, com o objetivo de conservá-los, mediante autorização judicial, 

após manifestação do Ministério Público (Lei 11.343/2006, § 1º do art. 62). 

  Autorizado o uso de veículos, embarcações ou aeronaves, caberá ao juiz ordenar à 

autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle, a expedição do 

certificado provisório de registro e licenciamento, em favor da autoridade de polícia judiciária 

ou órgão aos quais tenha deferido o uso. O órgão beneficiado ficará livre do pagamento de 

multas, encargos e tributos anteriores, até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu 

perdimento em favor da União (Lei 11.343/2006, art. 61, pár. ún.). 

 A reforma da Lei de Lavagem introduziu dispositivo que acabou por gerar incerteza 

jurídica192 quanto à possibilidade de se usar ou não os bens assegurados (§ 12 do art. 4º-A da 

Lei 9.613/1998, introduzido pela Lei 12.683/2012).  

  Referida norma dispôs que o juiz determinará ao registro público a emissão de 

“documento de habilitação à circulação e utilização dos bens colocados sob uso e custódia das 

entidades a que se refere o caput deste artigo”. Ocorre que o caput do art. 4º-A nada menciona 

quanto a entidades, o que gerou divergência doutrinária. 

   

 

 

                                                 
192 Marco Antonio de Barros entende que o legislador acabou por autorizar o uso dos bens constritos, por parte 
de entidades públicas federais ou estaduais. Conquanto reconheça o equívoco material na redação do § 12 do art. 
4º-A da Lei 9.613/1998, afirma que a intenção da lei foi a de permitir o uso dos bens assegurados pela Lei de 
Lavagem (Lavagem..., p. 246). Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, por sua vez, entendem em 
sentido contrário, asseverando que o referido dispositivo “não tem sentido e deveria ter sido suprimido do 
Projeto de Lei”, uma vez que não foi aprovada, no Plenário da Câmara dos Deputados, a possibilidade de 
utilização por órgãos públicos, dos bens objetos de constrição cautelar (Lavagem..., p. 337). 
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2.5.3 Administração judicial dos bens 

 

 O Código de Processo Penal não dispõe especificamente sobre a administração 

judicial dos bens assegurados ao tratar do sequestro.  

  É preciso ressaltar, no entanto, a existência de norma projetada visando à introdução 

desse instituto no regime jurídico do Código de Processo Penal (PL 2.902/2011, arts. 144-I e 

144-J).193 

  O Código de Processo Penal cuidou do depósito, que vem a ser o antecedente lógico 

da administração de bens. E isso o fez em diferentes momentos.  

  Primeiro, ao tratar do exame de pedido de restituição de coisas apreendidas (CPP, art. 

120, § 4º). Depois, ao estabelecer que o valor da fiança pode ser entregue ao depositário 

público (CPP, art. 331). E, ainda, quando dispôs que os titulares de direito de autor e os que 

lhe são conexos serão nomeados como fiéis depositários dos bens apreendidos (CPP, art. 530-

E).194 

  Contudo, e em outro momento, estabeleceu que o depósito e a administração dos bens 

arrestados ficarão sujeitos ao regime do Código de Processo Civil195 (CPP, art. 139). Trata-se 

tal dispositivo do arresto de bens móveis, o que permite, diante da omissão, aplicar por 

analogia o procedimento referido para o sequestro de bens móveis.  

  Assim, o próprio Código de Processo Penal utiliza-se de mecanismo previsto no 

Código de Processo Civil em relação ao tratamento a ser dispensado para o bem móvel 

arrestado. O regime do Código de Processo Civil visa à guarda e conservação de bens 

penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados (art. 148).196 Logo, conclui-se que tal 

regime pode incidir também em relação ao sequestro de bens móveis. 

  E em relação ao sequestro de bens imóveis? O Código de Processo Penal também é 

omisso.  

  O argumento segundo o qual se torna possível aplicar o art. 139 do Código de 

Processo Penal por analogia apenas em relação a bens móveis não soa convincente. Sobretudo 

                                                 
193 O PL 2.902/2011 será tratado especificamente no item 2.10. Foi a partir desse projeto de lei que houve a 
introdução da alienação antecipada no regime jurídico do CPP, em seu art. 144-A. 
194 Cf. Marco Antonio de Barros, Lavagem..., p. 274-275. 
195 Neste ponto, boa parte da doutrina afirma que o regime jurídico indicado é o previsto nos arts. 148 a 150 do 
CPC. Por todos, Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini (Lavagem..., p. 345). Já Marco Antonio de 
Barros ao analisar a administração de bens no âmbito da Lei de Lavagem, defende que para se aferir as 
atribuições do administrador deve-se utilizar o disposto nos arts. 763 a 767 do CPC (Lavagem..., p. 275).  
196 Marco Antonio de Barros, analisando a administração de bens no âmbito da lavagem, destaca sua peculiar 
característica multidisciplinar, ao fundir sistemas jurídicos de processo penal com outros do processo civil 
(Lavagem..., p. 274). 
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ao considerar que o regime previsto no Código de Processo Civil, que é expresso no art. 139 

do Código de Processo Penal, incide, como visto, tanto para bens penhorados, arrestados, 

sequestrados ou arrecadados. Verifica-se que inexiste distinção em relação a bens móveis ou 

imóveis. 

  Está claro que a finalidade do depositário e do administrador, conforme prevista no 

Código de Processo Civil, é a de guarda e conservação de bens (móveis e imóveis) que 

encontram com o direito de propriedade limitado, por força de decisão judicial.  

  Assim, afigura-se mais razoável concluir, por questão lógica e em razão de 

interpretação sistemática, que a finalidade do instituto é que deve nortear o seu uso. E, nesse 

sentido, torna-se possível a nomeação de depositário e administrador para guarda e 

conservação de bens imóveis sequestrados.197  

 A Lei de Lavagem de Dinheiro sempre estabeleceu a possibilidade da nomeação 

judicial de administrador dos bens, direitos ou valores apreendidos ou sequestrados.198  

  Contudo, com o advento da reforma a partir da Lei 12.683/2012, foi introduzida a 

possibilidade de o juiz nomear tanto pessoa física, quanto jurídica199 como administrador, 

quando as circunstâncias o aconselharem, para toda e qualquer medida assecuratória, não 

apenas sequestro e busca e apreensão (art. 5º da Lei 9.613/1998). 

  O pressuposto legal para nomeação de administrador judicial, fundado nas 

circunstâncias do caso, revela-se de modo bem aberto e amplo.200 A doutrina diverge quanto 

a esse ponto.  

  Rodolfo Tigre Maia entende que se deve buscar a melhor guarda, conservação e 

administração dos bens, critério, pois, que norteará a interpretação da expressão legal “quando 

as circunstâncias aconselharem”.201  

  Gustavo Badaró, por outro lado, privilegia não a “melhor guarda”, porém que a 

administração judicial se dê em conformidade com a lei, aplicando-a sempre que houver o 

desapossamento do bem e, portanto, em caráter excepcional.202  

                                                 
197 Em sentido contrário, Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini afirmam que “o bem imóvel objeto 
do sequestro, da especialização e registro da hipoteca legal, ou do arresto prévio, deve permanecer sob a posse de 
seu titular, que terá o dever de guarda e conservação sob o bem” (Lavagem..., p. 346). 
198 Cf. Sergio Fernando Moro, que destaca a “grande dificuldade para encontrar pessoas dispostas a administrar 
bens sequestrados ou apreendidos. Além disso, nomeação envolve riscos pois eventual má administração pode 
levar ao perecimento ou à perda de valor dos bens, com prejuízos à sociedade e responsabilidade do Estado caso 
os bens tenham de ser devolvidos ao acusado em caso de absolvição” (Crime..., p. 186-187). 
199 A possibilidade de nomeação de pessoa jurídica como administrador pode revelar um novo nicho de mercado, 
mediante o surgimento de empresas especializadas nesta função. O tempo melhor dirá sobre esse aspecto. 
200 Assim também entendem Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, Lavagem..., p. 346. Marco 
Antonio de Barros afirma ser vaga a expressão “quando as circunstâncias o aconselharem”, destacando a 
imprescindibilidade de motivação quanto à necessidade e conveniência da medida (Lavagem..., p. 275). 
201 Rodolfo Tigre Maria. Lavagem de dinheiro. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 135. 



69 
 

 

  No fundo, ambos posicionamentos guardam compatibilidade e coerência. Podem ser 

sintetizados do seguinte modo: deve nomear-se administrador judicial sempre que necessário 

para adequada guarda e conservação dos bens. Isso retira o automatismo, cabendo ao juiz 

aferir as específicas circunstâncias que revelem ser a medida a mais indicada. 

  A novidade introduzida pela reforma da Lei de Lavagem, que possibilita a nomeação 

de pessoa jurídica como administradora judicial de bens, afigura-se positiva. 

  De nada adiante existir o mecanismo processual de gestão de bens sem a mínima 

possibilidade de aplicação prática. 

  De fato, se são muitas as dificuldades para se encontrar pessoa física idônea e 

adequada para administrar um ou outro bem, que dirá para administrar patrimônio de elevada 

monta e complexidade, como ocorre nos casos da criminalidade organizada.203 Assim, a 

possibilidade de nomeação de pessoa jurídica é bem-vinda. 

  O dever do administrador, seja pessoa física, seja jurídica, reside na prestação de 

informações periódicas da situação dos bens administrados, explicações e detalhamento sobre 

investimentos e reinvestimentos (Lei 9.613/1998, art. 6º, II, com a redação dada pela Lei 

12.683/2012), cabendo ao Ministério Público o controle de tal gestão.  

  Pelo exercício do encargo, fica reservado ao administrador o direito a remuneração, 

fixada pelo juiz204, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da própria administração 

(Lei 9.613/1998, art. 6º). 

  Quanto à legitimidade para requerer a administração dos bens, a lei é omissa. Porém, 

entende-se que deva ser vista de forma bem abrangente.  

  Primeiro, cabe ao Ministério Público, como condutor da ação penal nos casos de ação 

penal pública, velar pela adequada gestão patrimonial dos bens assegurados (Lei 9.613/1998, 

art. 6º, pár. ún., com a redação dada pela Lei 12.683/2012). Daí segue seu dever de requerer, 

sempre que necessário, a nomeação de administrador judicial. Em havendo assistente de 

acusação, fica-lhe facultado o direito de também assim requerer. 

  A própria autoridade policial, conquanto ausente norma permissiva expressa, pode 

representar ao juiz pela adoção da medida, em diversas situações.205 

                                                                                                                                                         
202 Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, Lavagem..., p. 346. 
203 Marco Antonio de Barros destaca alguns predicados que deve possuir o administrador: probidade, adequada 
capacitação profissional, segurança para exercer a contento as funções (Lavagem..., p. 276). 
204 Marco Antonio de Barros afirma que a fixação da remuneração deve levar em consideração “a situação dos 
bens, tempo destinado ao serviço e as dificuldades que o caso concreto apresentar para regular execução desta 
função auxiliar [...]” (Lavagem..., p. 276). 
205 Em sentido contrário, afirmam Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini que não cabe representação 
da autoridade policial por ausência de previsão legal (Lavagem..., p. 347). 
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  Num primeiro momento, quando da representação pela aplicação da medida 

assecuratória de sequestro, já pode ser evidenciada a necessidade de se nomear administrador 

de bens. Em outro, é possível que, ao término da investigação por ocasião do relatório final, 

também se vislumbre tal necessidade. Ou ainda, nos casos em que a guarda e conservação dos 

bens esteja confiada à polícia e que, por qualquer razão justa, o órgão não mais reúna 

condições estruturais de exercer uma administração a contento e implique risco à gestão 

adequada dos bens assegurados.  

  O próprio acusado pode requerer a medida, pois possui legítimo interesse na 

conservação do patrimônio, ante a possibilidade de tê-lo restituído.  

 Quanto ao juiz, a partir do momento em que os bens acham-se assegurados, por força 

de decisão judicial, passa a existir verdadeiro dever jurídico estatal de se velar pela adequada 

conservação. E, nesse sentido, há razões de sobra para que o juiz, ouvindo as partes206, e não 

só o Ministério Público, como diz a lei (Lei 9.613/1998, art. 5º, com a redação dada pela Lei 

12.683/2012), em respeito ao contraditório e ampla defesa, delibere quanto à nomeação de 

administrador dos bens. 

 O administrador responde pelos prejuízos eventualmente causados207, por dolo ou 

culpa, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, ressalvando-se o que despendeu no 

exercício do encargo.208  

  As atribuições que lhe são destinadas guardam vínculo com o regime jurídico de 

natureza civil, configurando típicos atos de gestão administrativa, conquanto esteja vinculado 

a um juízo penal.209 Nada impede, contudo, a incidência da lei penal, em havendo prática de, 

por exemplo, apropriação indébita, peculato ou desobediência.  

 

2.6 A imputação patrimonial 

 

  Superado o estudo das cautelares reais, cumpre neste momento tecer considerações 

sobre aspectos referentes à imputação patrimonial.  

  Em um estudo específico sobre a perda de bens e suas relações com o processo penal 

brasileiro, precisa ficar bem nítida a distinção entre a imputação do fato criminoso e a 

imputação patrimonial. 

                                                 
206 Também entendendo que o defensor do acusado deva ser ouvido previamente, cf. Marco Antonio de Barros, 
Lavagem..., p. 277. 
207 O administrador “é um auxiliar da Justiça, nomeado para assessorar o julgador no resguardo de interesses do 
Estado e da sociedade”. Cf. Marco Antonio de Barros, Lavagem..., p. 275. 
208 Cf. art. 150 do CPC. Sobre o assunto, cf. Marco Antonio de Barros, Lavagem..., p. 277. 
209 Marco Antonio de Barros, Lavagem..., p. 277. 
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 A acusação se materializa por meio da denúncia ou queixa. Nessa peça formal há os 

elementos da imputação210, além dos elementos que identificam a ação penal condenatória. 

São eles: as partes, a causa de pedir e o pedido.211  

  Tradicionalmente, o estudo desses aspectos sempre se ateve ao fato principal discutido 

em juízo. Assim, identificam-se as partes pela natureza de quem acusa e pela qualificação do 

acusado. A causa de pedir é reconhecida pela descrição do fato criminoso e pela qualificação 

jurídica desse fato e o pedido circunscreve-se ao pleito de condenação e de aplicação de 

pena.212 

  A imputação tangencia a causa de pedir, mas com ela não se confunde. Vai além. Se a 

causa de pedir limita-se à descrição do fato criminoso e à indicação de sua qualificação 

jurídica, a imputação “é a atribuição do fato descrito e qualificado a alguém”.213  

  Vê-se que até aqui tais conceitos são especificamente dirigidos à imputação do fato 

criminoso.  

 Com a introdução do elemento patrimonial, torna-se imprescindível adaptar tais 

conceitos para que seja possível construir, com a autonomia necessária, a imputação 

patrimonial.  

  Os aspectos processuais decorrem da lógica estabelecida no direito material. Nesse 

sentido, se a perda de bens é efeito da condenação penal, a disposição quanto ao conteúdo 

patrimonial deve guardar vinculação com a descrição do fato criminoso. Ou seja, a imputação 

patrimonial consiste na atribuição de que, em razão do fato criminoso, houve a aquisição 

direta ou indireta de determinados bens, direitos e valores pelo acusado ou por terceiro, a seu 

favor.  

  A causa de pedir quanto à imputação patrimonial consiste na indicação dos bens, 

direitos e valores adquiridos a partir do fato criminoso. A atribuição de tais aquisições ao 

acusado faz surgir a imputação patrimonial.  

  O pedido decorrente da imputação patrimonial é o da declaração de perda de bens (CP, 

art. 91, II, b).  

  A consequência natural disso será a impossibilidade de se decretar a perda de bens 

sem a existência de imputação patrimonial. O atual modelo de perda de bens brasileiro exige a 
                                                 
210 Gustavo Badaró assim conceitua imputação: “A imputação é a afirmação do fato que se atribui ao sujeito, a 
afirmação de um tipo penal e a afirmação da conformidade do fato com o tipo penal. Em síntese, trata-se da 
afirmação de três elementos: o fato, a norma e a adequação ou subsunção do fato à norma. Seu conteúdo, pois, só 
pode ser a atribuição do fato concreto que se enquadra em um tipo penal. O objeto da imputação, por outro lado, 
é o fato que foi atribuído a alguém” (Processo penal. Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, 2012, p. 406). 
211 Antonio Scarance Fernandes, Reação defensiva..., p. 150.  
212 Antonio Scarance Fernandes, Reação defensiva..., p. 150. 
213 Antonio Scarance Fernandes, Reação defensiva..., p. 151. 
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vinculação do patrimônio do agente com a prática criminosa imputada. Não basta a indicação 

do patrimônio. É preciso imputá-lo ao acusado, o que pressupõe a demonstração do elo 

referido.  

  A partir disso, o importante será definir o momento e a forma que a imputação 

patrimonial deve se materializar. 

  Se a imputação patrimonial é imprescindível para a perda de bens, sua veiculação em 

juízo deve dar-se ao tempo da imputação do fato criminoso, quando do ajuizamento da ação 

penal. Nada impede que antes disso o Ministério Público pleiteie o sequestro e nessa ocasião 

já realize a imputação patrimonial (CPP, art. 127). 

  Excepcionalmente, a imputação patrimonial pode surgir no curso do processo. Isso 

porque é possível que os bens adquiridos ilicitamente sejam identificados após o início da 

ação penal. Nesse caso, sempre será necessário velar pela produção probatória e pelo 

contraditório antes de qualquer decisão quanto à perda de bens. 

  No entanto, fica vedada qualquer possibilidade de a acusação surpreender, 

propositadamente, a defesa com a oferta da imputação patrimonial na iminência da prolação 

da sentença.214 Tal atitude violaria o devido processo legal. 

  Quanto à forma, o assunto merece atenta análise.  

  Conforme visto quando do estudo das medidas assecuratórias, uma vez identificados 

os bens suspeitos, decorrentes do fato criminoso, e imputados ao acusado, há verdadeiro dever 

jurídico da acusação em requerer o sequestro desses bens. É desnecessária a presença do 

periculum in mora, bastando a suspeita decorrente de elementos até mesmo indiciários de que 

os bens indicados são frutos, direta ou indiretamente, da infração penal que se imputa. 

  Assim, a própria razão de ser do sequestro revela que a imputação patrimonial deve 

dar-se, via de regra, com a dedução desse pedido em juízo, o que é feito de forma autônoma e 

incidental. 

  O pedido de perda de bens, por sua vez, também fica implícito com o pedido de 

sequestro. A natureza jurídica desse instituto só se justifica para garantir a viabilidade e a 

eficácia da declaração de perda. Evidente que isso não impede que o Ministério Público 

também inclua na denúncia a indicação dos bens suspeitos, com a consequente imputação 

patrimonial e o pedido de perda de bens. 

                                                 
214 O argumento é possível, porém difícil de ocorrer na prática. Se a medida cautelar de sequestro não for tomada 
a tempo, a probabilidade de os bens dissiparem-se é elevada. 
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  O importante, como se percebe, é que a imputação patrimonial surja no processo penal 

com a suficiência clareza e determinação, para que a defesa possa ser exercida amplamente.215 

    

2.7 A reação defensiva à imputação patrimonial 

 

  O destaque dado à imputação patrimonial leva à necessidade de se refletir sobre a 

reação defensiva a essa espécie de imputação. Mas, antes disso, convém tecer considerações 

sobre a reação defensiva em uma perspectiva geral. 

 

2.7.1 Considerações gerais 

 

  O estudo da reação defensiva vem evoluindo ao longo do tempo. De início, a atenção 

era focada apenas para a descrição do fato, sendo esse aspecto o importante para permitir uma 

defesa adequada. Isso perdurou durante muito tempo, sem questionamento crítico suficiente 

para perceber a relevância de outros aspectos também importantes, por exemplo, a 

qualificação jurídica do fato criminoso.216 

  Notou-se que a classificação do fato dada na peça inicial pode gerar graves 

consequências para o acusado, se excessivas. A qualificação de um fato como hediondo pode 

implicar a prisão provisória do réu até a sentença.217 A classificação errônea de um fato como 

roubo impede, por exemplo, a concessão da suspensão condicional do processo, quando, na 

verdade, o correto seria qualificá-lo como furto simples. 

  Caminham, pois, as reflexões sobre a reação defensiva para dar efetividade ao 

comando constitucional do devido processo legal, composto pelas garantias do contraditório e 

da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).218 

                                                 
215 Vê-se que é a mesma exigência para a imputação do fato criminoso, no dizer de Antonio Scarance Fernandes, 
A reação..., p. 157: “Pela relevância, a imputação estrita, que submete o imputado ao processo criminal, além de 
escorar-se em base suficiente a respeito da probabilidade de autoria, deve ser formulada de forma clara, precisa, 
para eficiente reação defensiva”. Tecendo considerações específicas sobre a perda de bens, Marcia Monassi 
Mougenot Bonfim e Edilson Mougenot Bonfim, Lavagem..., p. 98, afirmam: “[...] o confisco deve ser submetido 
ao contraditório, no curso da ação penal.” João Conde Correia, Da proibição..., p. 135-136, aborda o assunto na 
perspectiva do direito português, porém de perfeita aplicação à realidade brasileira: “O Ministério Público deve 
esgotar o objeto do processo em todas as suas vertentes (fáctica e jurídica). Só dessa forma o arguido poderá 
defender-se quanto aos factos e ao direito relativos à questão da culpabilidade, quanto aos factos e ao direito 
relativos à questão da determinação da sanção e ainda quanto aos factos e ao direito relativos à questão do 
confisco.” 
216 Antonio Scarance Fernandes, A reação..., p. 9. 
217 Antonio Scarance Fernandes, A reação..., p. 10. 
218 Antonio Scarance Fernandes, A reação..., p. 24. 
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  Para o processo penal tradicional, cuja discussão patrimonial é praticamente 

inexistente, a principal atenção quanto ao direito de defesa reside no direito que possui o 

indivíduo de reagir à ação penal, buscando evitar a condenação e a imposição de pena.219 

  Para esse estudo, a reação defensiva deve ir além desses aspectos. A presença da 

imputação patrimonial faz surgir a imprescindível necessidade de se fazer presente a reação 

defensiva a essa imputação. O acusado tem o direito de evitar a condenação, a imposição de 

pena e a perda de bens. 

  A preocupação com a reação defensiva à imputação patrimonial deve ampliar à 

proporção em que se amplia o número de bens para os quais se pretenda a perda de bens. Os 

casos que envolvem criminalidade organizada são, via de regra, complexos. O patrimônio 

suspeito discutido passa-se de um veículo utilizado para transportar a droga para diversos 

imóveis, empresas, adquiridos sob a condição mais próxima de “homem de negócios” do que 

de suposto criminoso. 

  Nota-se que para esses casos o exercício do direito de defesa deve ser bem garantido, 

sob pena de se recair para a época de confiscos feitos ao arrepio da lei, com base no arbítrio.  

  Como visto, o sequestro de bens é um mecanismo importante para permitir a 

viabilidade e a eficácia da declaração de perda de bens, a ponto de ser dever do Ministério 

Público requerê-lo quando presentes os pressupostos legais. No entanto, sob a perspectiva do 

devido processo legal, será preciso garantir o amplo exercício da defesa quanto à imputação 

patrimonial, para que a decisão de perda seja legítima.  

 

2.7.2 Aspectos específicos da reação defensiva à imputação patrimonial  

 

 Existindo o sequestro de bens, por meio dele será consubstanciada a imputação 

patrimonial. O exercício do direito de defesa será efetivado por meio dos embargos220 (CPP, 

arts. 129 e 130), instrumento processual hábil para reagir à cautelar real e à própria imputação 

patrimonial.  

  É preciso lembrar que, paralelamente a esse meio defensivo, a ação penal caminhará 

normalmente. Com isso, a discussão patrimonial não será prejudicial à discussão da 

culpabilidade. No modelo brasileiro, ambos os assuntos – patrimônio e liberdade – são 

discutidos concomitantemente. 

                                                 
219 Antonio Scarance Fernandes, A reação..., p. 25. 
220 O assunto foi tratado nos itens 2.4.8, 2.4.8.1 e 2.4.8.2. 



75 
 

 

  O legislador brasileiro definiu o âmbito do objeto de discussão dos embargos ao 

sequestro. O acusado poderá embargar “sob o fundamento de não terem os bens sido 

adquiridos com os proventos da infração” (CPP, art. 130, I). E o terceiro, que recebeu os bens 

do acusado a título oneroso, poderá embargar “sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-

fé” (CPP, art. 130, II).  

  Percebe-se que, desse modo, o legislador viu nos embargos ao sequestro o meio de se 

exercer a reação defensiva à imputação patrimonial.  

   

2.8 A decisão da perda de bens 

 

2.8.1 Juízo da perda de bens 

 

  Após a discussão sobre a imputação do fato criminoso e sobre a imputação 

patrimonial, dá-se o juízo da culpabilidade e, se positivo, passa-se ao juízo da perda de bens. 

O juízo da culpabilidade funcionará como questão prejudicial à análise da perda dos bens.  

  Assim, é na fase da sentença que ocorrem ambas as decisões, ou seja, elas se 

materializam em um mesmo ato judicial, porém em capítulos distintos da sentença221. Daí 

admitirmos que as decisões quanto à culpabilidade e à perda de bens ocorrem em um juízo 

monofásico. 

  A questão é diversa em relação à reparação do dano. Nesse caso, após a condenação 

penal definitiva, os autos da medida cautelar de especialização e registro de hipoteca legal, 

por exemplo, serão encaminhados ao juízo civil para apuração do quantum (CPP, art. 143 c.c. 

art. 63). Percebe-se, com isso, que se trata de um procedimento bifásico, posto que dividido 

em duas fases e em juízos distintos.  

  A primeira, com o fim de garantir os bens para a futura execução, processa-se no juízo 

penal. A outra, que tem como pressuposto a condenação penal definitiva, processa-se no juízo 

civil, com o fim de liquidar definitivamente o valor do dano.222  

                                                 
221 Para estudo sobre o assunto capítulos de sentença, cf. Giuseppe Chiovenda. Principii di diritto processuale 
civile. Nápoles: Jovene, 1965, p. 1.128. Piero Calamandrei. Appunti sulla ‘reformatio in peius’. Rivista di Diritto 
Processuale, 1929, p. 300. Francesco Carnelutti. Lecciones sobre el processo penale. Trad. de Santiago Sentís 
Melendo. v. I. Buenos Aires: Bosch, 1950, p. 193. Enrico Tullio Liebman. “Parte” o “capo” di sentenza. Rivista 
di Diritto Processuale, 1964, p. 53. Gaetano Foschini. Sistema del diritto processuale penale. v. I. 2ª ed. Milão: 
Giuffrè, 1965, p. 214-215. No Brasil, com ênfase no processo penal, cf. Gustavo Henrique Badaró 
(Correlação..., p. 121-123). Ainda no Brasil, mas com foco no processo civil, cf. Cândido Rangel Dinamarco. 
Capítulos de sentença. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 
222 Esclarece Fernando da Costa Tourinho Filho o seguinte: “Evidente que a remessa se fará uma vez conhecido 
o Juiz competente. Se a ação civil já foi proposta e se encontrava sobrestada, aguardando o julgamento da causa 
penal, far-se-á sem maiores delongas. Do contrário, o Juiz penal terá de aguardar o início da execução no cível 
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  Vê-se que esse procedimento é fruto de uma opção político-legislativa. Afirma 

Gustavo Badaró que no sistema brasileiro a reparação do dano é uma “questão essencialmente 

civil, apenas resolvida no âmbito penal por opção técnica do legislador”.223 E a ideia do 

legislador se justifica, na medida em que cada vez mais a preocupação com a vítima e, por 

consequência, com a reparação do dano passa a assumir uma dimensão de relevância pública 

e social.  

  

2.8.2 Correlação entre acusação e sentença 

 

  O estudo da correlação entre a acusação e sentença224 tem a seguinte regra: o objeto do 

processo deve permanecer o mesmo durante o desenvolvimento do procedimento, ou seja, da 

fase de imputação até a sentença.225  

  A finalidade da regra da correlação entre a imputação e sentença reside na necessidade 

de que o processo respeite o princípio do contraditório e de que a jurisdição mantenha-se 

inerte.226 A acusação define o conteúdo da imputação e é a partir dessa delimitação que a 

defesa deve ofertar resistência e o juiz se pronunciar. 

  Verifica-se, assim, a necessidade de que haja identidade entre o fato processual 

penal227 disposto na imputação e aquele existente ao tempo da sentença. A prevalência dessa 

identidade representa garantia tanto para a acusação, quanto para a defesa. O objeto do 

processo, definido pela acusação, precisa permanecer o mesmo até o ponto final, enfim, a fase 

de julgamento.228  

                                                                                                                                                         
para, fixada a competência, proceder nos termos do art. 143 do CPP” (Processo penal. 32ª ed. v. 3. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 62).  
223 Ônus..., p. 368-369. Afirma ainda o autor: “[...] a reparação do dano causado pelo delito não é finalidade 
ínsita ao processo penal. Trata-se de conseqüência eventual da condenação penal, que dependerá do sistema 
adotado pelo legislador. O processo penal brasileiro aderiu ao sistema da independência entre o processo penal e 
o processo civil, embora de forma mitigada. É efeito secundário da condenação penal ‘tornar certa a obrigação 
de indenizar o dano causado pelo crime’ (CP, art. 91, I)” (Ônus..., p. 368). 
224 O estudo desse assunto será apenas o suficiente ao desenvolvimento da tese. Para análise específica, cf. 
Gustavo Henrique Badaró, Correlação..., p. 97-136. 
225 Gustavo Henrique Badaró, Correlação..., p. 97. 
226 Gustavo Henrique Badaró, Correlação..., p. 98. 
227 Gustavo Henrique Badaró assim define fato processual penal, ao tempo em que o distingue do fato penal: “O 
fato processual penal é um acontecimento histórico concreto, um fato naturalístico. Diversamente, o fato na 
concepção do direito penal é uma entidade extraída de uma situação hipotética, de um tipo penal, e não um fato 
concreto que foi realizado pelo autor e que foi introduzido no processo através da imputação” (cf. Correlação..., 
p. 99). 
228 Esclarece Gustavo Henrique Badaró: “A alteração fática pode não afrontar o direito de defesa, mas pode 
prejudicar a acusação. O direito de defesa não pode ser o critério exclusivo na determinação da relevância da 
alteração do fato imputado. É necessário pensar na acusação, o outro pólo da relação processual que irá integrar 
o contraditório. Se a regra da correlação entre acusação e sentença tem por objetivo preservar o princípio do 
contraditório, e se este diz respeito não só à defesa, mas à possibilidade de ambas as partes estarem em condição 
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  A pergunta que se impõe: tal regra deve estar presente em relação à perda de bens? A 

resposta afigura-se positiva. A observância à correlação entre o fato imputado e o decidido 

também se aplica à perda de bens como condição essencial para o desenvolvimento de um 

processo justo.  

  Vê-se, pois, que a decisão de perda de bens estará vinculada à imputação patrimonial 

feita pelo Ministério Público. A descoberta de novos bens no curso do processo penal 

implicará a necessidade de se aditar a imputação patrimonial, para que a defesa possa ter 

oportunidade de reagir a essa nova imputação, produzindo prova e manifestando-se 

previamente à decisão de perda de bens. 

     

2.8.3 Motivação 

 

  A garantia da motivação das decisões judiciais encontra guarida constitucional, sendo 

prevista na parte que estrutura e organiza o Poder Judiciário: “todos os julgamentos dos 

órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 

nulidade” (CF, art. 93, IX). 

  A análise dessa garantia constitucional evoluiu de uma concepção de caráter técnico-

processual, para uma compreensão política, como garantia da própria jurisdição.229 

  A obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, no decorrer da história, 

relaciona-se, segundo Antonio Magalhães Gomes Filho, “ao próprio desenvolvimento do 

Estado moderno e de seu aparelho judiciário, às relações entre o indivíduo e a autoridade, ao 

modo de se estruturar o processo em determinado momento histórico e cultural e, inclusive, 

ao tipo de responsabilidade do juiz diante da sociedade”.230 

  A motivação pode ser vista sob duas perspectivas: como garantia política231 e como 

garantia processual.232 

  Como garantia política, a ideia da motivação coincide com a da limitação do poder 

dentro de um Estado democrático de direito, que se vincula aos conceitos de legalidade, 

                                                                                                                                                         
de se contradizer, violação do exercício da acusação é também violação ao princípio do contraditório” (cf. 
Correlação..., p. 119). 
229 Antonio Scarance Fernandes. Processo penal constitucional. 6ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 127. Para estudo abrangente da evolução histórica do dever de motivar, cf. 
Antonio Magalhães Gomes Filho, A motivação das decisões penais. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 44-63. 
230 A motivação..., p. 44. 
231 Para estudo da motivação como garantia política, ver Antonio Magalhães Gomes Filho, A motivação..., p. 64-
79. 
232 Para estudo da motivação como garantia processual, ver Antonio Magalhães Gomes Filho, A motivação..., p. 
80-88. 
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separação de poderes e inviolabilidade dos direitos individuais. Daí a importância dos atos 

emanados dos poderes públicos seguirem um “padrão de legitimidade racional e objetiva”.233  

  Isso permite dois controles: um interno, feito pelo próprio poder no qual se acha 

inserido o órgão que deu origem ao ato; e um externo, feita pela comunidade, no exercício 

democrático e difuso sobre a legitimidade ou não do exercício do poder.234 A comunidade tem 

direito de aferir quais as razões e os critérios adotados pelo juiz, com o fim de verificar se está 

agindo conforme o direito, ou seja, com imparcialidade e justiça.235 

  Como garantia processual, o ponto principal a ser destacado está na função 

instrumental da motivação, como “resultado de uma efetiva apreciação, pelo juiz, de todas as 

questões de fato e de direito suscitadas”.236 Isso leva à possibilidade de as partes conhecerem 

as razões que conduziram o juiz a decidir de determinada forma, o que permite a impugnação 

da decisão e de seus fundamentos. Daí é que se viabiliza o exercício do duplo grau de 

jurisdição, mediante controle da legalidade e legitimidade da decisão.  

  A consequência para a ausência de motivação é a nulidade absoluta (CF, art. 93, IX). 

 Nesse sentido, o capítulo da sentença atinente à perda de bens deve ser motivado.237  

  A definição quanto à culpabilidade não tem o condão de gerar a perda de bens de 

modo mecânico e automático, sem a efetiva demonstração. Cabe, pois, ao juiz dar-se ao 

trabalho de expor as razões fáticas e as jurídicas pelas quais concluiu que os bens devam ser 

perdidos.238 

 O pressuposto para se declarar a perda de bens está na demonstração do vínculo entre 

os bens adquiridos e a prática do fato criminoso, objeto do mesmo processo. Isso precisa, no 

momento da sentença, atingir o nível de certeza, seja a partir de provas diretas, seja a partir de 

prova indiciária.239 

                                                 
233 Antonio Magalhães Gomes Filho, A motivação..., p. 64. Nicolas Gonzalez-Cuellar Serrano. 
Proporcionalidad..., p. 141-142. 
234 Antonio Magalhães Gomes Filho, A motivação..., p. 64-65. 
235 Antonio Scarance Fernandes, Processo..., p. 127. 
236 Antonio Magalhães Gomes Filho, A motivação..., p. 81. 
237 Além da expressa previsão constitucional, o dever de motivar as decisões judiciais limitativas de direitos 
fundamentais deriva da própria essência do Estado democrático de direito. Cf. Nicolas Gonzalez-Cuellar 
Serrano, Proporcionalidad..., p. 141-142. 
238 Marcia Monassim Mougenot Bonfim e Edilson Mougenot Bonfim esclarecem: “Tratando-se de efeito 
genérico da condenação (automático), não é necessário que o confisco seja expressamente declarado na sentença 
condenatória. A decisão judicial que o decreta, todavia, deve ser fundamentada” (Lavagem..., p. 98). Para estudo 
específico sobre a motivação de direito e motivação de fato, no processo penal, cf. Antonio Magalhães Gomes 
Filho, A motivação..., p. 108-141. O mesmo autor também discorre sobre a estrutura da motivação, A 
motivação..., p. 89-107. 
239 Sobre o valor dos indícios, afirma Maria Thereza Rocha de Assis Moura: “Todo indício tem alguma 
significação probatória, devido à conexão lógica que o relaciona com o fato desconhecido que se investiga. 
Contudo, salvo nos casos excepcionais em que um só indício necessário baste para estabelecer a certeza do fato, 
é do conjunto de indícios contingentes que se atinge um grau de certeza, do mínimo ao máximo, quanto ao fato 
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2.8.4 Coisa julgada e seus efeitos 

 

  A coisa julgada consiste na imutabilidade da sentença e de seus efeitos.240 A coisa 

julgada formal difere-se da coisa julgada material.  

  A coisa julgada formal é a imutabilidade da sentença no próprio processo, a partir do 

esgotamento das vias recursais cabíveis, seja pelo seu efetivo exercício, seja pelo não uso. 

Assim, toda sentença acaba por gerar coisa julgada formal.  

  A coisa julgada material, por sua vez, projeta os efeitos da imutabilidade da sentença 

para fora do processo. Tem como pressuposto lógico a coisa julgada formal.241 Se esta 

inviabiliza nova discussão dos fatos no mesmo processo, a coisa julgada material impede a 

rediscussão em novo processo. No entanto, o processo penal brasileiro possibilita a revisão do 

julgado em favor do condenado, a partir do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, por meio da revisão criminal (CPP, art. 621). 

  A finalidade da coisa julgada é impedir que o mesmo fato naturalístico242 seja objeto 

de diferentes julgamentos, independentemente da qualificação jurídica adotada pela acusação, 

por ocasião da imputação. Com isso, a análise dos limites objetivos e subjetivos da coisa 

julgada liga-se à definição e delimitação do objeto do processo. 

 

2.8.4.1 Limites objetivos da coisa julgada 

 

  Os limites objetivos da coisa julgada referem-se aos elementos da sentença sobre os 

quais incidem a coisa julgada. A sentença compõe-se de três elementos: relatório (CPP, art. 

                                                                                                                                                         
investigado” (A prova por indícios no processo penal, São Paulo: Saraiva, 1994, p. 86). Antonio Magalhães 
Gomes Filho, A motivação..., p. 138, esclarece que a expressão indício, na terminologia processual mais 
moderna, “deve ser entendida como uma espécie do gênero prova, a prova indireta (ou prova crítica), em 
contraposição à noção de prova direta (ou prova histórica), segundo uma distinção que não está fundada na 
eficácia persuasiva, mas sim na relação entre o fato a ser provado no processo e o objeto da prova. [...] Não há, 
portanto, uma diferença ontológica ou estrutural entre prova direta e prova indireta (ou indício), mas tão só uma 
distinção fundada na relação entre o fato que cada uma delas permite conhece o o thema probandum”. 
240 Para análise específica sobre coisa julgada, cf. Enrico Tullio Liebman. Eficácia e autoridade da sentença. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981. Ada Pellegrini Grinover. Eficácia e autoridade da sentença penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1978. 
241 Gustavo Badaró, Processo..., p. 383. 
242 Sobre o fato naturalístico imputado, esclarece Vicente Greco Filho que se trata do fato enquanto realidade 
histórica, ainda que não trazido por inteiro. Afirma: “É sobre o fato, que é a causa de pedir, que se concentra a 
atividade jurisdicional penal, e se o dispositivo da sentença corresponde à procedência ou improcedência do 
pedido contido na denúncia ou queixa, que é o pedido de condenação, essa conclusão somente pode ser 
considerada em relação à imputação, ou seja, ao fato imputado, que é o que delimita a atividade jurisdicional” 
(Manual..., p. 323). 
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381, I e II), motivação fática e jurídica (CPP, art. 381, III) e dispositivo (CPP, art. 381, IV e 

V).243 

  Os limites objetivos da coisa julgada quanto à perda de bens pressupõem a delimitação 

do objeto do processo. Sempre que a acusação requerer a declaração de perda de bens, o 

objeto do processo conterá dois aspectos: a) o fato naturalístico consistente numa conduta 

típica, antijurídica e culpável e b) os bens, direitos e valores derivados desse evento.  

  A condenação penal pode ensejar duas hipóteses: 

  a) declaração total ou parcial da perda de bens;  

  b) improcedência do pedido de perda de bens.  

  A declaração total ou parcial da perda de bens significa que a imputação patrimonial 

foi decidida. Isto é, houve o julgamento do pedido posto em relação aos bens supostamente 

adquiridos a partir da infração penal discutida.  

  Nesse caso, a ocorrência da coisa julgada material, pressuposto para a perda definitiva 

dos bens244, leva à impossibilidade de se rediscutir a imputação do fato criminoso e a 

imputação patrimonial, salvo na hipótese de revisão criminal (CPP, art. 621).245  

  A improcedência do pedido de perda de bens, diante da condenação penal definitiva, 

não possibilitará, em sede de revisão criminal, o advento de prejuízo ao acusado no tocante à 

perda de bens. No sistema processual penal brasileiro inexiste revisão pro societate. A revisão 

criminal, pois, não pode ser prejudicial ao seu autor.   

  Também é possível que haja condenação penal definitiva, mas sem decisão quanto à 

perda de bens, ante a ausência de imputação patrimonial. Nesse caso merece discussão a 

possibilidade de se cogitar do advento de controvérsia judicial específica sobre a perda de 

bens. 

  Admita-se que quando do ajuizamento da ação penal e até o seu término, não tenha 

sido possível descobrir eventuais bens adquiridos a partir da infração penal. No entanto, 

posteriormente tais bens são descobertos. O sistema processual penal brasileiro admite o 

ajuizamento de uma ação penal específica para a perda de bens, tendo como pressuposto a 

condenação penal anterior? 

  A ausência de autorização legal a respeito leva à impossibilidade de se iniciar uma 

demanda penal específica para a perda de bens.  

                                                 
243 Gustavo Henrique Badaró, Processo..., p. 383. 
244 Marco Antonio de Barros, Lavagem..., p. 283. 
245 A perda de bens pode ser discutida em sede de revisão criminal. Cf. João Conde Correia. O “mito do caso 
julgado” e a revisão propter nova. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 616-617. 
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  A imputação patrimonial constitui-se em um fato naturalístico autônomo em relação 

ao fato criminoso, porém não é possível negar sua natureza acessória no tocante à imputação 

principal. E, em decorrência disso, o sistema atual prevê que essas imputações sejam 

decididas no mesmo contexto e pelo mesmo ato judicial. Em outras palavras, o juiz natural da 

perda de bens é o da decisão da culpabilidade.  

  Percebe-se que, nessa situação, o atual sistema é insuficiente para a repressão ao 

patrimônio ilícito. Daí a tendência internacional e também nacional de se projetar uma ação 

civil de perda de bens.246 

  A decisão que decreta a extinção da punibilidade antes de definir o mérito da ação 

penal, guarda as mesmas consequências de estabilidade da sentença de improcedência.247 

Nesse caso, uma vez declarada extinta a punibilidade, fica ausente qualquer possibilidade de 

se emitir decreto condenatório e, consequentemente, de se declarar a perda de bens. As 

exceções aqui coincidem com aquelas para a hipótese de absolvição, conforme se verá. 

  Porém, o assunto merece atenta análise na hipótese de morte do agente, causa de 

extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Essa situação revela uma deficiência do sistema 

processual penal brasileiro no tocante à perda de bens. 

  A morte do agente investigado ou acusado de tráfico de drogas impede a condenação 

por esse delito e, consequentemente, impede a perda de bens como efeito decorrente de 

eventual processo penal por tráfico de drogas.   

  No entanto, tal fato não inviabiliza eventual discussão processual por lavagem de 

dinheiro. Basta que o sujeito ativo da lavagem seja distinto do agente morto. A imputação da 

lavagem de dinheiro dispensa a certeza da autoria, a própria condenação ou mesmo estando 

extinta a punibilidade da infração penal antecedente (§ 1º do art. 2º da Lei 9.613/1998, com a 

redação dada pela Lei 12.683/2012).  

  Imagine-se, contudo, no exemplo acima, que o agente autor da lavagem de dinheiro 

faleça no curso do processo de lavagem. Nessa situação, ocorrerá a extinção da punibilidade e 

os bens em discussão, derivados do tráfico de drogas, serão transmitidos aos herdeiros do 

agente acusado.  

  Percebe-se, assim, a necessidade de se instituir mecanismo processual que admita, 

mesmo após a morte do agente, a perda de bens, derivados da prática criminosa. E essa 

                                                 
246 Sobre isso, há em trâmite no Congresso Nacional, o Projeto de Lei 5.681/2013, apresentado na Câmara dos 
Deputados, em 29/05/2013, cujo objeto é a instituição da ação civil pública de extinção de domínio. Em síntese, 
projeta-se a possibilidade da perda civil de bens de qualquer natureza, ou valores que sejam produto ou proveito, 
direto ou indireto, de atividade ilícita. Sobre o assunto, ver o estudo de André Prado Vasconcelos. Extinção civil 
do domínio. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 
247 Vicente Greco Filho, Manual..., 8. ed., p. 321. 
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tendência é vista no cenário internacional. Trata-se das hipóteses de perda de bens fundadas 

em uma não condenação.248  

  A sentença absolutória transitada em julgado, por sua vez, impede a rediscussão dos 

fatos, diante de seu caráter de imutabilidade absoluta.249 A exceção fica por conta da sentença 

que reconhece a inimputabilidade por desenvolvimento mental retardado ou incompleto, 

impondo medida de segurança (CPP, art. 386, pár. ún., III). Nessa situação, conhecida por 

absolvição imprópria250, torna-se possível a perda de bens. 

  Assim, a absolvição definitiva251, inclusive decorrente de revisão criminal252, e a 

decisão de arquivamento da investigação penal, em relação à perda de bens, poderá dar ensejo 

às seguintes situações: 

  a) subsistência da perda dos instrumentos do crime cujo fabrico, alienação, uso, porte 

ou detenção constitua fato ilícito (CP, art. 91, II, a); 

  b) subsistência da perda do produto do crime (CPP, arts. 119 e 779); 

  c) impossibilidade/desconstituição da perda do proveito do crime. 

  A primeira hipótese justifica-se pela necessidade de o sistema manter-se coerente. Não 

será a absolvição ou a desconstituição do julgado condenatório que permitirá eventual 

restituição de bens cuja natureza e porte sejam ilícitos. Tais fatos são autônomos em relação à 

infração penal discutida. (citar Pedro Iokoi) 

  O Código de Processo Penal não autoriza a restituição de coisas e de produto do crime 

cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, e isso, mesmo após o 

trânsito em julgado (CPP, art. 119).253 Esse mesmo dispositivo do Código de Processo Penal 

autoriza a restituição se os bens pertencerem ao lesado ou ao terceiro de boa-fé. Aqui a 

                                                 
248 O assunto foi tratado no capítulo 3, item 3.7.4. Para análise específica sobre o tema, ver notas de rodapé 355, 
360 e 361. 
249 Vicente Greco Filho, Manual..., 8 ed., p. 322. 
250 Gustavo Henrique Badaró, Processo..., p. 371.  
251 Sobre o assunto afirma Vicente Greco Filho: “[...] a cognição definitiva absolutória é incompatível com 
restrições pessoais ou patrimoniais adotadas em cognição provisória que teve por fundamento o fumus boni iuris 
e o periculum in mora não mais presentes em virtude da absolvição” (Manual..., 10. ed., p. 366). Conforme se 
verá, para a perda de bens essa afirmação não poderá ser absoluta. 
252 Afirma Gustavo Badaró: “O provimento da revisão, com a consequente absolvição do condenado, também 
restabelece outros direitos perdidos em razão dos efeitos penais secundários e efeitos extrapenais da 
condenação” (Processo..., p. 698). 
253 A redação do art. 119 do Código de Processo Penal faz expressa menção às coisas a que se referem os art. 74 
e 100 do Código Penal. No entanto, tais artigos dizem respeito à estrutura existente antes da reforma do Código 
Penal, por meio da Lei 7.209/1984. A redação do então art. 74 guarda identidade com a atual redação do art. 91, 
II, a e b, do Código Penal. O então art. 100 do Código Penal determinava ao juiz que, embora não apurada a 
autoria, deveria ordenar o confisco dos instrumentos e produto do crime, desde que consistissem em coisas cujo 
fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constituísse fato ilícito. E quanto a essa redação do art. 100 do Código 
Penal, merece registro a redação do art. 779 do Código de Processo Penal, que determina que “o confisco dos 
instrumentos e produtos do crime, no caso previsto no art. 100 do Código Penal, será decretado no despacho de 
arquivamento do inquérito, na sentença de impronúncia ou na sentença absolutória.” 
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melhor interpretação indica que para que ocorra a restituição nesses casos, a origem, o uso, a 

posse ou a detenção do bem não pode revelar ilicitude em si, sob pena de incoerência 

sistêmica.  

  O produto do crime, se a restituição for possível, será devolvido ao lesado. Do 

contrário, a perda será mantida (CPP, art. 779). 

  Já quanto à terceira situação, que se refere ao proveito do crime, não se vislumbra a 

possibilidade de persistir a perda após eventual absolvição.  

 Nessa situação, a desconstituição da imputação do fato criminoso leva à 

desconstituição da imputação patrimonial, que se refere ao proveito do crime. Como já 

esclarecido, a imputação patrimonial pressupõe o vínculo entre os bens, direitos e valores 

adquiridos e a infração penal discutida. Vê-se aí nítida relação de acessoriedade. Inexistindo a 

condenação penal, inexistirá seu efeito, consistente na perda do proveito do crime. Aqui fará 

jus o acusado a perdas e danos quanto à eventual efetivação da perda dos bens previamente à 

decisão da revisão criminal. 

   

2.8.4.2 Limites subjetivos da coisa julgada 

 

  Os limites subjetivos da coisa julgada tratam das pessoas que serão atingidas pela 

imutabilidade dos efeitos da decisão. 

  A declaração de perda de bens atinge o próprio acusado, como também pode alcançar 

terceiros. 

  O acusado pode ser atingido direta ou indiretamente. É possível que bens derivados da 

infração penal sejam localizados na posse do agente ou figurando ele como proprietário 

formal. Também há a possibilidade de que seus bens sejam localizados junto de terceiro que 

funcione tão-somente como interposta pessoa.254  

  Quanto aos terceiros a serem atingidos pela declaração de perda de bens, o assunto 

merece tratamento sistemático. Pode-se pensar no terceiro de má-fé e no de boa-fé.  

  O terceiro de má-fé acha-se vinculado, num grau maior ou menor, ao acusado, 

conforme critérios suficientes que caracterizem a má-fé, vale dizer, a ciência parcial ou plena 

da origem ilícita dos bens. Assim, diante desse conluio, o terceiro de má-fé sofrerá os efeitos 

da sentença quanto à perda de bens.  

                                                 
254 Sobre isso, afirmam Marcia Monassi Mougenot Bonfim e Edilson Mougenot Bonfim: “[...] de especial 
interesse a diferença entre titularidade formal e real desses bens, direitos ou valores, uma vez que, 
frequentemente, embora os mesmos figurem em nome de terceiro, permanecem sobre o domínio do acusado” 
(Lavagem..., p. 98). 
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  Quem pode ser o terceiro de má-fé? Tanto a pessoa física, quanto a jurídica.255 

  Quanto à pessoa física, o assunto é tranquilo. No que toca à pessoa jurídica, a matéria 

ganhou novos contornos com a Lei de Lavagem de Dinheiro.  

  É perfeitamente possível cogitar-se de uma empresa constituída apenas com o fim de 

dissimular os bens do agente, distanciando-os da origem criminosa para, com isso, tê-los livre 

da ação estatal.  

  A Lei de Lavagem de Dinheiro admite o decreto de “medidas assecuratórias de bens, 

direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas 

pessoas256, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das 

infrações penais antecedentes” (art. 4°, caput, da Lei 9.613/1998, com a redação dada pela Lei 

12.683/2012 – destaque nosso).  

  Assim, é possível haver o sequestro e a consequente perda de bens de terceiros, 

inclusive pessoa jurídica257, sem que estes figurem como sujeito ativo do crime de lavagem de 

dinheiro. Vale lembrar que, em regra, a pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo no direito 

brasileiro.258 

  Todavia, o terceiro de má-fé em relação à infração penal antecedente poderá incorrer 

na prática do crime de lavagem de dinheiro. Basta que sua conduta amolde-se a um dos 

núcleos desse tipo penal.259 Nesse caso, sofrerá os efeitos da perda de bens decorrente desse 

crime, na condição de sujeito ativo.260  

                                                 
255 Marco Antonio de Barros, Lavagem..., p. 57-58, afirma que, diante da impossibilidade legal de se “punir 
penalmente uma pessoa jurídica operadora de lavagem de dinheiro, [...] essa opção legislativa pode dificultar a 
determinação judicial de medidas processuais penais assecuratórias contra a pessoa jurídica.” No entanto, o 
autor, Lavagem..., p. 223, posiciona-se favorável à possibilidade do sequestro de bens de pessoas jurídicas, na 
condição de interpostas pessoas: “o sequestro visa ao confisco, ao perdimento de bens, direitos e valores do 
investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas (que podem ser até pessoas jurídicas), 
desde que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na Lei de Lavagem ou de infrações 
penais antecedentes.” 
256 As figuras intermediárias que se comprometem com a prática do crime de lavagem de dinheiro são 
comumente denominadas de “laranjas” e “testa-de-ferro”. Marco Antonio de Barros assim define tais 
expressões: “Laranja é o termo usado para designar o que tecnicamente é chamado de ‘interposta pessoa’. Há 
três tipos de ‘laranjas’: (a) pessoas ingênuas, simples, que, não tendo capacidade econômica, são utilizadas nas 
transações ilegais e até podem ignorar a operação de lavagem; (b) pessoa que ‘cede’ ou ‘empresta’ seus 
documentos, mediante o pagamento de determinada quantia, permitindo a sua utilização para finalidade que 
desconhece; (c) pessoa que, além de ‘emprestar seu nome’, alicia outros ‘laranjas’ para o trabalho. [...] Testa-de-
ferro, por sua vez, é o indivíduo que se apresenta como sendo responsável por atos ou empreendimentos de 
outrem, cuja figura pode ser também encontrada em operação de lavagem” (Lavagem..., p. 58-59). 
257 O Projeto de Lei 2.902/2011, que trata da medida cautelar real de indisponibilidade de bens, prevê a 
possibilidade de incidência da medida sobre a pessoa jurídica. Cf. art. 131, pár. ún, I a VI, do PL 2.902/2011. 
Referido projeto foi analisado no item 2.10. 
258 A exceção fica por conta da possibilidade de se responsabilizar penalmente a pessoa jurídica na hipótese de 
crimes previstos na Lei 9.605/1998. 
259 Marco Antonio de Barros, Lavagem..., p. 57. 
260 Cabe lembrar com Marco Antonio de Barros o seguinte: “Qualquer pessoa física pode figurar como agente 
lavador” (Lavagem..., p. 57). 
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 O terceiro de boa-fé, assim considerado por ignorar completamente a origem ilícita e 

por nem ter motivos para conhecê-la, que adquiriu bens derivados da infração penal, terá seus 

direitos ressalvados em relação aos efeitos da perda de bens261, fazendo, pois, jus a eventual 

reparação por danos sofridos.262 Essa interpretação decorre da regra que ressalva da perda os 

direitos do lesado e do terceiro de boa-fé (CP, art. 91, II e Lei 9.613/1998, art. 7º, I). 

  Advindo o sequestro de bens caberá ao terceiro o uso dos meios defensivos já 

analisados.263 

    

2.9 Destinação dos bens  

 

  A destinação dos bens declarados perdidos também faz parte do conteúdo processual 

penal, na medida em que tem como pressuposto decisão judicial que declarou a perda.264 

Impera, pois, nessa análise, a observância do princípio da legalidade. 

  O Código Penal estabelece que os bens declarados perdidos serão destinados à União 

(CP, art. 91, II). Esse é o modo clássico pelo qual o legislador sempre tratou do assunto. 

  No entanto, essa concepção vem sendo alterada.  

  A reforma da Lei de Lavagem de Dinheiro estabeleceu que a perda será em favor da 

União ou dos Estados, conforme o critério de competência (Lei 9.613/1998, art. 7º, I, com a 

redação dada pela Lei 12.683/2012).  

  Consequentemente, caberá à União e aos Estados, no âmbito de suas competências, 

regulamentar a forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido 

declarada (Lei 9.613/1998, art. 7º, I, § 1º).  

                                                 
261 Sobre esse ponto, afirma Marco Antonio de Barros: “[...] a perda dos bens, direitos ou valores em favor da 
União, ou em favor do Estado, não é automática, se com ela concorrer direito do lesado ou de terceiro de boa-fé 
a ser reparado. Exemplo disto pode ocorrer no caso de condenação por crime de lavagem de dinheiro 
proveniente do delito de extorsão mediante sequestro. A vítima deste crime tem direito preferencial – em relação 
ao direito da União e do Estado – ao ressarcimento dos prejuízos. O mesmo sucede com relação a quem tenha 
agido de boa-fé” (Lavagem..., p. 282). Marcia Monassi Mougenot Bonfim e Edilson Mougenot Bonfim 
esclarecem o seguinte: “Não serão confiscados os bens, direitos ou valores do lesado ou do terceiro. Quanto a 
este, contudo, exige-se atuação de boa-fé – desconhecendo a vinculação dos bens com o delito –, e aquisição 
legal dos mesmos. Presume-se a boa-fé do terceiro, cabendo ao Ministério Público demonstrar o contrário” 
(Lavagem..., p. 98). 
262 Marco Antonio de Barros sustenta que cabe à vítima e ao terceiro de boa-fé habilitarem-se no processo, “por 
meio de assistência ou simplesmente formalizar a manifestação ao órgão do Ministério Público, no sentido de 
demonstrar ao juiz criminal o interesse na reparação, a fim de que a autoridade judiciária possa remetê-los ao 
juízo cível para as providências cabíveis” (Lavagem..., p. 282). 
263 Ver itens 2.4.8, 2.4.8.1 e 2.4.8.2. 
264 Marco Antonio de Barros destaca o seguinte: “Considera-se obrigatória a expressa consignação do alcance da 
sentença, isto é, o juiz deve especificar os bens, direitos e valores cuja perda decreta em favor da União, ou do 
Estado” (Lavagem..., p. 282). 
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  A Lei 12.694/2012, que instituiu, entre outras categorias jurídicas, a alienação 

antecipada como uma espécie das medidas assecuratórias no Código de Processo Penal (art. 

144-A), dispôs, quanto à destinação do produto da alienação, ao final do processo, que o 

mesmo será convertido em renda para a União, o Estado ou o Distrito Federal, no caso de 

condenação (CPP, art. 144-A, § 3º).  

  O projeto de lei 2.902/2011265, que cuida, entre outras coisas, da medida cautelar de 

indisponibilidade de bens, direitos e valores, prevê a reforma do art. 91, II e pár. ún., do 

Código Penal, para incluir que a perda de bens poderá dar-se em favor da União, dos Estados 

ou do Distrito Federal, devendo cada qual, no âmbito de suas atribuições, regulamentar a 

forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada.  

  Verifica-se, com isso, a tendência legislativa no sentido de destinar o produto da perda 

dos bens conforme o critério de competência.  

  A Lei de Drogas, por sua vez, prevê que os valores apreendidos e que não forem 

objeto de tutela cautelar devem, após o perdimento em favor da União, ser revertidos ao 

Fundo Nacional Antidrogas – Funad – (Lei 11.343/2006, art. 63, § 1º).266 

  Quanto aos bens declarados perdidos267 e não alienados cautelarmente, compete à 

Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas – Senad – aliená-los, o que poderá ser feito 

mediante convênios de cooperação (Lei 11.343/2006, art. 63, §§ 2º e 3º). Para tanto, após a 

condenação penal definitiva, o juiz do processo, de ofício ou a partir de requerimento do 

Ministério Público, remeterá à Senad a relação dos bens, direitos e valores declarados 

perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a 

entidade ou o órgão em cujo poder estejam, visando à destinação dos mesmos (Lei 

11.343/2006, art. 63, § 4º). 

  A Senad poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com 

organismos orientados para a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção 

social de usuários ou dependentes e a atuação na repressão ao tráfico de drogas, com o fim de 

promover a liberação de equipamentos e recursos por ela arrecadados, para a implantação e 

execução de programas relacionados à questão das drogas (Lei 11.343/2006, art. 64). 

                                                 
265 Esse projeto de lei será especificamente tratado no item 5, a seguir. 
266 O Funad consiste no Fundo Nacional Antidrogas, e é gerido pela Senad (Secretária Nacional de Políticas 
sobre Drogas). 
267 Sobre a perda de bens no caso de tráfico de drogas, Fernando da Costa Tourinho Filho afirma o seguinte: 
“Deve ser arredada a hipótese de um cidadão perder o seu automóvel simplesmente porque a autoridade nele 
encontrou dois ‘pacaus’ de maconha, ou uma ampola de morfina... A perda deve verificar-se quando os veículos, 
embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte estiverem sendo utilizados propositadamente 
para traficar e mercadejar substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica” 
(Processo..., v. 3, p. 43). 
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2.10 O projeto de lei das cautelares reais. Projeto de Lei 2.902/2011 

 

  O Projeto de Lei 2.902/2011268 visa à instituição de normas sobre a medida cautelar de 

indisponibilidade de bens, direitos e valores de proveniência ilícita. A ideia não é aprofundar 

a análise das pretensões projetadas, porém ressaltar os principais pontos passíveis de inovação 

legislativa. 

  O projeto adota terminologia única, qual seja, medida cautelar de indisponibilidade de 

bens, direitos e valores, em substituição à atual dogmática, que prevê sequestro; 

especialização e registro de hipoteca legal; e arresto.269 A preocupação do legislador com a 

uniformização do nome das atuais e referidas espécies de medidas assecuratórias justifica-se 

em razão da necessidade de se facilitar a compreensão dos institutos processuais em um 

mundo globalizado. A essência das medidas é a mesma, qual seja, torna-se o patrimônio 

indicado indisponível. 

  O enfoque principal diz respeito à garantia do proveito e do lucro obtidos em razão da 

prática da infração penal. Porém, o texto ressalva, expressamente, a possibilidade de se aplicar 

a referida medida cautelar também no tocante à garantia da reparação do dano, ao pagamento 

de prestação pecuniária, multa e custas (art. 144-O, I e II, do PL 2.902/2011). 

  O critério probatório previsto para fins de aplicação da medida cautelar de 

indisponibilidade é o da existência de indícios da proveniência ilícita dos bens, direitos e 

valores, ressalvada a hipótese de reparação de dano (art. 126, I, do PL 2.902/2011).   

 A medida cautelar tem a potencialidade de alcançar os bens, direitos e valores sobre os 

quais pesa a suspeita de ser produto do crime; ou, ainda, direta ou indiretamente, o proveito 

do crime (art. 131, caput, do PL 2.902/2011).  

  Poderá, ainda, incidir em relação ao investigado, ao acusado, ao terceiro que oculte o 

bem e também à pessoa jurídica que tenha sido utilizada para facilitar a prática criminosa ou 

que apresente indícios de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (art. 131, pár. ún, I 

a VI, do PL 2.902/2011).270 

                                                 
268 O PL 2.902/2011 teve seu início na Câmara dos Deputados, por iniciativa do Poder Executivo, sendo 
apresentado em 09/12/2011. 
269 A redação do art. 125 do CPP projetada assim está: “Art. 125. A indisponibilidade de bens, direitos e valores 
prevista neste Capítulo é medida de natureza cautelar assecuratória patrimonial e deverá ser aplicada no curso do 
inquérito ou em qualquer fase do processo [...]”. 
270 Em relação à dogmática vigente, o assunto foi discutido no item 2.8.4.2. 
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  A aplicação da medida cautelar de indisponibilidade implica impossibilidade de 

cessão, venda, permuta ou qualquer forma de transferência, bem como impede a incidência de 

qualquer ônus real (art. 137, do PL 2.902/2011). 

  O projeto prevê o uso dos embargos como reação defensiva à medida cautelar de 

indisponibilidade de bens, que poderão ser opostos no prazo de 10 dias da ciência da decisão 

que decretar a medida (art. 141, § 1°, do PL 2.902/2011).  

  O julgamento dos embargos deve dar-se em até 60 dias (art. 143 do PL 2.902/2011), o 

que corrige distorção existente na dogmática vigente, conforme já exposto.271  

  Indeferidos ou julgados improcedentes os embargos, ou mesmo na hipótese de não 

oposição, o juiz deve deliberar, imediatamente, sobre a alienação antecipada ou sobre a 

nomeação de administrador para os bens, direitos ou valores tornados indisponíveis (art. 144 

do PL 2.902/2011), assuntos que são tratados, na sequência, pelo projeto.272  

  A alienação antecipada teve a redação projetada ao art. 144-A do Código de Processo 

Penal introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 12.694/2012.273  

  A administração judicial de bens é prevista para a hipótese de impossibilidade da 

alienação antecipada de bens (art. 144-I).  

  Estabeleceu-se o direito de o administrador de bens ser remunerado e que isso seja 

satisfeito com o próprio produto dos bens direitos ou valores objetos da administração (art. 

144-J, I). Além disso, o administrador terá o dever de prestar informações periódicas da 

situação dos bens administrados, bem como deverá dar explicações e detalhamentos sobre 

investimentos e reinvestimentos realizados (art. 144-J, II). 

  Caberá ao Ministério Público velar pela fiscalização da administração dos bens, 

requerendo o que entender de direito (art. 144-J, pár. ún.). 

  Revela-se importante a introdução da administração judicial de bens no regime 

jurídico do Código de Processo Penal. Se já houve a inserção da alienação antecipada, não há 

motivos para deixar de fora o instituto da administração judicial de bens. Muito embora 

presente na Lei de Lavagem de Dinheiro, sua introdução no Código de Processo Penal só 

apresentará ganho. E a ausência, uma lacuna indesejável. 

   

  

                                                 
271 A crítica foi objeto do item 2.4.8.2.  
272 A alienação antecipada é tratada nos arts. 144-A a 144-H, enquanto que a administração judicial nos arts. 144-
I a 144-J. 
273 Essa lei introduziu o art. 144-A no Código de Processo Penal. Para análise sobre o assunto, cf. item 2.5.1. 
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CAPÍTULO 3 – MODELOS INTERNACIONAL E ESTRANGEIRO SOBRE A 

PERDA DE BENS E O TRATAMENTO PROCESSUAL PENAL 

 

3.1 Considerações preliminares 

 

  O presente capítulo tem dois objetivos iniciais. Um é ressaltar a relevância do sistema 

jurídico internacional de proteção dos direitos humanos. Outro é aferir quais seus pontos de 

contato com o objeto da pesquisa, qual seja, a perda de bens e o processo penal. 

  Isso porque, após a redemocratização do Brasil, com a Constituição Federal de 1988, 

todo ato estatal deve guardar compatibilidade com os parâmetros internacionais de proteção 

dos direitos humanos.274 Daí a relevância de se adotar esse ponto de partida como premissa 

para qualquer tentativa de inovação legislativa. 

  Após, serão analisados, a partir dos ordenamentos estrangeiros, os principais modelos 

de perda de bens e a respectiva repercussão processual penal.  

  Assim, por meio da sistematização do tratamento internacional e estrangeiro 

dispensado ao assunto, serão identificados os elementos que possam influir na construção do 

novo paradigma para o processo penal brasileiro. 

  

3.2 Natureza jurídica e alcance dos tratados internacionais  

 

  Os tratados internacionais, assim entendidos como acordos internacionais obrigatórios 

e vinculantes, constituem a principal fonte do Direito Internacional.275  

  Sob o ponto de vista terminológico, adota-se a expressão acordos internacionais como 

ideia geral, em razão da natureza do ajuste. Há diferentes expressões que denominam 

especificamente esses acordos: Convenção, Pacto, Protocolo, Carta, Convênio, Tratado ou 

Acordo Internacional.276  

                                                 
274 Sobre o padrão normativo universal de direitos humanos, ver estudo específico na obra de Fábio Ramazzini 
Bechara, Cooperação jurídica internacional em matéria penal: eficácia da prova produzida no exterior, São 
Paulo, Saraiva, 2011, p. 61-79.  
275 Flávia Piovesan. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11ª ed., rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 43. 
276 Flávia Piovesan, Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 44. 
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  Esclarece Valerio de Oliveira Mazzuoli que, conforme a Convenção de 1969, “a 

palavra tratado refere-se a um acordo regido pelo Direito Internacional, ‘qualquer que seja 

sua denominação específica’”.277  

  Tradicionalmente, a principal fonte de obrigação no plano internacional era reservada 

ao costume internacional. A prevalência dos acordos internacionais como fonte principal 

coincide com o avanço do positivismo internacional e, contemporaneamente, seguindo 

tendência do movimento pós-positivista278, cresce a presença e a relevância dos princípios 

gerais de direito como fonte do Direito Internacional.279  

  Os tratados internacionais aplicam-se apenas aos Estados-partes, isto é, àqueles que os 

adotaram expressamente. E cada Estado mantém a soberania para decidir se consente ou não 

com os tratados, sendo, pois, livre o mecanismo de adesão. 

  Uma vez ocorrido o consentimento em aderir ao acordo internacional, cabe aos 

Estados velar pela sua plena observância, já que se vincularam a obrigações jurídicas no plano 

internacional.280 

    

3.3 Os tratados internacionais e os direitos humanos 

 

  É relevante ter uma concepção histórica do processo de afirmação dos direitos 

humanos.281 A partir dela é que se verifica a nítida inter-relação entre diversos 

                                                 
277 Valerio de Oliveira Mazzuoli. Direito dos tratados. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 49. Sobre o 
tema, de modo sintético, assim define “tratado internacional”: “acordo formal de vontades, concluído entre 
Estados ou organizações interestatais entre si, regido pelo Direito das Gentes e destinado a produzir efeitos 
jurídicos para as partes contratantes.”. Para aprofundamento do assunto, o autor discorre sobre a terminologia 
dos tratados, cf. Direito dos tratados, p. 49-61. 
278 Luís Roberto Barroso discorre sobre o pós-positivismo: “A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso 
político do positivismo abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões acerca do 
Direito, sua função social e sua interpretação. O pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um 
ideário difuso, no qual se incluem a definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da 
chamada nova hermenêutica constitucional, e a teoria dos direitos fundamentais, edificada sobre o fundamento 
da dignidade humana. A valorização dos princípios, sua incorporação, explícita ou implícita, pelos textos 
constitucionais e o reconhecimento pela ordem jurídica de sua normatividade fazem parte desse ambiente de 
reaproximação entre Direito e Ética” (Interpretação e aplicação da constituição. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p. 351-352). Sobre a decadência do positivismo formal e a ascensão do pós-positivismo material, ver Paulo 
Bonavides. Curso de direito constitucional. 13ª ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 584-592. 
279 Flávia Piovesan, Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 43.  
280 Flávia Piovesan, Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 45. 
281 Para aprofundamento do assunto, cf. Cap. V. Precedentes históricos do processo de internacionalização e 
universalização dos direitos humanos. Flávia Piovesan. Direitos humanos e o direito constitucional 
internacional, p. 113-151. Afirma a autora: “Acredita-se que o estudo dos precedentes históricos constitui 
referência fundamental para que se compreendam os primeiros delineamentos do ‘Direito Internacional dos 
Direitos Humanos’, como fonte dos tratados de proteção desses mesmos direitos” (p. 113). 
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acontecimentos, que caminham para o fortalecimento e universalização de direitos e valores 

humanos.282 

  Muito embora atualmente a concepção de valores éticos, preexistentes à ordem 

jurídica, e que a norteiam sobremaneira, seja algo tido por moderno, tal ideia é antiga.283  

  O pensamento jurídico e filosófico contemporâneos atribui à razão esse resgate e 

valorização do jusnaturalismo284, fundando-o, pois, no homem e não mais na autoridade 

divina. Isso implica o aumento do nível de respeito pelo Estado de direitos inatos ao homem.  

  A partir disso, diversos valores éticos passaram a constar expressamente de vários 

acordos internacionais. Isso caracterizou verdadeiro processo de positivação dos direitos do 

homem, sob duas perspectivas: a material, ou seja, quanto ao conteúdo; e a espacial, mediante 

a universalização de tais direitos.285 

   O processo de positivação dos valores inatos e essenciais ao homem, condicionantes 

do exercício do poder estatal, tem como marcos iniciais as revoluções americana e francesa.286  

  Tanto a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776287, quanto a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 partem do pressuposto de que o 

homem é titular de direitos naturais, preexistentes à concepção estatal.288 A importância de 

                                                 
282 Cf. Marcos Alexandre Coelho Zilli. A prova ilícita e o Tribunal Penal Internacional: regras de 
admissibilidade. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 2006, p. 
17-18. Do mesmo autor, Os caminhos da internacionalização do processo penal. In: Antonio Scarance 
Fernandes; Marcos Alexandre Coelho Zilli (Coord.). Direito processual penal internacional. São Paulo: Editora 
Atlas, 2013, p. 28-39. 
283 Cf. Marcos Alexandre Coelho Zilli, A prova ilícita..., p. 19. 
284 A esse resgate e em razão do novo paradigma construído denomina-se jusnaturalismo moderno. Cf. Marcos 
Alexandre Coelho Zilli, A prova ilícita..., p. 18-23. 
285 Norberto Bobbio, A era dos direitos humanos. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 
1992, p. 30, sobre o assunto esclarece: “os direitos do homem nascem como direitos naturais universais, 
desenvolvem-se como direitos positivos particulares, para finalmente encontrarem sua plena realização como 
direitos positivos universais”. Ver ainda, Marcos Alexandre Coelho Zilli, A prova ilícita..., p. 21-23; André de 
Carvalho Ramos. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
58-61. 
286 Cf. Marcos Alexandre Coelho Zilli, A prova ilícita..., p. 23. 
287 Luís Roberto Barroso afirma que a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, e a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, sofreram forte influência de John Locke, encontrando-se 
impregnadas de ideias jusnaturalistas. Cf. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. 7ª ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 322. 
288 Cf. Marcos Alexandre Coelho Zilli, A prova ilícita..., p. 24. Sobre o assunto, vale a pena observar que 
declaração americana, escrita por Thomas Jefferson, refere-se às “leis da natureza” e ao “Deus da natureza”, 
assim se expressando: “Sustentamos que estas verdades são evidentes, que todos os homens foram criados 
iguais, que foram dotados por seu Criador de certos Direitos inalienáveis, que entre estão a Vida, a Liberdade e a 
Busca da Felicidade”. A declaração francesa, por sua vez, assegura no preâmbulo que ela contém os “direitos 
naturais, inalienáveis e sagrados do Homem” e traz no art. 2º a seguinte redação: “Art. 2º O fim de toda a 
associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Esses direitos são a 
liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.” Cf. Luís Roberto Barroso, Interpretação..., p. 
322. 
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tais documentos foi disseminar a ideia de que o poder estatal acha-se limitado por uma lei 

fundamental escrita, dando surgimento ao denominado constitucionalismo moderno.289 

  É bem verdade que o processo de afirmação e proteção dos direitos humanos 

encontrou momentos de ruptura no século XX, com prevalência do totalitarismo e 

consequente banalização da vida e dignidade da pessoa humana. Tais fatos revelaram a 

importância e a necessidade de a comunidade internacional criar um verdadeiro sistema 

internacional de proteção dos direitos humanos, o que se deu após a Segunda Guerra Mundial, 

com a criação das Nações Unidas.290  

  Com efeito, a Carta das Nações Unidas de 1945 contribuiu para a consolidação do 

“movimento de internacionalização dos direitos humanos, a partir do consenso de Estados que 

elevam a promoção desses direitos a propósito e finalidade das Nações Unidas. 

Definitivamente, a relação de um Estado com seus nacionais passa a ser uma problemática 

internacional, objeto de instituições internacionais e do Direito Internacional.”291 

  Como consequência desse movimento e também com o propósito de efetivar a ordem 

internacional fundada em valores éticos universais, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 tem o papel de estabelecer “uma ordem pública mundial fundada no 

respeito à dignidade humana”.292 A Declaração teve a importante função de fixar um 

parâmetro internacional para a proteção dos direitos humanos, exercendo razoável influência 

nas ordens jurídicas nacionais.293  

                                                 
289 Cf. Marcos Alexandre Coelho Zilli, A prova ilícita..., p. 26. 
290 Sobre o tema, cf. Flávia Piovesan: “A criação das Nações Unidas, com suas agências especializadas, demarca 
o surgimento de uma nova ordem internacional, que instaura um novo modelo de conduta nas relações 
internacionais, com preocupações que incluem a manutenção da paz e segurança internacional, o 
desenvolvimento de relações amistosas entre os Estados, a adoção da cooperação internacional no plano 
econômico, social e cultural, a adoção de um padrão internacional de saúde, a proteção ao meio ambiente, a 
criação de uma nova ordem econômica internacional e a proteção internacional dos direitos humanos” (Direitos 
humanos e o direito constitucional internacional, p. 130). André de Carvalho Ramos, Teoria..., p. 53, destaca 
esse processo como verdadeiro desnudamento da fragilidade de uma proteção meramente local, e indaga: “Como 
proteger os direitos dos indivíduos se as leis e as Constituições locais falhassem? [...] Reconhece-se, então, uma 
vinculação entre a defesa da democracia e dos direitos humanos e os interesses dos Estados em manter um 
relacionamento pacífico na comunidade.” 
291 Flávia Piovesan, Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 135. 
292 Flávia Piovesan, Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 142. Nesse sentido, a autora 
esclarece: “A dignidade humana como fundamento dos direitos humanos e valor intrínseco à condição humana é 
concepção que, posteriormente, viria a ser incorporada por todos os tratados e declarações de direitos humanos, 
que passaram a integrar o chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos”. 
293 Sobre o tema, afirma Flávia Piovesan: “A Declaração ainda exerce impacto nas ordens jurídicas nacionais, na 
medida em que os direitos nela previstos têm sido incorporados por Constituições nacionais e, por vezes, servem 
como fonte para decisões jurídicas nacionais. Internacionalmente, a Declaração tem estimulado a elaboração de 
instrumentos voltados à proteção dos direitos humanos e tem sido referência para a adoção de resoluções no 
âmbito das Nações Unidas. Acrescente-se, por fim, a reflexão de Antonio Cassesse: ‘Qual é o real valor da 
Declaração? Eu pretendi até agora demonstrar que a Declaração tem, quase que imperceptivelmente, produzido 
muitos efeitos práticos – a maior parte deles visível apenas a longo prazo. O mais importante é o efeito que eu 
devo definir em termos essencialmente negativos: a Declaração é um dos parâmetros fundamentais pelos quais a 
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  Estabeleceram-se como pontos fundamentais na construção do sistema internacional 

de direitos humanos as aprovações, em 1966, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.294 Tais 

documentos, consubstanciados em tratados internacionais, tiveram a relevância de 

“transformar os dispositivos da Declaração em previsões juridicamente vinculantes e 

obrigatórias”.295  

  Assim, com a Declaração de 1948, ao lado dos referidos pactos, formou-se a Carta 

Internacional dos Direitos Humanos, inaugurando, pois, o sistema global de proteção desses 

direitos.296 

  Esse sistema foi complementado pelo advento de diversos tratados multilaterais de 

direitos humanos297, não com o fim de permitir o equilíbrio de interesses entre os Estados, 

porém com o de garantir o exercício de direitos e liberdades fundamentais aos indivíduos.298 

  Por fim, destaca-se que, ao lado desse sistema global, passou-se à construção de 

sistemas regionais de proteção299, nos âmbitos europeu300, interamericano301 e africano302. 

  

 

                                                                                                                                                         
comunidade internacional ‘deslegitima’ os Estados. Um Estado que sistematicamente viola a Declaração não é 
merecedor de aprovação por parte da comunidade internacional’”. Cf. Direitos humanos e o direito 
constitucional internacional, p. 151-152. 
294 Embora aprovados em 1966, referidos pactos entraram em vigor apenas em 1976. 
295 Cf. Flávia Piovesan, Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 162. Sobre o tema, a autora 
afirma: “Com efeito, a conjugação desses instrumentos internacionais simbolizou a mais significativa expressão 
do movimento internacional dos direitos humanos, apresentando central importância para o sistema de proteção 
em sua globalidade” (p. 162). 
296 Sobre o assunto, asseveram Hidelbrando Accioly et al.: “A Declaração Universal de 1948, bem como os 
instrumentos subsequentemente adotados, no contexto da ONU, inscrevem-se no movimento de busca de 
recuperação da dignidade humana, após os horrores cometidos pelo nazifascismo, mas sobretudo se dá a 
mudança no enfoque, quanto a ser o estabelecimento de sistema de proteção dos direitos fundamentais 
intrinsecamente internacional. Todo o sistema se constrói a partir de tal premissa” (destaques no original). Cf. 
Manual de direito internacional público. 19 ed.. De acordo com o parecer da Corte Internacional de Justiça 
sobre a independência do Kosovo, de 22 de julho de 2010. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 491. 
297 André de Carvalho Ramos, Teoria..., p. 63, destaca sobre o assunto o seguinte: “A partir da década de 1960, o 
desenvolvimento dito legislativo do Direito Internacional dos Direitos Humanos foi intenso. Apenas para 
quantificarmos o arsenal de tratados internacionais de direitos humanos, há mais de 200 tratados e protocolos 
adicionais que impõem obrigações jurídicas aos Estados”. 
298 Cf. Flávia Piovesan, Direitos humanos e o direito constitucional internacional, p. 162-163. 
299 Para aprofundamento do assunto, cf. Flávia Piovesan, que discorre, em capítulo próprio, sobre os sistemas 
regionais de proteção dos direitos humanos (Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo 
dos sistemas regionais europeu, interamericano e africano. 2ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
99-192). Ver, ainda, Valerio de Oliveira Mazzuoli. Os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
300 Aprovado pela Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, 
de 04 de novembro de 1950, que entrou em vigor em 1 de maio de 1978. 
301 Aprovado pela Convenção Americana sobre Direitos do Homem, de 22 de novembro de 1969, que entrou em 
vigor em 18 de julho de 1978. 
302 Aprovado pela Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, de 28 de junho de 1981, adotada na 
mesma data pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Organização de Unidade Africana. 
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3.4 Os tratados internacionais e o direito à propriedade 

 

  A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 consagrou a propriedade 

como direito de qualquer pessoa, só ou em sociedade, vedando-se o arbítrio quanto à privação 

de tal direito.303 A regra é o respeito estatal ao uso e gozo dos bens, de pessoas singulares ou 

coletivas, com a ressalva de que a lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social.304  

  A ideia principal, pois, a partir de uma perspectiva que busca sistematizar o assunto, 

bem como identificar os critérios que o regem no plano internacional, é a do amplo respeito 

estatal aos bens, mediante a vedação do arbítrio, com a ressalva de que a lei pode limitar e 

regrar o direito à propriedade, desde que para atender a interesse público e social.   

 

3.5 Os tratados internacionais e o processo penal 

 

  Passa-se, neste ponto, à identificação dos parâmetros internacionais surgidos no 

âmbito do processo penal, derivados do sistema global de proteção dos direitos humanos. 

  A dignidade da pessoa humana está na base de todo este arcabouço normativo 

internacional.305  

  Decorrente da dignidade, o princípio da igualdade torna-se corolário lógico também no 

âmbito processual penal, sendo assegurado a todos o direito ao devido processo legal justo306, 

fundado no direito à prova, com prevalência da publicidade do procedimento e independência 

e imparcialidade do órgão julgador.307 

                                                 
303 Cf. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: “Art. XVII. 1. Toda pessoa tem direito à 
propriedade, só ou em sociedade com outros. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.” Cf. 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Protocolo adicional à Convenção, n° 11, 1 de novembro de 1998: 
“Art. 1º. Qualquer pessoa singular ou coletiva tem direito ao respeito dos seus bens. Ninguém pode ser privado 
do que é sua propriedade a não ser por utilidade pública e nas condições previstas pela lei e pelos princípios 
gerais do direito internacional. As condições precedentes entendem-se sem prejuízo do direito que os Estados 
possuem de pôr em vigor as leis que julguem necessárias para a regulamentação do uso dos bens, de acordo com 
o interesse geral, ou para assegurar o pagamento de impostos ou outras contribuições ou de multas.”  
304 Cf. Convenção Americana sobre Direitos do Homem: “Art. 21º. Direito à propriedade privada. 1. Toda pessoa 
tem direito ao uso e gozo dos seus bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social. 2. Nenhuma 
pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade 
pública ou de interesse social e nos casos e na forma estabelecidos pela lei.” 
305 “Art. I. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e 
devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.” Cf. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948. 
306 Fábio Ramazzini Bechara discorre sobre o processo de internacionalização e constitucionalização da garantia 
do processo justo. Cf. Cooperação jurídica internacional em matéria penal: eficácia da prova produzida no 
exterior. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 88-91.  
307 “Art. X. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um 
tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer 
acusação criminal contra ele.” Cf. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.  
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  O princípio da presunção de inocência foi inserido como importante parâmetro 

processual a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos.308  

  Desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, por ocasião da Revolução 

Francesa de 1789, esse preceito humanitário foi concebido como valor indispensável para o 

processo justo. Com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a 

presunção de inocência consolida-se como marco normativo internacional, vinculando-se a 

todos os países subscritores desse acordo.309
 

                                                                                                                                                         
Sobre este ponto, dispõe o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966: “Art. 14. 1. Todas as 
pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida 
publicamente e com as devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por 
lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos 
e obrigações de caráter civil. A imprensa e o público poderão ser excluídos de parte ou da totalidade de um 
julgamento, que por motivo de moral pública, de ordem pública ou de segurança nacional em uma sociedade 
democrática, quer quando o interesse da vida privada das partes o exija, quer na medida em que isso seja 
estritamente necessário na opinião da justiça, em circunstâncias específicas, nas quais a publicidade venha a 
prejudicar os interesses da justiça; entretanto, qualquer sentença proferida em matéria penal ou civil deverá 
tornar-se pública, a menos que o interesse de menores exija procedimento oposto, ou o processo diga respeito a 
controvérsia matrimoniais ou á tutela de menores.”  
A Convenção Europeia dos Direitos do Homem dispõe da seguinte forma: “Art. 6º. 1. Qualquer pessoa tem 
direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal 
independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e 
obrigações de caráter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela. 
O julgamento deve ser público, mas o acesso a sala de audiências pode ser proibido a imprensa ou ao público 
durante a totalidade ou parte do processo, quando a bem da moralidade, da ordem pública ou da segurança 
nacional numa sociedade democrática, quando os interesses de menores ou a proteção da vida privada das partes 
no processo o exigirem, ou, na medida julgada estritamente necessária pelo tribunal, quando, em circunstâncias 
especiais, a publicidade pudesse ser prejudicial para os interesses da justiça.” 
A Convenção Americana sobre os Direitos do Homem assim dispõe: “Art. 8º. Garantias judiciais. 1. Toda pessoa 
tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal 
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação 
penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, 
fiscal ou de qualquer outra natureza. 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência 
enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena 
igualdade, às seguintes garantias mínimas: a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou 
intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal; b) comunicação prévia e 
pormenorizada ao acusado da acusação formulada; c) concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados 
para a preparação de sua defesa; d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um 
defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor; e) direito irrenunciável 
de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se 
o acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei; f) direito da 
defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou 
peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos; g) direito de não ser obrigado a depor contra si 
mesma, nem a declarar-se culpada; e h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. 3. A confissão 
do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 4. O acusado absolvido por sentença transitada 
em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. 5. O processo penal deve ser público, 
salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça.” 
308 Cf. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: “Art. XI. 1. Toda pessoa acusada de um ato 
delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a 
lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.” Cf. 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Art. 6º, 2. Cf. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 
Art. 8º, 2. Cf. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966: “Art. 14, 2. Toda pessoa acusada de um 
delito terá direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa.” 
309 Nesse sentido, cf. Maurício Zanoide de Moraes. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise 
de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
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  O processo penal, a partir desta nova ordem jurídica internacional, passa a ser regido 

com as seguintes garantias310:  

  a) direito do imputado de ser informado, sem demora, numa língua que compreenda e 

de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada;  

  b) direito do imputado de dispor do tempo e dos meios necessários à preparação de sua 

defesa e a comunicar-se com defensor de sua escolha; 

  c) direito do imputado de ser julgado sem dilações indevidas;  

  d) direito do imputado de estar presente no julgamento e de defender-se pessoalmente 

ou por intermédio de defensor de sua escolha; de ser informado, caso não tenha defensor, do 

direito que lhe assiste de tê-lo e, sempre que o interesse da justiça assim exija, de ter um 

defensor nomeado gratuitamente, se não tiver meios para remunerá-lo; 

  e) direito do imputado de interrogar ou fazer interrogar as testemunhas da acusação e 

de obter o comparecimento e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas 

condições de que dispõe as de acusação; 

  f) direito do imputado de ser assistido gratuitamente por um intérprete, caso não 

compreenda ou não fale a língua empregada durante o julgamento; 

  g) direito do imputado de não ser obrigado a depor contra si mesmo, nem a confessar-

se culpado; 

  h) direito do imputado de, após sofrer condenação, recorrer a outra instância311; 

  i) direito do imputado de não ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi 

absolvido ou condenado por sentença definitiva.312  

 

3.6 Os tratados internacionais e a perda dos bens 

 

  Três convenções internacionais são imprescindíveis para a sistematização do 

tratamento dado à perda dos bens no plano internacional. São elas: a convenção de Viena313, 

                                                                                                                                                         
2010, p. 178-179. O autor discorre sobre o assunto no Cap. III, ao tratar da presunção de inocência como direito 
fundamental. Cf. Presunção..., p. 173-261. 
310 Cf. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, art. 14, 3, a a g. Cf. Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem, art. 6º, 3, a a e. 
311 Cf. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, art. 14, 5. 
312 Cf. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, art. 14, 7. 
313 Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena, a 20 
de dezembro de 1988. Foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto n° 5.687, de 31 
de janeiro de 2006, após aprovação pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n° 162, de 14 de junho de 
1991. 
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que cuidou do tráfico de drogas; a de Mérida314, que se ocupou da corrupção; e a de 

Palermo315, cujo objeto foi o crime organizado transnacional. 

  Esses instrumentos internacionais representam fonte importante para a valorização do 

aspecto patrimonial decorrente da atividade criminosa e sua respectiva repercussão penal e 

processual penal. E isso, especialmente, no tocante à atuação da criminalidade organizada. 

  Com o advento da globalização, a adoção de mecanismos de âmbito internacional, 

tendentes a gerar certa uniformidade no tratamento de assuntos relevantes para a prevenção e 

repressão a fatos que transcendem as fronteiras nacionais, revela-se cada vez mais 

necessária.316  

   

3.6.1 Aspectos terminológicos 

 

  As referidas convenções trazem, de modo comum, a preocupação, logo no início do 

texto normativo, de definir algumas categorias jurídicas. Entre elas, e que guardam vínculo 

com o presente estudo, estão “bens”, “produto”, “apreensão” e “confisco”. 

  Essas convenções consideram “bens” como os ativos de qualquer natureza, corpóreos 

ou incorpóreos, móveis e imóveis, tangíveis ou intangíveis e os documentos ou instrumentos 

legais ou jurídicos que permitam atestar a propriedade ou outros direitos sobre os referidos 

ativos.317 Vê-se, com isso, o caráter alargado para a expressão “bens”, abrangendo 

praticamente tudo o que possua valor econômico. 

  Por “produto” entendem-se os bens ou vantagens de qualquer espécie obtidos ou 

derivados, direta ou indiretamente, da prática delitiva.318 Aqui houve a preocupação em 

                                                 
314 Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 
de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 9 de dezembro de 2003. Foi incorporada ao ordenamento jurídico 
brasileiro por meio do Decreto n° 5.687, de 31 de janeiro de 2006, após aprovação pelo Congresso Nacional pelo 
Decreto Legislativo n° 348, de 18 de maio de 2005. 
315 Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York, em 15 de 
novembro de 2000. Foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 5.015, de 12 de 
março de 2004, após aprovação pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n° 231, de 29 de maio de 
2003. 
316 Sobre o assunto, cf. João Conde Correia, Da proibição..., p. 37. Para uma visão geral dos fundamentos do 
processo penal internacional, cf. Antonio Scarance Fernandes, O direito processual penal internacional. In: 
Direito processual penal internacional. São Paulo: Atlas, 2013, p. 3-25; Marcos Alexandre Coelho Zilli. Os 
caminhos da internacionalização do processo penal. In: Direito processual penal internacional. São Paulo: Atlas, 
2013, p. 27-63. 
317 Cf. Art. 1, c, da Convenção de Viena; art. 2, d, da Convenção de Mérida e art. 2, d, da Convenção de Palermo. 
318 Cf. Art. 1, q, da Convenção de Viena; art. 2, e, da Convenção de Mérida e art. 2, e, da Convenção de Palermo. 
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alcançar os bens derivados e os obtidos diretamente por meio de práticas criminosas.319 Fica 

evidente o claro intuito de impedir o locupletamento ilícito. 

  A expressão “apreensão”, por sua vez, também é referida por “apreensão 

preventiva”320, “embargo preventivo”321 e “bloqueio”322. Nelas compreende-se a proibição 

temporária de transferir, converter, dispor de ou, por qualquer forma, movimentar bens, ou de 

assumir e manter bens em custódia ou sob controle temporário, por ordem expedida por um 

tribunal ou por outra autoridade competente. 

  Percebe-se que a categoria jurídica “apreensão” possui nítido caráter cautelar 

patrimonial, distinto no conteúdo e alcance da ulterior definição de eventual perda dos bens 

apreendidos. A preocupação é mais do que nítida com a existência e uso de instrumento 

jurídico que permita salvaguardar o resultado final do processo, impedindo a fruição e o 

desfazimento de bens e produtos frutos de atividade ilícita.  

  Por fim, de interesse para o presente estudo, destaca-se a definição para a categoria 

“confisco”, que deve ser entendida como a privação definitiva de bens por ordem de um 

tribunal ou qualquer outra autoridade competente.323 Em síntese, o confisco é definido como a 

perda de bens por ordem judicial ou outra autoridade competente.  

  Essas definições terminológicas são relevantes para o estabelecimento de um padrão 

linguístico para categorias jurídicas análogas em diferentes países, sobretudo nos dias atuais, 

em que a cooperação jurídica internacional ganha espaço e muita utilidade.324 

 

 

 

                                                 
319 Sobre o assunto e na perspectiva do direito português, afirma Hélio Rigor Rodrigues: “Nos diplomas 
normativos internacionais a noção de ‘produto’ não abrange as coisas que são produzidas, criadas, transformadas 
ou adulteradas por via da prática do facto ilícito, como ocorre no ordenamento nacional (productum sceleris), 
mas sim os benefícios ou proveitos patrimoniais que advém para o arguido da sua prática (fructum sceleris). 
Nesse sentido, a noção de ‘produto’, na generalidade dos diplomas internacionais, é entendida como significado 
idêntico ao conceito de ‘vantagens’ por que optou o legislador português, quer no Código Penal quer no Decreto-
lei 15/93, de 22 de janeiro” (Revista do Ministério Público. Lisboa. Ano 34, n° 134. Abr. Jun., 2013, p. 189-
244). 
320 Cf. Art. 1, a, da Convenção de Viena, que utiliza como sinônimos as expressões “apreensão” e “apreensão 
preventiva”. 
321 Cf. Art. 2, f, da Convenção de Mérida, que utiliza como sinônimos as expressões “apreensão” e “embargo 
preventivo”.  
322 Cf. Art. 2, f, da Convenção de Palermo, que utiliza como sinônimos as expressões “apreensão” e “bloqueio”. 
323 Cf. Art. 1, e, da Convenção de Viena; art. 2, g, da Convenção de Mérida e art. 2, g, da Convenção de Palermo. 
324 Sobre isso, destacam Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Botini: “O esforço conjunto dos países para 
desenvolver políticas de combate à lavagem de dinheiro impactou fortemente na produção legislativa de cada 
Estado, acarretando na criação de leis similares ou com institutos bastante parecidos, na esfera material e 
processual. É natural que o acúmulo de discussões conjuntas e a expedição de recomendações coletivas 
resultasse na produção de normas com redações aproximadas, facilitando a cooperação internacional e a 
persecução penal de condutas não raramente praticadas em diversos países” (Lavagem..., p. 28). 
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3.6.2 Confisco e apreensão 

 

  As convenções sob análise tratam do confisco, para, em seguida, cuidarem da 

apreensão de bens. E há lógica nisso. Se, como visto, a apreensão tem finalidade cautelar, 

portanto instrumental, afigura-se necessário, de início, saber em quais hipóteses poderá 

ocorrer o confisco. Somente após e a partir delas, será possível dispor sobre a medida cautelar 

patrimonial.  

  Quanto ao confisco, as convenções guardam característica comum. Dispõem que os 

Estados adotem as medidas necessárias para autorizá-lo no tocante ao produto derivado dos 

delitos nelas contemplados, ou de bens cujo valor seja equivalente ao desse produto.325 Nesse 

último alcance, eis a origem do instituto jurídico conhecido por perda do valor equivalente.326  

  Se o produto do crime tiver sido convertido, total ou parcialmente, em outros bens, 

estes poderão ser apreendidos e confiscados.327 

  Também é prevista a possibilidade do confisco dos bens ou produto do crime 

“misturados” ou “mesclados” com aqueles adquiridos legalmente, até o valor calculado do 

produto com que foram misturados.328 A todos esses bens as convenções em estudo permitem 

a aplicação da apreensão e do confisco. Assim como os bens, equipamentos ou outros 

instrumentos utilizados ou destinados na prática das infrações previstas nas convenções 

também são passíveis de confisco.  

 

3.6.3 A questão do ônus da prova  

 

 Quanto à origem ilícita dos bens confiscáveis, as convenções invocam a possibilidade 

de o Estado inverter o ônus da prova, desde que isso esteja em conformidade com os 

fundamentos do direito interno e com a índole e natureza do processo e procedimentos.329 

                                                 
325 Cf. Art. 5, 1-a, da Convenção de Viena; art. 31, 1-a, da Convenção de Mérida e art. 12, 1-a, da Convenção de 
Palermo. 
326 A possibilidade de se decretar a perda do valor equivalente foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro 
pela Lei 12.694/2012, que acrescentou os §§ 1º e 2º ao art. 91 do Código Penal: “§ 1º. Poderá ser decretada a 
perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou 
quando se localizarem no exterior. § 2º Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação 
processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação 
de perda.”  
327 Cf. Art. 5, 6-a, da Convenção de Viena; art. 31, 4, da Convenção de Mérida e art. 12, 1-a, da Convenção de 
Palermo. 
328 Cf. Art. 5, 6-b, da Convenção de Viena; art. 31, 5, da Convenção de Mérida e art. 12, 4, da Convenção de 
Palermo. 
329 Cf. Art. 5, 7, da Convenção de Viena; art. 31, 8, da Convenção de Mérida e art. 12, 7, da Convenção de 
Palermo. 
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  É certo que o assunto da inversão do ônus da prova revela-se controvertido diante de 

possível ofensa ao princípio da presunção de inocência.330 No entanto, o tratamento do 

assunto dado pelas convenções indica o dever jurídico dos Estados-Partes de se buscar 

alternativas para equilibrar o conflito entre a presença de patrimônio desproporcional e sem 

comprovação lícita e as dificuldades probatórias decorrentes dessa situação, no âmbito da 

criminalidade organizada.331  

  Desse ponto extrai-se a tendência internacional de não aceitar a aquisição ilícita dos 

bens, ao mesmo tempo em que se preocupa em preservar os direitos do adquirente de boa-

fé.332  

  Vê-se que as convenções não toleram a má-fé na aquisição de bens e resguardam o 

direito de terceiros, quando considerados de boa-fé. 

 

3.7 A perda de bens e a União Europeia 

 

  A União Europeia trabalha, desde o início de sua instituição333, para oferecer um 

elevado nível de segurança dentro de um espaço comum de liberdade e de justiça.334 

  Nesse sentido, a União Europeia sempre externou sua preocupação com a perda de 

bens e seus reflexos processuais penais, como estratégia jurídica para o enfrentamento da 

criminalidade organizada.335 Isso se verifica pelas decisões-quadro do Conselho da União 

Europeia.336  

                                                 
330 Antonio Scarance Fernandes, O direito processual penal..., p. 10. 
331 A ideia de se buscar esse equilíbrio irá influir na proposta do modelo probatório para o processo penal 
patrimonial. Ver item 5.7. 
332 Cf. Art. 5, 8, da Convenção de Viena; art. 31, 9, da Convenção de Mérida e art. 12, 8, da Convenção de 
Palermo. 
333 O Tratado da União Europeia foi celebrado em 7 de fevereiro de 1992, em Maastricht. 
334 Cf. Art. 3º, item 2, do Tratado da União Europeia: “A União proporciona aos seus cidadãos um espaço de 
liberdade, segurança e justiça sem fronteiras internas, em que seja assegurada a livre circulação de pessoas, em 
conjugação com medidas adequadas em matéria de controles na fronteira externa, de asilo e imigração, bem 
como de prevenção da criminalidade e combate a este fenômeno.”  
335 Para estudo sistematizado sobre os instrumentos internacionais e o direito da União Europeia referentes ao 
congelamento e perda de bens, cf. Georgios Pavlidis. Confiscation internationale: instruments internationaux, 
droit de l’Union européenne, droit suisse. Genève: Universitè de Genève. Faculté de Droit, 2012, p. 13-168. 
336 As Decisões-Quadro do Conselho da União Europeia surgem a partir do Tratado de Amsterdã, firmado em 2 
de outubro de 1997, que modifica o Título VI do Tratado da União Europeia. O principal objetivo de uma 
decisão-quadro é aproximar as disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros. Sua propositura 
é de iniciativa da Comissão ou de um Estado-Membro, devendo ser adotada por unanimidade. A decisão-quadro 
tem efeito vinculante em relação aos Estados-Membros, que se comprometem a adotar o necessário visando ao 
alcance dos resultados nela previstos. As instâncias nacionais decidirão quanto à forma e meios para aplicá-la. 
Sobre o assunto, afirma Marco Alexandre Coelho Zilli que “as decisões-quadro vinculam os Estados quanto aos 
objetivos a serem alcançados, os quais envolvem a adoção de medidas legislativas internas que atendam os 
princípios de aproximação das legislações penais e processuais penais” (Os caminhos..., p. 49). 
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 A sistematização dos principais pontos, a seguir elaborada, inicia-se, em 1998, com a 

instituição da rede judiciária europeia, consistente numa “rede de pontos de contato 

judiciários entre os Estados-membros”337, visando ao aperfeiçoamento da cooperação 

judiciária entre os Estados-membros no âmbito da União Europeia. E vai até a elaboração da 

proposta de diretiva sobre o congelamento e o confisco do produto do crime na União 

Europeia, elaborada pelo Parlamento e Conselho da União Europeia, em 12 de março de 

2012.338 

 

3.7.1 Criminalidade organizada 

 

 A preocupação europeia ao tratar da perda de bens está relacionada à repressão da 

criminalidade organizada.339 O Conselho da União Europeia concluiu que “a principal 

motivação da criminalidade organizada além-fronteiras é o lucro” e que, “para ser eficaz, 

qualquer tentativa de prevenir e combater essa criminalidade deverá centrar-se na detecção, 

congelamento, apreensão e perda dos produtos do crime.”340 

 

3.7.2 Delimitação do regime da perda de bens. Rol de crimes 

 

  A União Europeia adota o critério do estabelecimento de um rol fechado de infrações 

penais para casos de instituição do regime diferenciado de congelamento e de perda de bens.  

                                                 
337 Cf. art. 1º da Ação Comum 98/428/JAI, de 29 de junho de 1998, do Conselho da União Europeia. 
338 Para análise do conteúdo integral da proposta, cf. <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0085:FIN:PT:PDF>. Acesso em: 13/01/2013. 
339 Em 16 e 17 de junho de 1997, o Conselho Europeu de Amsterdã estabelece a recomendação 26, no plano de 
ação do grupo de alto nível “Crime Organizado”, que visa ao reforço da detecção e apreensão dos produtos do 
crime. A partir daí, as diversas decisões do Conselho da Europa até a proposta de diretiva sobre o congelamento 
e o confisco do produto do crime, de 12 de março de 2012, focam atenção na repressão à criminalidade 
organizada, cf. Ação Comum 98/428/JAI, de 29 de junho de 1998 (cria rede judiciária europeia); Ação Comum 
98/699/JAI, de 3 de dezembro de 1998 (relativa à lavagem de dinheiro, identificação, detecção, congelamento, 
apreensão e perda de instrumentos e produtos do crime); Decisão-Quadro 2001/500/JAI, de 26 de junho de 2001 
(relativa à lavagem de dinheiro, identificação, detecção, congelamento, apreensão e perda de instrumentos e 
produtos do crime); Decisão-Quadro 2003/577/JAI, de 22 de julho de 2003 (relativa à execução na União 
Europeia das decisões de congelamento de bens ou de provas); Decisão-Quadro 2005/212, de 24 de fevereiro de 
2005 (relativa à perda de produtos, instrumentos e bens relacionados com o crime); Decisão-Quadro 
2006/783/JAI, de 6 de outubro de 2006 (relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às decisões 
de perda); Decisão-Quadro 2008/978/JAI, de 18 de dezembro de 2008 (relativa ao mandado europeu de obtenção 
de provas destinado à obtenção de objetos, documentos e dados para utilização no âmbito de processos penais).  
340 Cf. Considerando 1, da Decisão-Quadro 2005/212, de 24 de fevereiro de 2005. Consta do início da exposição 
de motivos da proposta de diretiva sobre congelamento e confisco do produto do crime, de 12 de março de 2012: 
“A presente proposta de diretiva visa facilitar o confisco e a recuperação pelas autoridades dos Estados-Membros 
dos produtos do crime provenientes da criminalidade grave e organizada transnacional. Procura combater os 
incentivos financeiros ao crime, proteger a economia legal contra a infiltração da criminalidade e da corrupção e 
restituir os produtos do crime às autoridades públicas que prestam serviços aos cidadãos.” 
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  Com isso, delimita o alcance desse instituto aos casos que envolvem a criminalidade 

organizada. Eis alguns crimes constantes desse rol: corrupção, tanto no setor público, quanto 

no privado; contrafação de moeda; terrorismo; lavagem de dinheiro; tráfico de drogas; ataques 

a sistemas de informação; tráfico de seres humanos; abuso sexual e exploração sexual de 

crianças e pornografia infantil.341 

   

3.7.3 Congelamento de bens 

 

  O congelamento de bens é o nome que se dá à cautelar real que visa à preservação do 

bem até eventual declaração de perda ou restituição.  

  A proposta de diretiva o conceitua como “a proibição temporária de transferir, 

destruir, converter, dispor ou movimentar um bem ou de exercer temporariamente a guarda ou 

controle do mesmo”.342  

  A medida é vista como o meio de reduzir ao mínimo os riscos de dissipação de bens, 

impedindo “que fique sem efeito útil um posterior pedido para efetivação da perda.”343 

  A proposta da diretiva apresenta duas hipóteses de congelamento de bens. Uma 

fundada em ordem judicial, outra de natureza administrativa, com controle judicial 

subsequente. 

  Na primeira, o congelamento de bens deve ser precedido de ordem judicial e ocorrerá 

na hipótese de risco de dissimulação, ocultação ou transferência para fora da jurisdição, com o 

fim de inviabilizar o confisco posterior.344  

  Na administrativa, os Estados-Membros podem permitir às respectivas autoridades 

competentes o imediato e direto congelamento de bens, diante de risco elevado de 

dissimulação, desaparecimento ou transferência antes de decisão judicial. Verifica-se, com 

isso, a possibilidade do congelamento de bens em caráter administrativo, com controle 

jurisdicional a posteriori.345 

                                                 
341 Cf. art. 3º, item 1, da Decisão-Quadro 212/2005 do Conselho da União Europeia; e art. 2º, item 6, da proposta 
de diretiva Parlamento e do Conselho sobre o congelamento e confisco do produto do crime na União Europeia, 
de 12 de março de 2012. 
342 Cf. art. 2º, item 5, da proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho sobre o congelamento e confisco do 
produto do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012. 
343 Cf. art. 5º, item 1, da Ação Comum 98/699/JAI, de 3 de dezembro de 1998, do Conselho da União Europeia. 
344 Cf. art. 7º, item 1, da proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho sobre o congelamento e confisco do 
produto do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012. 
345 Cf. art. 7º, item 1, da proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho sobre o congelamento e confisco do 
produto do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012. 
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  Há preocupação com a execução das decisões de congelamento de bens ou de 

provas346. Isso levou à previsão de regras que permitam ao Estado-membro reconhecer e 

executar no seu território uma decisão de congelamento tomada por uma autoridade judiciária 

de outro Estado-membro no âmbito de um processo penal.347  

  A Decisão-Quadro 2003/577 dispensa atenção à duração do congelamento, que deve 

ser mantido no Estado de execução até a efetiva resposta ao Estado de emissão quanto ao 

pedido de declaração de perda.348  

  No entanto, como meio de se prevenir situações indefinidas no tempo, que guardam o 

potencial de gerar prejuízo a direitos fundamentais, a decisão também estabelece que, após 

consulta ao Estado de emissão, pode o Estado de execução, conforme o direito e as práticas 

nacionais, “determinar condições adequadas às circunstâncias do caso, a fim de limitar a 

duração do congelamento dos bens.” Contudo, na hipótese de levantamento da medida pelo 

Estado de execução, o mesmo deverá comunicar o fato ao Estado de emissão, possibilitando-

lhe que apresente suas observações.349  

  Evidencia-se, com isso, a preocupação com a eficiência da medida de implementação 

da cautelar real. Porém, paralelamente, foca-se também em seu caráter provisório, visando à 

futura declaração de perda, a fim de que a medida não se prolongue em demasia, perdendo 

seu caráter instrumental. 

  Ainda, a Decisão-Quadro 2003/577 estabelece hipóteses que podem levar ao 

adiamento da execução de uma decisão de congelamento. Por exemplo, quando sua execução 

possa prejudicar uma investigação criminal em curso, durante prazo razoável.350 

 

3.7.4 Perda de bens. Espécies 

 

  A União Europeia utiliza como sinônimas as expressões perda de bens e confisco351. A 

ambas dá o significado de medida proveniente de um órgão jurisdicional, em consequência de 

um processo relativo a uma infração penal, que conduza à privação definitiva de um bem.352  

                                                 
346 Cf. Decisão-Quadro 2003/577/JAI, de 22 de julho de 2003. 
347 Cf. art. 1º da Decisão-Quadro 2003/577/JAI, de 22 de julho de 2003. 
348 Cf. art. 6º, item 1, e art. 10º, item 1, da Decisão-Quadro 2003/577/JAI, de 22 de julho de 2003. 
349 Cf. art. 6º, item 2, da Decisão-Quadro 2003/577/JAI, de 22 de julho de 2003. 
350 Cf. art. 8º, item 1, da Decisão-Quadro 2003/577/JAI, de 22 de julho de 2003. 
351 Tal fato foi levado em consideração no momento de se adotar o uso da expressão perda de bens para o 
presente estudo. Ver item 1.1. 
352 Cf. art. 2º, item 5, da proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho sobre o congelamento e confisco do 
produto do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012. 
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  A proposta de diretiva apresenta as seguintes espécies de confisco, consolidando, no 

âmbito da União Europeia, a atual perspectiva sobre o assunto:  

  a) confisco direto;  

  b) confisco de valores;  

  c) confisco alargado353;  

  d) confisco não baseado numa condenação (em circunstâncias determinadas)354; 

  e) confisco de bens transferidos para terceiros. 

  Os confiscos direto, de valores, alargado e de bens transferidos para terceiros incidem 

após a condenação penal definitiva. 

  O confisco direto tem como objeto o produto do crime. Nele compreende-se qualquer 

benefício econômico resultante de uma infração penal, incluindo eventual transformação ou 

reinvestimento posterior do produto direto, bem como qualquer outro ganho quantificável.355 

Em síntese, o confisco direto alcança o produto e o proveito do crime. 

  O confisco de valores compreende a possibilidade de se declarar a perda do valor 

correspondente ao produto do crime, em substituição a este.356  

 Por confisco alargado entende-se a possibilidade de se declarar a perda, total ou 

parcial, de bens pertencentes a uma pessoa condenada por uma infração penal, sem que haja a 

direta vinculação entre a aquisição de tais bens e o crime mediante o qual a pessoa foi 

condenada. A ampliação do alcance da perda torna-se possível em razão da presença do 

critério probatório de elevada probabilidade, baseado em fatos concretos, que apontem a 

provável aquisição de bens a partir de atividades criminosas semelhantes àquela pela qual a 

pessoa foi condenada.357  

                                                 
353 A exposição de motivos da proposta define confisco alargado do seguinte modo: “Por confisco alargado 
entende-se a capacidade de confiscar bens que ultrapassam os produtos diretos do crime, pelo que é necessário 
estabelecer uma ligação entre o alegado produto de um crime e um comportamento criminoso específico” (p. 5). 
Ainda, já no corpo da proposta, na parte dos “considerando”, sobre o confisco alargado consta: “Mostra-se 
necessário, por conseguinte, prosseguir a harmonização das disposições em matéria de confisco alargado, 
estabelecendo uma norma mínima única. O confisco alargado deve ser aplicável quando um tribunal nacional, 
com base em fatos concretos, como a natureza da infração penal, o rendimento declarado da pessoa condenada, a 
diferença entre a sua situação financeira e o seu nível de vida ou outros fatos, considere bastante mais provável 
que o bem em causa resulte de outras infrações de natureza ou gravidade semelhantes àquela em relação à qual a 
pessoa foi condenada, do que de outro tipo de atividade” (p. 17). 
354 As hipóteses coincidem com a impossibilidade de se mover uma ação judicial em face do acusado, por motivo 
de morte, doença ou fuga. 
355 Cf. art. 2º, item 1, da proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho sobre o congelamento e confisco do 
produto do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012. 
356 Cf. art. 3º, item 2, da proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho sobre o congelamento e confisco do 
produto do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012. 
357 Cf. art. 4º, item 1, da proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho sobre o congelamento e confisco do 
produto do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012. 
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  A proposta de diretiva exclui expressamente do âmbito dos poderes alargados as 

atividades que: 

  a) não possam ser objeto de processo penal por este ter sido alcançado pela prescrição, 

no tocante ao direito interno;  

  b) já tenham sido hipótese de absolvição definitiva quanto ao acusado. Ainda, em 

qualquer outra hipótese em que possa ser aplicável o princípio ne bis in idem.358 Quanto ao 

confisco não baseado numa condenação359, as hipóteses de perda de bens decorrem de 

situações em que a condenação penal poderia ser obtida e não foi, pelos seguintes fatos: 

  a) morte do acusado;  

  b) doença crônica do acusado que impeça o prosseguimento da ação penal; 

  c) doença ou qualquer fato atribuído ao acusado, com o fim de subtraí-lo à ação penal 

ou à pena, que impeça o exercício efetivo da ação penal num prazo razoável, gerando risco 

grave de prescrição.360 

  Verifica-se que a exceção à regra, qual seja, a obtenção da perda sem condenação 

penal, funda-se em duas hipóteses sob a ótica processual penal. 

  Na primeira, o processo estava em andamento e o pronunciamento de mérito foi 

inviabilizado por morte ou doença do acusado. Na outra, por doença do acusado ou em razão 

de seu comportamento, há risco de prescrição e a ação penal ainda não se iniciou, dentro de 

prazo razoável. 

  O confisco de bens de terceiros tem como objetivo reprimir a má-fé do acusado e 

eventualmente de terceiros, diante de transferências de bens fraudulentas com o fim de se 

evitar o confisco. A primeira hipótese reside na possibilidade de confiscar produtos do crime 

transferidos a terceiros pela pessoa condenada ou em seu nome ou pelo acusado nas hipóteses 

                                                 
358 Cf. art. 4º, item 1, a e b, da proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho sobre o congelamento e 
confisco do produto do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012. 
359 Sobre esse tema, vale a pena registrar as observações constantes da exposição de motivos do projeto de 
relatório sobre a presente proposta diretiva, feito pela Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos do Parlamento Europeu, em 28 de agosto de 2012, tendo como relatora Monica Luisa 
Macovei, p. 23: “No que diz respeito ao confisco não baseado numa condenação, a relatora assinala que este 
sistema, que começou por ser utilizado nos EUA, parece estar cada vez mais generalizado à escala mundial. As 
jurisdições que introduziram o confisco não baseado numa condenação incluem: Itália, Irlanda, Reino Unido, 
Albânia, Bulgária, Eslováquia, Austrália, África do Sul e as províncias canadianas de Alberta e Ontário. A nível 
europeu, os sistemas existentes de confisco não baseado numa condenação foram objeto de debate, quer nos 
tribunais nacionais quer junto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), e foram considerados 
compatíveis com os requisitos constitucionais nacionais e os do TEDH, desde que sejam adotados por uma 
autoridade judiciária, com pleno respeito dos direitos de defesa e de terceiros de boa-fé, e que possam ser 
contestados perante um tribunal.” 
360 Cf. art. 5º, itens a e b, da proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho sobre o congelamento e confisco 
do produto do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012. 
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em que seja possível o confisco não baseado numa condenação.361 A segunda consiste na 

possibilidade de confiscar bens transferidos pelo condenado a terceiros, quando seja possível 

o confisco de bens que correspondam aos valores dos bens obtidos ilicitamente.362 

 A proposta indica as circunstâncias que possam revelar o caráter fraudulento da 

transferência de bens.  

  Por exemplo, quando fatos concretos apontam para a pouca probabilidade de se 

confiscarem bens do condenado, ou quando os produtos ou bens tenham sido transferidos a 

título gratuito ou a um preço inferior ao seu valor de mercado. Nessas últimas hipóteses, o 

terceiro deve ter conhecimento da origem ilícita - ou, desconhecendo-a, deve-se suspeitar, 

diante de circunstâncias e fatos concretos, que se tratava de produtos do crime ou de bens do 

acusado, com o fim de se livrar do confisco.363 

  

3.7.5 Garantias processuais 

 

 A diretiva projetada exige que os Estados-Membros assegurem as vias recursais 

efetivas e que haja um processo equitativo para defesa dos direitos do acusado (art. 8º, item 

1). Ressalta a imprescindibilidade de que todas as decisões de congelamento de bens e 

confisco sejam devidamente fundamentadas e recorríveis (art. 8º, itens 2 e 3). O direito de 

defesa é explicitado em diversos pontos específicos.  

  Em relação ao confisco alargado, o acusado deve ter a possibilidade efetiva de 

contestar os elementos segundo os quais pesa a probabilidade de serem produtos de crime (art. 

8º, item 4).  

  No tocante ao confisco não baseado numa condenação, a pessoa cujos bens sejam 

afetados pela decisão de confisco deve ser representada por um advogado durante todo o 

processo, para efetivo exercício do direito de defesa, seja quanto ao acertamento da infração 

penal, seja quanto à determinação dos instrumentos e produtos do crime (art. 8º, item 5).  

  Quando a hipótese é de confisco de bens de terceiros, diversas garantias processuais 

são previstas. À pessoa interessada garante-se que seja informada de que o processo pode 

implicar a perda dos bens, sendo autorizada a participar na medida do necessário para defesa 

de seus direitos. Ao terceiro, ao ingressar no processo, assegura-se o direito de ser ouvido, de 

                                                 
361 Cf. art. 6º, item 1, a, da proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho sobre o congelamento e confisco do 
produto do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012. 
362 Cf. art. 6º, item 1, b, da proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho sobre o congelamento e confisco do 
produto do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012. 
363 Cf. art. 6º, itens 1 e 2, da proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho sobre o congelamento e confisco 
do produto do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012. 
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formular perguntas e de fornecer elementos de prova antes de qualquer decisão de perda de 

bens (art. 8º, item 6). 

  A proposta também preocupa quanto à determinação do âmbito do confisco e de sua 

execução efetiva. Cabe aos Estados-Membros a adoção de medidas necessárias para a 

delimitação precisa dos bens confiscáveis, após a condenação definitiva ou diante do 

procedimento visando ao confisco não baseado numa condenação (art. 9º). 

 Por fim, há previsão recursal quanto à decisão de congelamento de bens. Cabe aos 

Estados-membros introduzir as medidas necessárias para garantir a qualquer parte interessada, 

incluindo o terceiro de boa-fé, que recorra sem efeito suspensivo da decisão de congelamento 

executada, para o órgão jurisdicional adequado.364   

   

3.7.6 Critérios probatórios 

 

  O critério probatório previsto para a aplicação da perda de bens, mediante o uso dos 

poderes alargados365, apresenta uma tendência que caminha da necessidade de uma prova 

clara e convincente para a de elevada probabilidade, com visível redução do nível de 

exigência probatória.366 

  A Decisão-Quadro 2005/212/JAI367 apresentou critério probatório mais próximo do 

âmbito processual penal, ou seja, para além da dúvida razoável, mediante quadro indiciário 

claro e convincente (the clear and convincing evidence), de que o critério previsto no âmbito 

civil, ou seja, mediante a prova preponderante (by a preponderance of the evidence).368  

  Embora haja a possibilidade de se declarar a perda sem o estabelecimento da direta 

vinculação entre os bens e a infração cometida, não é possível falar em inversão do ônus da 

prova para facilitar a aplicação dos poderes alargados. Há a necessidade de o juiz estar 

plenamente convicto, com bases em fatos específicos, das situações que autorizam a aplicação 

da perda alargada.369 

                                                 
364 Cf. art. 11 da Decisão-Quadro 2003/577/JAI, de 22 de julho de 2003. 
365 Cf. art. 3º, itens 1 e 2, a, b e c, da Decisão-Quadro 2005/212/JAI, de 24 de fevereiro de 2005. 
366 Essa tendência influirá na proposta de modelo probatório para o acertamento patrimonial. Ver item 5.7.5.2.  
367 De 24 de fevereiro de 2005. 
368 Cf. Anna Maria Maugeri, La conformità..., p. 196-197. 
369 Cf. alíneas a, b e c do item 2, do art. 3º da Decisão-Quadro 2005/212/JAI, de 24 de fevereiro de 2005: “2. 
Cada Estado-Membro tomará as medidas necessárias para permitir a perda ao abrigo do presente artigo, pelo 
menos: a) Quando um tribunal nacional, com base em fatos específicos, estiver plenamente persuadido de que os 
bens em questão foram obtidos a partir das atividades criminosas da pessoa condenada durante um período 
anterior à condenação pelo ilícito referido no item 1, que seja considerado razoável pelo tribunal dadas as 
circunstâncias do caso em espécie; ou b) Quando um tribunal nacional, com base em fatos específicos, estiver 
plenamente persuadido de que os bens em questão foram obtidos a partir de atividades criminosas semelhantes 
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  Em 2012, a proposta de diretiva sobre o congelamento e a perda de bens indica o 

critério probatório de elevada probabilidade, baseado em fatos concretos, que apontem a 

provável aquisição de bens a partir de atividades semelhantes àquela pela qual a pessoa foi 

condenada.370  

  

3.7.7 Gestão dos bens 

 

 Afora questões de natureza procedimental, há clara preocupação da União Europeia 

com a detecção, identificação e gestão dos bens. 

  A Decisão 2007/845/JAI371 estabelece que cada Estado-Membro deve criar um 

gabinete nacional de recuperação de bens, com o fim de facilitar a detecção e identificação 

dos produtos e outros bens relacionados com o crime, passíveis de congelamento, apreensão 

ou perda. A ideia principal é facilitar e agilizar a cooperação entre os Estados-Membros, 

propondo o intercâmbio de informações e boas práticas, como meio de aperfeiçoar técnicas de 

investigação que visem à identificação de bens.  

  A existência de um órgão que centralize tal função é de fundamental importância para 

as autoridades administrativas e judiciárias nacionais, que o têm como intermediário nas 

relações estrangeiras quando o assunto é identificação, congelamento e perda de bens. 

  Como meio de garantir eficácia e eficiência à cautelar real e à perda, a proposta de 

diretiva foca atenção na gestão dos bens congelados, exigindo que os Estados-Membros criem 

gabinetes nacionais centralizados de gestão de ativos, responsáveis pela adequada 

administração dos bens (art. 10, item 1).372 Para tanto, propõe-se a possibilidade da adoção de 

medidas de alienação e transferência de propriedade diante de bens passíveis de serem 

                                                                                                                                                         
da pessoa condenada durante um período anterior à condenação pelo ilícito referido no item 1 do presente artigo, 
que seja considerado razoável pelo tribunal dadas as circunstâncias do caso em espécie; ou c) Quando for 
determinado que o valor dos bens é desproporcional em relação aos rendimentos legítimos da pessoa condenada 
e um tribunal nacional, com base em fatos específicos, estiver plenamente persuadido de que os bens em questão 
foram obtidos a partir da atividade criminosa da pessoa condenada.” 
370 Cf. Proposta de diretiva sobre o congelamento e confisco do produto do crime, de 12 de março de 2012: “Art. 
4º, item 1. Os Estados-Membros devem adotar as medidas necessárias para permitir o confisco, total ou parcial, 
dos bens pertencentes a uma pessoa condenada por uma infração penal quando um tribunal considere, com base 
em factos concretos, ser bastante mais provável que os bens em causa resultem de atividades criminosas 
semelhantes dessa pessoa do que de outro tipo de atividades.” 
371 De 6 de dezembro de 2007, do Conselho da União Europeia. 
372 Esse aspecto influirá na proposta de instituição de agências para gerir e administrar os bens sob custódia 
estatal. Ver item 4.7.1. 
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desvalorizados com o decurso do trâmite entre o congelamento e o confisco (art. 8º, item 

2).373   

 

3.8 O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e a perda de bens 

 

  O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) já se manifestou em diversas 

ocasiões sobre aspectos patrimoniais no processo penal, como a perda de bens374, incluindo as 

hipóteses previstas na legislação antimáfia italiana e em outros ordenamentos europeus.375  

  O ponto principal dessas discussões diz respeito à eventual violação ao princípio da 

presunção de inocência, previsto no § 2º do art. 6º da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem: “qualquer pessoa acusada de uma infração presume-se inocente enquanto a sua 

culpabilidade não tiver sido legalmente provada.” 

  Como regra, discute-se o procedimento de perda de bens, previsto em alguns países 

europeus, após a decisão quanto à culpabilidade. E, quanto a isso, entende o TEDH que não se 

aplica o princípio da presunção de inocência376 à perda de bens. Argumenta-se que esse 

princípio fica reservado apenas para a análise da culpabilidade.377  

  No caso Phillips v. Reino Unido378, após a condenação pelo delito de tráfico de 

drogas, aplicou-se, por ocasião do procedimento de perda de bens, o critério probatório 

fundado no processo civil, não apresentando o acusado provas suficientes para demonstrar 

que o patrimônio em discussão tinha proveniência legítima.379  

                                                 
373 Conforme visto, a alienação antecipada foi adotada pelo Brasil, inclusive no regime jurídico do Código de 
Processo Penal (art. 144-A). Ver item 2.5.1  
374 Como referência de alguns casos, cf.: Geerings c. Holanda, acórdão de 01 de junho de 2007; Phillips c. Reino 
Unido, acórdão de 05 de julho de 2001; Asan Rushiti c. Áustria, acórdão de 21 de março de 2000; Van Offeren 
c. Holanda, acórdão de 05 de julho de 2005; Deweer c. Bélgica, acórdão de 27 de fevereiro de 1980; Minelli c. 
Suíça, acórdão de 25 de março de 1983; Allenet de Ribemont c. França, acórdão de 10 de fevereiro de 1995; 
Sekanina c. Áustria, acórdão de 25 de agosto de 1993; Asan Rushiti c. Áustria, acórdão de 21 de março de 2000; 
Lamanna c. Áustria, acórdão de 10 de julho de 2001; Salabiaku c. França, acórdão de 07 de outubro de 1988; 
Baars c. Holanda, acórdão de 28 de outubro de 2003. 
375 Cf. Anna Maria Maugeri, La conformità..., p. 180-190. A autora realiza análise específica sobre a 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em relação ao confisco antimáfia e à ação in rem. 
376 Cf. Phillips v. Reino Unido, acórdão de 05 de julho de 2001. Este caso também foi utilizado como paradigma 
no caso Geerings v. Holanda, acórdão de 01 de março de 2007.  
377 Essa decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos reforça a necessidade de equilíbrio ao tratar da 
prova e do acertamento patrimonial, o que se buscou atingir com o modelo proposto no item 5.7.5. 
378 Cf. Phillips v. Reino Unido, acórdão de 05 de julho de 2001. 
379 É interessante destacar o voto parcialmente vencido de Nicolas Bratza, que concordou com a conclusão, no 
sentido de que não houve violação à Convenção Europeia, em relação ao art. 6º, §§ 1º e 2º, porém registrou 
discordância quanto à fundamentação da decisão final, pois entendeu que a presunção de inocência deve ser 
aplicada durante todo o processo penal, seja por ocasião da análise do mérito, seja em relação à fase de análise 
da perda de bens. Contudo, ao final, concluiu que houve respeito ao direito de defesa e a presunção de inocência 
quanto à perda de bens, pois os bens adquiridos ultrapassaram os limites do razoável (Phillips v. Reino Unido, 
acórdão de 05 de julho de 2001). Percebe-se, da análise desse voto, que houve preocupação, quanto à perda de 
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  O TEDH discutiu situações em que a perda de bens se deu após a absolvição do 

acusado. Nesses casos, a análise da perda estendeu-se para outros crimes, semelhantes ao 

imputado, com o fim de, além da própria perda, aplicar-se uma multa autônoma, decorrente 

da conclusão da existência de patrimônio de origem ilícita.380  

  Nessa situação o TEDH posicionou-se no sentido da existência de violação à 

presunção de inocência, em razão da absolvição definitiva, argumentando que mesmo 

expressões pejorativas atinentes ao acusado, no caso de absolvição, são indevidas, assim 

como qualquer outra afirmação de fundada suspeita -- o que dirá, pois, de decisões que 

impliquem perda de bens.381 

  Em relação à perda de bens prevista na legislação antimáfia italiana, conhecida por 

confisco antimáfia, o TEDH reconheceu seu caráter preventivo e não punitivo. Nesse caso, 

inexiste violação ao direito de propriedade, à presunção de inocência e ao princípio da 

legalidade.382 No entender dessa corte internacional, o confisco antimáfia possui a finalidade 

de impedir o uso ilícito de bens.383 Assim, o TEDH reconhece a validade das razões de 

política criminal adotadas na Itália para garantia da ordem e da pacífica convivência social.384 

  O TEDH admite, em razão de indícios suficientes, a presunção de que os bens de 

pessoa acusada de pertencer a organização criminosa constituem proveito de atividade ilícita.  

  O fundamento para tal compreensão está na compatibilidade entre a presunção de 

inocência e o subjacente princípio da culpabilidade existente na presunção de ilicitude dos 

bens, anteriormente referida. Utiliza-se do argumento de que presunções de fato e de lei estão 

presentes em muitos Estados e não são contrárias às normas previstas na Convenção Europeia 

de Direitos Humanos. Considera-se também que tal presunção de ilicitude somente é possível 

a partir da convivência com o direito de defesa, ou seja, da possibilidade de o acusado rejeitar, 

no plano probatório, tal presunção, com o fim de se garantir o fair trial.385 

                                                                                                                                                         
bens, com o princípio da proporção, em relação ao critério probatório a ser adotado para a definição do 
procedimento. 
380 Esse procedimento é previsto no ordenamento penal holandês (Código Penal, art. 36-E, § 2º). O conteúdo 
exposto foi extraído do caso Geerings v. Holanda, acórdão de 01 de março de 2007. 
381 Cf. Geerings v. Holanda, acórdão de 01 de março de 2007. 
382 Cf. Anna Maria Maugeri, La conformità..., p. 180-181. A autora esclarece que o reconhecimento da natureza 
preventiva e não punitiva do confisco antimáfia teve origens nos casos Marandino, de 15 de abril de 1991, 
discutido apenas no âmbito da Comissão Europeia de Direitos Humanos, e Raimondo v. Itália, 22 de fevereiro de 
1994, este já no âmbito do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Também menciona diversos outros 
decididos pelo TEDH: Prisco v. Itália, 15 de junho de 1999; Ciulla v. Itália, 22 de fevereiro de 1999; Guzzardi v. 
Itália, 6 de novembro de 1980; Bocellari e Rizza v. Itália, 13 de novembro de 2007. 
383 Cf. Anna Maria Maugeri, La conformità..., p. 181. 
384 Cf. Anna Maria Maugeri, La conformità..., p. 182. 
385 Cf. Anna Maria Maugeri, La conformità..., p. 183. A autora menciona os seguintes casos sobre isto: Prisco v. 
Itália, 15 de junho de 1999; Salabiaku v. França, 07 de outubro de 1988; Pham Roang v. França, 25 de setembro 
de 1992; Bocellari e Rizza, 16 de março de 2006.  
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  Como meio de garantir o justo processo386, o TEDH ressalta a relevância do direito a 

audiências públicas em relação aos procedimentos de perda de bens, mediante a aplicação do 

princípio da publicidade, imprescindível a um ordenamento jurídico democrático.387 

  O TEDH deu caráter civil ao procedimento de perda previsto no Drug Trafficking Act, 

de 1994, do Reino Unido, em relação ao confisco de dinheiro derivado da prática de tráfico de 

drogas. A medida implica uma inversão do ônus probatório, cabendo ao acusado demonstrar a 

origem lícita do dinheiro apreendido. Adota-se, pois, o standard civil da prevalência da 

probabilidade de ilicitude do dinheiro em jogo.388 

    

3.9 Modelos estrangeiros  

 

3.9.1 Considerações preliminares 

 

  Neste tópico serão identificados os principais modelos processuais contemporâneos 

referentes à perda de bens, com enfoque para a repressão da criminalidade organizada. O 

estudo não será profundo389, apenas o suficiente para servir de apoio às reflexões críticas dos 

capítulos seguintes.  

  Esses modelos foram sistematizados em quatro grupos: a) perda de bens como penal 

criminal ou confisco geral de bens; b) perda de bens destinados a fins ilícitos; c) perda de bens 

suspeitos de origem ilícita; d) perda de bens por meio da ação civil in rem.390 

  

 

 

 
                                                 
386 O § 1º do art. 6º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos define o âmbito do justo processo, também 
denominado direito a um processo equitativo: “Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, 
equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o 
qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de caráter civil, quer sobre o fundamento 
de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela. O julgamento deve ser público, mas o acesso à sala 
de audiências pode ser proibido à imprensa ou ao público durante a totalidade ou parte do processo, quando a 
bem da moralidade, da ordem pública ou da segurança nacional numa sociedade democrática, quando os 
interesses de menores ou a proteção da vida privada das partes no processo o exigirem, ou, na medida julgada 
estritamente necessária pelo tribunal, quando, em circunstâncias especiais, a publicidade pudesse ser prejudicial 
para os interesses da justiça.” 
387 Cf. Anna Maria Maugeri, La conformità..., p. 187-190. 
388 Cf. Anna Maria Maugeri, La conformità..., p. 185-187. 
389 Para estudo abrangente sobre os diversos modelos de confisco alargado elaborados pelo legislador moderno, 
cf. Anna Maria Maugeri, Relazione introduttiva..., p. 1-126. Ainda, cf. Jorge Godinho. Brandos costumes? O 
confisco penal com base na inversão do ónus da prova. In: Liber discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 1320-1327; João Conde Correia, Da proibição..., p. 46-54. 
390 Adotou-se a sistematização de João Conde Correia, Da proibição..., p. 46-52. 
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3.9.2 A perda de bens como pena criminal. O confisco geral dos bens 

 

  O confisco geral dos bens assume o caráter de verdadeira pena contra o patrimônio, 

sem qualquer preocupação em relação à origem dos bens. Destaca-se o Vermögenstrafe do 

ordenamento alemão391, já declarado inconstitucional392; o confisco geral dos bens previsto na 

França393 e o criminal forfeiture dos Estados Unidos.394 

  A perda como pena criminal implica a necessidade de prévia condenação penal. 

Nesses casos, a aplicação da perda como pena dispensa a prova da origem ilícita dos bens. A 

condenação permite, assim, o desencadeamento de uma sanção patrimonial suplementar.395  

  A consequência jurídica de se tratar a perda, nesse caso, como tendo natureza penal 

está em, necessariamente, compatibilizá-la com os princípios e fundamentos do Direito Penal.  

     

3.9.2.1 O criminal forfeiture dos EUA 

 

  Os EUA, preocupados com a aplicação de medidas sancionatórias patrimoniais a fim 

de prevenir e reprimir a criminalidade organizada396, adotaram, desde 1970, o criminal 

forfeiture397, que consiste no confisco como pena e, portanto, com caráter in personam, e não 

in rem.  

                                                 
391 Essa medida foi introduzida com a lei de repressão ao tráfico de drogas e outras formas de criminalidade 
organizada, prevista no art. 43 a StGB, juntamente com a aquisição pública alargada, prevista no art. 73 d StGB. 
A aplicação tinha como pressuposto a condenação penal, com pena de detenção superior a dois anos ou prisão 
perpétua e sua aplicação era facultativa. Cf. Anna Maria Maugeri, I modelli..., p. 38. 
392 A Vermögenstrafe foi declarada inconstitucional pela sentença do BverfGE 105 por violação ao princípio da 
taxatividade, pois atribuía ao juiz excessivo poder discricionário para a fixação da pena patrimonial, faltando, 
assim, parâmetros legais objetivos. Também se entendeu que havia violação ao princípio da culpabilidade, pois o 
juiz não precisava se preocupar com o crime em si cometido, porém apenas com o patrimônio do réu. Cf. Anna 
Maria Maugeri, I modelli..., p. 52-53; João Conde Correia, Da proibição..., p. 46-47. 
393 O art. 405-5 estabelece a pena complementar do confisco total ou parcial dos bens, de qualquer natureza, 
móveis ou imóveis, divisíveis ou indivisíveis, em razão da condenação de alguns crimes taxativamente previstos, 
como crime de genocídio e contra a humanidade, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, dentre outros. Cf. Anna 
Maria Maugeri, I modelli..., p. 38. 
394 Para análise ampla e específica sobre o assunto, cf. Anna Maria Maugeri, I modelli..., p. 38-57. 
395 Cf. João Conde Correia, Da proibição..., p. 46-47. 
396 Anna Maria Maugeri. Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo. Giuffrè Editore. 2001, 
p. 1. 
397 A medida foi introduzida pelos seguintes instrumentos normativos: Continuing Criminal Enterprise Act 
(CCE) e o Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). É certo que na década de 1980 outras 
leis surgiram tratando do mesmo assunto, entre elas a Comprehensive Forfeiture Act 1984 e Anti-Drug Abuse Act 
1986 e o Money Laundering Act 1986. Cf. Anna Maria Maugeri, Le moderne..., p. 247. É certo que na década de 
1980 outras leis surgiram tratando do mesmo assunto, dentre elas a Comprehensive Forfeiture Act 1984 e Anti-
Drug Abuse Act 1986 e o Money Laundering Act 1986. Cf. Anna Maria Maugeri, Le moderne..., p. 247. 
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  A medida será objeto de procedimento próprio após a condenação penal e será dirigida 

aos bens e seus derivados obtidos ao tempo da acusação.398 Trata-se, portanto, de um modelo 

bifásico. Primeiro, discute-se a culpabilidade e, uma vez definida esta, passa-se à análise do 

perdimento penal.399  

  O procedimento, assim, se estrutura visando à garantia do princípio segundo o qual 

ninguém está obrigado a produzir prova contra si. Ou seja, independentemente da assertiva ou 

silêncio do imputado, durante a fase de discussão de culpabilidade, os bens somente serão 

discutidos mediante prévia definição da culpabilidade.400 

  Quanto ao critério probatório para requerimento do perdimento penal, há muito mais 

cunho civil do que penal. Não se usa o critério da dúvida para além do razoável, porém o 

fundado no by a preponderance of the evidence (preponderância de provas). Ademais, uma 

vez definida a culpabilidade, os bens adquiridos ao tempo do fato criminoso e dele 

decorrentes presumem-se confiscáveis.401  

 É possível a perda dos bens substitutos (substitute assets), adquiridos a partir do 

proveito do crime. Se não forem identificados bens obtidos a partir da atividade criminosa, o 

resultado do procedimento do confisco penal será um valor em dinheiro, resultante da 

apuração do proveito do crime.402 

 

3.9.3 Perda dos bens destinados a fins ilícitos 

 

  Esse modelo funda-se na presunção de que determinados bens, especialmente aqueles 

de posse e propriedade de uma organização criminosa, voltam-se à consecução de fins ilícitos.  

  Como exemplo de tal modelo, há o confisco previsto no ordenamento suíço (§ 72 

StGB) e no ordenamento austríaco (§ 20 b StGB), assim como o confisco contra organização 

terrorista, previsto no ordenamento inglês (seção 13 do Prevention of Terrorism Act, de 1989, 

Temporary provisions). Esse modelo alcança também as pessoas jurídicas.403 

 Percebe-se que esse modelo não se preocupa com a origem criminosa dos bens, porém 

com seu presumido emprego ilícito. Assim, não há que se cogitar de demonstrar eventual 

nexo entre os bens e a aquisição ilícita.  

                                                 
398 Anna Maria Maugeri, Le moderne..., p. 248. 
399 O procedimento para aplicação do criminal forfeiture está disciplinado no Federal Rules of Criminal 
Procedure, reformado em dezembro de 2000, especialmente na norma 32.2. 
400 Anna Maria Maugeri, Le moderne..., p. 267. 
401 Anna Maria Maugeri, Le moderne..., p. 267-268. 
402 Anna Maria Maugeri, Le moderne..., p. 274-275. 
403 Anna Maria Maugeri, I modelli..., p. 57-58; João Conde Correia, Da proibição..., p. 48. 
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  A presunção surge a partir da condenação penal do agente que pertença a uma 

organização criminosa, o que introduz relativa inversão do ônus da prova no tocante ao seu 

patrimônio e ao da própria organização criminosa. Caberá ao imputado demonstrar que os 

bens não estão submetidos ao controle da organização.404  

  Parte-se do pressuposto de que os líderes de organizações criminosas detêm o poder de 

disposição sobre os bens que a compõem. Daí a presunção de que tais bens são destinados aos 

fins ilícitos da própria organização. O problema é que a norma incide tanto a quem de fato 

exerça posição de comando, quanto a quem se encontre em posição inferior numa escala 

hierárquica.  

  Esse modelo revela-se bastante eficaz, pois supera a dificuldade de se determinar o 

nexo entre a aquisição dos bens e a prática delitiva, tornando possível atingir todo o 

patrimônio de empresas, bancos e pessoas jurídicas em geral que venham exercer atividades 

formalmente lícitas, porém a serviço do grupo criminoso e com fim ilícito.405  

  De outro lado, a crítica que o modelo recebe assenta-se na afronta aos princípios da 

presunção de inocência e da proporcionalidade. Vê-se que poderá haver a perda de todo o 

patrimônio do agente ou grupo criminoso, sem a necessidade de se estabelecer o vínculo com 

a origem ilegal, baseando-se na presunção de destinação ilícita.406 

   Assim, na tentativa de resolver o problema desse modelo, que equipara o tratamento 

quanto ao standard probatório em relação aos líderes e meros partícipes de organizações 

criminosas, a doutrina argumenta sobre a possibilidade de tratar com distinção, no tocante à 

inversão do ônus da prova, quem seja efetivamente membro do núcleo da organização e quem 

detenha participação de menor importância. Com isso, a doutrina propõe como ônus 

probatório que caberá ao líder da organização criminosa demonstrar a origem lícita dos bens e 

que os mesmos não são destinados a fins ilícitos. Já a sujeitos em condição de subalternidade 

na organização, bastaria demonstrar a origem lícita de seus bens.407 

  Independentemente de se concordar ou não com essa proposta, o que se afigura 

razoável é a possibilidade de estabelecer standards probatórios diferentes para sujeitos que 

estão em distintas posições numa organização criminosa. 

 

 

                                                 
404 Anna Maria Maugeri, I modelli..., p. 58-59. 
405 Anna Maria Maugeri, I modelli..., p. 59-61. 
406 Anna Maria Maugeri, I modelli..., p. 62. 
407 Por todos, cf. Anna Maria Maugeri, I modelli..., p. 62-63. 
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3.9.4 Perda das vantagens com base em presunção de origem ilícita e inversão do ônus 

da prova 

   

O modelo de perda fundado na presunção de origem ilícita de bens, sem a necessidade de se 

estabelecer o nexo de vinculação com a infração penal discutida no processo penal, é o mais 

difundido no panorama europeu.408  

  Esse modelo foi uma forma de o legislador moderno superar a dificuldade inerente à 

comprovação da relação entre os bens confiscáveis e a infração penal discutida, sobretudo em 

relação aos casos envolvendo a criminalidade organizada.  

  Conforme esse modelo, após a condenação penal, os bens identificados como de posse 

ou propriedade do acusado passam a gozar de uma presunção de origem ilícita.409 

  Tal modelo é identificado no ordenamento alemão (Erweiterter Verfall, § 73d do 

StGB), no ordenamento inglês (Drug Trafficking Act, de 1994, confiscation inglesa) e 

também no ordenamento português (Lei 5/2002, arts. 7º e segs.).410 

  Em linhas gerais, parte-se da presunção da origem ilícita de todo (Erweiterter Verfall, 

§ 73d do StGB) ou de parte limitada temporariamente (Drug Trafficking Act, de 1994, 

confiscation inglesa) do patrimônio do condenado, dispensando-se, pois, a comprovação da 

efetiva vinculação criminosa.411  

  O modelo alemão (Erweiterter Verfall, § 73d do StGB) admite uma presunção de 

origem ilícita de todo o patrimônio do agente condenado por crimes referentes à criminalidade 

organizada.412  

  Não obstante as críticas sofridas por parte da doutrina e jurisprudência, o instituto 

acabou sendo sancionado pelo BVerfG413, confirmando a compatibilidade do Erweiterter 

                                                 
408 Anna Maria Maugeri. I modelli di sanzione patrimoniale nel diritto comparato. In: Le sanzioni patrimoniali 
come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione. A 
cura di Anna Maria Maugeri. Milano: Giuffrè Editore, 2008, p. 64. 
409 Anna Maria Maugeri, I modelli..., p. 64. 
410 Cf. João Conde Correia. Da proibição do confisco à perda alargada. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da 
Moeda, 2012, p. 48-50. Anna Maria Maugeri também cita a ocorrência de tal modelo no ordenamento italiano, 
no caso da legislação antimáfia, identificada como medida de prevenção antimáfia. Nessa situação não se faz 
necessária a prévia condenação penal, bastando indícios de pertencimento do acusado a organização mafiosa ou 
terrorista. A autora ainda menciona que no ordenamento holandês, após a condenação, todos os bens ilícitos do 
acusado são confiscados, independentemente de nexo causal com o crime pelo qual foi condenado, desde que 
presente plausibilidade do caráter ilícito, cabendo ao imputado demonstrar a licitude (I modelli..., p. 65). 
411 Anna Maria Maugeri, I modelli..., p. 65. 
412 Anna Maria Maugeri, I modelli..., p. 69. 
413 Abreviatura de Bundesverfassungsgericht, o Tribunal Constitucional Alemão. 
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Verfall com o princípio da culpabilidade, com a presunção de inocência, com a garantia 

constitucional da propriedade privada e com o princípio da taxatividade.414  

  No âmbito probatório concluiu-se que o ônus da prova é conforme o princípio da 

proporcionalidade, considerando-se a necessidade de se dispor de um eficaz instrumento de 

luta contra a criminalidade organizada.415  

  O Drug Trafficking Act inglês, de 1994, dispõe sobre a perda de bens em relação ao 

tráfico de drogas. Segundo tal estatuto, há uma presunção de origem ilícita para os bens 

possuídos pelo imputado após a condenação ou nos seis anos anteriores à instauração do 

processo penal.416  

  A ideia da conexão temporal com o crime cometido, delimitando, pois, o período de 

incidência da presunção de origem ilícita, teria como objetivo garantir respeito ao princípio da 

proporcionalidade, restringindo ao imputado quais bens terá o ônus de demonstrar a origem 

lícita.417 

  Fundam-se tais presunções na suspeita de que o acusado cometeu outros ilícitos, além 

da infração penal objeto do respectivo processo.418 O advento da condenação agregado à 

identificação do patrimônio injustificado leva à conclusão de sua presumida origem 

criminosa.419 

  Sob o ponto de vista técnico420, esse modelo constitui-se numa inversão do ônus da 

prova, que traz duas possíveis consequências probatórias, após a condenação penal. Uma 

reside na necessidade de o condenado provar a origem lícita de seus bens. Outra estabelece 

que a acusação deve identificar o patrimônio do acusado que seja desproporcional com seus 

rendimentos lícitos ou que seja fruto de atividade criminosa.421  

 

 

 
                                                 
414 Cf. Anna Maria Maugeri, I modelli..., p. 76-77. João Conde Correia, Da proibição..., p. 49-50. O autor cita 
“as decisões do BGH, de 22 de novembro de 1994, de 1 de março de 1995 e de 10 de fevereiro de 1998 (BGHSt, 
40, 1995, p. 371, NJW, 1995, p. 2235, e NStZ, 1998, p. 362, respectivamente), e, ainda, a decisão do BVerfG, de 
14 de janeiro de 2004 (NJW, 2004, p. 2073)” (p. 50). 
415 Anna Maria Maugeri, I modelli..., p. 76-77. 
416 Cf. João Conde Correia, Da proibição..., p. 50. 
417 Anna Maria Maugeri, I modelli..., p. 67. 
418 Anna Maria Maugeri, I modelli..., p. 67. 
419 Cf. João Conde Correia, Da proibição..., p. 49. 
420 Cf. João Conde Correia, Da proibição..., p. 49. 
421 Sobre o assunto, a doutrina usa, comumente, para definir o alcance da “atividade criminosa”, as expressões 
“carreira criminosa”, “estilo de vida criminoso”. Cf. João Conde Correia, Da proibição..., p. 49; Euclides 
Damaso Simões, José Luís F. Trindade. Recuperação de activos: da perda ampliada à actio in rem (virtudes e 
defeitos de remédios fortes para patologias graves). Julgar online, 2009, p. 5-7; Anna Maria Maugeri, I 
modelli..., p. 65. 
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3.9.4.1 Modelo português 

 

  Portugal adotou o modelo do confisco penal “alargado”422, a partir do novo regime de 

perda de bens criado pela Lei 5/2002, de 11 de janeiro, que cuidou de estabelecer “medidas de 

combate à criminalidade organizada”.423  

  Referido regime incide apenas e tão-somente nos delitos especificamente previstos no 

art. 1º424, vinculados, em linhas gerais, com a criminalidade organizada e econômico-

financeira.  

  Para as hipóteses de condenação nesses crimes e para efeito de perda de bens, a lei 

estabelece um regime de presunção de “vantagem de atividade criminosa”. Dita vantagem 

constitui-se na diferença entre o valor do patrimônio do acusado e o compatível com seu 

rendimento lícito.425 

  Nesse aspecto, compreende-se que a lei introduziu uma nova forma de perda de bens, 

com caráter sancionatório, a partir da condenação e apuração do que se denomina de 

“vantagem de atividade criminosa”.426  

                                                 
422 A expressão confisco penal “alargado” é usada por Jorge A. F. Godinho. Referido autor esclarece que o 
surgimento de tal regime “insere-se numa tendência mais vasta de criação de regimes derrogatórios e 
draconianos, de aplicação restrita apenas a certas formas de criminalidade (v. g., terrorismo, tráfico de 
estupefacientes etc.), de acordo com a noção de que certos crimes, dada a sua gravidade, justificam medidas 
especiais, maxime, a redução de direitos.” Afirma, ainda, que a introdução desse regime em alguns sistemas 
europeus deu-se a partir dos anos 80, do século XX. Cf. Brandos costumes?..., p. 1320-1321. Também usando a 
mesma expressão e com uma perspectiva crítica mais equilibrada para o direito português, veja a posição de João 
Conde Correia, em suas “objeções jurídico-constitucionais ao mecanismo do confisco alargado e sua refutação” 
(Da proibição..., p. 115-121). 
423 A Lei 5/2002 tem o fim de estabelecer medidas de combate à criminalidade organizada e econômico-
financeira. Apresenta três medidas “especiais”: “a) regras de derrogação do segredo fiscal e das entidades 
financeiras, em ordem a facilitar a investigação criminal (arts. 2º a 5º); b) o reconhecimento do registo de voz e 
de imagem como meio de prova (art. 6º); e c) um novo mecanismo repressivo que o legislador denominou de 
‘perda de bens a favor do Estado’ (arts. 7º a 12º).” Cf. José M. Damião da Cunha. Perda de bens a favor do 
Estado: arts. 7º a 12º da Lei 5/2002, de 11 de janeiro. In: Medidas de combate à criminalidade organizada e 
económico-financeira. Coimbra Editora, 2004, p. 122. 
424 “Art. 1º Âmbito de aplicação. 1. A presente lei estabelece um regime especial de recolha de prova, quebra do 
segredo profissional e perda de bens a favor do Estado, relativa aos crimes de: a) Tráfico de estupefacientes, nos 
termos dos artigos 21.º a 23.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro; b) Terrorismo e organização 
terrorista; c) Tráfico de armas; d) Tráfico de influência; e) Corrupção activa e passiva; f) Peculato; g) 
Participação económica em negócio; h) Branqueamento de capitais; i) Associação criminosa; j) Contrabando; l) 
Tráfico e viciação de veículos furtados; m) Lenocínio e lenocínio e tráfico de menores; n) Contrafacção de 
moeda e de títulos equiparados a moeda. 2. O disposto na presente lei só é aplicável aos crimes previstos nas 
alíneas j) a n) do número anterior se o crime for praticado de forma organizada.” 
425 Cf. “Art. 7º. Perda de bens. 1. Em caso de condenação pela prática de crime referido no artigo 1.º, e para 
efeitos de perda de bens a favor do Estado, presume-se constituir vantagem de actividade criminosa a diferença 
entre o valor do património do arguido e aquele que seja congruente com o seu rendimento lícito.” 
426 Afirma José M. Damião da Cunha que as disposições atinentes à “perda de bens a favor do Estado” 
configuram “um novo instrumento repressivo, uma nova forma sancionatória, que assume sobretudo um relevo 
substantivo”, a partir do estabelecimento da sanção que visa reprimir vantagens presumidas de uma atividade 
ilícita. Cf. Perda de bens..., p. 123. 
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  O alcance do conceito de patrimônio do acusado é previsto por critérios legais 

objetivos. Compreende-se por patrimônio do acusado o conjunto de bens: 

  a) que estejam em sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o 

benefício, até a data de sua constituição como arguido427 ou posteriormente a esse fato;  

  b) transferidos para terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, 

nos cinco anos anteriores à constituição como arguido;  

  c) recebidos pelo arguido nos cinco anos anteriores à constituição como tal, ainda que 

não seja possível determinar seu destino.428  

  Percebe-se que Portugal instituiu um regime de perda de bens que prevê uma 

presunção de patrimônio ilícito, cabendo à acusação demonstrar o patrimônio do arguido e 

aquele que efetivamente seja compatível com seu rendimento lícito. A diferença encontrada 

receberá, por força de lei, a presunção de ilicitude, sendo passível da perda em favor do 

Estado. 

  A primeira observação crítica quanto a esse regime consiste na desvinculação entre a 

aplicação da perda de bens e o crime pelo qual efetivamente o arguido está sendo processado. 

Ou seja, a lei dispensa o estabelecimento do nexo entre o crime imputado e a obtenção do 

patrimônio de origem ilícita, uma vez que se preocupa em apurar a vantagem patrimonial 

decorrente da atividade criminosa, conceito que a lei não traz.429 

  Ao tempo em que a lei estabelece a presunção de ilicitude quanto ao patrimônio do 

arguido, consigna expressamente o ônus da defesa de demonstrar a origem lícita dos bens 

presumivelmente ilícitos430, mediante a indicação dos seguintes pontos: a) que resultaram de 

                                                 
427 No direito português utiliza-se a expressão “arguido” com o seguinte alcance, conforme Código de Processo 
Penal português: “Art. 57. Qualidade de arguido. 1. Assume a qualidade de arguido todo aquele contra quem for 
deduzida acusação ou requerida instrução num processo penal. 2. A qualidade de arguido conserva-se durante 
todo o decurso do processo. 3. É correspondentemente aplicável o disposto nos n°s 2, 3 e 4 do artigo seguinte. 
Art. 58. Constituição de arguido. 1. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, é obrigatória a constituição de 
arguido logo que: a) Correndo inquérito contra pessoa determinada, esta prestar declarações perante qualquer 
autoridade judiciária ou órgão de polícia criminal; b) Tenha de ser aplicada a qualquer pessoa uma medida de 
coacção ou de garantia patrimonial; c) Um suspeito for detido, nos termos e para os efeitos previstos nos arts. 
254 a 261; ou d) For levantado auto de notícia que dê uma pessoa como agente de um crime e aquele lhe for 
comunicado.” José Manuel Damião da Cunha, O caso julgado..., p. 337-338, discorre sobre “o que significa 
constituir alguém como arguido.” Em síntese, afirma que constituir uma pessoa como arguido a permite assumir 
um “papel processual”, gerador de direitos e deveres. Para aprofundamento do assunto, cf. O caso julgado..., p. 
340-348. 
428 Cf. Art. 7º, item 2, a a c, da Lei 5/2002, de 11 de janeiro. 
429 Sobre o tema, José M. Damião da Cunha afirma que o tratamento legal permite a interpretação de que a 
vantagem patrimonial referida não diz respeito ao crime concretamente imputado, podendo alcançar as 
vantagens presumidas de uma atividade criminosa, o que, a seu juízo, já evidencia as dúvidas geradas a partir do 
texto legal quanto aos pressupostos para a comprovação de tal situação. Cf. Perda de bens..., p. 124. 
430 Quanto a esse aspecto, José M. Damião da Cunha entende que se trata do “reconhecimento de uma regra de 
inversão do ónus da prova (art. 9º), impondo-se ao arguido a prova da licitude dos seus rendimentos.” Cf. Perda 
de bens..., p. 123. 
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atividade lícita; b) que estavam na titularidade do arguido há pelo menos cinco anos no 

momento da constituição como tal; c) que foram adquiridos pelo arguido com rendimentos 

obtidos nesse período.431 

  Do modo estabelecido, depreende-se que, uma vez obtida a condenação, o patrimônio 

que se pretenda seja perdido efetivamente o será, pois não possui a acusação o dever de 

demonstrar a prática da atividade criminosa, mas apenas o de evidenciar a vantagem 

patrimonial obtida, a partir da diferença entre o patrimônio do arguido e seus rendimentos 

lícitos.  

  Assim, a condenação no tocante a um dos crimes do catálogo gera a presunção de que 

o patrimônio ilícito (obtido a partir da presunção legal) é fruto de atividade criminosa, 

podendo não necessariamente estar, direta ou indiretamente, vinculado ao crime imputado.432 

 Quanto ao procedimento de aplicação da perda de bens, a lei estabelece a necessidade 

de a acusação apresentar, no momento do oferecimento da denúncia, o montante apurado 

como aquele que deverá ser perdido em favor do Estado. Caso isso não seja possível nesse 

instante, o valor pode ser indicado até o trigésimo dia anterior à data designada para a 

primeira audiência de instrução e julgamento.433  

  Após ser deduzido o valor que se pretende seja perdido em favor do Estado, o arguido 

será notificado para apresentar defesa. Essa poderá ocorrer em dois momentos. No da 

contestação, se a dedução do valor se der ao tempo da denúncia; ou em 20 dias a contar da 

notificação, se a dedução se der posteriormente.434 

  Com isso, vê-se que o regime adotado é o de fase única (modelo monofásico). 

Discute-se ao mesmo tempo culpabilidade e perda de bens, sendo que esta decorre de eventual 

condenação. 

 

 

                                                 
431 Cf. “Art. 9º Prova. 1. Sem prejuízo da consideração pelo tribunal, nos termos gerais, de toda a prova 
produzida no processo, pode o arguido provar a origem lícita dos bens referidos no n.º 2 do artigo 7.º 2. Para os 
efeitos do número anterior é admissível qualquer meio de prova válido em processo penal. 3. A presunção 
estabelecida no n.º 1 do artigo 7.º é ilidida se se provar que os bens: a) Resultam de rendimentos de actividade 
lícita; b) Estavam na titularidade do arguido há pelo menos cinco anos no momento da constituição como 
arguido; c) Foram adquiridos pelo arguido com rendimentos obtidos no período referido na alínea anterior.” 
432 Sobre o assunto, cf. José M. Damião da Cunha, Perda de bens..., p. 126. 
433 Cf. “Art. 8º. Promoção da perda de bens. 1. O Ministério Público liquida, na acusação, o montante apurado 
como devendo ser perdido a favor do Estado. 2. Se não for possível a liquidação no momento da acusação, ela 
pode ainda ser efectuada até ao 30.º dia anterior à data designada para a realização da primeira audiência de 
discussão e julgamento, sendo deduzida nos próprios autos.” 
434 Cf. “Art. 9º. Prova. [...] 4. Se a liquidação do valor a perder em favor do Estado for deduzida na acusação, a 
defesa deve ser apresentada na contestação. Se a liquidação for posterior à acusação, o prazo para defesa é de 20 
dias contados da notificação da liquidação.” 
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3.9.5 A perda por meio de ação civil in rem 

  

  O último modelo a ser destacado, com incidência predominante no sistema da 

common law435, resulta de forte tendência internacional de separar o acertamento da 

responsabilidade penal do acertamento do patrimônio ilícito.436 

  Trata-se do modelo de perda por meio da ação civil in rem, dirigida contra o 

patrimônio ilícito. Esse modelo é “de caráter administrativo punitivo ou civil”437. 

  Caracteriza-se por distanciar-se do processo penal, pois não se foca agora numa 

pessoa, porém na denominada tainted property (propriedade contaminada), por meio de um 

procedimento autônomo. A culpabilidade do proprietário do bem é irrelevante, pois o que se 

discute com esse modelo é a coisa em si.438  

  São confiscáveis tanto os bens proveitos do crime, como aqueles utilizados ou de 

pretendida utilização em atividades ilícitas.439 A ideia é de responsabilizar o uso inadequado 

do bem, punindo, por via transversa, o possuidor ou proprietário negligente, que, de qualquer 

forma, permite o seu uso para fins ilícitos. 

  Identifica-se esse modelo na civil forfeiture norte-americana (reformada pelo Civil 

Asset Forfeiture Reform Act, de 2000) e na civil recovery inglesa (Proceeds of crime Act, de 

2002 – POCA).440  

  Busca-se um regime jurídico próprio para esse procedimento, afastando-se, em boa 

medida, das garantias jurídico-constitucionais do processo penal, com adoção do critério 

probatório da by preponderance of evidence.441  

  Com isso, fica difícil o uso dos meios probatórios mais agressivos, típicos do processo 

penal, como a medida de interceptação telefônica442. Porém, facilita-se a repressão ao 

patrimônio ilícito, especialmente nas hipóteses em que a acusação penal fica inviabilizada.443  

  Há forte tendência, no plano europeu, para se adotarem procedimentos não-penais 

como meio de se atingir o patrimônio ilícito.444 Isso vai ao encontro da Convenção das 

                                                 
435 Como por exemplo, os ordenamentos norte-americano, australiano, inglês, escocês e irlandês. Cf. Anna Maria 
Maugeri, La conformità..., p. 126. 
436 Cf. Anna Maria Maugeri, La conformità..., p. 126. 
437 Cf. Anna Maria Maugeri, La conformità..., p. 126. 
438 João Conde Correia chega a admitir que é tratar a coisa como se ela própria fosse culpada (Da proibição..., p. 
50). Anna Maria Maugeri, por sua vez, destaca uma espécie de fictio iuris sobre a qual se funda a culpabilidade 
do bem e não do proprietário (La conformità..., p. 127). 
439 Anna Maria Maugeri, Le moderne..., p. 281-282. 
440 Cf. João Conde Correia, Da proibição..., p. 50-52. 
441 Cf. Anna Maria Maugeri, La conformità..., p. 130. 
442 Cf. Anna Maria Maugeri, La conformità..., p. 134. 
443 Cf. João Conde Correia, Da proibição..., p. 51. 
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Nações Unidas contra a Corrupção445, que dispôs que o Estado Parte deve considerar a 

possibilidade de se adotarem as medidas que sejam necessárias para permitir o confisco 

desses bens sem que isso envolva uma pena, especialmente nos casos de falecimento, fuga ou 

ausência, que impedem a definição da culpabilidade. A tais hipóteses denomina-se confisco 

baseado numa não condenação.446 

  Também houve a influência447 do GAFI (Grupo Internacional de Ação Financeira)448, 

que reforçou, na recente revisão de suas recomendações, a necessidade de os países adotarem, 

no âmbito do direito interno, medidas que permitam o confisco das vantagens derivadas do 

crime, sem a exigência de prévia condenação penal.449 

  As críticas feitas a esse modelo fundam-se na cautela de se aferir se o procedimento 

não implica mera troca de etiquetas, com o fim de violar os princípios garantistas do Direito 

Penal e do Direito Processual Penal.450  

  Alguns questionamentos justificam as críticas: se o procedimento civil não constitui o 

mesmo objeto de um fato já discutido no âmbito processual penal, com violação ao ne bis in 

idem, e se há previsão de discussão judicial, diante da existência de hipóteses de aplicação 

sumária e administrativa da perda de bens.451  

  

 

 
                                                                                                                                                         
444 Cf. Decisão-Quadro 2005/212/JAI, do Conselho e a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho sobre o congelamento e o confisco do produto do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012. 
Cf. Anna Maria Maugeri, La conformità dell’actio in rem..., p. 119. 
445 Adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e ratificada pelo Brasil em 9 de 
dezembro de 2003. Cf. item 3.6. 
446 Cf. João Conde Correia, Da proibição..., p. 52. 
447 Afirma Márcio Adriano Anselmo que os instrumentos elaborados por Estados e organismos internacionais no 
enfrentamento da lavagem de dinheiro e da cooperação internacional acabam por “gerar a implementação de 
diversos standards internacionais, que influenciam diretamente a legislação nacional.” Conforme destacado pelo 
autor, isso deve-se à presença cada vez mais intensa de diversos atores no sistema interestadual contemporâneo, 
entre eles, Estados, organizações transnacionais e indivíduos, que passam a contribuir para a substituição dos 
clássicos tratados e convenções por instrumentos de efeito prático e direto, denominados soft law, tais como 
declarações, recomendações, resoluções e decisões de organismos internacionais (Lavagem de dinheiro e 
cooperação jurídica internacional. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 65-66). 
448 O GAFI é o Grupo de Ação Financeira, criado em 1989, no âmbito da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), é um organismo intergovernamental, com o fim de atuar na prevenção à 
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, mediante a proteção do sistema financeiro internacional 
de práticas abusivas. Sobre o assunto, cf. Márcio Adriano Anselmo. Lavagem de dinheiro e cooperação jurídica 
internacional. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 87-97. 
449 O assunto é disposto no item específico sobre confisco e medidas cautelares. Para consulta às recomendações 
do GAFI, revisadas e publicadas em fevereiro de 2012, cf. 
<http://www.bcv.cv/SiteCollectionDocuments/Recomenda%C3%A7%C3%B5es%20GAFI_2012.pdf>. Acesso 
em: 16/05/2013. Ainda, em Márcio Adriano Anselmo, Lavagem..., p. 195-216. 
450 Sobre o assunto, cf. Anna Maria Maugeri, La conformità..., p. 133-134. 
451 Tais hipóteses podem ser encontradas nos Estados Unidos e Austrália, cf. Anna Maria Maugeri, La 
conformità..., p. 133-134. 
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3.9.5.1 A ação de extinção de domínio. O modelo colombiano 

  

  Como exemplo de um modelo fundado na ação civil in rem, tem-se o colombiano, 

regulado pela Lei 793, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu a ação de extinção de 

domínio452. Essa ação é de caráter autônomo e tem a finalidade de declarar a perda da 

propriedade em favor do Estado, sem qualquer contraprestação ou compensação para seu 

titular.453 

  Cuida-se de ação454 de natureza constitucional455 pública, jurisdicional, de caráter real 

e de conteúdo patrimonial (Lei 793/2002, art. 4º), devendo fundar-se nas hipóteses 

expressamente previstas na lei (Lei 793/2002, art. 2º).  

  A ação está relacionada ao regime constitucional da propriedade e guarda mais 

proximidade com aspectos civis do que com penais. Constitui-se numa ação com regime 

jurídico especial.456  

  A autonomia da ação consiste em dispensar qualquer discussão quanto à culpabilidade 

penal, bem como se afastar de aspecto atinente à reparação do dano. Ela funda-se no interesse 

público em tutelar o patrimônio lícito, conforme critérios constitucionais.457 Toda essa 

estrutura de conformação do referido regime especial será importante para a construção do 

procedimento probatório da ação de extinção de domínio, que receberá regras próprias, 

distintas do processo penal. 

  Algumas situações podem dar ensejo à ação de extinção de domínio: 

  a) aumento patrimonial injustificado, sem explicação quanto à licitude da origem;  

  b) bens provenientes direta ou indiretamente de atividade ilícita, ou utilizados como 

meio ou instrumento para a prática de tal atividade;  

                                                 
452 Para estudo aprofundado sobre este lei, cf. Luis Alfonso Plazas Vega et al. La ley de extinción de dominio. 
Bogotá: Editorial Carrera 7ª, 2004; Julio Ospino Gutiérrez. La acción de extinción de dominio. Primeira parte. 
Ediciones Nueva Jurídica, 2008. 
453 Cf. “Art. 1º Concepto. La extinción de dominio es la pérdida de este derecho a favor del Estado, sin contra 
prestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular. Esta acción es autónoma en los términos de la 
presente ley.” 
454 A ação de extinção de domínio foi declarada constitucional pela Corte Constitucional da Colômbia, conforme 
sentença C-740, de 28 de agosto de 2003. 
455 É a Constituição Política da Colômbia, de 1991 que dá o fundamento de validade para a instituição da ação de 
extinção de domínio (arts. 34 e 58). Estabelece o art. 34 que será declarado extinto o domínio, por sentença 
judicial, sobre os bens adquiridos mediante enriquecimento ilícito, em prejuízo do erário público ou com grave 
afronta à moral social. 
456 Cf. Julio Ospino Gutiérrez. Sobre la prueba. In: La ley de extinción de dominio. Bogotá: Editorial Carrera 7ª, 
2004, p. 63. 
457 Esse fundamento está explícito na sentença C-740, de 28 de agosto de 2003, que declarou constitucional o 
instituto. 
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  c) bens ou recursos afetados no bojo de um processo penal, sem discussão quanto à 

origem, utilização ou destinação, ou sem qualquer decisão definitiva; 

  d) bens de origem lícita, usados para mesclar bens de ilícita procedência. 

  A ação de extinção de domínio tem procedimento próprio, aplicando-se 

subsidiariamente as normas de processo penal e de processo civil (Lei 793/2002, art. 7º).  

  Quanto ao âmbito probatório, a lei assegura o direito do titular dos bens questionados 

de demonstrar a origem legítima do patrimônio, bem como indicar razões que inviabilizem a 

pretendida extinção de domínio (Lei 793/2002, art. 8º).  

  A essência dessa ação reside em seu caráter real (in rem), vinculado, pois, à coisa, e 

não à pessoa, o que induz à criação de uma estrutura processual própria, não condizente com a 

responsabilidade pessoal, com o fim de se distanciar de uma concepção típica de Direito 

Penal, com as regras processuais que lhe são pertinentes.458  

  Quando da análise da constitucionalidade da ação de extinção de domínio459, a Corte 

Constitucional da Colômbia reconheceu que a ação é independente do ius puniendi estatal, 

pois não estabelece uma pena em razão da prática de determinada conduta. E, por outro lado, 

também firmou entendimento no sentido de que não se trata de regime jurídico próprio do 

Direito Civil, pois o que o motiva não é a ideia de caráter meramente patrimonial, porém com 

o fim de atender a objetivos superiores do Estado.460 

  De outro lado, também não se sustenta que o Estado deve presumir ilícitas as 

propriedades questionadas, mas dar-se ao trabalho de demonstrar a ilicitude da aquisição 

patrimonial, conforme os critérios estabelecidos na lei, logo a partir da propositura da ação.  

  Nesse ponto é que a jurisprudência e a doutrina colombiana fundamentam a validade 

da ação de extinção de domínio, ao afirmarem que, a bem da verdade, o legislador cuidou 

apenas de estabelecer consequências jurídicas para conduta nunca tolerada pelo direito, qual 

seja, a aquisição de patrimônio ilícito. Assim, a lei não estabeleceu condutas proibidas (como 

no caso da norma penal incriminadora), porém apenas e tão-somente a possibilidade de se 

declarar a perda da propriedade para hipóteses de aquisição patrimonial não contemplada pelo 

direito.461 

                                                 
458 Julio Ospino Gutiérrez, Sobre la prueba..., p. 65-67, afirma que não se concebe para o regime jurídico da ação 
de extinção de domínio as ideias de presunção de inocência, in dubio pro reo e direito de defesa do modo como 
estruturadas para o processo penal. E isso porque não se discute responsabilidade pessoal. 
459 O que se deu pela sentença C-740, de 28 de agosto de 2003. 
460 Cf. Sentença C-740, de 28 de agosto de 2003, da Corte Constitucional da Colômbia. 
461 Cf. Julio Ospino Gutiérrez. Sobre la prueba. In: Luis Alfonso Plazas Vega. La ley de extinción de dominio. 
Bogotá: Editorial Carrera 7ª, 2004, p. 70-71. 
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  Nesse sentido, resta ao interessado nos bens indicados como suspeitos o direito de 

demonstrar o caráter lícito dos mesmos, pois reúne melhores condições para tanto. Dessa 

maneira, o debate probatório será em torno da licitude ou não da aquisição dos bens, sem 

qualquer caráter de natureza penal, o que reforça sua característica de ser uma ação in rem.462  

  

                                                 
462 Afirma Myriam Josefina Lara Baquero que, em tradução livre, “um dos principais objetivos da lei extintiva é 
a busca da prova por parte do ente instrutor, com o fim de se corroborar, de maneira efetiva, que os bens foram 
adquiridos com recursos provenientes de atividades à margem da lei, vale dizer, o debate probatório deve se 
dirigir ao estabelecimento, de maneira clara, da procedência dos recursos com os quais foram adquiridos os bens 
e não à determinação da responsabilidade penal de seu titular, pois essa não é a finalidade, nem a filosofia da 
ação”. Cf. La acción de extinción de dominio, herramienta jurídica efectiva en la lucha contra los capitales 
ilícitos. In: La ley de extinción de dominio. Bogotá: Editorial Carrera 7ª, 2004, p. 114. 
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CAPÍTULO 4 – A CONSTRUÇÃO DO NOVO PARADIGMA PARA O PROCESSO 

PENAL BRASILEIRO 

 

4.1 Considerações iniciais  

 

  Numa acepção simples, entende-se por paradigma “um exemplo que serve como 

modelo; padrão”.463  

  Thomas S. Kuhn define paradigmas como “as realizações científicas universalmente 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência.”464 

  Nessa ótica, duas características envolvem as realizações científicas tidas por 

paradigmas: a) são fortes o suficiente para atrair adeptos em caráter duradouro, em detrimento 

de outros modelos de atividade científica, b) e abertas o suficiente para deixar toda espécie de 

problemas para serem resolvidos pela comunidade científica.465 

  Quanto maior for a precisão de um paradigma, mais facilmente ele indicará eventuais 

insuficiências e anomalias na ciência, e a consequente necessidade de se estabelecer o 

surgimento de um novo paradigma, em razão de novas descobertas. Com isso, o estudo dos 

paradigmas mostra o caráter evolucionista da própria ciência.466 

  As situações de crise de um determinado paradigma acabam por provocar a 

reconstrução de princípios, métodos e modelos, permitindo o surgimento do novo paradigma, 

a partir dessa fase de transição.467 

  Essa análise também serve à ciência do Direito. 

  O surgimento de um paradigma não necessariamente anulará o anterior, porém abrirá 

um novo olhar para aspecto até então pouco considerado, o que dará ensejo à elaboração de 

regimes jurídicos próprios, com princípios e fundamentos específicos.  

   

 

 

                                                 
463 Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa, 2009.3. 
464 Thomas S. Kuhn. A estrutura das revoluções científicas. Trad. Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. 10 ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2011, p. 13. A obra é importante fonte para aprofundamento do estudo dos paradigmas. 
465 Thomas S. Kuhn, A estrutura..., p. 30. 
466 Thomas S. Kuhn, A estrutura..., p. 92. 
467 Thomas S. Kuhn, A estrutura..., p. 116. 
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4.1.1 O processo penal brasileiro e suas diretrizes paradigmáticas 

   

  O processo penal também possui seus paradigmas vigentes num determinado contexto 

histórico.  

  Antonio Scarance Fernandes identifica no ordenamento jurídico brasileiro a presença 

de determinados “paradigmas procedimentais para representar algumas diretrizes extraídas de 

princípios constitucionais e que devem ser levadas em conta pelo legislador na criação de 

procedimentos processuais penais.”468 

  O princípio da imparcialidade conduz à diretriz segundo a qual “quem julga não pode 

assumir as funções reservadas à acusação e à defesa”.469 O princípio acusatório permite 

deduzir que incumbe a quem acusa a delimitação do âmbito da imputação, bem como o dever 

de prová-la. O princípio da ampla defesa leva ao paradigma que garante ao acusado o direito 

de exercer sua defesa, antes de eventual condenação.470 

   A análise do atual Código de Processo Penal brasileiro, seja sob o ponto de vista 

histórico471, seja decorrente de sua estrutura, revela a predominância de aspectos voltados 

para a apuração da infração penal e da sua autoria, visando à aplicação da pena, especialmente 

a privativa de liberdade.472 

  A exposição de motivos evidencia que o critério que norteou a elaboração do Código 

fundava-se num viés repressivo.473  

  O inquérito policial tem como objetivo apurar as infrações penais e a sua autoria. A 

acusação restringe-se ao fato criminoso. As cautelares pessoais têm tratamento extenso, 

quando em comparação com as cautelares reais. Os aspectos probatórios são fundados, 

preponderantemente, na prova oral (confissão, testemunhas, reconhecimento de pessoas e 

acareação), que, por sua vez, é vinculada ao objeto do processo, que se circunscreve à 

                                                 
468 Antonio Scarance Fernandes, Teoria geral do procedimento..., p. 44. 
469 Antonio Scarance Fernandes, Teoria geral do procedimento..., p. 44. 
470 Antonio Scarance Fernandes, Teoria geral do procedimento..., p. 44-45. 
471 Para estudo de aspectos da história do Código de Processo Penal, ver Marcos Alexandre Coelho Zilli. A 
iniciativa instrutória do juiz no processo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 169-177. 
472 A análise do Código Penal e das leis penais extravagantes permite concluir que a pena privativa de liberdade é 
aquela prevista em boa parte dos tipos penais. 
473 Assim consta da exposição de motivos do Código de Processo Penal: “A reforma do processo penal vigente. 
[...] II – De par com a necessidade de coordenação sistemática das regras do processo penal num Código único 
para todo o Brasil, impunha-se o seu ajustamento ao objetivo de maior eficiência e energia da ação repressiva do 
Estado contra os que delinquem. As nossas vigentes leis de processo penal asseguram aos réus, ainda que 
colhidos em flagrante ou confundidos pela evidência das provas, um tão extenso catálogo de garantias e favores, 
que a repressão se torna, necessariamente, defeituosa e retardatária, decorrendo daí um indireto estímulo à 
expansão da criminalidade.” 
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imputação da conduta penalmente relevante. De outro lado, inexiste um tratamento processual 

específico para a aplicação da perda de bens.474 

 Percebe-se, pois, que o paradigma reitor do processo penal brasileiro é o da apuração 

de um fato naturalístico, sob a perspectiva apenas da materialidade delitiva e da autoria, e 

consequente aplicação da pena privativa de liberdade.  

 

4.1.2 O novo paradigma do processo penal brasileiro 

 

  O capítulo precedente destacou a relevância da perda de bens no âmbito internacional 

e estrangeiro, sendo postas as principais tendências contemporâneas sobre o tema.  

  É chegado o momento de se proceder à tomada de consciência quanto à 

imprescindível necessidade de se construir um novo paradigma para o processo penal 

brasileiro, fundado na valorização dos aspectos patrimoniais derivados da prática criminosa. E 

a partir disso será possível extrair diretrizes paradigmáticas decorrentes dessa nova maneira 

de compreender o processo penal.  

  A perda de bens precisa ser compreendida como instituto importante para a prevenção 

e repressão à criminalidade organizada e não como algo de natureza secundária, inferior 

ontologicamente em relação à pena privativa de liberdade.475  

  Com isso, a persecução penal passa a assumir novo enfoque, que se resume, em 

síntese, em quatro momentos bem distintos: identificação, recuperação, gestão e destinação 

social dos bens derivados da prática delitiva.476  

  O novo paradigma implica o surgimento de princípios e fundamentos próprios, que 

irão reger um processo penal voltado para o acertamento de aspectos patrimoniais. Isso não 

representará o abandono do processo penal clássico, cuja finalidade é a definição da 

culpabilidade. Porém, a realidade impõe o avanço da ciência processual penal, a partir da 

valorização dos aspectos patrimoniais auferidos com a prática criminosa. 

                                                 
474 Sobre o assunto, afirma João Conde Correia: “O processo penal clássico, idealizado numa altura em que o 
confisco tinha no máximo importância marginal, também não foi concebido para a gestão de bens, não estando 
dotado dos instrumentos processuais necessários para o efeito: a perda excepcional dos instrumenta, producta ou 
vantagens não se confunde com o confisco generalizado e sistemático do património suspeito de origem 
criminal. A frequência, as especificidades de algumas coisas (v.g. empresas) e, sobretudo, os valores dos ativos 
recuperados exigem agora outros mecanismos processuais” (Da proibição..., p. 205). 
475 Afirma Sergio Fernando Moro: “Para desmantelar grupos criminosos organizados, a asfixia econômica, 
privando-os do produto de sua atividade e das condições de autofinanciarem-se, constitui estratégia mais eficaz. 
[...] O confisco, usualmente tratado em segundo plano, não só nos manuais de Direito, mas igualmente pela 
legislação penal, deve ser revalorizado, ganhando nova dimensão. O mesmo ocorre com as medidas 
assecuratórias, como apreensão e sequestro” (Crime..., p. 17). 
476 Sobre o assunto, cf. João Conde Correia, Da proibição... O capítulo 5 trata especificamente da investigação, 
recuperação, gestão e liquidação de ativos, conforme a perspectiva portuguesa, p. 191-207. 
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  Com isso, antes de se propor alterações legislativas visando a elaborar o novo modelo 

processual penal, faz-se necessária a mudança de mentalidade e da forma de atuar do operador 

do direito e do agente estatal, a partir da atenção, no âmbito processual penal, para a perda de 

bens.477 Tal premissa constitui antecedente lógico de qualquer reforma legislativa, aspecto que 

será especificamente discutido no capítulo seguinte. 

   Qual o modelo de investigação que deve ser adotado visando à aplicação da perda de 

bens? 

  Diante da presença de bens acautelados, que merecem adequada gestão, e levando-se 

em conta a necessidade de se velar pelo desenvolvimento do devido processo legal, cujo 

resultado pode levar à perda de bens, quais as novas funções do juiz e das partes? 

  Qual a responsabilidade do Estado na conservação dos bens acautelados e no destino 

dos bens declarados perdidos, visando à garantia da efetividade processual? 

  Vê-se que esses questionamentos definem uma nova época para o processo penal 

brasileiro. A introdução do elemento patrimonial implica o desenvolvimento de uma nova 

cultura processual penal. E a discussão em torno dessas indagações comporá a metodologia 

essencial na construção do novo paradigma para o processo penal brasileiro. 

   

4.2 A relevância da fase pré-processual 

 

  Verifica-se cada vez mais o aumento da importância da fase pré-processual para a 

repressão à criminalidade organizada.478 

  Diferentemente de um litígio privado, para o qual cabe às partes conduzir ao processo 

os elementos informativos necessários a dar base às pretensões, no processo penal a situação é 

inversa. Aqui o interesse público prepondera e em dupla perspectiva. 

                                                 
477 Como forma de se destacar a ruptura necessária que se há de realizar com o paradigma processual penal 
clássico, em razão da atenção contemporânea devida à perda de bens, afirma João Conde Correia: “O montante 
astronómico que, em alguns casos, as vantagens, diretas ou indiretas, do crime assumem e as grandes 
potencialidades dos atuais regimes de perda alargada, que procuram recuperar bens suspeitos de proveniência 
ilícita, muitas vezes acumulados durante anos e anos, não são compatíveis com os meios tradicionais de 
investigação, recuperação, gestão e liquidação de ativos. Ao nível processual, eles impõem mesmo uma 
verdadeira revolução copernicana: o atual arquétipo processual penal provém de um tempo em que o confisco 
não existia, ou então era apenas marginal, não carecendo de uma regulamentação processual exaustiva” (Da 
proibição..., p. 191). 
478 Para um estudo específico sobre a investigação criminal e as modernas formas de criminalidade, cf. José Braz, 
Investigação criminal: a organização, o método e a prova: os desafios da nova criminalidade, 3ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2013, p. 285-373. 
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  De um lado, há o interesse estatal em elucidar a prática de infrações penais. De outro, 

há o interesse também público de proteger os inocentes de uma investigação indevida479 e de 

garantir a qualquer pessoa investigada tratamento digno a um sujeito de direitos.  

  Assim, para o desencadeamento do processo penal pressupõe-se uma investigação 

eficaz. Essa tarefa torna-se mais árdua diante da criminalidade organizada, em razão do 

potencial das organizações criminosas de perpetrar as ações delitivas com o uso de meios 

tecnológicos e de técnicas que dificultam a ação estatal repressiva.480  

  A dificuldade apresentada tem o condão de exigir que o Estado amplie os 

investimentos para a melhoria da eficiência da função investigativa. É preciso dotar as 

polícias de pessoas suficientes, seja sob o ponto de vista quantitativo, seja sob o aspecto 

qualitativo, para levar a cabo essa tarefa. Daí a importância do trabalho de especialização dos 

agentes que atuam na investigação.  

  Contudo é só. Faz-se necessário que haja a valorização da prova de natureza científica, 

o que também implica investimento estatal na capacitação de peritos e na aquisição de meios 

tecnológicos adequados para o aperfeiçoamento da produção probatória.481  

  Assim, para o alcance da efetividade processual penal será preciso tornar a 

investigação preliminar cada vez mais eficaz.  

 

4.2.1 Autoria, materialidade delitiva e patrimônio suspeito 

   

  A tradicional concepção sobre o objeto a ser investigado e, portanto, o paradigma até 

então reinante funda-se nos aspectos atinentes à elucidação da autoria e das circunstâncias do 

                                                 
479 Aury Lopes Jr. e Ricardo Jacobsen Gloeckner. Investigação preliminar no processo penal. 5ª ed. rev. atual. e 
ampl. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 103. 
480 Sobre isso, oportuna a lição de José Braz: “Parece inquestionável que a investigação criminal não pode 
enfrentar as novas formas de criminalidade organizada utilizando a mesma estratégia, a mesma metodologia e a 
mesma organização que utiliza na investigação da criminalidade comum e tradicional, perpetrada de forma 
individualizada e sem requintes de estruturação logística” (Investigação criminal..., p. 365). 
481 Pietro Grasso destaca a necessidade de se investir na formação especializada e no uso da tecnologia para a 
repressão ao patrimônio ilícito, registrando a imprescindibilidade de se substituir o envio de papéis pelas 
instituições financeiras aos órgãos de acusação, pela transmissão telemática dos mesmos dados. Cf. Il diritto già 
pensato..., p. 540. Esta preocupação coincide com o advento, no Brasil, do SIMBA (Sistema de Movimentação 
Bancária), que consiste no “conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre 
instituições financeiras e órgãos governamentais, que foi desenvolvido pela Assessoria de Pesquisa e Análise – 
ASSPA, que é uma unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República do 
Ministério Público Federal. O sistema envolve: (i) definição de processo para solicitação normatizada de dados 
bancários; (ii) utilização de sistema de validação de dados; (iii) utilização de sistema de transmissão de dados; 
(iv) utilização de sistema de processamento de dados”. Disponível em: <http://www.dpf.gov.br/servicos/sigilo-
bancario/o-que-e-o-simba/>. Acesso em: 11/10/2012. 
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fato em tese criminoso.482 O Código de Processo Penal deixa claro que a finalidade da 

atividade investigativa consiste na apuração das infrações penais e de sua autoria (art. 4º), 

visando à obtenção de elementos informativos suficientes para a dedução da ação penal em 

juízo. Ao final, poderá ocorrer a aplicação de pena483 ou de medida de segurança.484  

  O modelo de investigação que corresponde a esse tradicional modo de atuar, que 

incide sobre a criminalidade comum, funda-se na seguinte estrutura: a) início de investigação 

a partir da “notícia dos fatos”; b) uso predominante da prova oral.  

  Tal modelo revela-se incompatível com a apuração de crimes que impliquem 

aquisição de elevadas quantias, típicos da criminalidade organizada. Para esses casos requer-

se aprofundada investigação patrimonial e financeira, ao lado da identificação da 

materialidade e da autoria. 

  O modelo que vem se revelando adequado para a apuração de casos envolvendo a 

criminalidade organizada apresenta a seguinte conformação: a) início de investigação de 

forma proativa485; b) uso predominante da interceptação de comunicações como meio de 

investigação486; c) uso predominante da prova científica e documental.  

  Daí a imprescindível necessidade de se aferir qual o melhor resultado processual 

atingível, numa perspectiva abstrata, levando-se em consideração a realidade social, para que 

a investigação possa ser a mais ampla possível.487  

                                                 
482 Aury Lopes Jr. define a fase de investigação, a qual sugere a terminologia instrução preliminar, da seguinte 
maneira: “conjunto de atividades desenvolvidas concatenadamente por órgãos do Estado, a partir de uma notícia-
crime, com caráter prévio e de natureza preparatória com relação ao processo penal, e que pretende averiguar a 
autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso, com o fim de justificar o processo ou o não-
processo.” Cf. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, v. 1, p. 212. 
483 E, sobretudo, pena privativa de liberdade, ignorando-se a dimensão patrimonial que também permeia o 
processo penal, tais como fiança, pena pecuniária, fixação de valor mínimo de indenização e perda dos 
instrumentos e do produto ou proveito do crime. 
484 Cf. João Conde Correia, Da proibição..., p. 192. 
485 Com o uso também da forma tradicional de se iniciar as investigações, a partir da noticia criminis. 
486 Sobre a necessidade do uso de meios invasivos de obtenção de prova para a criminalidade organizada, 
esclarece José M. Damião da Cunha, Perda de bens..., p. 132, o seguinte: “o que mais releva neste tipo de 
criminalidade é o facto de ela ser, de um ponto de vista repressivo, de reduzida visibilidade exterior, sendo difícil 
a obtenção de prova, pelo que, em regra, a investigação é acompanhada de meios particularmente incisivos de 
obtenção de prova – dada a pouca produtividade da investigação mais ou menos tradicional”. Marcio Geraldo 
Britto Arantes Filho, A interceptação de comunicação entre pessoas presentes. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, 
p. 4, em recente e importante estudo sobre o assunto, afirma que se multiplicam, diante do avanço tecnológico, 
os mecanismos para captação das diferentes espécies de comunicações. “Efetivamente, é impossível ignorar, sob 
a perspectiva jurídica, a evolução científica, sobretudo porque os citados mecanismos, não raramente, são 
utilizados, insidiosamente, para descoberta de fontes de prova.” O autor traz, ainda, a interceptação de 
comunicação como gênero, estabelecendo as seguintes espécies: a) interceptação de telecomunicação (telefônica, 
telemática, informática); b) interceptação de comunicação entre pessoas presentes (interceptação domiciliar e 
interceptação ambiental). Cf. op. cit, p. 180. 
487 Essa mudança de paradigma vai ao encontro da contemporânea percepção do processo, ensinada por Cândido 
Rangel Dinamarco: “O mal do pensamento positivista reside justamente no curto alcance de suas soluções. 
Investiga os resultados que o exercício da jurisdição produz sobre o sistema do direito, mas deixa na sombra o 
que realmente tem relevância e substancial valia, que é a função do próprio direito perante a sociedade. [...] Por 
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  Numa análise prospectiva, o que se entende por um processo penal útil, frente a 

determinado caso concreto? Partindo-se do pressuposto de que a autoria e a materialidade 

estão presentes, qual o resultado almejado para que possa se alcançar efetividade processual?  

  As respostas certamente auxiliarão na fixação do objeto a ser investigado. 

  Sempre que a perda de bens for cogitada como útil e necessária, a fase pré-processual 

deve ir além da análise da autoria e da materialidade delitiva. E, dessa maneira, o foco 

investigativo deve conter também a identificação do patrimônio suspeito. 

  Por exemplo, o delito de tráfico de drogas tem como resultado concreto a busca do 

lucro. Logo, investigações envolvendo esse delito implicam, quando possível488, a atenção 

também para identificação do patrimônio amealhado pelo grupo criminoso investigado.489  

  Em casos dessa espécie, o desencadeamento do processo penal deve também levar em 

consideração a perspectiva de se aplicar a perda de bens, além da pena privativa de 

liberdade.490 

  Isso permite concluir que a investigação do patrimônio suspeito deve assumir um 

caráter proativo. Sempre que presentes a comprovação da materialidade delitiva e os indícios 

de autoria quanto à determinada espécie de crime que represente potencial lucrativo, caberá à 

polícia e Ministério Público partir para a verificação de aspectos patrimoniais do agente ou 

grupo criminoso. 

                                                                                                                                                         
isso é que, hoje, todo estudo teleológico da jurisdição e do sistema processual há de extrapolar os lindes do 
direito e da sua vida, projetando-se para fora. É preciso, além do objetivo puramente jurídico da jurisdição, 
encarar também as tarefas que lhe cabem perante a sociedade e perante o Estado como tal. O processualista 
contemporâneo tem a responsabilidade de conscientizar esses três planos, recusando-se a permanecer em um só, 
sob pena de esterilidade nas suas construções, timidez ou endereçamento destoante das diretrizes do próprio 
Estado social” (A instrumentalidade..., p. 182). 
488 Usa-se a expressão quando possível para evidenciar que a investigação patrimonial será viável em casos 
envolvendo organizações criminosas estruturadas, que se utilizam de mecanismos para lavar o produto e proveito 
do crime, e não em toda e qualquer investigação de tráfico de drogas, sobretudo aquelas oriundas de fatos 
isolados, envolvendo pequenos traficantes, com pouca repercussão econômica.  
489 Sobre a investigação do crime de tráfico de drogas, na perspectiva portuguesa, esclarece Hélio Rigor 
Rodrigues, Perda de bens..., p. 231: “No momento em que se inicia uma investigação pela prática de um crime 
de tráfico de estupefacientes, a generalidade dos Magistrados do Ministério Público terá tendência para 
direccionar os esforços na obtenção de matéria com relevância na responsabilidade penal dos agentes, bem como 
na necessidade de respeitar os prazos processuais impostos pelas medidas de coação, que por norma são 
aplicadas aos arguidos nestes processos. Cumpre, todavia, ter presente que o exercício da acção penal não 
encontra plena satisfação quando, num crime praticado com o fito exclusivo de obtenção de lucro, se desprezam 
os mecanismos tendentes à recuperação dos benefícios de natureza patrimonial [...]”. 
490 Sobre isso, Sergio Fernando Moro afirma: “Essa nova política criminal não é apenas retórica, ou pelo menos 
assim não deve ser. [...] Um processo penal que se esgote na prisão do culpado será diferente do processo penal 
no qual igualmente se persiga o confisco do produto do crime. Para a investigação, não será suficiente colher 
provas da autoria e materialidade do crime. Será necessário identificar em tempo hábil o produto do crime e sua 
localização. Para a persecução, não será necessário apenas provar a responsabilidade criminal do acusado e 
aplicar-lhe a pena de prisão; será igualmente necessário promover a apreensão ou o sequestro do produto do 
crime, provar essa condição do bem, e aplicar o confisco” (Crime..., p. 17). 
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  E isso guarda conformidade com o próprio sistema inserido a partir da Lei de 

Lavagem de Dinheiro, com a instituição do Centro de Controle de Atividades Financeiras 

(COAF), órgão com atribuição de receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de 

lavagem de dinheiro (art. 14). 

  Essa fonte legal de informações deve ser utilizada durante a investigação patrimonial.  

   

4.2.2 A cooperação jurídica interna e a identificação do patrimônio suspeito 

 

  É consenso admitir que o lucro é a razão de existência da criminalidade organizada. O 

problema está em identificá-lo.491 Com mais intensidade, os agentes que ocupam posição de 

liderança em organizações criminosas utilizam-se de terceiras pessoas para assumirem a 

propriedade formal dos bens que lhes pertencem, frutos da prática criminosa. Isso dificulta a 

identificação desses sujeitos e dos respectivos bens. 

  Assim sendo, a preocupação contemporânea, inclusive em âmbito europeu, com o 

aperfeiçoamento das investigações financeira, revela-se essencial para a identificação de 

agentes criminosos e a localização dos bens.492 

  Diante de investigações envolvendo organizações criminosas, é desejável a 

participação do Ministério Público na fase pré-processual com a função de integrar todos os 

órgãos imprescindíveis para uma atuação estatal eficiente. Trata-se de verdadeiro papel de 

coordenação dessas investigações.493 Disso decorre o exercício da função de agente político 

por parte do Ministério Público na área criminal.  

  A razão da intervenção, com tal característica, pelo Ministério Público reside na 

necessidade de conjugar esforços estatais na identificação do patrimônio suspeito.  

  Diversos órgãos, cada qual no âmbito de sua atribuição, podem bem contribuir para a 

melhoria do nível de eficiência investigativa, destacando-se, como exemplo, as Polícias Civil 

                                                 
491 Cf. Pietro Grasso. Il diritto già pensato e quello ancora da pensare nella specola della procura nazionale 
antimafia. In: Le misure patrimoniali antimafia: interdisciplinarietà e questioni di diritto penale, civile e 
amministrativo. A cura di Silvio Mazzarese e Andrea Aiello. Milano: Giuffrè Editore, 2010, p. 539. 
492 Na perspectiva portuguesa e em estudo voltado para o tráfico de drogas, afirma Hélio Rigor Rodrigues, Da 
perda de bens..., p. 231: “No preciso momento em que se inicia a investigação no crime de tráfico tendente a 
averiguar a prática do facto ilícito e a identidade dos seus agentes, deverá igualmente iniciar-se a investigação 
tendente a apurar as vantagens obtidas com o crime bem como os bens que compõe o patrimônio dos suspeitos 
[...]”. 
493 João Conde Correia destaca o papel do Ministério Público como “entidade coordenadora” da investigação 
criminal, nos moldes clássicos, concebida para identificar autoria e materialidade delitiva, e da investigação 
financeira e patrimonial. Assim afirma: “Só ele pode garantir a necessária concordância prática entre elas e 
impedir indesejáveis abusos” (Da proibição..., p. 193). A ideia do Ministério Público como agente coordenador 
da investigação preliminar também é defendida por Marcelo Batlouni Mendroni. Curso de investigação criminal. 
2ª ed. rev. e aum. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2008, p. 319-327. 
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e Federal, Receitas Federal e Estadual, Controladoria-Geral da União, dos Estados e 

Municípios, e o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras)494.  

  Nova cultura de trabalho faz-se necessária na construção desse novo paradigma, em 

contraposição ao modelo clássico, fundado numa atuação exclusiva da polícia na fase de 

investigação criminal. O modelo contemporâneo deve calcar-se no paradigma da atuação 

conjunta e coordenada dos vários órgãos, o que se resume na expressão cooperação jurídica 

interna.  

  A ideia da cooperação jurídica interna guarda sintonia com a tendência internacional 

de melhoria da eficiência para a prevenção e repressão à criminalidade organizada. Daí o 

dever de cooperação estar expressamente previsto nas convenções internacionais que tratam 

do assunto.495 

  É preciso ampliar o índice de comunicação entre os agentes estatais que atuam na fase 

da persecução penal pré-processual.496  

 A cooperação jurídica interna precisa ser compreendida como uma metodologia de 

trabalho que vise à atuação estatal inclusiva, a partir da ação coordenada entre todos os órgãos 

estatais importantes para a consecução da identificação do patrimônio suspeito.  

  Inexiste hierarquia entre órgãos administrativos, sem qualquer amparo na ordem 

jurídica, não obstante guardem atribuições distintas. Juridicamente, não há supremacia 

axiológica e nem subordinação hierárquica entre Polícia e Ministério Público, por exemplo.  

  A atuação integrada entre todos os órgãos envolvidos na investigação patrimonial 

permite o auxílio recíproco, superando ou minimizando as deficiências administrativas. 

  A atuação de cada qual será conforme o âmbito de sua respectiva atribuição, porém 

visando à integração com o todo da investigação principal. Daí o papel do Ministério Público 

de coordenar a atuação de tais órgãos, como meio de se garantir a eficiência, sem 

necessariamente estar na presidência formal de procedimento investigativo.497 

                                                 
494 O COAF foi introduzido pela Lei 9.613/1998: “Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas 
administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei, 
sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.” Em síntese, trata-se da Unidade de Inteligência 
Financeira do Brasil. 
495 Ver convenção de Viena (art. 9º) e convenção de Palermo (art. 28). 
496 Vê-se essa preocupação em José Braz, Investigação criminal..., p. 367, ao destacar que no novo paradigma de 
investigação do crime organizado faz-se necessária, para desenvolver uma intensa atividade preventiva, a 
construção de “plataformas de cooperação e de diálogo interinstitucional entre o Sistema de Justiça” e o Sistema 
de Segurança, que envolve tanto instituições públicas quanto privadas. 
497 Para assim agir não se faz necessária mudança legislativa, porém alteração na maneira de trabalho, com foco 
na inclusão, integração e coordenação de todos os órgãos necessários para uma adequada investigação financeira 
e patrimonial. É a crença no poder do diálogo e comunicação entre os órgãos estatais, que ontologicamente não 
guardam distinção hierárquica na Constituição Federal de 1988. 
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4.2.3 A investigação patrimonial  

 

  A investigação patrimonial assume contornos diversos da investigação tradicional.  

  O modelo atual vai da notícia do fato até a elucidação da materialidade delitiva e 

autoria. A partir daí, via de regra, ou inexiste investigação quanto ao patrimônio suspeito do 

imputado ou, do contrário, ela se encerrará ao mesmo tempo em que a investigação 

tradicional. Esse paradigma há de mudar. 

  No intuito de aperfeiçoar a investigação patrimonial, Portugal institui o Gabinete de 

Recuperação de Ativos (GRA), por meio da Lei 45/2011, de 24 de junho.498 Trata-se de órgão 

criado no âmbito da Polícia Judiciária, com “atribuições de investigação análogas às dos 

órgãos de polícia criminal” (art. 2º).  

  Os principais objetivos do GRA são os seguintes: “proceder à identificação, 

localização e apreensão de bens ou produtos relacionados com crimes, a nível interno e 

internacional, assegurar a cooperação com os gabinetes de recuperação de activos criados por 

outros Estados e exercer as demais atribuições que lhe sejam legalmente atribuídas” (art. 3º, 

item 1). 

  A investigação patrimonial, para os casos que envolvem a criminalidade organizada, é 

de caráter complexo. Logo, não é possível estabelecer o mesmo período necessário para a 

elucidação da autoria como o suficiente para a identificação do patrimônio suspeito. Pode 

ocorrer de se identificar o patrimônio suspeito antes de se amealharem elementos 

informativos quanto à materialidade delitiva e vice-versa. Isso permite concluir que as 

investigações, conquanto guardem pontos de contato, devem caminhar de forma autônoma.  

  Os meios de obtenção de prova destinados à investigação patrimonial, por exemplo, 

afastamento dos sigilos bancário e fiscal, inclusive mediante o uso de cooperação 

internacional, e a consequente necessidade de análise contábil da documentação obtida, 

podem, em casos complexos, demandar tempo razoável.  

  O desencadeamento do processo penal não deve, necessariamente, significar o 

esgotamento da fase investigativa quanto aos aspectos patrimoniais. Até mesmo o advento da 

condenação também não representa qualquer óbice ao início ou desenvolvimento da 

investigação patrimonial, se existentes elementos para tanto. 

                                                 
498 Essa iniciativa é fruto de direta influência da Decisão 2007/845/JAI, de 6 de dezembro de 2007, do Conselho 
da União Europeia. Ver item 3.7.7. 
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  Vê-se, pois, que a questão do momento da investigação patrimonial apresenta 

peculiaridades diversas da investigação tradicional.499  

  

4.3 A cautelar patrimonial e sua necessidade para a efetividade 

  

  A identificação do patrimônio suspeito, que poderá ser declarado perdido, dará ensejo 

ao uso de medida cautelar patrimonial como meio de conservá-lo, sob pena de ineficácia da 

sentença condenatória, no que diz respeito à perda de bens.  

  É certo que as cautelares reais limitam o direito de propriedade. No entanto, isso se 

justifica pela rápida capacidade que têm os grupos criminosos de circularem os bens 

derivados das atividades criminosas no mercado lícito, dificultando a depuração do que é ou 

não legal, obtendo-se, com isso, o aproveitamento das vantagens econômicas decorrentes do 

crime. 

  Assim, a construção do modelo processual penal patrimonial requer como premissa 

fundamental a atenção para a identificação do patrimônio suspeito e o uso da cautelar 

patrimonial como garantia de eficácia da sentença penal condenatória.  

      

4.4 A gestão processual penal  

 

  O processo penal, a partir do novo paradigma, caracteriza-se pela necessidade de bem 

gerir o patrimônio identificado e acautelado, para que eventual perda de bens possa ser útil e 

eficaz. Por outro lado, em não advindo a perda, certamente o bem será restituído, o que 

também merece ser feito em condições que preservem seu valor. 

  A ninguém interessa o transcorrer do processo com obediência às normas do devido 

processo legal, sem observância à preservação patrimonial. O olhar do juiz na condução do 

processo deve estar atento à situação dos bens acautelados. Às partes também cabe o dever 

jurídico de fiscalizar a administração estatal de tais bens, velando pela adoção das 

providências necessárias que visem à conservação. 

                                                 
499 Afirma João Conde Correia o seguinte: “A investigação financeira ou patrimonial deverá, assim, ocorrer a 
todo o tempo, mesmo em fase executiva, acompanhando o processo crime desde o seu início até ao seu termo. 
As finalidades que tem subjacente não se esgotam com a acusação ou com a liquidação do património 
incongruente. Não está em causa, apenas, a recolha de indícios que, a manterem-se em julgamento, determinem 
o confisco de instrumentos, produtos ou vantagens do crime ou a perda alargada de um património desconforme, 
mas a concretização de condições que permitam executar uma decisão passada ou futura. O seu timing pode ser 
muito diverso, deslocando-se do início para o fim do processo” (Da proibição..., p. 199). 
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  O objetivo do afastamento do bem da posse do imputado não pode ser o de impor-lhe 

uma pena ou qualquer outro caráter sancionatório, mas sim o de permitir o reemprego social 

do bem ou de seu valor, na hipótese de declaração de perda.  

  A aplicação da cautelar real não retira o dever jurídico de o Estado velar pela adequada 

gestão patrimonial.500 Pelo contrário, o impõe.  

  Percebe-se, pois, que o alcance da expressão gestão processual penal, na hipótese de 

existência de bens acautelados, extrapola a perspectiva endoprocessual. A repercussão 

extrajudicial das decisões processuais deve ser levada em consideração para a coerente 

prestação jurisdicional.  

 

4.4.1 O papel do juiz 

 

  Um dos reflexos processuais da perda de bens está na concepção que se deva dar à 

ideia de inércia jurisdicional, que deve ser compreendida em caráter relativo. 

  Para adequada sistematização do assunto é conveniente dividi-lo em dois momentos: 

a) antes do decreto da medida cautelar patrimonial; b) após o decreto da medida cautelar 

patrimonial. 

 A fase que antecede o decreto da medida cautelar patrimonial implica atenção ao 

princípio da inércia jurisdicional.501 Não se afigura conveniente, como regra, que o juiz se 

antecipe à acusação e decrete, de ofício, medidas cautelares patrimoniais. Isso é um corolário 

do princípio acusatório. Inexistindo qualquer bem acautelado, cumpre ao juiz aguardar o 

requerimento da acusação. 

                                                 
500 Sobre o assunto, João Conde Correia, na perspectiva do direito português, propõe a seguinte reflexão: “A 
apreensão (artigos 178º e segs. do CPP) e o arresto (artigo 228º do CPP) de bens do arguido, muitas vezes em 
fases iniciais do processo, colocam um problema novo: quer devido às regras do mercado, quer devido às 
condições de execução dessas medidas processuais cautelares, a cotação desses bens pode sofrer alterações 
significativas, perdendo uma parte substancial do seu valor e tornando-se insuficiente para saldar o montante que 
visava inicialmente garantir. [...] Deve o condenado ser prejudicado pela baixa fortuita do valor comercial dos 
bens apreendidos ou arrestados ou, pior do que isso, pela inépcia, incúria ou negligente administração das 
instâncias formais de controlo?” E assim conclui: “O arguido não pode ser onerado com os custos de uma 
administração de bens negligente, que não controla e à qual pode ser totalmente alheio. Fazê-lo suportar as 
vicissitudes incontroláveis do mercado não parece ser a opção mais justa. A eventual tentativa de subtrair o seu 
património ao poder público (compreensível e natural) não pode ser confundida com a posterior falta de cuidado 
na sua gestão ou conservação” (Da proibição..., p. 188-189). 
501 O assunto já foi discutido quando da análise da dogmática processual penal vigente. Ver itens 2.4.5 e 2.5.1.4. 
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  Percebe-se, contemporaneamente, o fortalecimento do papel das partes no processo 

penal, o que gera a inevitável cautela quando a questão é o atuar de ofício por parte do juiz. 

De outro lado, o sistema acusatório mitiga o agir de ofício do juiz, sem o anulá-lo.502 

  Ponto importante em investigações que envolvem organizações criminosas é a 

identificação do momento ideal, ou mais conveniente, para a adoção das medidas cautelares, 

dentre elas as de natureza patrimonial.  

  Eventual precipitação no uso dessas medidas pode gerar prejuízo à eficiência da 

investigação, que deve ter por objetivos alcançar o maior número de agentes criminosos e 

identificar, da forma mais abrangente possível, bens derivados de condutas ilícitas. Assim, 

somente quem está à frente das investigações tem melhores condições de apurar o tempo certo 

para o uso dos mecanismos processuais cautelares.  

  Contudo, a inércia indevida para a adoção das medidas cautelares reais pode gerar a 

ineficácia da própria pretensão de se ver a perda declarada. O patrimônio suspeito pode 

desaparecer rapidamente. Imagine ativos mantidos em instituições financeiras, que podem 

circular rapidamente. Daí se admitir, na hipótese de inércia indevida do Ministério Público, a 

possibilidade de o juiz decretar cautelares reais de ofício. 

  O estudo identificou no processo penal brasileiro três medidas cautelares reais que 

visam à conservação do patrimônio assegurado. São elas: administração provisória, uso 

provisório e alienação antecipada dos bens.503 

  Conforme dito, essas medidas têm como fim garantir a eficácia, em primeiro lugar, da 

própria cautelar patrimonial, no caso o sequestro, e, em última análise, da própria sentença 

penal condenatória. Nesse sentido, a inércia das partes504, que pode prejudicar a conservação 

do patrimônio acautelado, não impede a atuação do juiz de ofício. A utilidade e eficácia do 

                                                 
502 Marcos Alexandre Coelho Zilli, A iniciativa..., p. 176-177, afirma que “a mudança de rota, verificada nos 
últimos anos e formalizada com a Constituição Federal de 1988 com a inserção do elemento democrático na 
modelagem do Estado de Direito, não implicou na adoção, pura e simples, de um Estado reativo e meramente 
solucionador de conflitos, desenhado, tão somente com o escopo de propiciar condições para que os particulares 
atingissem, por conta própria, um bem estar por eles imaginado. [...] Mas se, por um lado, o afastamento de uma 
postura puramente reativa, meramente solucionadora de conflitos, fica evidenciado diante dos ditames e 
objetivos estabelecidos e pretendidos pela Constituição Federal, por outro, o fator democrático exige um 
processo penal mais participativo no qual tenham os sujeitos processuais espaço e campo de autonomia. É, pois, 
justamente neste equilíbrio de posições aparentemente paradoxais que deve se posicionar o novo processo penal 
delineado em sua estrutural fundamental pelo legislador constitucional. Não foi a iniciativa instrutória do 
julgador, portanto, rechaçada. Ao contrário, foi, e é, plenamente justificada em um Estado que expressamente 
estabelece os objetivos fundamentais a serem perseguidos e perante os quais não podem permanecer seus agentes 
omissos, inertes e passivos.” 
503 As medidas de conservação do patrimônio assegurado foram tratadas no item 2.5. 
504 A própria defesa tem legítimo interesse em requerer as medidas cautelares que visam à conservação do 
patrimônio acautelado. 
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provimento jurisdicional, em processo penal, via de regra505, são atributos que dão ao juiz o 

poder-dever de velar pela sua observância.  

 Tema que vai ao encontro da função do juiz no processo penal que envolve restrição 

patrimonial diz respeito à necessidade de se garantir a duração razoável do processo. 

 Dois critérios de prioridade para a tramitação processual penal podem ser 

estabelecidos: a) existência de acusado preso provisoriamente; b) existência de patrimônio 

assegurado. 

  A presença dessas duas circunstâncias, isolada ou conjuntamente, com preferência 

para os feitos que contenham acusados presos em relação àqueles que apenas contemplem 

patrimônio acautelado, deve levar o juiz e as partes a uma redobrada atenção em relação à 

celeridade processual.506 

   

4.4.2 O papel do Ministério Público 

 

  O assunto pode ser sistematizado sob duas perspectivas. Uma diz respeito a aspectos 

endoprocessuais referentes à atuação técnica do Ministério Público no processo penal. Outra 

se refere a questões extraprocessuais507 pertinentes ao desenvolvimento de um processo penal 

efetivo. 

  Conforme já dito, em casos complexos e que envolvem a criminalidade organizada, é 

conveniente para uma boa investigação que o Ministério Público acompanhe a investigação 

patrimonial desde o seu limiar, trabalhando em conjunto e coordenadamente com a polícia e 

demais órgãos estatais que possam contribuir para os trabalhos investigativos. O 

distanciamento entre polícia e Ministério Público por ocasião da fase investigativa é medida 

ineficiente, contrária, pois, ao interesse público de se produzir uma adequada persecução 

penal.  

  Cabe ao Ministério Público atentar para o momento adequado de se fazer uso das 

medidas cautelares reais, com o fim de acautelar e de preservar o patrimônio suspeito que 

possa ser declarado perdido.  

                                                 
505 A ressalva faz-se apenas em relação a interesses meramente privados, por exemplo, eventual direito 
patrimonial da vítima, de natureza disponível. 
506 Sobre o direito de ser julgado num prazo razoável, ver de Gustavo Henrique Badaró e Aury Lopes Junior, 
Direito ao processo penal no prazo razoável, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2006. Ver, ainda, Ana Luísa Pinto, A 
celeridade no processo penal: o direito à decisão em prazo razoável, Coimbra, Coimbra Editora, 2008. 
507 Entende-se por questão “extraprocessual” a que extrapola os limites espaciais dos autos, porém ocorre por 
conta de efeitos emanados do processo penal. 
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 O órgão ministerial também tem o dever de velar pela celeridade processual. O 

paradigma atual dá prioridade ao andamento processual em relação a acusados presos, o que 

não está errado. Porém, faz-se necessária a atenção também para os casos de processos penais 

que contemplam bens acautelados, diante do risco ao direito de propriedade (em alguns casos 

há evidente risco de desaparecimento ou destruição do bem).  

 A valorização da perspectiva extraprocessual representa paradigma que deve ser 

definitivamente assumido no campo da ciência processual penal. O processo penal gera 

efeitos extrínsecos que repercutem, positiva ou negativamente, na realidade social e guardam 

vínculo com o próprio desenvolvimento do processo. 

  Não basta o mero decreto de sequestro e a efetiva apreensão dos bens para que o 

processo penal cumpra seus fins. Aos agentes públicos cabe o dever de velar pela adequada e 

necessária conservação desses bens.  

  Primeiro, como dever de proteção e defesa do direito do proprietário do bem, seja o 

próprio acusado, seja terceiros. Enquanto não haja a declaração de perda de bens, o 

proprietário perde apenas alguns aspectos do direito real, por exemplo, o uso e gozo, porém 

permanece com a titularidade do domínio, sendo legítima, pois, a expectativa de reavê-lo. E, 

ainda, como dever de garantia da eficácia do caráter instrumental do processo penal, para que, 

ao final e uma vez declarada a perda de bens, os mesmos estejam preservados e possam ser 

revertidos em favor da sociedade.  

  Percebe-se que nas duas perspectivas os agentes públicos estão agindo em 

conformidade com o sistema constitucional. 

   

4.5 Cooperação jurídica internacional 

 

  A cooperação jurídica internacional assume cada vez mais relevância dentro da 

persecução patrimonial.508  

  A globalização, quanto ao aspecto territorial, acabou por gerar uma realidade una, 

cujas fronteiras nacionais não são mais limites para o trânsito de ativos financeiros.509  

                                                 
508 Sobre o assunto, cf. Sergio Fernando Moro, Crime..., p. 191-218; Márcio Adriano Anselmo. Lavagem de 
dinheiro e cooperação jurídica internacional. São Paulo: Saraiva, 2013; Fábio Ramazzini Bechara. Cooperação 
jurídica internacional em matéria penal: eficácia da prova produzida no exterior. São Paulo: Saraiva, 2011; 
Marco Antonio de Barros, Lavagem..., p. 285-301; João Conde Correia, Da proibição..., p. 200-201; Hélio Rigor 
Rodrigues e Carlos A. Reis Rodrigues, Recuperação..., p. 72-83; José Braz, Investigação criminal..., p. 72-74. 
509 Sobre isso, cf. Anabela Miranda Rodrigues, Criminalidade organizada – que política criminal?, p. 199-208. 
In: Globalização e direito. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. 
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  Os avanços tecnológicos permitem que o fluxo financeiro ocorra de maneira célere. 

Essa facilidade passa a ser recorrentemente utilizada pela criminalidade organizada como 

meio de pulverizar rapidamente o produto do crime, o que dificulta a persecução patrimonial. 

Logo, o crime organizado ultrapassou a esfera local, alcançando uma perspectiva global.510 

  Diante, pois, desse espaço internacional de transição de ativos, torna-se impossível nos 

dias atuais pensar em uma persecução patrimonial limitada aos contornos do território 

nacional. Daí a importância da cooperação jurídica internacional.  

  Fábio Ramazzini Bechara conceitua cooperação jurídica internacional como o 

“conjunto de atos que regulamenta o relacionamento entre dois Estados ou mais, ou ainda 

entre Estados e Tribunais Internacionais, tendo em vista a necessidade gerada a partir das 

limitações territoriais de soberania.”511  

  Percebe-se, assim, que a essência da atitude de cooperar reside no como se relacionar, 

o que passa pela necessidade do diálogo entre os países.512  

  O autor também afirma que o alcance da cooperação jurídica internacional abrange “o 

intercâmbio não somente entre órgãos judiciais, mas também entre órgãos judiciais e 

administrativos de Estados distintos”.513  

  Nesse sentido, a cooperação jurídica “tem um significado particular, porquanto não 

abrange tão somente a cooperação jurisdicional ou judicial, mas também a cooperação 

administrativa, entre órgãos investigatórios, que igualmente produzem efeitos jurídicos. A 

qualificação da cooperação como jurídica está muito mais associada aos efeitos que desta 

possam advir do que propriamente à natureza do objeto da cooperação ou à qualidade de 

quem opera.”514 

  Para uma perspectiva geral, a cooperação jurídica internacional assenta-se no valor 

solidariedade. Conhecer a necessidade alheia e dispor-se ao auxílio é sua real base. Essa 

estrutura permeia o Direito Processual Penal, mediante a relação surgida entre “Estado 

                                                 
510 Cf. Marco Antonio de Barros, Lavagem..., p. 32-41 e p. 285-287. 
511 Cf. Fabio Ramazzini Bechara, Cooperação..., p. 42. 
512 Marco Antonio de Barros, Lavagem..., p. 286, percebe a importância e o desenvolvimento do diálogo entre os 
países na prevenção e repressão à criminalidade organizada: “Não deixa de ser relevante o interesse comum 
demonstrado por diversos países, os quais passaram a criar leis semelhantes e a firmar acordos no intuito de 
proteger seus sistemas econômico e financeiro, além de visar à manutenção da paz e da segurança internas. Deu-
se então o surgimento de uma nova linha de diálogos entre as nações mais desenvolvidas do mundo, sempre com 
o propósito de se estabelecer novas metas de colaboração para tornar mais eficiente o combate ao crime 
transnacional.” 
513 Cf. Fabio Ramazzini Bechara, Cooperação..., p. 42-43. 
514 Cf. Fabio Ramazzini Bechara, Cooperação..., p. 43. 
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requerente, Estado requerido e a pessoa cujos direitos possam ser afetados pela diligência 

solicitada.”515  

  Dentro do objeto de estudo, a cooperação jurídica internacional passa a ser 

metodologia fundamental para o auxílio internacional recíproco entre Estados, com o fim de 

impedir que o capital derivado do crime transite livremente e, dessa maneira, permita seu 

pleno usufruto pela criminalidade organizada. 

  A repercussão da cooperação jurídica internacional na fase pré-processual e processual 

é notada nos seguintes aspectos:  

  a) intercâmbio de informações entre polícias e Ministérios Públicos;  

  b) identificação do patrimônio suspeito;  

  c) identificação de elementos informativos e probatórios; 

  d) adoção de medidas que visem à execução de decisões judiciais; 

  e) recuperação de ativos. 

   O mesmo fundamento que impõe a necessidade de se investir na cooperação jurídica 

interna para a identificação do patrimônio suspeito e consequente aplicação da perda de bens 

também se aplica à cooperação jurídica internacional para os mesmos fins. Para tanto, a 

própria troca de experiências entre as agências estatais de todos os países, que atuam na 

prevenção e repressão à criminalidade organizada, ganha importância nessa seara. 

  O Brasil, sentindo a relevância da cooperação jurídica internacional e especialmente 

no que toca à persecução patrimonial, instituiu em 2004 o Departamento de Recuperação de 

Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). Esse órgão, criado pelo Dec. 4.991/2004 

(atualmente regulamentado pelo Dec. 6.061/2007), está vinculado ao Ministério da Justiça e 

possui as seguintes atribuições516: 

I - articular, integrar e propor ações do governo nos aspectos relacionados 
com o combate à lavagem de dinheiro, ao crime organizado transnacional, à 
recuperação de ativos e à cooperação jurídica internacional; 
II - promover a articulação dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, inclusive dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais, no que se 
refere ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado 
transnacional; 
III - negociar acordos e coordenar a execução da cooperação jurídica 
internacional; 
IV - exercer a função de autoridade central para tramitação de pedidos de 
cooperação jurídica internacional; 
V - coordenar a atuação do Estado brasileiro em foros internacionais sobre 
prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado 
transnacional, recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional; 

                                                 
515 Cf. Fabio Ramazzini Bechara, Cooperação..., p. 43-44. 
516 Ver Anexo I do Dec. 6.061/2007. 
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VI - instruir, opinar e coordenar a execução da cooperação jurídica 
internacional ativa e passiva, inclusive cartas rogatórias; e 
VII - promover a difusão de informações sobre recuperação de ativos e 
cooperação jurídica internacional, prevenção e combate à lavagem de 
dinheiro e ao crime organizado transnacional no País.”  

   

  No plano legislativo, a preocupação com a cooperação jurídica internacional no que 

toca à prevenção e repressão da criminalidade organizada foi notada com o tratamento do 

assunto pela Lei de Drogas (Lei 11.343/2006, art. 65) e pela Lei de Lavagem de Dinheiro 

(9.613/1998, art. 8º). 

  O caráter transnacional do crime gera o dever jurídico de as autoridades policiais e 

Ministérios Públicos de todo o globo compartilhar informações e prestar auxílio recíproco 

visando à prevenção e repressão do crime organizado.  

  O encontro de evidências da prática de crime em um determinado país pode levar à 

identificação do patrimônio suspeito em outra localidade. E vice-versa. Ou seja, sempre que 

elementos importantes para a persecução penal transitarem em mais de um país, isso leva à 

necessidade das agências responsáveis pela função de investigar e de processar fatos 

criminosos de comunicarem-se e de colaborarem reciprocamente. Se a extradição era a 

tradicional forma de cooperação jurídica internacional, com a intensificação da preocupação 

global com o crime transnacional as medidas assecuratórias patrimoniais e a perda de bens 

ganharam espaço na realidade contemporânea.517 Assim, para a implementação de qualquer 

decisão judicial de um país cuja eficácia dependa do auxílio de outro, faz-se necessária a 

cooperação jurídica internacional. 

  Vê-se, pois, que a cooperação jurídica internacional revela-se importante tanto para 

fins probatórios, quanto para fins de identificação do patrimônio suspeito e de aplicação de 

medidas judiciais para o acautelamento e a perda de bens, visando à recuperação de ativos.518 

 

4.6 Destinação dos bens perdidos 

 

  O ponto final e um dos mais relevantes de todo o trâmite processual que visa à perda 

de bens está no destino que se dá aos bens declarados perdidos. De nada adianta identificar 

qual o melhor procedimento e quais os níveis probatórios adequados e constitucionalmente 

                                                 
517 Cf. Sergio Fernando Moro, Crime de lavagem..., p. 192. 
518 Para estudo específico sobre o assunto, cf. Sergio Fernando Moro, Crime de lavagem..., p. 191-218. 
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legítimos para se tratar da perda, se não for dada a necessária atenção aos mecanismos de 

destinação final dos bens perdidos.519 

  Assim, percebe-se a imprescindível interligação entre os efeitos decorrentes do 

processo penal e deveres atinentes às esferas legislativa e executiva.  

  Não basta a existência de normas de conteúdo processual penal referente à perda de 

bens.  

  O Poder Legislativo deve atentar para a criação de órgão com a atribuição de velar 

pela conservação dos bens acautelados e pela administração dos bens recuperados.520 Esse é o 

primeiro aspecto a permitir o adequado tratamento do assunto, na fase da destinação final dos 

bens.  

  A tendência verificada no plano internacional é a da criação de gabinetes que 

centralizem a gestão de ativos, visando à adequada gestão dos bens sujeitos à cautelar 

patrimonial ou mesmo os já declarados perdidos.521  

  Dentro disso, Portugal instituiu um Gabinete de Administração de Bens (GAB), com 

as funções de proteger, conservar e gerir os bens recuperados ou sujeitos à custódia do Estado, 

e de determinar a alienação, afetação ao serviço público ou a destruição desses bens.522 O 

GAB deve agir segundo o princípio da transparência, “visando a gestão racional e eficiente 

dos bens administrados e, se possível, o seu incremento patrimonial”.523 

                                                 
519 Afirma João Conde Correia: “Permitir que o inelutável correr do tempo produza os seus efeitos, destruindo ou 
tornando inutilizáveis os bens recuperados, é, cada vez menos, uma solução aceitável. Em vez de rentabilizar os 
ativos recuperados, ela acaba por significar, quase sempre, mais encargos para a máquina repressiva estadual. 
Até o sistema mais eficiente poderá tornar-se ineficaz se os ativos recuperados não forem depois bem 
administrados” (Da proibição..., p. 205). 
520 Esse dever estatal, específico do Legislativo, coincide com “os direitos a ações positivas do Estado 
(prestações em sentido amplo)”, entre eles o direito de organização e de procedimento, sistematizados por Robert 
Alexy. Para estudo aprofundado do assunto, cf. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, p. 419-501. 
521 A proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o congelamento e o confisco do produto 
do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012, assim estabelece (art. 10, 1 e 2). Ainda, o assunto já havia 
sido tratado pela Convenção contra a Corrupção, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 31 de 
outubro de 2003, e introduzida no Brasil por meio de Decreto presidencial publicado em 01/01/2006, que dispôs 
que cada Estado Parte deverá adotar, em conformidade com o seu direito interno, as medidas legislativas e outras 
que se revelem necessárias para regulamentar a administração por parte das autoridades competentes dos bens 
congelados, apreendidos ou declarados perdidos (art. 31, item 3). A Convenção do Conselho da Europa Relativa 
ao Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime e ao Financiamento do Terrorismo, 
adotada em Varsóvia, em 16 de maio de 2005, também estabeleceu a instituição de medidas visando a garantir a 
adequada gestão dos bens apreendidos ou declarados perdidos (art. 6º). Conforme esclarece João Conde Correia, 
“estes instrumentos internacionais insuspeitos só podem revelar a importância que o tema vem assumindo nos 
diversos fóruns supranacionais” (Da proibição..., p. 206). 
522 Cf. João Conde Correia, Da proibição..., p. 205-206. O Gabinete foi criado pela Lei 45/2011, de 24 de junho 
(art. 10), em cumprimento à Decisão Quadro 2007/845/JAI, do Conselho, de 6 de dezembro de 2007. 
523 Art. 10, item 4, da Lei 45/2011, de 24 de junho. 
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  A Itália também apresenta um modelo semelhante, composto de um sistema que 

envolve uma pluralidade de instituições e de atores sociais.524  

  A Agenzia del demanio desempenha o papel de gerir a reutilização dos bens perdidos e 

dar-lhes a devida destinação e finalidade social.525  

  A referida agência tem como finalidade promover a valorização econômica do 

patrimônio estatal. Quanto aos bens confiscados, desenvolve duas funções fundamentais: a) 

gerir os bens até sua destinação final, substituindo, após o confisco, a função de eventual 

administrador judicial; b) elaborar proposta sobre a destinação de bens imóveis e de empresas. 

A agência se estrutura por meio de um órgão central, porém também se desconcentra para 

atender todo o país.526 

  O administrador financeiro é um órgão unipessoal, nomeado pelo Presidente do 

Tribunal, com a função de auxiliar o juiz delegado.527 Inicia sua atividade de gestão já durante 

a cautelar patrimonial de sequestro e com o advento do confisco permanece no encargo sob o 

controle da Agenzia del demanio. Tem a tarefa de promover a preservação do valor 

econômico dos bens sujeitos à administração do Estado, cabendo-lhe prestar contas de seus 

atos.528 

  O prefetto529 constitui-se em outro partícipe dessa complexa estrutura estatal italiana 

de gestão e administração dos bens derivados da cautelar real e da perda. Tradicionalmente, 

sempre participou do procedimento de destinação dos bens, porém, com a reforma introduzida 

pela Lei 94, de 2009, passou a ter a atribuição ampliada, especialmente quanto às 

providências de destinação de bens imóveis e de empresas.530  

  Há, ainda, a figura do comissário extraordinário para a gestão e destinação dos bens 

confiscados das organizações criminosas. Exerce um papel de apoio às decisões relativas à 

modalidade de utilização dos bens, detendo banco de dados e coordenando os sujeitos 

interessados na destinação dos bens.531  

                                                 
524 Nicola Gullo, Il procedimento di destinazione dei beni confiscate alla criminalità organizzata tra esigenze di 
risultato e garanzie procedimentali. In: Le misure patrimoniali antimafia..., p. 409. 
525 Nicola Gullo, Il procedimento.... In: Le misure patrimoniali antimafia..., p. 407. 
526 Cf. Nicola Gullo, Il procedimento..., p. 410. 
527 Cf. Nicola Gullo, Il procedimento..., p. 411: “Un’altra importante figura per la gestione dei beni confiscati è 
quella dell’amministratore finanziario. Si tratta di un organo unipersonale che viene nominato dal Presidente del 
Tribunale e si configua come un pubblico ufficiale ausiliario del Giudice delegato, che tra l’altro può revocarlo.” 
528 Cf. Nicola Gullo, Il procedimento..., p. 411. 
529 A figura do prefetto na Itália não tem a mesma conotação que o prefeito, como chefe do executivo municipal, 
no Brasil. Lá, trata-se de um representante do governo italiano nas províncias. 
530 Cf. Nicola Gullo, Il procedimento..., p. 411-412. 
531 Cf. Nicola Gullo, Il procedimento..., p. 412. 
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  Extrai-se da estrutura italiana o caráter complexo, consistente na presença de diversos 

atores, o que se afigura relevante para que haja maior controle em relação ao destino dos bens 

declarados perdidos.  

  Conquanto a discricionariedade esteja presente nessa fase, ela deve ser precedida de 

um regramento mínimo, suficiente para permitir uma transparente gestão e administração dos 

bens, a culminar com o efetivo reemprego público e social.  

  O Poder Judiciário, por sua vez, assume a função de fiscalizar os órgãos 

administrativos, até o final da fase de destinação dos bens, por meio do administrador 

financeiro.  

  O modelo italiano adota a desconcentração, por meio da existência de agências filiais 

em diversas regiões, o que facilita a gestão e permite uma destinação dos bens mais 

condizente com as peculiaridades locais, mediante prévia fixação de critérios.  

  

4.7 Proposta de modelo de gestão estatal dos bens acautelados e declarados perdidos 

 

  A necessidade de se propor um modelo de gestão estatal dos bens acautelados e 

declarados perdidos vincula-se a razões de fato e de direito. 

  A razão fática deve-se à ausência de órgãos estatais que tenham a atribuição de gerir 

bens acautelados e de dar a devida destinação aos bens declarados perdidos. 

  O fundamento jurídico baseia-se na responsabilidade do Estado e estrutura-se em dois 

pilares: a) a criação de agências destinadas à gestão dos bens acautelados e declarados 

perdidos; b) a definição de um regime jurídico próprio, mediante a instituição legal de 

procedimento administrativo. 

  O Estado, ao privar o particular, que ainda detém o status de inocente, de qualquer 

parcela do direito de propriedade, por exemplo, o uso, o gozo e a livre disposição de um bem, 

por ato do Poder Judiciário, assume o dever jurídico de se responsabilizar por sua conservação 

e pela preservação de seu valor econômico. 

  Declarada a perda de bens e inexistindo o devido valor econômico correspondente, a 

responsabilidade do Estado também surgirá. 

  A responsabilidade do Estado fundamenta-se no princípio da legalidade. A declaração 

de perda só faz sentido por conta do dever legal imposto de se promover a reversão pública e 

social do bem confiscado. 

 Daí a razão de o Estado instituir agências destinadas à gestão de bens acautelados e 

declarados perdidos. 
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  Essas agências necessariamente devem funcionar com base em procedimento 

administrativo definido em lei, que permita uma destinação transparente e justa dos bens 

confiscados.  

 

4.7.1 Agências 

 

  A agência terá a natureza jurídica de órgão, que se resume em uma unidade 

representativa de uma parcela de atribuições para decidir os assuntos que lhe competem532, 

sendo parte integrante da estrutura da Administração direta.533  

  No Brasil, diante de seu caráter continental, destaca-se a necessidade de haver 

agências federal, estaduais e distrital. Agências regionais, subordinadas a estas, também serão 

imprescindíveis para o alcance do melhor nível de eficiência.  

  A instituição das agências deve dar-se por lei, que estabelecerá as respectivas 

finalidades e competências. 

 A finalidade essencial das agências deve ser a de garantir que o bem sob sua custódia 

tenha seu valor econômico preservado. E, ainda, quanto ao bem confiscado, garantir uma 

destinação pública e social, transparente e equânime. 

  Os fins legais serão atingidos mediante a definição das competências administrativas, 

que são verdadeiros “deveres-poderes”534 a regerem a conduta do Estado, dos seus órgãos e 

dos agentes neles investidos, incumbidos do dever de exercê-los. Assim, inexiste espaço para 

a mera faculdade de atuar, segundo livre critério subjetivo.535 

  Como competências básicas e fundamentais das agências, destacam-se as seguintes:  

  a) gerir e administrar os bens sob custódia, velando pela preservação de seu valor 

econômico; 

                                                 
532 Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de direito administrativo. 29ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2012, p. 141. 
533 A Lei 9.784/1999 no § 2o do art. 1º assim define órgão: “a unidade de atuação integrante da estrutura da 
Administração direta e da estrutura da Administração indireta”. 
534 Afirma Celso Antônio Bandeira de Mello que assim devem ser consideradas as competências administrativas, 
pois “são atribuídas ao Estado, a seus órgãos, e, pois, aos agentes neles investidos, especificamente para que 
possam atender a certas finalidades públicas consagradas em lei; isto é, para que possam cumprir o dever legal 
de suprir interesses concebidos em proveito da coletividade” (Curso..., p. 146). 
535 Ainda, esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello que “na esfera do Direito Público os poderes assinados ao 
sujeito não se apresentam como situações subjetivas a serem consideradas apenas pelo ângulo ativo. É que, 
encartados no exercício de funções, implicar dever de atuar no interesse alheio – o do corpo social -, compondo, 
portanto, uma situação de sujeição” (Curso..., p. 147). 
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  b) propor ao Poder Executivo a que se vincula, sempre que necessário, a estrutura 

suficiente para funcionamento do órgão, atentando-se para as peculiaridades dos bens sob 

custódia; 

  c) representar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário sempre que se verificar a 

presença dos requisitos legais da alienação antecipada, do uso provisório e da nomeação de 

administrador judicial dos bens acautelados; 

 d) prestar contas ao Ministério Público e Poder Judiciário das medidas tomadas no 

âmbito de sua competência; 

  e) observar, quanto à destinação dos bens confiscados, os critérios e prazos definidos 

em lei. 

  

4.7.2 Regime jurídico 

 

  O processo penal, visto sob a perspectiva patrimonial, não se esgota com a declaração 

da perda de bens. Será considerado efetivo se permitir que a perda seja convertida em 

proveito público e social. Daí a necessidade de se construir um regime jurídico próprio à 

destinação dos bens confiscados, com as garantias mínimas para a prevalência do interesse 

público.536  

  Esse regime jurídico deve fundamentar-se nos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput). 

  O princípio da legalidade ganha relevo na concepção desse regime jurídico, pois não 

se admite em um Estado de Direito que expressões econômicas vultosas extraídas do domínio 

particular e transferidas ao domínio público fiquem ao alvedrio da vontade do Poder 

Executivo. É de importância capital o estabelecimento do marco normativo, a partir de lei de 

caráter geral, abstrato e impessoal537, na definição dos critérios de destinação pública e social 

dos bens confiscados. 

  O princípio da impessoalidade, em essência, é o direito à igualdade, que também deve 

ser observado nas relações estabelecidas perante a Administração Pública.538 A destinação dos 

                                                 
536 Entende-se por regime jurídico uma disciplina jurídica autônoma que corresponda “a um conjunto 
sistematizado de princípios e regras que lhe dão identidade, diferenciando-se das demais ramificações do 
Direito” (Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso..., p. 53). 
537 “Pretende-se através da norma geral, abstrata e por isso mesmo impessoal, a lei, editada, pois, pelo Poder 
Legislativo – que é o colégio representativo de todas as tendências (inclusive minoritárias) do corpo social –, 
garantir que a atuação do Executivo nada mais seja senão a concretização desta vontade geral.” Celso Antônio 
Bandeira de Mello, Curso..., p. 103. 
538 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso..., p. 117. 
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bens deve pautar-se por critérios objetivos, fugindo-se a preferências, discriminações e 

perseguições ilegítimas.  

  A moralidade administrativa impõe à Administração e aos seus agentes a observância 

a princípios éticos, sintetizados nos deveres jurídicos de lealdade e boa-fé.539 O dever estatal 

de gerir e administrar os bens custodiados, bem como de dar-lhes a devida destinação, implica 

atenção à finalidade de tais atividades. O interesse público de promover o reemprego social ou 

a restituição justa de tais bens veda qualquer tentativa de se locupletar indevidamente à custa 

do patrimônio alheio. 

  A publicidade coincide com o dever administrativo de transparência dos atos públicos, 

como regra. E, no caso, inexiste razão para ocultar dos administrados quais bens estão sob 

custódia do poder público e qual o destino dados aos bens confiscados. O acesso à 

informação, como direito fundamental, garante a divulgação desses dados.540 

  A eficiência como princípio da Administração Pública vincula-se à legalidade, tendo 

nela seu fundamento. Trata-se de uma faceta do princípio da boa administração, há muito 

estudado no Direito italiano.541 Os agentes públicos devem sempre buscar a melhor solução, 

mediante a escolha dos meios mais idôneos, oportunos e adequados para desenvolvimento das 

atividades administrativas, com vistas aos fins previstos em lei.542  

  Administrar significa “gerir, governar, dirigir”.543 Cabe aos agentes públicos 

responsáveis pelas agências o dever de promover as melhores medidas para a preservação do 

valor econômico dos bens custodiados. As entidades beneficiadas com os bens ou valores 

confiscados devem ser idôneas o suficiente para fazerem jus à benesse. Disso resulta o dever 

das agências de bem elegê-las. 

  O procedimento administrativo que comporá esse regime jurídico terá seu início a 

partir do momento em que o bem passa a integrar o domínio público544 até o instante de sua 

destinação final.  

  Ao Ministério Público deve ser confiada a atribuição de fiscalizar o correto 

funcionamento das agências, recorrendo-se ao Judiciário sempre que necessário diante de 

                                                 
539 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso..., p. 122-123. 
540 Aplica-se nessas situações a Lei 12.527/2011, que “regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII 
do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal”. 
541 Sobre isso, ver o importante estudo de Guido Falzone. Il dovere di buona amministrazione. Milano: Giuffrè, 
1953. 
542 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso..., p. 125-126.  
543 Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa, 2009.3. 
544 Entende-se por domínio público o conjunto de bens públicos, incluindo tanto os bens imóveis quanto os 
móveis. Pertencem ao domínio público, ainda, os bens que não sejam propriedade do Poder Público, mas que por 
qualquer razão estejam afetos à atividade pública. Cf. Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso..., p. 929-930. 
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eventuais abusos e ilegalidades. Esse mecanismo de controle afigura-se necessário diante da 

dimensão pública e social do papel a ser assumido por tais órgãos.  

  



150 
 

 

 

CAPÍTULO 5 – PROPOSTA DE MODELO PROCESSUAL PENAL PATRIMONIAL 

 

5.1 Processo penal patrimonial: esclarecimento terminológico 

 

  O objetivo deste capítulo é propor subsídios para a elaboração de um modelo 

processual penal voltado para a aplicação da perda de bens, especialmente no âmbito da 

criminalidade organizada. Assim, impõe-se a necessidade de se estabelecer, primeiro, uma 

terminologia adequada que sintetize o modelo processual penal projetado. 

   Atualmente, a doutrina já trata com terminologia própria institutos processuais penais 

que se diferenciam em relação a suas finalidades predominantes. 

  Desse modo, fala-se em medidas cautelares pessoais545 e em medidas cautelares 

patrimoniais546 ou reais547.  

  As medidas cautelares pessoais são as que incidem, de qualquer forma, sobre a 

liberdade pessoal do agente. Tais medidas implicam, num grau maior ou menor, restrição ao 

direito de ir e vir.  

 As cautelares patrimoniais, de outro lado, recaem sobre a propriedade. Elas afetam o 

patrimônio do acusado ou até mesmo de terceiros.  

  Nesse sentido, com o fim de se dar terminologia adequada para processos penais que 

possam se diferenciar substancialmente em relação ao objeto predominante, se de natureza 

pessoal ou patrimonial, e, sobretudo, no intuito de se tratar sistematicamente o assunto, 

entende-se razoável a utilização das expressões processo penal pessoal e processo penal 

patrimonial.548  

  Desse modo, compreende-se por processo penal pessoal o que implica, 

predominantemente, a possibilidade de recair sanções, provisórias ou definitivas, em relação à 

liberdade do imputado.  

                                                 
545 Utilizando tal expressão, cf. Gustavo Henrique Badaró, Processo..., p. 713; Denílson Feitoza, Direito 
processual penal: teoria, crítica e práxis. 7ª ed. rev., ampl. e atual. Niterói: Impetus, 2010, p. 934; Antonio 
Scarance Fernandes, Processo..., p. 281; Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 522. 
546 Utilizando tal expressão, cf. Gustavo Henrique Badaró, Processo..., p. 793; Maurício Zanoide de Moraes, 
Presunção..., p. 522. 
547 Utilizando tal expressão, cf. Denílson Feitoza, Direito..., p. 977; Antonio Scarance Fernandes, Processo..., p. 
281. 
548 Sobre a distinção entre processo penal pessoal e patrimonial, afirma Anna Maria Maugeri, La conformità..., p. 
151, que a separação do procedimento patrimonial do de natureza pessoal tem como finalidade garantir, de 
maneira mais eficiente, a agressão ao patrimônio ilícito. 
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  Contrariamente, por processo penal patrimonial entende-se aquele que incide, 

predominantemente, sobre o patrimônio, afetando, com isso, o direito de propriedade do 

imputado ou de terceiros.  

  Tal critério de distinção afigura-se essencial para que princípios e fundamentos 

específicos possam ser identificados em relação ao processo penal patrimonial, objeto deste 

estudo, que será limitado aos casos afetos à criminalidade organizada. 

  O novo paradigma que surge no contexto internacional e nacional no âmbito penal e 

processual penal, qual seja, a valorização do aspecto patrimonial decorrente da infração penal, 

impõe a necessidade de se criar uma dogmática própria, com seus respectivos princípios e 

fundamentos. Daí a necessidade da distinção terminológica. 

 

5.2 Insuficiência do atual modelo processual penal 

 

  A análise do processo penal brasileiro possibilitou identificar que o modelo concebido 

é essencialmente voltado para o acertamento da culpabilidade, com a consequente aplicação 

da pena privativa de liberdade.549  

  O momento de elaboração do Código de Processo Penal brasileiro impunha atenção a 

condutas individuais e sem qualquer caráter de vultosa aquisição patrimonial como 

decorrência da prática delitiva.  

  Algumas alterações vão sendo introduzidas, tanto no Direito Penal como no Direito 

Processual Penal, como meio de se destacar o aspecto patrimonial. Porém, o ordenamento 

jurídico brasileiro ainda carece de um modelo processual penal próprio para o acertamento 

patrimonial. 

  Em 2012, houve a introdução, no Código Penal, da perda de bens ou valores 

equivalentes ao produto ou proveito do crime (§ 1º do art. 91 do CP, com a redação dada pela 

Lei 12.694/2012). Também, no âmbito do Código de Processo Penal, foi instituída a alienação 

antecipada (art. 144, redação dada pela Lei 12.694/2012).  

  Percebe-se, pois, que são reformas pontuais. A primeira acrescentou mais uma 

modalidade de perda de bens, de natureza subsidiária.550 A outra positivou no regime jurídico 
                                                 
549 O mesmo problema também se vê em Portugal: “Neste cenário caótico, a primeira nota geral que importa aqui 
destacar consiste na inexistência – ainda hoje – de um verdadeiro regime ou sistema processual penal do 
confisco. Não há muitas normas processuais relativas ao problema. O legislador processual penal parecer ter 
abandonado a perda à sua sorte. O nosso modelo processual penal foi pensado para as questões da culpabilidade 
e da determinação da sanção, quase esquecendo a, cada vez mais relevante, questão patrimonial. Do ponto de 
vista do sistema adjetivo, a sua importância continua a ser, entre nós, meramente marginal, não tendo as 
sucessivas intervenções no CPP colmatado esta verdadeira lacuna legal” (João Conde Correia, Da proibição..., p. 
123-124). 
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do Código de Processo Penal a cautelar real da alienação antecipada, que já era prevista na 

Lei de Drogas (Lei 11.343/2006, art. 62, § 1º) e na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 

9.613/1998, com a redação dada pela Lei 12.683/2012, art. 4º, § 1º).551  

  Porém, ainda subsiste a ausência de um modelo processual penal que atinja, na 

amplitude necessária, as questões patrimoniais, especialmente aquelas visando à aplicação da 

perda de bens.552 E para isso se faz necessária uma reforma sistêmica, que alcance os 

principais institutos processuais penais.  

  Assim, vê-se que atualmente inexistem no atual modelo processual penal brasileiro 

aspectos específicos para o acertamento patrimonial, referentes ao procedimento, à prova e ao 

direito de defesa. 

  Aplica-se às questões patrimoniais, na maior parte, a estrutura do Código de Processo 

Penal que é voltada essencialmente para o acertamento da culpabilidade.  

  Esse déficit legislativo e a carência de estudos doutrinários em torno da propriedade 

derivada do crime de um lado revelam a insuficiência do atual modelo processual penal e, de 

outro, justificam a reflexão sobre o tema para o avanço da ciência processual penal.553  

 De início, serão analisados os fundamentos constitucionais diretamente ligados à 

elaboração de um regime processual penal para a perda de bens e a influência dos modelos 

internacional e estrangeiro.  

  Com isso, busca-se projetar um modelo processual penal que seja conforme a 

Constituição e que absorva, no que for possível e adequado à realidade nacional, a influência 

internacional e estrangeira. 

 

5.3 Fundamentos constitucionais 

  

  A concepção político-ideológica vigente num determinado momento histórico é 

decisiva para a elaboração legislativa e para a aplicação do direito. Com o processo penal isso 

não é diferente.554  

                                                                                                                                                         
550 Ver item 1.3. 
551 Ver item 2.5.1. 
552 João Conde Correia dispõe sobre o assunto na perspectiva do direito português, porém com possibilidade de 
alcance também para a realidade brasileira: “Os instrumentos tradicionais do confisco, apesar do progressivo 
alargamento e do fortalecimento das suas capacidades práticas (v.g. o confisco das vantagens indiretas, a 
substituição da perda das vantagens pela perda do sucedâneo ou pela perda do seu valor) continuam a ser 
considerados insuficientes para fazer face às exigências da criminalidade hodierna. Os resultados assim 
conseguidos são muito reduzidos e insatisfatórios” (Da proibição..., p. 100-101). 
553 João Conde Correia, Da proibição..., p. 124. 
554 Afirmam Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria 
geral do processo. 10ª ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 1994, p. 78: “É inegável o paralelo 
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  O movimento pendular entre ideias de segurança social, com viés mais repressivo, e as 

posições de proteção ao acusado, com caráter mais garantista, marcam a história do processo 

penal. É a “busca de equilíbrio entre o ideal de segurança social e a imprescindibilidade de se 

resguardar o indivíduo em seus direitos fundamentais.”555  

  Assim, a interação entre a concepção e a estrutura do Estado e o processo penal 

repercutirá nos institutos processuais.  

  Um Estado concebido com maior rigor autoritário terá um processo penal menos 

garantista, tendente a violar direitos e garantias individuais. O imputado, nesse Estado, é 

visto, via de regra, como objeto e não como sujeito de direitos. À medida que a concepção de 

Estado evolui de uma perspectiva repressiva para uma de caráter mais liberal, o imputado tem 

seu direito de defesa garantido, sem inviabilizar que o Estado exerça o poder punitivo. O 

advento de um Estado de direito social implicará, no processo penal, maior preocupação com 

o aspecto comunitário, o que dará ensejo à predominância de se investigar, processar e punir o 

crime e o criminoso.556  

  Nesse caminhar, Jorge de Figueiredo Dias destaca o surgimento do Estado de direito 

material contemporâneo, que une os elementos democrático e social, gerando uma 

preocupação que vai além do respeito à legalidade, para atingir a efetividade dos direitos, das 

liberdades e das garantias.557  

  Com isso, a premissa para um estudo coerente é a seguinte: se a ordem constitucional 

assenta-se na base da estrutura hierárquico-normativa, o processo penal somente se afigurará 

legítimo e válido se assumir uma conformação constitucional, isto é, uma relação de 

compatibilidade entre as normas processuais penais e os princípios, fundamentos e valores 

constitucionais. 

  Nesse sentido, permanece atual a afirmação segundo a qual “o processo não é apenas 

instrumento técnico, mas sobretudo ético”, sendo “justamente a Constituição, como resultante 

do equilíbrio das forças políticas existentes na sociedade em dado momento histórico, que se 

constitui no instrumento jurídico de que deve utilizar-se o processualista para o completo 

entendimento do fenômeno processo e de seus princípios.”558 

                                                                                                                                                         
existente entre a disciplina do processo e o regime constitucional em que o processo se desenvolve”. Cf. José 
Frederico Marques. Elementos de direito processual penal. v. 1. 2ª ed. Campinas: Millennium, 2000, p. 75-86. O 
autor discorre sobre a constituição e o processo penal. Cf. Fernando Fernandes. O processo penal como 
instrumento de política criminal. Coimbra: Almedina, 2001, p. 687-702. 
555 Antonio Scarance Fernandes, Processo penal constitucional, p. 19. 
556 Cf. Antonio Scarance Fernandes, Processo penal constitucional, p. 21-20. 
557 Jorge de Figueiredo Dias. Questões fundamentais do direito penal revisitadas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 33. 
558 Cf., para ambas as citações, Antônio Carlos de Araújo Cintra et al., Teoria geral..., p. 79. 
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  Logo, a ordem natural para o adequado desenvolvimento do raciocínio é partir dos 

fundamentos e princípios559 da estrutura constitucional do Estado brasileiro, bem como de 

categorias jurídicas postas no nível constitucional, e que são diretamente ligados ao presente 

estudo, para se chegar à análise de institutos e princípios de natureza processual.560  

 

5.3.1 O tratamento constitucional diferenciado à criminalidade organizada 

   

  Um dos aspectos apontados ao longo deste estudo reside na necessidade de se 

estabelecer tratamento diferenciado em relação à repressão à criminalidade organizada. E isso 

possui fundamento constitucional. 

  A Constituição Federal insere o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) 

como centro de todos os direitos fundamentais. E a dignidade aqui deve ser dimensionada em 

sua dupla perspectiva: a subjetiva e a objetiva. 

  O Direito Constitucional contemporâneo, especialmente no âmbito da dogmática dos 

direitos fundamentais, apresenta como uma das principais contribuições a compreensão de 

que os direitos fundamentais podem assumir duas perspectivas: a de direitos subjetivos 

individuais e a de elementos objetivos fundamentais da comunidade.561 

                                                 
559 Sobre a importância do conhecimento dos princípios, esclarece Cândido Rangel Dinamarco: “O verdadeiro 
cientista do direito deve ter clara noção do modo como se inter-relacionam e interagem os conceitos de sua 
ciência e precisa remontar sempre, no estudo dos diversos institutos, aos grandes princípios que a regem. [...] Os 
princípios em que toda ciência se apoia são dados exteriores a ela própria, pelos quais se liga a uma área de 
conhecimento mais ampla. São as premissas que determinam seu próprio modo de ser e dão-lhe individualidade 
perante outras ciências, constituindo-se em raízes alimentadoras de seus conceitos e de suas propostas. Até 
etimologicamente compreende-se que os princípios científicos constituem verdadeiros pontos de partida de uma 
ciência (Miguel Reale), ou elementos de sua inserção na grande árvore do conhecimento humano (são os pontos 
em que a ciência principia) (Instituições de direito processual civil. v. 1. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 
196-197). 
560 Cândido Rangel Dinamarco denomina direito processual constitucional como “método consistente em 
examinar o sistema processual e os institutos do processo à luz da Constituição e das relações mantidas com ela. 
O método constitucionalista inclui em primeiro lugar o estudo das recíprocas influências existentes entre 
Constituição e processo – relações que se expressam na tutela constitucional do processo e, inversamente, na 
missão deste como fator de efetividade dos preceitos e garantias constitucionais de toda ordem” (Instituições..., 
v. 1, p. 193-194). 
561 Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional. 11ª ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 141. No 
Brasil, os estudos sobre a perspectiva objetiva dos direitos fundamentais vão se tornando cada vez mais 
frequentes, cf. Paulo Bonavides, Curso de direito constitucional, p. 565-569; Paulo Gustavo Gonet Branco. 
Aspectos de teoria geral dos direitos fundamentais. Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. 
Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 152 e ss.; Daniel Sarmento. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 188 e ss.; Dimitri Dimoulis e Leandro Martins. Teoria geral dos direitos 
fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 116 e ss.; Virgílio Afonso da Silva, Direitos..., p. 185-
187. 
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  A perspectiva jurídico-subjetiva dos direitos fundamentais, em linhas gerais, significa 

a possibilidade de o titular de um direito fundamental “impor judicialmente seus interesses 

juridicamente tutelados perante o destinatário (obrigado).562  

  O assunto é extenso e complexo. Para o âmbito desse estudo, é possível sintetizar os 

direitos fundamentais na perspectiva subjetiva, do modo como fez Robert Alexy: a) direitos a 

alguma coisa (direitos a ações negativas – direitos de defesa; direitos a ações positivas do 

Estado e/ou particulares); b) liberdades (no sentido de negação de exigências e proibições) e 

c) competências (poderes ou autorizações).563 

  Assim, dentro do universo de direitos possíveis de imaginar na sistematização feita por 

Alexy, considera-se direito fundamental subjetivo o direito conferido ao seu titular de pleitear 

judicialmente as ações, as liberdades e as competências derivadas da norma que institui 

determinado direito fundamental.564 

   A perspectiva objetiva dos direitos fundamentais tem sua origem histórica na 

Alemanha, a partir da Lei Fundamental de 1949, e especialmente da decisão proferida pela 

Corte Federal Constitucional, em 1958, no caso Lüth.565 Em síntese, percebeu-se que os 

direitos fundamentais não se resumiam a direitos subjetivos de defesa do indivíduo contra 

atos do poder público. Viu-se que os direitos fundamentais também apresentam uma 

dimensão valorativa de natureza jurídico-objetiva da Constituição, a irradiar para todo o 

ordenamento jurídico, vinculando os órgãos legislativos, judiciários e executivos e 

particulares. 

  Essa dimensão axiológica da função objetiva dos direitos fundamentais insere a 

comunidade como destinatária desse conteúdo, vinculando-a juridicamente. Logo, esses 

valores derivados de direitos fundamentais não devem ser vistos sob uma acepção individual, 

isto é, com enfoque do indivíduo isolado e sua posição frente ao Estado, mas devem assumir 

uma concepção social e comunitária. São valores e finalidades que devem ser respeitados pela 

coletividade como um todo.566  

  As consequências sociais advindas da atuação da criminalidade organizada são 

danosas. Pense-se no delito de corrupção, praticado de forma sistemática, organizada e com 

níveis elevados de prejuízo ao erário público. Isso faz com que o dinheiro público destinado à 

                                                 
562 Ingo Wolfgang Sarlet, A eficácia..., p. 152. 
563 Robert Alexy. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2002, p. 186-240. Ver, ainda, Ingo Wolfgang Sarlet, A eficácia..., p. 153. 
564 Ingo Wolfgang Sarlet, A eficácia..., p. 154. 
565 Para estudo desse aspecto histórico, cf. Ingo Wolfgang Sarlet, A eficácia..., p. 143, e, numa abordagem mais 
consistente, Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins. Teoria geral dos direitos fundamentais. 2ª ed., p. 235-251. 
566 Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia..., p. 145. Ver, ainda, Virgílio Afonso da Silva, Direitos..., p. 185. 
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saúde e à educação, por exemplo, sejam desviados para fins privados e de forma ilegal. O 

tráfico de drogas tem o potencial de abalar a saúde pública. Nessas situações a coletividade, 

de modo indeterminado, é a vítima. E, nesses casos, há violação à dignidade da pessoa 

humana em sua dimensão objetiva.  

  A preocupação do constituinte de se construir uma sociedade livre, justa e solidária 

(art. 3º, I) implica necessariamente o dever da intervenção legislativa para se atingir tal 

objetivo. E isso precisa também repercutir nas esferas penal e processual penal diante do 

recrudescimento social de novas formas de criminalidade, caracterizadas como graves e/ou 

organizadas.567 

  O direito fundamental à segurança pública568 (CF, art. 5º, caput) é um dos pilares a 

justificar a tendência contemporânea do processo penal de se equilibrar entre o garantismo e a 

eficiência. E é importante compreender a segurança como direito fundamental que também se 

guia sob dupla perspectiva: a dimensão subjetiva e a dimensão objetiva.569  

  A segurança pública enquanto direito individual consiste no direito subjetivo do 

cidadão de viver num espaço público, livre de qualquer coerção ilegal, seja por parte dos 

poderes públicos, seja por parte de particulares. A contribuição dada pela compreensão do 

assunto sob a ótica da dimensão objetiva implica outra consequência jurídica. Surge o dever 

do legislador, do administrador público e do juiz, cada qual no âmbito de sua competência, de 

atuar para a concretização do direito fundamental à segurança.570  

  A sociedade civil também é destinatária do dever de contribuir para a efetividade 

desse direito fundamental, segundo a dimensão objetiva. À medida que a sociedade vai se 

tornando mais complexa, distanciando-se de uma sociedade agrária para uma sociedade 

                                                 
567 Cf. Antonio Scarance Fernandes, Processo penal constitucional, p. 26-28. Quanto à criminalidade organizada, 
o autor afirma ser aquela “cujas características não foram ainda muito bem definidas, mas que se manifesta no 
mundo por meio da ‘máfia’, dos cartéis do tráfico internacional de entorpecentes, dos grupos que atuam no 
tráfico internacional de armas, no tráfico de mulheres, de crianças” (p. 27). 
568 Sobre o assunto, cf. Sidney Guerra. Direitos humanos: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 379-386. 
O autor, na mesma obra, p. 343-391, destina capítulo próprio sobre “segurança pública e direitos humanos.” 
569 Sidney Guerra, Direitos..., p. 382, afirma que “a segurança é um direito fundamental garantido enquanto 
direito individual e coletivo”. 
570 Sidney Guerra, Direitos..., p. 382. Sobre o dever de o juiz atuar visando à segurança pública, deve ficar bem 
claro que no processo penal este não é o papel do magistrado, senão de permitir a realização de um processo 
penal justo, conforme os padrões constitucionais. Porém não é possível ignorar o papel do Judiciário, por 
exemplo, na formação de políticas públicas referentes à segurança pública, ao lado dos demais poderes e 
instituições, bem como da sociedade civil. E essa dimensão deve ser incluída não como uma faculdade, mas sim 
como um dever jurídico, que emana do direito fundamental à segurança pública, visto sob a perspectiva objetiva. 



157 
 

 

urbana, industrial e de serviços, surge a necessidade de entender que segurança pública não é 

papel apenas do poder público.571  

  Após dispor de forma um tanto quanto genérica em relação à segurança como direito 

fundamental, a preocupação do constituinte quanto à repressão à criminalidade grave e/ou 

organizada torna-se bem específica quando previu que a lei considerasse crimes inafiançáveis 

e insuscetíveis de graça ou anistia o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo e os definidos como crimes hediondos (CF, art. 5º, XLIII).572 

  Vê-se que fica evidente a preocupação do constituinte com a repressão a tais espécies 

de criminalidade, pois inseriu no texto constitucional, para essas situações, restrições não 

previstas para a criminalidade comum.  

  Daí segue uma tendência legislativa de se tratar de modo específico e diferenciado da 

criminalidade organizada.  

  A Lei 8.072/90, derivada de comando constitucional (CF, art. 5º, XLIII), foi um 

primeiro exemplo de atuação legislativa preocupada com a criminalidade organizada.573 

Definiu lapso temporal diferenciado para a progressão de regime de cumprimento de pena 

(art. 2º, § 2º, com a redação dada pela Lei 11.464/2007). Ainda, estabeleceu prazo 

diferenciado para a prisão temporária, nos casos de crimes hediondos, de tortura, de tráfico de 

drogas e de terrorismo (art. 2º, § 4º, com a redação dada pela Lei 11.464/2007).  

  A Lei 9.034/95 dispôs “sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e 

repressão de ações praticadas por organizações criminosas”. Essa lei foi revogada pela Lei 

12.850/2013, que definiu organização criminosa e dispôs “sobre a investigação criminal, os 

meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser 

aplicado.” Há muito tempo carecia o Brasil de uma definição clara e objetiva de organização 

criminosa (Lei 12.850/2013, art. 1º, § 1º). 

 A Lei 12.694/2012 instituiu o procedimento para o julgamento colegiado em primeiro 

grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas. Nessa ocasião o 

legislador trouxe a primeira definição de organização criminosa (art. 2º).  

                                                 
571 Para análise mais abrangente do assunto e com posicionamento de que o paradigma da segurança pública não 
se confunde com uma concepção meramente punitiva, mas como verdadeiro sistema de segurança pública, que 
envolve diversos autores, cf. Sidney Guerra, Direitos..., p. 383-384.  
572 Antonio Scarance Fernandes, Processo penal constitucional, p. 27-28, afirma que a edição de novos textos de 
leis “voltados exclusivamente à criminalidade grave e/ou organizada” é um meio de se dar concretude a esse 
dispositivo constitucional. Gustavo Badaró, Ônus..., p. 362, também afirma “que a própria Constituição 
determinou tratamento mais severo para determinados delitos”, citando o art. 5º, XLII, XLIII, XLIV, do texto 
constitucional. 
573 Para análise crítica dessa lei, cf. Alberto Silva Franco. Crimes hediondos. 7ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. 
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 A Lei 12.850/2013 tratou de forma diferenciada de aspectos penais e processuais 

penais, voltados especialmente para a repressão à criminalidade organizada, incluindo o 

terrorismo (art. 1º, § 1º, II).  

  Estabeleceu como crime a conduta do sujeito que promove, constitui, financia ou 

integra, por si ou interposta pessoa, organização criminosa; e também a conduta de quem 

impede ou embaraça, de qualquer forma, a investigação de infração penal que envolva 

organização criminosa (art. 2º, caput, e § 1º). 

  No âmbito processual penal, a Lei 12.850/2013 estabeleceu procedimento para a 

colaboração premiada (arts. 4º a 7º), o que carecia de regulamentação até então574; dispôs 

sobre a ação controlada (arts. 8º e 9º) e sobre a infiltração de agentes (arts. 10 a 14).  

  A Lei 9.613/98, com a atual redação dada pela Lei 12.683/2012, tratou da lavagem de 

dinheiro. E um dos motivos externados pelo legislador para essa reforma foi justamente 

“tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro” (art. 1º da Lei 

12.683/2012, destaque nosso). A principal mudança para atingir esse fim foi a exclusão do rol 

de crimes antecedentes do delito de lavagem de dinheiro. Hoje, qualquer infração penal pode 

ser antecedente da lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1º, caput).  

  Vê-se que a eficiência como valor doutrinário no direito processual penal, vetor a atuar 

ao lado do garantismo, está devidamente positivada no processo penal brasileiro.  

  A antiga Lei de Drogas (Lei 6.368/76) foi revogada pela Lei 11.343/2006, que também 

avançou no tratamento diferenciado dado pelo legislador quanto à criminalidade organizada. 

A Lei 11.343/2006 introduziu tipos penais mais gravosos referentes ao tráfico de drogas (arts. 

34 a 36). Ainda, instituiu o crime de colaboração do agente que atue como informante de 

grupo, organização ou associação destinados à prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 

37). 

  A Lei 11.343/2006 em dois outros momentos revela a preocupação do legislador com 

essa diferenciação de tratamento. Estabeleceu causa de diminuição de pena na hipótese de 

tráfico de drogas (art. 33, caput e § 1º), “desde que o agente seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa” 

                                                 
574 Já posicionávamos pela necessidade da regulamentação legislativa da colaboração processual, Delação 
premiada e idoneidade probatória, Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 21, v. 101, mar.-abr., 2013, p. 
203-227: “Dentro das possibilidades jurídicas de se manter calado, admitir a autoria e referir-se à participação de 
terceiros, resta ao imputado, partes e juiz ter claro e definido o meio procedimental mais adequado para que a 
colaboração processual ocorra. O uso de procedimento análogo, a partir daquele que mais se aproxima do ato de 
delação, qual seja, o interrogatório, não elimina a necessidade de existir atividade legislativa que venha a 
estabelecer procedimento probatório típico para as hipóteses de colaboração processual” (p. 225). 
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(art. 33, § 4º). Também pôs fim à pena privativa de liberdade para o crime de porte de drogas 

para uso pessoal (art. 28). 

  A introdução da possibilidade de o interrogatório do réu preso ser feito por meio de 

sistema de videoconferência também comprova a atenção diferenciada do legislador para a 

criminalidade organizada. Uma das hipóteses que justifica seu uso coincide com a ideia de 

prevenção de risco à segurança pública, “quando exista fundada suspeita de que o preso 

integre organização criminosa” (CPP, art. 185, § 2º, I, com a redação dada pela Lei 

11.900/2009). 

  No âmbito da execução penal, a Lei 10.792/2003 instituiu o regime disciplinar 

diferenciado (Lei 7.210/84, art. 52), ao qual está sujeito “o preso provisório ou o condenado 

sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em 

organizações criminosas, quadrilha ou bando” (Lei 7.210/84, art. 52, § 2º). 

  Quanto aos aspectos patrimoniais e sua repercussão no processo penal, conforme já 

destacado, também se nota o início de preocupação legislativa voltada para a criminalidade 

organizada.  

  A medida cautelar real de alienação antecipada foi introduzida inicialmente pela Lei 

de Drogas (Lei 11.343/2006, art. 62, § 4º). Depois a medida foi disposta na Lei de Lavagem 

de Dinheiro (Lei 9.613/98, art. 4º, § 1º, com a redação dada pela Lei 12.683/2012). E, na 

sequência, houve a introdução do instituto no regime jurídico do Código de Processo Penal 

(art. 144-A, com a redação dada pela Lei 12.694/2012). 

  Sob forte influência das convenções internacionais dirigidas à repressão ao crime 

organizado, especialmente por meio da prática do tráfico de drogas e da corrupção, o 

legislador brasileiro institui a possibilidade de se decretar a perda de bens ou valores 

equivalentes ao produto ou proveito do crime (CP, art. 91, § 1º, com a redação dada pela Lei 

12.694/2012). 

 Esses exemplos revelam uma atuação legislativa preocupada com a prevenção e a 

repressão à criminalidade organizada, que decorrem dos fundamentos constitucionais antes 

delineados. 

  E, nesse aspecto, quanto aos fundamentos constitucionais a legitimar essa espécie de 

atuação do legislador, é possível sintetizá-los no princípio da proibição da proteção 

insuficiente. 
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5.3.2 Da proibição da proteção insuficiente 

   

  Hoje já não mais se discute a constitucionalidade do princípio da proporcionalidade.575 

E essa vinculação dá-se de modo bem acentuado em relação aos direitos fundamentais.576 A 

ideia principal da proporcionalidade é dar proteção a esses direitos, o que caracteriza um novo 

Estado de Direito, tornando a “proporcionalidade um princípio essencial da Constituição”.577  

  Duas características da proporcionalidade emergem da Constituição Federal, 

estabelecendo vínculos jurídicos e, portanto, obrigatórios, com o legislador. Uma diz respeito 

à proibição do excesso. Outra aponta para a proibição da proteção deficiente578 ou 

insuficiente.579  

  Essa dupla vertente tem origem na dogmática alemã, que define a proibição do 

excesso como ÜbermaBverbot e a proibição da proteção insuficiente como 

UntermaBverbot.580 

  A proibição do excesso veda o arbítrio na modalidade positiva. A proibição da 

proteção insuficiente gera o dever de o legislador atuar sob pena de não proteger a contento os 

direitos fundamentais, vulnerando-os.  

  A proibição do excesso impede que se legisle de forma atentatória, por exemplo, à 

dignidade humana do imputado. 

  Cada vez mais ganha relevo a discussão do uso da proporcionalidade “contra a 

omissão ou contra a ação insuficiente dos poderes estatais”. Daí se falar hoje também na 

“proibição de insuficiência”.581  

                                                 
575 Sobre a constitucionalização do princípio da proporcionalidade, cf. Paulo Bonavides. Curso de direito 
constitucional. 13ª edição. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 434-436; Antonio Scarance 
Fernandes. Processo penal constitucional, p. 49-52; Luís Roberto Barroso, Interpretação..., p. 374-375. 
576 Esclarece Paulo Bonavides. Curso de direito constitucional. 13ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 395: “É aí que ele ganha extrema importância e aufere um prestígio e difusão tão larga quanto outros 
princípios cardeais e afins, nomeadamente o princípio da igualdade.” 
577 Paulo Bonavides, Curso..., p. 396. O autor sustenta, Curso..., p. 400-401, que a proporcionalidade caracteriza-
se por ser um “princípio não escrito, cuja observância independe de explicitação em texto constitucional, 
porquanto pertence à natureza e essência mesma do Estado de Direito.” Sobre a inserção da proporcionalidade 
no âmbito constitucional, como princípio do Estado de Direito e como essência dos direitos fundamentais, ver 
Nicolas Gonzalez-Cuellar Serrano. Proporcionalidad..., p. 51-53. 
578 A terminologia “proibição da proteção deficiente” é adotada por Carlos Bernal Pulido. El principio de 
proporcionalidad y los derechos fundamentales. 3ª edición. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2007, p. 807. Sobre esse assunto, do mesmo autor, ver, ainda, O direito dos direitos: escritos 
sobre a aplicação dos direitos fundamentais. Tradução de Thomas da Rosa de Bustamante com a colaboração de 
Bruno Stiegert. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 133-134.  
579 Virgílio Afonso da Silva, O proporcional..., p. 27, adota a tradução “proibição de insuficiência”. 
580 Cf. Carlos Bernal Pulido. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. 3ª edición. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, p. 807; Virgílio Afonso da Silva, O proporcional..., p. 27. 
581 Virgílio Afonso da Silva, O proporcional..., p. 27. Para estudo sobre o assunto, cf. Carlos Bernal Pulido, El 
principio..., p. 806-811. 
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  Conforme asseverado, a atuação legislativa para reprimir a criminalidade organizada 

guarda origem constitucional (CF, art. 5º, caput, e XLIII). Evidente que ao lado desses 

comandos constitucionais há outros igualmente relevantes, e que devem ser também 

observados, que dizem respeito ao desenvolvimento de um processo penal justo (CF, art. 5º, 

LIV). Ou seja, os direitos fundamentais não são absolutos e por vezes colidem, o que justifica 

possíveis restrições. O desafio está em compreender que toda restrição a direito fundamental 

deve ser proporcional, fundamentada e orientada segundo os fins constitucionais. Essa 

premissa é imprescindível para as propostas a serem feitas neste capítulo. 

  Também foi visto neste trabalho que a atuação legislativa voltada à criminalidade 

organizada deve abranger também aspectos repressivos ao patrimônio derivado das atividades 

ilícitas.  

  Não se defende uma atuação menos relevante das medidas restritivas à liberdade 

pessoal. Trata-se de propor, no processo penal, a devida valorização dos aspectos patrimoniais 

decorrentes da criminalidade organizada.  

  A atenção ao patrimônio decorrente de atividades ilícitas permite o alcance de duas 

finalidades. A primeira voltada à proteção dos bens jurídicos violados a partir dessas práticas 

criminosas. E a outra como forma de se inviabilizar, ao máximo, a continuidade da prática 

delitiva.  

  Vê-se, pois, que o fundamento constitucional da proibição da proteção insuficiente vai 

nortear todas as propostas de repressão ao patrimônio fruto de atividades criminosas. Trata-se 

de um patrimônio, na origem, ilegítimo, que deve ser revertido para a sociedade, como meio 

de se amenizar as consequências sociais provocadas pelo crime. 

  Com isso, identifica-se a compatibilidade do novo paradigma para o processo penal 

brasileiro, qual seja, a relevância do tratamento de aspectos patrimoniais como consequência 

da prática criminosa, com o fundamento constitucional da proibição da proteção insuficiente. 

   

5.4 Influência dos modelos internacional e estrangeiro no direito interno 

  

  Postas as premissas constitucionais, especialmente sobre os direitos à liberdade e à 

propriedade, serão verificados neste tópico o nível e grau de influência das normas 

internacionais e dos modelos estrangeiros no direito interno.  

 

 

 



162 
 

 

5.4.1 Influência das normas internacionais  

 

  Conforme se observou582, três convenções internacionais incidem diretamente sobre o 

objeto de estudo: a convenção de Viena, que tratou do tráfico de drogas; a convenção de 

Mérida, que cuidou da corrupção; e a convenção de Palermo, que se ocupou do crime 

organizado transnacional.  

  Esses textos internacionais exerceram forte influência no mundo e inclusive no Brasil, 

no tocante à relevância do aspecto patrimonial na repressão à criminalidade organizada. A 

perda de bens, com essas convenções, passa a assumir papel significativo no Direito Penal e 

Direito Processual Penal.  

  A partir desse contexto internacional, não somente os tradicionais mecanismos de 

confisco ressurgiram no mundo. Preconiza-se a criação de novas formas de perda de bens, 

mais arrojadas que os modelos clássicos. Intensifica-se o uso da cooperação internacional.583 

  Tais convenções foram devidamente incorporadas ao ordenamento jurídico, após 

aprovação pelo Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo, e início de vigência a 

partir de decreto presidencial.584  

  O ponto principal para o estudo, neste momento, está em bem dimensionar o que 

representa, sob o viés jurídico, a introdução dessas convenções no ordenamento brasileiro.  

  Primeiro, o próprio objeto das convenções já indica o dever jurídico de o Brasil 

preocupar-se com a prevenção e a repressão ao tráfico de drogas, à corrupção e à 

criminalidade organizada, diante do comprometimento estabelecido no plano internacional. 

Logo, tais assuntos passam a merecer a devida atenção do Estado brasileiro.  

  Também é possível identificar o especial cuidado por parte da comunidade 

internacional, com o aspecto patrimonial derivado das práticas delitivas em causa. Para tanto, 

deduz-se uma concepção bem ampla sobre o alcance dos bens e produtos derivados do crime, 

compreendendo-os por ativos de qualquer natureza, que possam revelar expressão econômica.  

  As convenções enfocam a relevância da cautelar patrimonial e da aplicação da 

declaração de perda de bens.  

  Porém, quanto às efetivas alterações no plano do direito interno, a partir do advento 

das convenções, é importante destacar que os textos convencionais reforçam o dever de os 

                                                 
582 Ver item 3.6. 
583 João Conde Correia, Da proibição..., p. 37. 
584 Ver notas de rodapé 314, 315 e 316. 



163 
 

 

respectivos Estados signatários observarem, no tocante às proposições pactuadas, a 

conformação com os princípios fundamentais dos ordenamentos jurídicos internos.  

  A título de exemplo, a convenção de Viena ao tratar de seu alcance perante o Estado 

Parte estabelece o seguinte: “Art. 2. Alcance da Presente Convenção. 1. O propósito desta 

Convenção é promover a cooperação entre as Partes [...]. No cumprimento das obrigações que 

tenham sido contraídas em virtude desta Convenção, as Partes adotarão as medidas 

necessárias, compreendidas as de ordem legislativa e administrativa, de acordo com as 

disposições fundamentais de seus respectivos ordenamentos jurídicos internos.”  

  A convenção de Mérida, por sua vez, assim prevê: “Art. 5. Políticas e práticas de 

prevenção da corrupção. 1. Cada Estado Parte, de conformidade com os princípios 

fundamentais de seu ordenamento jurídico, formulará e aplicará ou manterá em vigor políticas 

coordenadas e eficazes contra a corrupção [...]”.  

  A convenção de Palermo impõe do seguinte modo: “Art. 9. Medidas contra a 

corrupção. 1. [...] cada Estado Parte, na medida em que seja procedente e conforme ao seu 

ordenamento jurídico, adotará medidas eficazes de ordem legislativa, administrativa ou outra 

para promover a integridade e prevenir, detectar e punir a corrupção dos agentes públicos.”  

  Com isso, percebe-se que as próprias convenções estabelecem limites quanto ao 

alcance de suas proposições, cujos contornos, em síntese, confundem-se com os princípios 

fundamentais do ordenamento jurídico interno.  

  Tal aspecto invoca, pois, a necessidade de questionar se, diante da introdução no 

ordenamento nacional de alguma medida prevista nas convenções, existe ou não eventual 

conflito com os princípios fundamentais585 do ordenamento jurídico interno.  

  No mais, superado esse ponto, conclui-se que, cada vez mais, toda convenção 

internacional exerce notável influência no direito interno, vinculando juridicamente os órgãos 

estatais à sua observância, permeando, aos poucos, aspectos legislativos, administrativos e 

judiciários.  

 Nesse sentido, a partir da introdução de determinada convenção no ordenamento 

jurídico interno, inexistindo conflito entre seus comandos normativos e os princípios 

fundamentais do ordenamento brasileiro, afigura-se verdadeiro dever jurídico estatal no 

                                                 
585 Cumpre observar que não se trata de qualquer princípio, porém apenas e tão-somente aqueles adjetivados de 
fundamentais. 
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sentido de promover as adequações necessárias, para que o Brasil possa, de fato, cumprir com 

o pactuado, e não tornar as convenções algo meramente simbólico.586  

  Essa premissa é importante para o avanço da análise. É preciso realizar adequada 

ponderação quanto ao que deve ou não ser incorporado ao ordenamento jurídico nacional, em 

relação à perda de bens e seus reflexos processuais penais. 

   

5.4.2 Influência dos modelos estrangeiros 

 

  Diferentemente das normas internacionais que foram incorporadas pelo ordenamento 

jurídico pátrio, os modelos estrangeiros atuam perante o direito nacional como fator de 

influência, porém sem o caráter de vinculação obrigatória aos órgãos estatais. 

  Dois limites devem ser postos como fatores condicionantes à permeabilidade dos 

modelos estrangeiros à legislação nacional: a) a ordem constitucional vigente; b) a realidade 

social.  

  Não se afigura razoável admitir a importação cega e irrestrita de modelos processuais 

penais estrangeiros para o direito brasileiro, sem antes abrir discussão quanto à possibilidade 

jurídica de admissão de modelos vigentes em outros ordenamentos. 

  Além disso, é preciso confrontar tais modelos com a realidade social vigente, para 

aferir a necessidade e o cabimento de eventual introdução no direito nacional.587  

  Contudo, respeitados os limites para a admissão de modelos estrangeiros, não se pode 

ignorá-los.588  

  A construção do modelo nacional de um processo penal patrimonial justifica-se pela 

dimensão transnacional que adquiriu a criminalidade organizada, o que implica esforço 

                                                 
586 Sobre o assunto, discorrendo sobre a eficácia das convenções internacionais de direitos humanos no 
ordenamento nacional, cf. Gustavo Badaró. A garantia do juiz natural no processo penal: delimitação do 
conteúdo e análise em face das regras constitucionais e legais de determinação e modificação de competência no 
direito processual penal brasileiro. Tese de Livre-Docência na Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. São Paulo: 2010, p. 100-108. Ver, também, João Conde Correia, Da proibição..., p. 38. André de 
Carvalho Ramos denomina de “truque de ilusionista” a ausência de aplicação de decisões dos tribunais 
internacionais e das obrigações assumidas nesta seara, especialmente em relação aos direitos humanos. Para 
análise desse ponto de vista, ver, desse autor, Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 3ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 299-302; Responsabilidade internacional do Estado por violação de direitos 
humanos, Revista CEJ, Brasília, n. 29, p. 53-63, abr.-jun., 2005. 
587 Sérgio Salomão Shecaira. Criminologia. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 26, ao 
discorrer sobre a globalização e o Direito Penal, afirma que “as modificações normativas devem ser concebidas e 
testadas nas condições específicas da sociedade à qual se pretende que elas sejam aplicáveis”. No mesmo 
sentido, Ruy Sérgio Rebello Pinho, A reparação do dano..., p. 184. 
588 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 339, toca no assunto, em crítica à inércia legislativa na 
elaboração de um novo Código de Processo Penal, que seja “conforme a atual Constituição e afeito aos novos 
avanços tecnológicos e às experiências internacionais na implementação de legislações congêneres.” 
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conjugado de todos os países, além de órgãos supranacionais, para fazer frente a essa 

realidade contemporânea.  

  Assim, não se concebe a indiferença para com esse movimento global589, repercutindo 

a influência dos modelos estrangeiros na própria necessidade de cada país adaptar-se, 

constantemente, à realidade mundial.  

  Ademais, diante do caráter internacional do problema, o grande desafio está em buscar 

uma “globalização do direito”, especialmente no que diz respeito à perda de bens.590 

     

5.5 Da perda clássica à perda alargada  

 

  Antes de adentrar no modelo processual penal patrimonial, é preciso retomar o assunto 

discutido no primeiro capítulo, sobre a perda de bens em si, para propor, de lege ferenda, a 

instituição da perda alargada no Brasil.  

  Será a partir desse instituto que se projetará o modelo de processo penal patrimonial.  

  Como visto, a perda clássica exige a vinculação entre o “produto do crime ou de 

qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato 

criminoso” (CP, art. 91, II, b).  

  Percebe-se que a perda clássica limita-se ao produto e ao proveito do crime objeto de 

específica discussão judicial.591 

  Tal exigência, no âmbito da criminalidade organizada, afigura-se muito onerosa.592 

Basta pensar no crime de tráfico de drogas.593  

                                                 
589 João Conde Correia, Da proibição..., p. 101. 
590 Sobre o assunto, afirma João Conde Correia: “[...] não obstante esta relativa harmonização de critérios e 
procedimentos, estamos muito longe de conseguir regras universais para os problemas substanciais e processuais 
do confisco. A generalidade das convenções internacionais ressalva mesmo a compatibilidade dos instrumentos 
propostos com o direito interno dos Estados Partes, remetendo, de novo, a solução para o nível nacional. À 
globalização dos mercados ainda não sucedeu a globalização do direito. Não há, ainda hoje, uma cultura jurídica 
comum, sedimentada e capaz de desencadear uma prática uniforme” (Da proibição..., p. 204). 
591 Conforme se viu, trata-se da regra da referibilidade, que, com a Lei de Lavagem de Dinheiro, foi mitigada, 
para abranger também o produto e o proveito da infração antecedente. O assunto foi discutido no item 2.4.2.  
592 Hélio Rigor Rodrigues e Carlos A. Reis Rodrigues, Recuperação, p. 169, segundo a perspectiva do direito 
português, apontam para a insuficiência do regime da perda clássica para a criminalidade organizada. Afirmam 
os autores que a perda de bens “caracteriza-se, no seu tradicional domínio de aplicação, pela privação definitiva 
de uma coisa ou direito, padecida pelo seu titular e derivada da sua vinculação ou relação com um facto típico e 
ilícito.” “A vinculação ao facto típico ilícito, como pressuposto da declaração de perda, é um requisito que, 
sendo embora de verificação necessária, na modalidade da sua comprovação directa, no âmbito do regime geral 
do Código Penal, deixa de exigir-se sempre que esteja em causa determinado tipo de criminalidade, 
nomeadamente a criminalidade económico-financeira, relativamente a alguns dos bens que constituem o 
património do arguido”.  
593 Para análise específica sobre a ineficiência da aplicação da perda clássica e a proposta de aplicação do regime 
da perda alargada no âmbito do tráfico de drogas, cf. Hélio Rigor Rodrigues, Perda de bens no crime de tráfico 
de estupefacientes: harmonização dos diferentes regimes jurídicos aplicáveis, p. 189-244.  



166 
 

 

  O tráfico de drogas vem sendo um dos delitos predominantemente praticados por 

organizações criminosas no Brasil e no mundo, caracterizado por proporcionar altas somas 

lucrativas.  

  A divisão de tarefas no cometimento desse delito, aliada ao intuito econômico, 

aproxima-se muito de uma atividade de natureza empresarial, porém com fins ilícitos.  

  Assim, a regularidade de sua prática no tempo permite a acumulação de ganhos 

continuados, o que gera dificuldade de se distinguir, com precisão, a qual delito de tráfico diz 

respeito determinada parcela do patrimônio ilicitamente amealhado. Em outras palavras, há 

excessivo ônus de se estabelecer a vinculação entre o patrimônio do agente ou do grupo 

criminoso com o fato objeto de específica discussão judicial.594  

 A prática revela que a ação repressiva estatal incide, muitas vezes, após o agente já ter 

feito diversas negociações e, por conseguinte, acumulado um patrimônio razoável. Essas 

aquisições pretéritas dificilmente serão passíveis de uma vinculação direta e evidente quanto 

aos atos de tráfico objetos da discussão judicial.  

  Daí a insuficiência do modelo atual da perda clássica para a criminalidade organizada. 

  Vê-se, pois, a necessidade de instituição no ordenamento jurídico brasileiro da perda 

alargada para os casos envolvendo a criminalidade organizada. 

 

5.5.1 Fundamentos da perda alargada 

 

  Dois fundamentos justificam a instituição da perda alargada no direito brasileiro: um 

apoiado em compromissos internacionais; outro em razões do direito interno, de índole 

constitucional.  

 

5.5.1.1 Fundamentos internacionais 

 

 As principais convenções internacionais (Viena, Palermo e Mérida) que cuidam da 

repressão à criminalidade organizada preocupam-se com a atenção que o legislador deve ter 

com a perda de bens.  

                                                 
594 Hélio Rigor Rodrigues, Perda de bens no crime de tráfico de estupefacientes: harmonização dos diferentes 
regimes jurídicos aplicáveis, p. 224. 
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  Tais convenções indicam a possibilidade de os Estados Partes exigirem do autor de 

uma infração que demonstre a proveniência lícita do presumido produto do crime ou de outros 

bens que possam ser objeto de perda.595  

  Dois importantes pontos surgem dessa cláusula convencional. É possível que a perda 

de bens seja estendida para outros bens, além daqueles abrangidos pelo tradicional conceito 

de “produto do crime”, e também que se imponha ao autor de uma infração o ônus de 

colaborar na demonstração da licitude do patrimônio perdível.596  

  A ideia da perda alargada reside essencialmente em dar maior amplitude ao objeto da 

perda. Ao invés de mantê-lo circunscrito ao patrimônio vinculado à infração penal 

especificamente discutida em juízo, amplia-se o objeto, conforme critérios adotados pelo 

legislador e compatíveis com os princípios e fundamentos constitucionais.  

  O mais importante: as convenções admitem a ampliação da clássica acepção do objeto 

da perda de bens.  

  Além desses compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, verifica-se uma 

crescente tendência internacional no sentido de se ampliar o objeto da perda de bens quando o 

assunto é criminalidade organizada, mediante a adoção da perda alargada.597  

  A Decisão-Quadro 2005/212/JAI do Conselho da União Europeia, de 24 de fevereiro 

de 2005, que tem como um de seus fundamentos a Convenção de Palermo (art. 12, item 7)598, 

prevê além da possibilidade da perda clássica, que os Estados também instituam os 

denominados “poderes alargados de declaração de perda” (art. 3º).  

  Essa Decisão-Quadro, após estabelecer um rol de infrações penais, cuja condenação é 

pressuposto para o uso dos “poderes alargados de perda” (art. 3º, item 1, a e b), impõe as 

condições mínimas para se adotar a perda alargada.  

  São elas: a) os bens tenham sido obtidos a partir das atividades criminosas da pessoa 

condenada por uma das infrações contidas no rol, durante um período anterior à condenação; 

b) os bens tenham sido obtidos a partir de atividades criminosas semelhantes da pessoa 

condenada por uma das infrações contidas no rol, durante um período anterior à condenação; 

c) o valor dos bens seja desproporcional em relação aos rendimentos legítimos da pessoa 

condenada e conclua-se que seja resultado da atividade criminosa da pessoa condenada (art. 

3º, item 2, a a c).  

                                                 
595 Cf. Convenção de Viena, art. 5, item 7; Convenção de Palermo, art. 12, item 7; Convenção de Mérida, art. 31, 
item 8. 
596 O assunto referente à proposta de modelo probatório para o acertamento patrimonial foi tratado no item 5.7.5. 
597 Para uma análise sobre a tentativa de se adotar a perda alargada na Espanha, cf. Gonzalo Quintero Olivares, 
Sobre la ampliación del comiso..., p. 2-7.  
598 Na parte introdutória da Decisão-Quadro 2005/212/JAI, o item 6 do “considerando” é expresso nesse sentido. 
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  Vê-se que as três situações estabelecem possibilidade de perda de bens sem específica 

vinculação com a infração penal discutida em juízo. Daí a expressão “poderes alargados da 

declaração de perda”.  

  A recente proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o 

congelamento e o confisco do produto do crime na União Europeia, de 12 de março de 2012, 

também projeta os poderes de perda alargada (art. 4º).  

 

5.5.1.2 Fundamentos constitucionais 

 

  Além das razões de ordem internacional, há fundamentos constitucionais a permitir a 

instituição da perda alargada no direito brasileiro.  

  O regime jurídico do direito de propriedade tem seu fundamento na Constituição 

Federal e esta não admite a propriedade decorrente de atividade ilícita.  

 Ao mesmo tempo em que garante o direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII), o texto 

constitucional estabelece o objetivo que a propriedade deverá perseguir: atender a sua função 

social (CF, art. 5º, XXIII).  

  A Constituição também prevê hipótese de aplicação de desapropriação, com 

pagamento mediante título de dívida pública, de propriedade que descumpra a função social 

(CF, art. 182, § 4º e 184).599 

  Diversos dispositivos no texto constitucional possibilitam a intervenção no direito de 

propriedade, entre eles: procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública (CF, art. 5º, XXIV); uso de propriedade particular no caso de iminente perigo público 

(CF, art. 5º, XXV); prevalência do princípio da função social da propriedade em relação à 

ordem econômica (CF, art. 170, II e III); expropriação no caso de uso de propriedade para fins 

de plantio ilegal de culturas e perda dos bens decorrentes do tráfico de drogas (CF, art. 243).  

 Em vários momentos o texto constitucional ressalta o valor função social da 

propriedade600 como algo essencial à nova concepção de propriedade: “A política de 

desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais 

fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.” (CF, art. 182, caput); “A propriedade 

urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 

                                                 
599 José Afonso da Silva, Curso..., p. 262. 
600 Para análise específica sobre a função social da propriedade, cf. José Afonso da Silva, Curso..., p. 272-275. 
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cidade expressas no plano diretor.” (CF, art. 182, § 2º); “A função social é cumprida quando a 

propriedade rural atende [...]” (CF, art. 186). 

  Ainda, a Constituição de 1988 instituiu nova relação entre a propriedade e o meio 

ambiente. O direito de propriedade foi relativizado como meio de se cumprir a função 

socioambiental. 

  Por ocasião da Declaração dos Direitos do Homem de 1789, a propriedade foi 

concebida como “direito inviolável e sagrado”601, porém à época já se tornava possível a 

restrição diante de necessidade pública comprovada por lei.602 Essa ideia jurídica vai 

influenciar o constituinte brasileiro, que, a contar da Constituição de 1824 até a Constituição 

de 1967, assegura o direito de propriedade com as tradicionais exceções em face do instituto 

da desapropriação.603 

  No entanto, foi apenas com o advento da Constituição de 1988 que a inviolabilidade 

do direito à propriedade foi garantida em dupla perspectiva: a de direitos individuais e a de 

direitos coletivos.  

  Conforme já afirmado, é garantido o direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII), porém 

condicionado ao atendimento da função social (CF, art. 5º, XXIII). Assim sendo, a 

propriedade passa a ter seu uso e gozo limitados pela necessidade de se respeitar o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, inserido como bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida (CF, art. 225, caput). 

  De todo esse arcabouço constitucional sobre a propriedade, conclui-se que a partir da 

Constituição de 1988 ela não mais pode ser compreendida exclusivamente como direito 

individual, nem como instituição de direito privado. A propriedade passou a ficar vinculada à 

necessidade de atender ao fim social.604  

  Se é certo que o princípio da função social não autoriza a supressão da propriedade 

privada, parece razoável admitir que nesta haja restrições, desde que necessárias e suficientes 

para dar cumprimento a sua finalidade. 

                                                 
601 Sobre a evolução do caráter absoluto do direito de propriedade, a contar da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789 até a concepção como função social, cf. José Afonso da Silva. Curso..., p. 263-
264. 
602 “Art. 17. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser 
quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir evidentemente e sob condição de justa e prévia 
indenização.” 
603 Cf. Celso Antonio Pacheco Fiorillo. Curso de direito ambiental brasileiro. 10ª ed. rev., atual. e ampl., São 
Paulo: Saraiva: 2009, p. 112-116. 
604 José Afonso da Silva, Curso..., p. 262-263. 
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  Assim, verifica-se que o direito de propriedade ganhou nova perspectiva: antes 

meramente individual, agora assume uma dimensão pública e social.605 

 A análise constitucional do direito de propriedade permitiu aferir que a propriedade 

somente se considera legítima se atender à sua função social. E para cumprimento dessa 

finalidade constitucional há que se ter como pressuposto que a propriedade seja legítima em 

sua origem.  

  Em outras palavras, a Constituição não tolera a propriedade adquirida de má-fé. Essa 

conclusão é extraída de uma análise sistemática de todo o texto constitucional, a partir dos 

valores que lhe são imanentes, entre eles a prevalência da boa-fé nas relações 

socioeconômicas.  

  Admitir o contrário, ou seja, uma permissão constitucional para que a propriedade 

ilegítima na origem pudesse cumprir legitimamente sua função social, seria trabalhar com 

contradições inconciliáveis no âmbito da Constituição.  

  A Constituição traz a sanção da expropriação para as glebas onde forem localizadas 

culturas ilegais de plantas psicotrópicas, bem como prevê a perda de todo e qualquer valor 

econômico decorrente do tráfico de drogas (CF, art. 243, caput, e pár. ún.). Ou seja, indica, de 

modo claro, que entre a aquisição ilegítima da propriedade e a destinação social há que existir 

um corte que venha a extirpar a propriedade de seu proprietário ou possuidor ilegítimo. Essa 

ruptura consiste exatamente na perda de bens.606 

  Com isso, conclui-se que o patrimônio ilícito não encontra amparo na Constituição 

Federal.  

 

5.5.2 Requisitos da perda alargada 

 

5.5.2.1 Legalidade 

 

  O primeiro requisito para a instituição da perda alargada é sua definição por lei.607 

Assim como hoje há a perda clássica e a perda subsidiária (perda do valor equivalente), é 

preciso que se inclua a “perda alargada” na legislação penal brasileira. 

 

 

                                                 
605 José Afonso da Silva, Curso..., p. 275. 
606 O texto constitucional ao dispor sobre isso se utiliza da terminologia confisco. Cf. art. 243, pár. ún. 
607 João Conde Correia afirma que “o confisco alargado não pode, obviamente, depender do arbítrio judicial” (Da 
proibição..., p. 103). 
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5.5.2.2 Rol de infrações penais 

 

  Como se viu, a perda alargada também será efeito da condenação penal. Porém, 

diferentemente da perda clássica e da perda subsidiária, a perda alargada deverá ser aplicada 

após a condenação por uma das infrações penais previamente estabelecidas pelo legislador e 

com enfoque para a repressão à criminalidade organizada.608 Alguns delitos devem 

necessariamente constar desse rol: tráfico de drogas; corrupção ativa e passiva; peculato; 

lavagem de dinheiro; crimes praticados por organizações criminosas. 

  A cautela de se vincular a aplicação da perda alargada à condenação de infrações 

penais previamente estabelecidas em rol restritivo é importante mecanismo de prevenção e 

vedação ao arbítrio. Essa restrição consiste em atuação legislativa que limite a incidência da 

perda alargada, visando ao atendimento de critérios de proporcionalidade.  

 

5.5.2.3 Patrimônio desproporcional e sem comprovação lícita 

 

  Outro requisito é a presença de patrimônio609 desproporcional do imputado quando 

comparado com seus rendimentos lícitos. Em outras palavras, deve ser exigida a presença de 

dois elementos: patrimônio desproporcional e sem comprovação lícita.  

 

5.5.2.4 Alcance temporal 

 

  O quarto requisito é de natureza temporal.  

  A perda alargada deve retroagir à data da prática da infração penal pela qual houve a 

condenação. A ideia aqui é abranger os bens adquiridos pelo agente sem qualquer justificativa 

lícita, em período anterior à infração penal pela qual foi condenado. Ou seja, o legislador olha 

                                                 
608 Em Portugal, a Lei 5/2002, de 11 de janeiro, que instituiu a perda alargada, estabelece como primeiro 
requisito para sua aplicação a condenação pela prática de um dos crimes do catálogo previsto em lei (art. 1º). 
Sobre o assunto, João Conde Correia, Da proibição..., p. 103-105, posiciona-se contrariamente à possibilidade 
de se alargar analogicamente o rol previsto na lei, independentemente dos resultados econômicos e de razões 
político-criminais. Também aponta para a desnecessidade de se considerar o quantum de pena aplicada. 
609 João Conde Correia, Da proibição..., p. 105, destaca a necessidade de o imputado possuir patrimônio, antes 
mesmo de ingressar no requisito da desproporcionalidade. Em Portugal, a Lei 5/2002, de 11 de janeiro, define o 
patrimônio do arguido como o conjunto de bens: “a) que estejam na titularidade do arguido, ou em relação aos 
quais ele tenha o domínio e o benefício, à data da constituição como arguido ou posteriormente; b) transferidos 
para terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, nos cinco anos anteriores à constituição 
como arguido; c) recebidos pelo arguido nos cinco anos anteriores à constituição como arguido, ainda que não se 
consiga determinar o seu destino” (art. 7º, 2, a a c).  
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para a vida pregressa do agente criminoso, já condenado, e verifica, com base em critérios 

objetivamente previstos, qual é o patrimônio ilegítimo.610  

 Como já afirmado, o modelo atual, feito para casos simples, circunscreve a perda ao 

produto do crime ou proveito derivado da específica infração discutida no processo principal. 

Esse modelo é insuficiente para a realidade atual, diante das situações de intervenção da 

criminalidade organizada. 

  O ponto de partida para a pretendida delimitação reside na legitimidade ou não do 

patrimônio incompatível com recursos lícitos, sobretudo por parte daquele que passou para a 

condição jurídica de condenado penalmente, ainda que a título provisório.  

  A condenação penal, nesses casos, gera a possibilidade jurídica de se discutir a 

legitimidade do patrimônio do imputado. Não há que se falar na existência de uma presunção 

de ilicitude patrimonial, porém num dever estatal de se aferir da forma mais abrangente 

possível o caráter de aquisição legítima. Para tanto, surge como razoável o estabelecimento de 

um critério temporal que definirá o marco inicial de possibilidade de análise do patrimônio do 

imputado.  

  Algumas hipóteses podem ser levantadas: a) a data da prática da infração penal 

imputada; b) o período anterior à prática da infração penal imputada. 

  Para a análise das situações expostas é preciso resgatar o primeiro ponto de 

delimitação do modelo projetado, qual seja, o da prévia definição legal de infrações penais a 

permitir o uso do procedimento em causa. 

  A finalidade da delimitação foi circunscrever, a partir da observância ao princípio da 

legalidade procedimental, que o modelo projetado serve para os casos de incidência da 

criminalidade organizada. A ideia não é a banalização e nem tem como fim fixar mecanismo 

de procrastinação do efeito patrimonial da condenação.  

  Com isso, a essência da criminalidade organizada remete à ideia de atuação contínua e 

com o fim de lucro. Assim, diferentemente de uma atuação individual, de natureza pontual e 

delimitada no tempo e espaço, as organizações criminosas, à semelhança de uma empresa 

com fim lícito, agem com regularidade.  

  Posto isso, a primeira opção – data da prática da infração penal imputada – não se 

afigura plausível com a natureza da criminalidade organizada, segundo a forma de atuação, já 

que essa alternativa é mais adequada para uma conduta individual, bem definida do tempo. A 

                                                 
610 Nota-se essa tendência em outros países, por exemplo, na Inglaterra, por meio do Drug Trafficking Act, de 
1994 (ver item 3.9.4), e em Portugal, por meio da Lei 5/2002, de 11 de janeiro (art. 7º, item 2, a a c) (ver item 
3.9.4.1). 
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regra para a criminalidade organizada, como visto é outra, qual seja, a da continuidade 

delitiva.  

 Assim, visando à definição de qual o limite temporal possível de se questionar o 

patrimônio eventualmente incompatível com a licitude, partindo-se da segunda alternativa, o 

ponto principal está em se abolir qualquer pretensão de ausência de limite temporal. Essa 

ideia não se afigura consentânea com o princípio da segurança jurídica e com critérios de 

proporcionalidade, aptos a garantir a legitimidade constitucional da medida.  

  A premissa, pois, está na necessidade de se estabelecer um marco inicial retroativo a 

contar da prática da infração penal pela qual houve a condenação.  

  Atualmente no sistema tributário brasileiro, há a previsão do prazo de cinco anos para 

a cobrança judicial do crédito tributário, a contar de sua constituição definitiva (Lei 

5.172/1966, art. 174). Trata-se de um prazo dado ao ente estatal para promover a cobrança dos 

tributos devidos. Ou seja, a medida tem natureza eminentemente patrimonial.  

  Vê-se, pois, que é pertinente utilizar como parâmetro para a definição do marco 

temporal para possível discussão patrimonial o prazo referido. Assim, chega-se ao período de 

cinco anos anterior à consumação da infração penal, como critério inicial para o acertamento 

patrimonial.  

 Qualquer critério temporal é melhor do que a inexistência de limites. 

   

5.5.3 Análise crítica da proposta de perda alargada à luz da regra da proporcionalidade 

 

 Como último ponto para justificar a adoção da perda alargada no Brasil, do modo 

como a propomos, é preciso analisá-la sob a ótica da regra da proporcionalidade.611 

  De fato, a perda alargada implica restrição ao direito fundamental à propriedade. Logo, 

é preciso aferir se a perda alargada, do modo como pretendida, passa pelos exames da 

adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito.612 

                                                 
611 Para análise dos aspectos terminológicos da regra da proporcionalidade, cf. Virgílio Afonso da Silva, O 
proporcional..., p. 24-27. Ainda, o mesmo autor, op. cit., p. 27-30, distingue a regra da proporcionalidade da 
razoabilidade. Esclarece que a regra da proporcionalidade surgiu no “desenvolvimento jurisprudencial do 
Tribunal Constitucional alemão” e, na forma em que se desenvolveu na jurisprudência constitucional alemã, 
“tem ela uma estrutura racionalmente definida, com sub-elementos independentes – a análise da adequação, da 
necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito – que são aplicados em uma ordem pré-definida, e que 
conferem à regra da proporcionalidade a individualidade que a diferencia, claramente, da mera exigência de 
razoabilidade.” 
612 Virgílio Afonso da Silva, O proporcional..., p. 24, afirma que a “regra da proporcionalidade é uma regra de 
interpretação e aplicação do direito” e seu objetivo “é fazer com que nenhuma restrição a direitos fundamentais 
tome dimensões desproporcionais”. Daí, conclui o autor, a razão de o ato estatal que implique restrição a direitos 
fundamentais passar pelos exames da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Para 
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  O ato estatal cuja análise crítica passa a ser feita é de natureza legislativa.613 Consiste 

na instituição, no Direito Penal brasileiro, da perda alargada.  

  Virgílio Afonso da Silva afirma que a regra da proporcionalidade não mais pode ser 

usada como sinônimo de proibição de excesso, conforme usado na construção do Tribunal 

Constitucional alemão. Esclarece o autor que “cada vez mais vem ganhando importância a 

discussão sobre a sua utilização para finalidade oposta, isto é, como instrumento contra a 

omissão ou contra a ação insuficiente dos poderes estatais.” Assim, além da proibição do 

excesso, fala-se hoje na proibição de insuficiência.614 

  Com isso, surgem duas perspectivas passíveis de análise crítica, conforme a regra da 

proporcionalidade, para a proposta da adoção da perda alargada. A inexistência do instituto 

implica uma insuficiência legislativa? Para a hipótese do advento da perda alargada, qual a 

justa medida para essa categoria jurídica a fim de amoldar-se aos critérios da 

proporcionalidade, evitando-se o excesso?  

  Para a primeira questão, viu-se que inexiste no direito brasileiro mecanismo apto a 

questionar o patrimônio desproporcional do condenado, especialmente nos casos de 

criminalidade organizada, sem qualquer vinculação com o fato discutido em juízo. Essa 

situação afigura-se em descompasso com três aspectos: a ordem constitucional vigente, os 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e a realidade social.  

  Com isso, identifica-se uma insuficiência legislativa. Logo, surge o dever de se suprir 

essa omissão.  

  Para a outra indagação, é preciso que a análise perquira as sub-regras da regra da 

proporcionalidade, na ordem pré-definida para sua aplicação: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito.615  

                                                                                                                                                         
análise da proporcionalidade “como método para a justificação de intervenções em direitos fundamentais e para 
solução de suas colisões”, cf. Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins. Teoria geral..., 2ª ed., p. 159-209. Ver, 
ainda, sobre o princípio da proporcionalidade e sua relação com os direitos fundamentais, Peter Häberle. La 
garantia del contenido esencial de los derechos fundamentales en la ley fundamental de Bonn. Trad. Joaquín 
Brage Camazano. Madrid: Dykinson, 2003, p. 67-69. 
613 E esse pressuposto de natureza formal é o primeiro para que restrições a direitos fundamentais estejam em 
conformidade com a proporcionalidade: dever de observância ao princípio da legalidade. O outro é de natureza 
material, e impõe a justificação teleológica da medida. Cf. Nicolas Gonzalez-Cuellar Serrano, 
Proporcionalidad..., p. 69-71. 
614 O proporcional..., p. 27. 
615 Virgílio Afonso da Silva, O proporcional..., p. 34, afirma que para a correta aplicação da regra da 
proporcionalidade faz-se imprescindível a obediência à “ordem pré-definida em que as sub-regras se 
relacionam.” Acrescenta o autor: “A real importância dessa ordem fica patente quando se tem em mente que a 
aplicação da regra da proporcionalidade nem sempre implica a análise de todas as suas três sub-regras. Pode-se 
dizer que tais sub-regras relacionam-se de forma subsidiária entre si.” [...] “Em termos claros e concretos, com 
subsidiariedade quer-se dizer que a análise da necessidade só é exigível se, e somente se, o caso já não tiver sido 
resolvido com a análise da adequação; e a análise da proporcionalidade em sentido estrito só é imprescindível, se 
o problema já não tiver sido solucionado com as análises da adequação e da necessidade.” 
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  Com a perda alargada, parte-se do princípio de que haverá restrição ao direito 

fundamental à propriedade. Enquanto não demonstrada a ilegitimidade do patrimônio, 

segundo os critérios adotados pelo legislador, presume-se que o mesmo é legítimo. 

  É adequada a instituição da perda alargada no Brasil? 

  O ato estatal será adequado se o seu emprego permitir que o objetivo pretendido seja 

alcançado ou ao menos fomentado.616 A perda alargada visa à prevenção e repressão do uso, 

do gozo e da disposição do patrimônio ilícito, desproporcional aos ganhos licitamente obtidos, 

do agente condenado por uma das infrações previamente estabelecidas pelo legislador.617 

Como visto, a perda alargada incidirá somente após a condenação, e a partir de um rol 

restritivo de infrações penais, vinculadas à criminalidade organizada. 

  A medida afigura-se invasiva, pois alcança patrimônio não necessariamente vinculado 

ao crime especificamente discutido em juízo. Porém incide sobre patrimônio ilegítimo, não 

tutelado juridicamente e em situações excepcionais, previstas criteriosamente em lei. Com 

isso, fomenta-se o repúdio estatal ao patrimônio ilegítimo, derivado da criminalidade 

organizada, daí ser adequada a instituição da perda alargada. 

  É necessária a instituição da perda alargada no Brasil? 

  A necessidade vincula-se ao alcance do objetivo e do fomento do ato estatal que 

restringe direito fundamental, mas na menor intensidade possível. Ou seja, a limitação do 

direito fundamental deve ocorrer no menor nível de ofensa. Para tanto, o exame da 

necessidade revela-se de natureza comparativa. É preciso verificar quais são as medidas 

passíveis de atingir determinados objetivos e fomentos estatais. A comparação entre elas 

permitirá aferir qual a medida menos agressiva ao direito fundamental que será limitado.618 

  A perda alargada terá seu alcance limitado. Apenas nas hipóteses de condenação por 

infrações penais previamente definidas em lei, e vinculadas à criminalidade organizada, é que 

será possível buscar a declaração de perda alargada. Essa limitação objetiva já implica 

razoável diminuição das hipóteses de supostas ofensas ao direito de propriedade. 

  Além disso, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro hipótese que permita atingir 

no bojo de um processo penal, o patrimônio ilícito daquele que é condenado por infração 

                                                 
616 Virgílio Afonso da Silva, O proporcional..., p. 37. 
617 Depois da observância do princípio da legalidade, de natureza formal, o princípio da justificação teleológica, 
de natureza material, surge como o segundo pressuposto para a aplicação da proporcionalidade. A finalidade da 
medida pretendida há de ser constitucionalmente legítima. Sobre isso, ver Nicolas Gonzalez-Cuellar Serrano, 
Proporcionalidad..., p. 99-106. 
618 Virgílio Afonso da Silva, O proporcional..., p. 38. O autor bem exemplifica o assunto: “Suponha-se que, para 
promover o objetivo O, o Estado adote a medida M1, que limita o direito fundamental D. Se houver uma medida 
M2 que, tanto quanto M1, seja adequada para promover com igual eficiência o objetivo O, mas limite o direito 
fundamental D em menor intensidade, então a medida M1, utilizada pelo Estado, não é necessária.” 
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penal vinculada à prática da criminalidade organizada, sem a necessidade de se demonstrar o 

específico elo com a infração penal discutida em juízo.619 

  É preciso buscar outras medidas que possam igualmente atingir os objetivos e 

fomentos pretendidos com a perda alargada. Da comparação entre elas resultará a medida 

menos invasiva à propriedade. 

  Duas outras vias surgem como possíveis para prevenir e reprimir o patrimônio 

derivado de atividade ilícita, a partir da condenação penal. Uma delas está em invocar a via 

administrativa fiscal para se atingir esse intento. A outra está no uso da via civil, à semelhança 

do que ocorre na ação de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa (Lei 

8.429/1992). 

  A via fiscal não necessariamente implicará repressão ao patrimônio ilícito, senão meio 

hábil a exigir o recolhimento de tributos, sem qualquer preocupação com a origem da 

aquisição patrimonial. Portanto, a medida não é adequada para a finalidade almejada. 

  A via civil é possível,620 porém não elimina a possibilidade de se aproveitar o processo 

penal para aplicação da perda alargada. Aliás, é exatamente esse mecanismo que ocorre com a 

reparação do dano. A perda de bens clássica, declarada no processo penal, também poderia ser 

remetida para o juízo civil, autonomamente. A ideia de se aproveitar o processo penal em 

ambos os casos, na reparação do dano e na perda de bens, leva em conta a natureza pública e 

social dessas consequências da condenação penal.  

  Vê-se, pois, que a perda alargada, inserida no âmbito do processo penal, e do modo 

como projetada, não gera restrição maior ao direito de propriedade do que em outras vias. 

Além disso, a relevância pública e social do instituto justifica o aproveitamento do processo 

penal para sua aplicação.  

  Tais circunstâncias geram a presença da necessidade da medida.  

  A instituição da perda alargada encontra amparo na sub-regra da proporcionalidade em 

sentido estrito? 

  A proporcionalidade em sentido estrito viabiliza “o sopesamento entre a intensidade 

da restrição ao direito fundamental atingido e a importância da realização do direito 

fundamental que com ele colide e que fundamenta a adoção da medida restritiva”.621  

                                                 
619 A exceção fica por conta da possibilidade de se obter a declaração de perda dos ganhos ilícitos derivados da 
prática de improbidade administrativa, cujas situações são restritas aos agentes públicos e terceiros beneficiários 
(Lei 8.429/1992). 
620 Há em trâmite no Congresso Nacional o Projeto de Lei 5.681/2013, que se iniciou na Câmara dos Deputados, 
que cuida de proposta de instituição da ação civil pública visando à extinção de domínio. 
621 Virgílio Afonso da Silva, O proporcional..., p. 40.  
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  A ponderação entre o fim a ser alcançado e fomentado (prevenção e repressão ao 

patrimônio ilícito) e a limitação pretendida (restrição à propriedade) é imprescindível para se 

aferir a relevância da finalidade almejada. Em outras palavras, o fim a ser atingido justifica ou 

não a restrição?  

  A restituição à sociedade de um patrimônio desproporcional e sem comprovação lícita 

justifica a restrição à propriedade. Logo, a instituição da perda alargada no Brasil afigura-se 

proporcional. 

      

5.6 O procedimento e o processo penal patrimonial 

 

5.6.1 Considerações preliminares 

 

 A concepção de procedimento evoluiu ao longo do tempo, confundindo-se, no início, 

com o próprio processo, passando pela fase de “expressão externa do movimento processual” 

até ser concebido como “expressão essencial da unidade do processo”.622 

  Atualmente, o procedimento assumiu a conformação de unidade, o que permite 

também conceber o processo de tal forma. Assim, o processo passou a ser conceituado como 

“procedimento realizado em contraditório, ou como entidade complexa formada por um 

conjunto de atos e situações”.623  

  O procedimento é que permite ligar os atos processuais, encaminhando-os, 

ordenadamente, até a efetiva prestação jurisdicional, provimento estatal almejado pelas partes 

e preparado pela atividade de todos os que atuam no processo.624 

  Além de alcançar posição de instituto fundamental no direito processual, o 

procedimento passou a ser visto, na atualidade, como um direito fundamental.625  

  Conforme a sistematização feita por Robert Alexy quanto aos direitos fundamentais na 

perspectiva subjetiva626, o direito ao procedimento acha-se inserido entre o direito a ações 

                                                 
622 Antonio Scarance Fernandes. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 23. Para estudo específico sobre as três grandes fases do procedimento, cf. 
Teoria..., p. 24-36; Incidente processual: questão incidental, procedimento incidental. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1991, p. 69-80. 
623 Antonio Scarance Fernandes, Teoria..., p. 30-31. 
624 Antonio Scarance Fernandes, Teoria..., p. 31. Sobre o tema, esclarece o autor: “Os atos singulares que o 
compõem estão postos pelo legislador de forma sucessiva, um constituindo consequência do precedente e 
condição necessária do sucessivo. Por outro lado, esses atos, apesar de permanecerem distintos, estão todos 
ordenados para o alcance do mesmo resultado” (Teoria..., p. 31). 
625 Cf. Robert Alexy, Teoría..., p. 454-459.  
626 Sobre isso, ver item 5.3.1. 
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positivas do Estado para concretizar os direitos fundamentais.627 Por procedimento, na visão 

de Alexy, compreende-se o “sistema de regras e/ou princípios para a obtenção de um 

resultado”.628 

  

5.6.2 O procedimento e o processo penal 

 

  Partindo-se da visão de Alexy e inserindo-a no processo penal, conclui-se que o direito 

a um procedimento não configura direito a uma sequência certa e detalhada de atos e fases 

processuais, mas o direito a um sistema de regras e princípios, fundado em normas 

constitucionais do devido processo penal. Tais normas consistem em verdadeiros paradigmas 

procedimentais, que devem ser observados pelo legislador quando da criação de 

procedimentos processuais penais.629 

  Assim, com o fim de identificar quais são essas estruturas procedimentais no âmbito 

processual penal, é possível partir dos seguintes princípios fundamentais: a) princípio 

acusatório; b) princípio da imparcialidade do órgão julgador; c) princípio da ampla defesa; d) 

princípio da igualdade das partes e do contraditório.630 

  Desse modo, segundo Antonio Scarance Fernandes, surgem as seguintes diretrizes 

paradigmáticas que devem ser observadas para a construção de um procedimento processual 

penal justo, que equilibre a eficiência e o garantismo: 

  “a) o ato inicial do procedimento deve consubstanciar acusação oferecida por sujeito 

distinto do juiz, incumbindo-lhe delimitar o fato que constitui o objeto do processo e do 

julgamento; 

 b) os atos do procedimento devem ser desenvolvidos de modo a proporcionar a 

atuação imparcial do juiz e a participação contraditória e igualitária das partes; na ordem 

procedimental, devem ser proporcionados à defesa meios eficazes para reagir à acusação 

formulada e aos atos praticados pelo órgão acusatório; 

  c) durante o procedimento, devem ser reservadas fases especiais para que a acusação e 

a defesa possam provar as suas alegações; o julgamento só pode ser proferido após a produção 

                                                 
627 Cf. Robert Alexy, Teoría..., p. 456-457. Antonio Scarance Fernandes, Teoria..., p. 37-38, também utiliza o 
mesmo entendimento de Alexy. 
628 Robert Alexy, Teoría..., p. 457. 
629 Antonio Scarance Fernandes, Teoria..., p. 43-44. 
630 Essa sistematização é de Antonio Scarance Fernandes, Teoria..., p. 44-46. 
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de prova pelas partes e depois que essas tenham se manifestado a respeito da prova 

realizada”.631 

  Cumpre agora verificar se o atual modelo de procedimento penal é suficiente, a partir 

das diretrizes acima estabelecidas, para atender à proposta de um processo penal patrimonial.  

 

5.6.3 Reflexões críticas ao atual modelo do procedimento penal 

 

  O atual modelo do procedimento penal brasileiro está vinculado à clássica concepção 

de Direito Penal, que se preocupa predominantemente com a definição da culpa e com a 

finalidade retributiva das penas, descuidando-se das consequências patrimoniais da conduta.  

  Foi visto que no direito brasileiro a perda de bens tem como pressuposto a condenação 

penal. 

  A instrução processual penal se desenvolverá tendo como principal objeto a discussão 

sobre a ocorrência ou não da culpabilidade. E até aqui está correto. O problema ocorre na 

redução da discussão patrimonial, que será limitada ao âmbito do procedimento incidental de 

sequestro. 

  O Ministério Público preocupa-se em concentrar a atenção na comprovação da 

culpabilidade. A ausência disso leva automaticamente à inexistência da perda de bens. 

  A defesa, por sua vez, vê-se compelida a defender-se apenas da discussão quanto à 

culpa, pois a resistência quanto à imputação patrimonial pode transparecer admissão do fato 

principal. Sem a prévia definição da culpabilidade é muito difícil defender-se do patrimônio 

supostamente ilícito.  

  Em casos simples poderá até ocorrer discussão simultânea entre culpabilidade e 

patrimônio, por exemplo, envolvendo veículo usado para o transporte de drogas ou imóvel 

adquirido pelo suposto traficante durante as investigações.  

  Nas situações complexas, que envolvem razoável patrimônio supostamente 

incompatível com fontes lícitas de rendimentos (hipóteses envolvendo empresas; diversos 

bens imóveis e móveis), será inviável, senão muito difícil, a discussão simultânea entre 

culpabilidade e patrimônio suspeito.  

  E as dificuldades serão tanto para o Ministério Público quanto para a defesa. 

                                                 
631 Antonio Scarance Fernandes, Teoria..., p. 45-46. O autor realiza importantes considerações, que serão muito 
úteis ao presente estudo, no sentido de que tais diretrizes paradigmáticas não são exaustivas, e que também 
variam de acordo com a época, a tradição e cultura jurídica de um país. De outro lado, afirma que por ocasião da 
construção do procedimento deve se levar em consideração a realidade subjacente, o que implica a necessidade 
de diversas formas procedimentais (Teoria..., p. 46). Sobre as diversas formas procedimentais o autor realiza 
específica abordagem, cf. O direito ao procedimento e as variações procedimentais, seção 3, Teoria..., p. 47-62. 
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 Para a acusação, haverá violação ao direito à prova. Na medida em que essa estrutura 

procedimental leva à necessidade de discutir com maior ênfase os aspectos da culpabilidade, 

inexistindo momento específico para o debate em torno do patrimônio suspeito, há nítida 

limitação ao direito à prova. 

  Para a defesa, haverá violação à presunção de inocência e ao princípio do nemo tenetur 

se detegere.632 Se o acusado nessa fase processual tem o estado de inocência e o consequente 

direito ao silêncio a seu favor, não é possível imaginar um debate em torno de questões 

patrimoniais complexas sem atingir aspectos que possam tocar na culpabilidade e, portanto, 

violar aquelas garantias.    

  Outro ponto a merecer crítica está na simultaneidade de julgamento da culpabilidade e 

da perda de bens.  

  A decisão de ambos aspectos na fase da sentença bem indica a redução do papel da 

perda de bens na atual conformação do direito brasileiro. Essa constatação decorre das críticas 

anteriores, pois a perda de bens será decidida diante de um conjunto probatório que se dirigiu 

predominantemente a aspectos da culpabilidade.633  

  Essa estrutura aplica-se tanto à criminalidade comum quanto à criminalidade 

organizada. Daí a necessidade de se projetar um modelo de procedimento penal adequado 

para a repressão e prevenção ao patrimônio derivado da criminalidade organizada.  

  

5.6.4 Proposta de procedimento penal patrimonial  

 

5.6.4.1 Considerações preliminares 

    

  O estudo dos modelos internacionais e estrangeiros foi útil para se constatar a cada vez 

mais presente tendência mundial de se dar autonomia ao procedimento patrimonial em relação 

ao procedimento penal.634 

                                                 
632 Essa crítica também é feita ao sistema português de perda alargada. Cf. João Conde Correia, Da proibição..., 
p. 117-118. 
633 Essa crítica apoia-se na percepção de Antonio Scarance Fernandes, A reação defensiva..., p. 276-281, quanto 
à necessidade da reação defensiva à pena aplicável. Inexiste no ordenamento processual brasileiro uma fase 
posterior à fixação da culpa para discussão a respeito da pena a ser aplicada. Afirma o autor que, se a 
condenação é certa, de rigor que seja em parâmetros mais próximos do justo. 
634 O estudo desse aspecto foi feito no capítulo 3, especialmente nos itens 3.7, 3.8 e 3.9. João Conde Correia 
discorre sobre “a autonomização do procedimento patrimonial face ao procedimento penal” (Da proibição..., p. 
53-54). Afirma Anna Maria Maugeri, em tradução livre, o seguinte: “Do exame comparatístico, 
independentemente do modelo de confisco adotado – mesmo também em relação ao confisco clássico, fundado 
sobre o acertamento do nexo de causalidade entre o bem e um específico crime –, emerge a tendência do 
legislador moderno à separação do procedimento voltado ao acertamento da responsabilidade penal, daquele 
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  Se a perda de bens, tanto na concepção clássica quanto no modelo projetado para a 

perda alargada, é tratada como efeito da condenação, e quanto a isso o estudo não se preocupa 

em refletir e criticar, o importante é perceber a necessidade de dois procedimentos bem 

distintos: um para acertamento e juízo da culpabilidade; outro para acertamento e juízo do 

patrimônio suspeito.  

  Essa distinção de procedimentos, cada qual com seus princípios e regras próprios, 

viabiliza a eficiência no exercício das normas repressivas e a proteção de direitos e garantias 

fundamentais do imputado. A duplicidade dos procedimentos, nesse caso, aumenta a garantia 

do direito à prova e à ampla defesa, viabilizando a prevalência de um processo penal justo.  

  Daí a relevância de que o procedimento penal deva ser construído para cada específica 

situação concreta, levando-se em consideração suas peculiaridades, com o fim de preservar, 

do modo mais amplo possível, o binômio eficiência e garantismo.635 

  O modelo projetado, de estabelecimento de dois procedimentos para obtenção de 

resultados diversos, já existe no sistema processual penal brasileiro, em relação à reparação do 

dano.  

  Conforme visto, as medidas assecuratórias, especialmente a especialização e registro 

de hipoteca legal e arresto, são destinadas a garantir a reparação do dano. 

  Conquanto sejam obtidas no processo penal, elas geram efeitos no juízo civil.636 A 

condenação penal permite apenas o advento do título executório, cujo quantum deverá ser 

objeto de acertamento em processo distinto, de natureza civil inclusive.637 Vê-se, assim, nítida 

divisão entre os resultados: definição da culpabilidade e fixação definitiva do valor de 

reparação do dano.638 

                                                                                                                                                         
destinado ao acertamento dos pressupostos do confisco, com o fim de garantir uma mais eficaz luta contra a 
acumulação de patrimônio ilícito; isto através da criação de um procedimento patrimonial acessório ou, mesmo, 
de um procedimento autônomo, onde não seja possível agir contra a pessoa, até admitir em tais ordenamentos 
uma verdadeira e própria actio in rem” (La conformità..., p. 120-121). 
635 Sobre o tema, afirma Antonio Scarance Fernandes: “Não decorre da existência de um direito ao 
procedimento, formado em consonância com as diretrizes paradigmáticas extraídas dos princípios e regras do 
devido processo penal, a necessidade de ser construído um único procedimento, aplicável a todas as situações 
concretas. Além dos ataques atuais ao ideal de um procedimento único, a história mostrou que, de uma ou outra 
forma, ante a diversidade de infrações penais e de situações concretas, os países sempre trabalharam com tipos 
diversos de procedimentos” (cf. Teoria..., p. 47). 
636 Ruy Sérgio Rebello Pinho, A reparação do dano..., p. 191-194, ao discutir sobre a reparação do dano e seus 
reflexos no processo penal, trata dos efeitos civis da sentença penal. Afirma que “admitir ou rejeitar a autoridade 
da coisa julgada penal sobre o cível é assunto sobretudo de oportunidade, e de utilidade social. Desta forma, cada 
Estado realiza uma escolha política, que pode variar no tempo” (A reparação do dano..., p. 191). 
637 A possibilidade de se fixar valor mínimo para a reparação dos danos, no momento da sentença (art. 387, IV, 
CPP), não mitiga o caráter bifásico desse procedimento. 
638 A preocupação com a necessidade de haver essa distinção de procedimento probatório para o acertamento da 
culpabilidade e para a definição da reparação do dano também foi observada por Antonio Scarance Fernandes, O 
papel da vítima..., p. 164-165. Diante de iniciativa do Ministério da Justiça, em 30 de junho de 1993, para alterar 
os artigos 531-539 do Código de Processo Penal, visando à fixação na sentença da reparação do dano à vítima, o 
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  A presente proposta de instituição de procedimentos distintos para a análise da 

culpabilidade e do patrimônio suspeito também se apoia em proposta de Antonio Scarance 

Fernandes, porém em análise referente à pena aplicável.639 

  Para superar a dificuldade de o imputado defender-se do fato imputado e da pena 

aplicável, antes da definição da culpa, propõe o autor “a separação do julgamento em duas 

fases distintas, uma destinada ao julgamento do fato e à afirmação da culpa, outra à fixação da 

pena.” A essa divisão denomina-se cesura.640 O julgamento da causa é cindido em duas partes, 

mantendo-se, porém, sua unidade.641  

  Voltando à necessidade de se estabelecer um procedimento penal patrimonial, é 

possível dele extrair os seguintes ganhos. 

  Permite às partes o exercício exclusivo da atividade probatória para a culpabilidade e 

para o patrimônio suspeito, em momentos distintos. Logo, o exercício do contraditório torna-

se efetivo.  

  Além disso, o ideal dentro de um procedimento que se estrutura nas diretrizes 

paradigmáticas já postas é que o julgamento se realize após a efetiva produção de prova pelas 

partes, e após a manifestação delas a respeito do material produzido.  

  Assim, quando do juízo da culpabilidade, a atividade judicial terá como conjunto 

probatório aquele produzido com a finalidade de discutir apenas o fato principal. Quando do 

juízo da perda de bens, a atividade judicial terá em mãos os elementos probatórios destinados 

exclusivamente ao patrimônio perdível.  

  Cumpre agora verificar os principais requisitos para o modelo de procedimental 

patrimonial.  

 

 

                                                                                                                                                         
autor criticou o modelo projetado, o que fez com base no prejuízo ao direito à prova. “Prescreve-se que, para a 
fixação do valor dos danos e prejuízos, deverá o juiz basear-se nos elementos probatórios destinados 
exclusivamente à apuração da indenização; contudo, para que isso fosse possível necessária seria a admissão do 
sistema da cumulação das ações penal e civil e um tratamento amplo e abrangente da ação civil: só assim poderia 
a vítima, como titular do direito à reparação, requerer e produzir prova”. 
639 O autor, A reação..., p. 281-290, discorre sobre a “alternativa da cisão do julgamento como oportunidade de 
se discutir a pena” em capítulo destinado à reação defensiva à pena aplicável. Para estudo sobre os juízos 
distintos quanto à culpabilidade (questão da culpa) e à pena (questão da sanção), a denominada césure, e as 
repercussões processuais penais, cf. José Manuel Damião da Cunha, O caso julgado..., p. 73-135. 
640 Antonio Scarance Fernandes, A reação..., p. 281. 
641 Antonio Scarance Fernandes, A reação..., p. 282-283, aponta fontes históricas sobre a origem da separação do 
julgamento. Em Atenas, o julgamento era dividido em dois momentos: votava-se, primeiro, em relação à 
culpabilidade e, na sequência, em relação à pena. O autor também menciona a existência de julgamento bipartido 
no júri do Direito inglês. Com recente aplicação, menciona que nos Estados Unidos separa-se a fase da 
conviction, destinada ao estabelecimento da culpa, da fase da sentence, voltada para a fixação da pena. Ainda, o 
autor relata experiência análoga na França, na Noruega e em Portugal. 
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5.6.4.2 Requisitos  

   

5.6.4.2.1 Competência 

 

  O juízo competente para o procedimento patrimonial é o juízo da culpabilidade. 

Cuida-se de um procedimento acessório ao processo principal. 

 

5.6.4.2.2 Início 

 

  O momento inicial do procedimento patrimonial dá-se após a condenação, 

independentemente do trânsito em julgado. 

 

5.6.4.2.3 Critério de oportunidade  

 

  O modelo projetado não deve ser adotado para revogar o atual. O uso do modelo 

projetado deve ocorrer apenas quando necessário, levando-se em conta as peculiaridades do 

caso concreto. Evidente que a condição de seu uso é a condenação por um dos crimes do rol 

estabelecido. 

  Pode ser que inexista circunstância a justificar a necessidade de específica discussão 

patrimonial. O patrimônio suspeito revela-se inexpressivo e a acusação e a defesa consentem 

em dispensar a fase de acertamento patrimonial. 

 A recente Lei 12.850/2013, que definiu organização criminosa e dispôs sobre 

investigação criminal, entre outras coisas, prevê a hipótese de concessão de perdão judicial, 

para o caso de colaboração que tenha como resultado a “recuperação total ou parcial do 

produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa” (art. 4º, 

IV). 

  É possível que o agente colaborador apresente aos órgãos estatais bens adquiridos com 

os proventos da infração penal, admitindo, inclusive, tal origem. Ou, ainda, diante da 

possibilidade de perda do valor equivalente, que o colaborador efetue a entrega de bens 

lícitos, em substituição aos adquiridos ilicitamente.  

  Essas situações justificam a facultatividade do uso do modelo projetado, e não sua 

obrigatoriedade. Assim, caberá ao juiz, além de verificar a presença dos requisitos legais para 
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a adoção do modelo projetado, também avaliar a necessidade da instituição do procedimento 

penal para debate sobre o patrimônio suspeito.642 

  A adoção de critérios de proporcionalidade tem-se revelado uma tendência do 

legislador brasileiro, no âmbito processual penal. 

  A Lei 12.403/2011, que alterou o Código de Processo Penal ao dispor sobre as 

medidas cautelares pessoais, determinou expressamente que a aplicação dessas medidas deve 

justificar-se mediante a prévia observância dos seguintes requisitos: a) necessidade para 

aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente 

previstos, para evitar a prática de infrações penais; b) adequação da medida à gravidade do 

crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (CPP, art. 282, I e 

II).  

  Vê-se que há uma tendência legislativa de positivação dos parâmetros da necessidade, 

da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito. Esse movimento legislativo, que 

transpõe a teoria para o comando normativo, revela o valor que está sendo dado em não mais 

se consentir, no âmbito do processo penal, com a aplicação de dispositivos legais de modo 

automático e sem efetivo juízo crítico quanto à real presença dos requisitos da 

proporcionalidade.  

   Ainda sobre a Lei 12.850/2013, ela instituiu situação que veio a mitigar a tradicional 

regra da obrigatoriedade da ação penal pública643, diante da adoção do princípio da 

oportunidade, na sua forma regrada.644  

  Agora, é possível que o Ministério Público deixe de ofertar a denúncia em relação ao 

agente colaborador, desde que ele não seja o líder da organização criminosa e também seja o 

primeiro a prestar efetiva colaboração (art. 4º, § 4º, I e II).645  

                                                 
642 Esse critério também é adotado por Antonio Scarance Fernandes, quando de seu estudo sobre a reação 
defensiva à pena aplicável. Nele o autor defende a separação do julgamento. Há um juízo para definir a culpa e, 
após, inaugura-se uma fase para debater a pena aplicável. Sobre o caráter facultativo de tal proposta, assim 
afirma o autor: “A regra deve ser a facultatividade, não a obrigatoriedade, porque só o caso concreto mostrará a 
necessidade de a pena ser objeto de apreciação destacada, cabendo ao juiz avaliar se o prévio e específico debate 
sobre a pena deve ser determinado” (cf. A reação..., p. 288). 
643 Sobre a tradicional regra da obrigatoriedade de o Ministério Público ofertar a denúncia, afirma Vicente Greco 
Filho: “Existindo elementos probatórios razoáveis, o Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia. O juízo 
de formação da opinio delicti, por parte do órgão do Ministério Público, é um juízo vinculado de legalidade e 
não de oportunidade ou conveniência. A relação entre a infração penal e a propositura da ação penal é uma 
relação de obrigatoriedade e não de eventualidade” (Manual..., 10ª ed., p. 135). A Lei 9.099/1995, que instituiu 
os Juizados Especiais Criminais para infrações penais de menor potencial ofensivo, deu o primeiro passo para 
mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal, com a adoção do instituto da transação penal (art. 76). 
644 Sergio Fernando Moro, discorrendo sobre o crime de lavagem de dinheiro, posiciona-se favoravelmente à 
adoção do princípio da oportunidade. Defende uma revisão do processo penal brasileiro, tecendo críticas à 
“suposta neutralidade do princípio da obrigatoriedade”. Para o autor, esse princípio “leva à concentração das 
energias das instituições pátrias sobre determinada espécie de criminalidade, com prejuízo para a apuração e 
persecução de casos criminais de elevada gravidade” (Crime..., p. 97-98). 
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  Caminha, pois, a legislação, mesmo no tocante a fatos envolvendo a criminalidade 

organizada, para um alargamento do âmbito de discricionariedade do Ministério Público, em 

relação a situações que revelem a desnecessidade do uso do processo penal. E essa tendência 

apresenta-se, a nosso juízo, positiva.  

 

5.6.4.2.4 Autonomia 

 

  O procedimento patrimonial será de natureza objetiva, limitando-se a discussão ao 

patrimônio suspeito, imputado como desproporcional frente às justificativas de licitude.  

  Não obstante ser acessório e, portanto, vinculado ao processo principal, pois a 

prestação jurisdicional se apresentará plena somente após a decisão sobre a perda de bens, a 

autonomia procedimental permitirá o estabelecimento de regras e princípios próprios para o 

procedimento penal patrimonial,646 o que vai ao encontro do princípio da igualdade. Situações 

distintas permitem o estabelecimento de variações procedimentais. 

  

 5.6.4.2.5 Base procedimental própria 

 

  Decorrência da autonomia procedimental, o procedimento patrimonial terá base 

procedimental própria. Isso se revela importante para que o procedimento principal tenha seu 

curso natural, não sendo a discussão patrimonial fonte de suspensão de eventual trâmite 

recursal. O procedimento patrimonial é efeito do procedimento principal e não incidente que 

tenha o condão de paralisar o seu andamento. 

  Outro ponto que dá relevância ao processamento do acertamento patrimonial em base 

procedimental própria é que se permite que a produção probatória produzida nesse 

procedimento fique circunscrita a ele, inviabilizando qualquer contaminação da análise 

recursal quanto à culpa.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
645 Eduardo Araujo da Silva, Organizações..., p. 62-63, também vê nessa hipótese a adoção do “princípio da 
oportunidade da ação penal pública na sua forma regrada ou regulada. [...] Não se trata de adoção da 
oportunidade em sua pureza, pois o Ministério Público está sujeito às regras legais que regem o instituto.” 
646 João Conde Correia, Da proibição..., p. 54. Afirma Anna Maria Maugeri, sobre o assunto: “Se pode valorar 
positivamente a possibilidade de aplicar o confisco em procedimentos autônomos do procedimento penal, porque 
isso permite adequar a estrutura do procedimento às particulares exigências dos acertamentos probatórios de 
caráter patrimonial [...]” (La conformità..., p. 123). 
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5.6.4.3 Fases do procedimento 

 

  Serão quatro as principais fases do procedimento patrimonial.  

  O início será a partir da imputação patrimonial, feita pelo Ministério Público, 

indicando de modo claro e objetivo, com elementos informativos aptos a permitir o 

prosseguimento do procedimento, o patrimônio do agente e a parcela desproporcional aos 

rendimentos lícitos. 

  Em seguida, a defesa terá a faculdade de ofertar resistência à imputação patrimonial.  

  Após as partes terão o direito à ampla produção de prova, com alegações 

subsequentes. Somente com a conclusão dessas fases é que o juiz decidirá quanto à perda 

alargada de bens. 

 

5.7 A prova e o processo penal patrimonial 

 

5.7.1 Presunção de inocência: considerações preliminares 

 

  A presunção de inocência tem suas origens no período do Iluminismo, sendo inserida 

na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789.647 Razões político-filosóficas 

justificaram esse fato, fundado muito mais em critérios político-sociais do que propriamente 

em aspectos técnico-jurídicos.648 

 Durante a Idade Média, o sistema probatório vigente era o da prova legal. Por esse 

sistema, o legislador definia o peso e a necessidade de cada prova, deixando ao juiz a tarefa de 

                                                 
647 Esse é o primeiro marco legislativo de positivação da presunção de inocência. Sobre isso, ver Maurício 
Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 178; Alexandra Vilela. Considerações acerca da presunção de inocência 
em direito processual penal. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 33-35. Renato Barão Varalda indica três 
diferentes orientações, a partir de contextos históricos diversos, para a presunção de inocência. A primeira deu-se 
na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na França; a segunda no debate das escolas penais 
italianas e a terceira que resultou no art. 11.1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Essa 
última influenciou diversos países, como também outros textos internacionais (Restrição ao princípio da 
presunção de inocência: prisão preventiva e ordem pública. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2007, p. 
17). 
648 Alexandra Vilela, Considerações..., p. 34, esclarece que a presunção de inocência reagiu contra “os excessos e 
abusos do processo penal até então vigente”, fundado na culpabilidade, o que legitimava a tortura e dava excesso 
de poderes aos órgãos de investigação, de acusação e ao juiz. A mesma autora, Considerações..., p. 30-33, 
destaca o papel de Beccaria, que por meio de sua “paradigmática obra” fez surgir “um processo penal oposto ao 
inquisitório, porque reactivo em relação a ele”. Essa ideia também é vista em Renato Barão Varalda, Restrição..., 
p. 17-19, que afirma que Beccaria, por meio da obra Dos delitos e das penas, pregou a prisão preventiva apenas 
quando necessária. Ver, ainda, Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 90-91. 
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colher os elementos probatórios e de proceder, em seguida, à soma aritmética. O resultado 

dessa operação implicava a culpa ou não do imputado.649 

  A ideia dos legisladores medievais consistia em limitar o poder decisório dos juízes, 

mediante a redução da parcela de subjetividade na avaliação da prova. A prévia definição do 

valor da prova, o que se obtinha a partir do estabelecimento dos critérios de presunção e de 

indícios para cada meio de prova, foi utilizada pelos legisladores com o intuito de se exercer 

maior controle na decisão judicial. Por exemplo, estabelecia-se a possibilidade do emprego da 

tortura a partir da ocorrência de determinada parcela de indícios, também se permitia o uso da 

presunção como meio de prova para condenar alguém.650 

  Contudo, o que se deu foi o contrário. Ampliou-se o poder dos juízes de decidir 

mediante critérios de subjetividade. O uso pelos juízes da presunção, dos indícios e do 

argumentum651 foi intensificado com o tempo, gerando duas consequências: o 

recrudescimento dos males advindos do sistema processual penal do período inquisitivo e o 

descrédito do sistema da prova legal, que teve seu fim desvirtuado.652 

  Diante desse quadro, no final do século XVII e no início do século XVIII, 

doutrinadores com viés humanista passaram a questionar o uso da presunção no sistema 

probatório até então vigente, permeado por um intenso subjetivismo jurisdicional.653 

  De um lado, a escolástica medieval defendia o uso da presunção como elemento de 

prova, norteado pelas experiências pessoais do julgador. De outro, doutrinadores humanistas 

defendiam o uso da presunção como critério de decisão, no caso de dúvida, seja mediante a 

distribuição do ônus da prova, seja mediante o favorecimento da situação do imputado.654 

  Esse debate contribuiu decisivamente para que a presunção de inocência fosse inscrita 

pela primeira vez num documento normativo, por ocasião da Revolução Francesa.655 

  O sentido e o alcance que emergem da expressão inocente, do modo como concebida 

nesse ambiente revolucionário, precisam ser bem esclarecidos, pois acabam por influenciar as 

legislações contemporâneas. 

                                                 
649 Antonio Magalhães Gomes Filho, Direito à prova..., p. 22, esclarece que “fator preponderante à legitimação 
do modelo inquisitório foi a denominada teoria das provas legais, através da qual se procurava racionalizar as 
técnicas do acertamento dos fatos, por meio de um intricado sistema em que cada prova tinha o seu valor 
previamente determinado [...]”. O autor trata de forma específica sobre o assunto em Direito à prova no processo 
penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 22-25. Ver, ainda, Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., 
p. 84-85. 
650 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 85. 
651 Afirma Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 85, que o argumentum consistia em “uma forma do juiz 
suprir as provas faltantes e exigidas pelo sistema da prova legal para demonstrar a culpa do imputado”. 
652 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 85-86. 
653 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 85. 
654 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 86. 
655 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 86-87. 
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  A inocência refere-se ao indivíduo enquanto ser humano. Trata-se de um atributo 

inerente à condição humana. Portanto, a expressão possui um alcance universal, que atinge a 

todos. Daí se afirmar que essa concepção é “uma escolha político-filosófica, não apenas 

pessoal.”656 

  Percebe-se, com isso, que a essência filosófica da presunção de inocência funda-se na 

igualdade entre os homens. Disso deriva a relevância de se inserir a presunção de inocência 

no âmbito normativo. De um lado, garante-se a segurança jurídica; de outro, evitam-se os 

arbítrios estatais. O efeito processual penal desse fato consiste na necessidade de a acusação 

demonstrar a culpa do imputado, dentro de um contexto probatório fundado em regras 

legítimas, racionais e proporcionais.657 

 

5.7.2 Presunção de inocência como direito fundamental 

 

  A inserção da presunção de inocência na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, em 1789, foi um marco importante no avanço do processo penal. Para a época, 

consistia numa drástica mudança de rota: da presunção de culpa ia-se para presunção de 

inocência.658  

  Após o surgimento no plano filosófico, esse início de positivação exerceria, mais 

tarde, forte influência nas legislações subsequentes, porém não sem antes passar por um 

natural processo de maturação da real compreensão do sentido e do alcance da presunção de 

inocência. 

  Entre o marco histórico do início de positivação da presunção de inocência e sua 

consagração como direito fundamental, no plano internacional – o que se deu a partir da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948659 –, houve muita resistência a essa 

                                                 
656 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 90. 
657 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 94. 
658 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 95-96, afirma o seguinte: “[...] os iluministas bem se 
aperceberam que a mudança da “presunção de culpa” – até então única existente na história processual penal – 
para a presunção de inocência provocaria uma profunda ruptura com o passado, permitindo a inauguração de 
uma nova história processual penal”. Ver, ainda, Alexandra Vilela, Considerações..., p. 33-35. 
659 Alexandra Vilela, Considerações..., p. 53, esclarece que após as “duas guerras mundiais, com os regimes 
totalitários instalados, a Europa volta a sentir a necessidade de reagir contra a barbárie que encerra, 
necessariamente, o constante violar dos direitos humanos. Volta a sentir, enfim, a necessidade de restabelecer o 
sistema político de direitos e liberdades individuais e de conceder protecção aos direitos do homem, não ao nível 
de cada país, mas sim numa acção concertada ao nível internacional, com a consciência de que o tratamento a 
outorgar a cada indivíduo ultrapassa o plano interno de cada Estado”. Conclui a autora que foi assim que a 
presunção de inocência passou para os textos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, de 1948. 
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nova concepção, possibilitando a permanência da velha ideia da presunção de culpa.660 

  No Brasil, somente com a Constituição de 1988 a presunção de inocência foi expressa 

no texto constitucional: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória” (CF, art. 5º, LVII).661  

  Em razão da própria linguagem utilizada no texto constitucional diz-se também 

presunção de não culpabilidade. Conquanto haja eventuais tentativas de se estabelecer 

distinção entre uma expressão e outra, o conteúdo entre elas é idêntico.662 

  Vê-se, pela leitura do texto constitucional, que o núcleo da presunção de inocência 

coincide com a ausência de culpa, até o advento da situação jurídica incriminadora: o trânsito 

em julgado de sentença penal condenatória. 

  O estudo das dimensões subjetivas e objetivas dos direitos fundamentais também se 

aplica à presunção de inocência.663  

  Segundo a perspectiva subjetiva, a presunção de inocência tem a finalidade de 

considerar inocente todos os cidadãos. Tanto o que sofre uma específica imputação, quanto os 

demais que estão igualmente sujeitos à persecução penal. Trata-se de uma garantia de que, 

para haver condenação, há necessidade de um processo penal e, mais, que esse processo seja 

equilibrado e justo, livre do arbítrio estatal.664 

  A análise da presunção de inocência conforme a dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais permite ressaltar a importância das ações estatais em sentido amplo (legislativo, 

judiciário e executivo) e de particulares para a efetividade desse direito fundamental. Percebe-

se que toda a sociedade passa a ter o dever jurídico de contribuir para a maior proteção da 

norma fundamental. 

                                                 
660 Para uma análise ampla do período mencionado, pós Revolução Francesa até o advento da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, em 1948, cf. Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 95-172. O autor 
esclarece, Presunção..., p. 173, que após a inscrição iluminista da presunção de inocência, uma série de fatores 
levou à sua supressão. “Ao final do século XIX e início do século XX, fruto da associação entre a doutrina 
positivista italiana e o tecnicismo jurídico nazifascista, aquela concepção passou a ser considerada uma 
‘absurdidade jurídica’ e, como tal, foram rejeitados quaisquer de seus influxos no âmbito processual penal, 
exceção feita ao ‘in dubio pro reo’. Tal qual na Roma dos Imperadores e na Inquisição, a partir desse referido 
pensamento autoritário, o sistema criminal passou a aceitar apenas o ‘in dubio pro reo’ tão-só no instante de se 
decidir o mérito da cauda e, como ressaltado, após o julgador ter esgotado todas as vias instrutórias que 
entendesse necessárias.” Sustenta o autor no sentido de que essa concepção acabou por influenciar o legislador 
brasileiro ao estruturar o Código de Processo Penal, de 1941. Alexandra Vilela, Considerações..., p. 40-50, 
também discorre sobre as críticas à presunção de inocência por parte da escola penal positivista e da escola 
técnico-jurídica, e a influência desses pensamentos no regime fascista. 
661 Sobre as origens dessa terminologia na Constituição Federal de 1988, cf. Maurício Zanoide de Moraes, 
Presunção..., p. 215-225. 
662 Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 280-283. 
663 Remete-se o leitor ao item 5.3.1. 
664 Para análise da presunção de inocência conforme a dimensão subjetiva, cf. Maurício Zanoide de Moraes, 
Presunção..., p. 227-240.  
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  Cada esfera do poder público, no âmbito de sua competência, deve velar pela proteção 

da presunção de inocência. E isso não inviabiliza eventual restrição a esse direito 

fundamental. Diante de possível colisão de direitos fundamentais, torna-se possível ajustar a 

presunção de inocência, sem atingir seu conteúdo essencial. 

  O ponto importante a ser destacado nesse estudo, dentro da dimensão objetiva da 

presunção de inocência, é a relevância da atividade legislativa no exercício de sua função 

protetora dos direitos fundamentais, diante de hipóteses de restrição. Havendo a necessidade 

de se agir assim, há que se ater aos critérios de proporcionalidade, garantindo-se a 

legitimidade das restrições.  

    

5.7.3 Presunção de inocência e possibilidade de restrições 

   

 Os direitos fundamentais não são absolutos, mas restringíveis665 – e verifica-se uma 

tendência cada vez mais frequente de colisão de direitos fundamentais, o que leva à 

necessidade de restringi-los, em um grau maior ou menor. 

  Essa possibilidade também ocorre com a presunção de inocência. 

  O passo necessário, a partir dessa premissa, é a compreensão de que cada direito 

fundamental possui seu conteúdo essencial, que precisa ser verificado para a proteção de 

indevidas intervenções, de natureza pública e privada. O conteúdo essencial, portanto, define 

dois pontos: um âmbito de proteção jurídica e uma área em que as restrições são legítimas.666 

  Vê-se, a partir desse raciocínio, que a aparente possibilidade de ampliar práticas 

arbitrárias mediante a adoção da tese da restringibilidade dos direitos fundamentais 

transforma-se no aumento da proteção do conteúdo essencial desses direitos.  

  A doutrina constitucional tem se debruçado sobre o estudo do conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais. Isso serve de importante apoio para a construção de raciocínios 

jurídicos para outros ramos do direito, em especial para o processo penal. 

  A denominada “teoria dos princípios” permite identificar a estrutura de uma norma de 

direito fundamental e com isso separar suas partes e estabelecer suas inter-relações.667 A partir 

                                                 
665 Essa tese é sustentada em Virgílio Afonso da Silva, Direitos fundamentais, p. 40-42; p. 252-253. 
666 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 263-264, defende a possibilidade de intervenção no âmbito dos 
direitos fundamentais. Usa a expressão restrição para se referir à intervenção legítima, assim como também se 
refere à violação para mencionar a intervenção ilegítima. 
667 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 265. 
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dessa análise, é possível extrair parâmetros de orientação para possíveis intervenções 

normativas e judiciais no âmbito de um direito fundamental.668 

  O estudo do conteúdo essencial dos direitos fundamentais liga-se aos seguintes pontos: 

a) o que é protegido pelo direito fundamental; b) qual a relação entre o que é protegido e as 

possíveis restrições; c) como fundamentar o que é protegido e o que é restringível.669   

  Vê-se que, para o alcance do conteúdo essencial, é preciso um trabalho analítico e 

racional, o que fundamentará e por conta disso dará legitimidade às intervenções estatais que 

possam restringir os direitos fundamentais.670 

  Será a regra da proporcionalidade que dará ou não legitimidade a eventual restrição de 

um direito fundamental. Se a restrição pretendida passar pelos critérios da proporcionalidade, 

ela será constitucional e, portanto, legítima. Do contrário, não.671 A essa tese denomina-se 

teoria relativa do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, que também será aplicada 

para a presunção de inocência.672  

  No aspecto subjetivo, já foi mencionado que a presunção de inocência atinge a todos. 

Não é possível criar qualquer critério de diferenciação de natureza subjetiva que venha a 

inviabilizar a presunção de inocência.673 

  No plano objetivo, a presunção de inocência deve ter seu âmbito de proteção do modo 

mais amplo possível. Todas as dimensões em que é possível aplicar a presunção de inocência 

devem ser aceitas e consideradas. Seja como in dubio pro reo, favor libertatis, favor dignitatis 

e favor rei.674 Ou, ainda, como norma probatória, norma de tratamento e norma de juízo.675 

  No entanto, essa amplitude protetiva não impede a possibilidade de intervenções 

estatais legítimas, também consideradas restrições.  

  Um primeiro ponto importante no estudo das intervenções estatais no âmbito do 

processo penal está no equívoco de se admitir que as restrições somente possam ocorrer 

diante de permissão constitucional. Isso não é necessário. Assim, para as restrições 

                                                 
668 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 264-265, ressalta que o uso desse método não elimina a 
possibilidade da “subjetividade inerente a qualquer decisão judicial ou escolha legislativa sobre o tema.” Mas 
reforça o ganho no controle da ação estatal, mediante a adoção de critérios de racionalidade para se aferir a 
legitimidade ou não da tomada de decisão. 
669 Virgílio Afonso da Silva, Direitos fundamentais..., p. 183. 
670 Virgílio Afonso da Silva, Direitos fundamentais..., p. 183-184; Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 
263-264. Sobre a compatibilidade da prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência, ver 
Alexandra Vilela, Considerações..., p. 113-116. 
671 Virgílio Afonso da Silva, Direitos fundamentais..., p. 206-207. 
672 Virgílio Afonso da Silva, Direitos fundamentais..., p. 206-207, defende essa posição de forma geral. Maurício 
Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 269, utiliza a mesma estrutura argumentativa de Virgílio Afonso da Silva, 
para defender essa posição para a presunção de inocência. 
673 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 283. 
674 Sobre isso, ver Alexandra Vilela, Considerações..., p. 73-81. 
675 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 284; p. 360-372. 
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patrimoniais constantes do Código de Processo Penal (sequestro, arresto, alienação 

antecipada), não há a necessidade de expressamente constar do texto constitucional essa 

possibilidade. O que é preciso é que tais restrições sejam proporcionais e legítimas, conforme 

aos valores e finalidades constitucionais, e veiculadas mediante lei clara e precisa.676 

 

5.7.4 Reflexões críticas ao atual modelo probatório de acertamento patrimonial 

 

  A proposta de modelo probatório para o acertamento patrimonial funda-se em diversos 

aspectos.  

  Os efeitos probatórios referentes à perda de bens decorrem de sua clássica concepção 

prevista no Código Penal, que exige a vinculação do produto do crime ou de qualquer bem ou 

valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso (CP, art. 91, 

II, b). 

  Vê-se que cabe à acusação demonstrar a direta ou indireta ligação do produto ou do 

proveito do crime com a prática do fato criminoso. Conforme a lei, o alcance que se deve dar 

ao fato criminoso é aquele especificamente discutido em juízo.  

  Assim, a necessidade de se vincular o patrimônio ilicitamente obtido pelo agente com 

a prática da conduta criminosa afigura-se insuficiente para os casos afetos à criminalidade 

organizada. 

  A previsão apenas da perda clássica não permite que o atual modelo processual penal 

brasileiro estabeleça consequências probatórias diferenciadas para situações em que o 

patrimônio do agente revele-se desproporcional com os rendimentos lícitos. 

  No atual modelo a comprovação da desproporcionalidade patrimonial do agente, por si 

só, não implica a possibilidade de perda de bens.  

  Daí a razão de propormos a instituição, no direito brasileiro, da hipótese de perda 

alargada. Ao contrário da perda clássica, a perda alargada possibilita o alcance do 

patrimônio desproporcional e sem comprovação lícita, mediante a presença dos critérios 

legais previamente definidos.  

  Outro ponto diz respeito à simultaneidade da discussão e do julgamento quanto à 

culpabilidade e ao patrimônio suspeito. Essa é a principal crítica, quanto à questão probatória, 

ao modelo atual.677 Percebe-se que esse modelo viola o princípio do direito ao silêncio (nemo 

                                                 
676 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 317. 
677 José Manuel Damião da Cunha, Da perda de bens..., p. 127, também realiza crítica idêntica em relação ao 
modelo português de perda alargada. Inicialmente, admite a possibilidade de dois níveis de critérios probatórios, 
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tenetur se detegere), dificultando o adequado exercício do direito à prova. É extremamente 

difícil ao imputado defender-se do crime que se lhe imputa e, ao mesmo tempo, do patrimônio 

perdível. O contraditório e a ampla defesa restam igualmente prejudicados. 

   Note-se a importância de se projetar um modelo probatório específico para as 

questões patrimoniais referentes à perda de bens.678  

  Também há poucos estudos doutrinários sobre a prova e sua ligação com a perda de 

bens. A maior parte dos estudos da prova preocupa-se com a responsabilização penal.679  

 E isso é compreensível. A discussão da culpabilidade é o ponto principal do processo 

penal. A perda de bens, por sua vez, emana da condenação penal, o que pressupõe o juízo 

positivo de culpabilidade. A relevância do direito à liberdade e o respeito que o Estado deve 

ter às garantias individuais acabam por levar naturalmente à predominância da preocupação 

dos doutrinadores com questões afetas à culpabilidade. 

  Ainda, a prática judiciária também justifica a ausência de específica atenção sobre os 

aspectos patrimoniais no processo penal. Tradicionalmente, o inquérito policial destinou-se 

apenas à apuração da autoria e da materialidade delitiva. Seja porque não havia razão para se 

falar em perda de bens, especialmente quanto ao proveito do crime, seja porque é recente no 

cenário nacional a preocupação com a identificação do patrimônio suspeito e a perda de bens. 

  Vê-se, pois, que tanto a insuficiência do atual modelo probatório para o acertamento 

patrimonial, quanto a de estudos específicos sobre o assunto justificam a necessidade de se 

debruçar sobre o tema.680 

 

                                                                                                                                                         
um para o principal objeto do processo penal, qual seja, o crime descrito na acusação, e outro quanto a possível 
inferência de uma condenação penal, pelo fato imputado, com outras atividades criminosas. Após, afirma que os 
momentos de produção probatória quanto aos distintos objetos de prova (fato imputado e supostas outras 
atividades) devem também ser diversos. Primeiramente, deve se provar o fato imputado e somente após discutir 
eventual inferência com outras atividades criminosas. 
678 A existência de um “verdadeiro direito subjetivo à prova”, conforme ensina Antonio Magalhães Gomes Filho, 
Direito à prova..., p. 85, cujos titulares são as partes no processo penal, “supõe considerar que as mesmas devem 
estar em condições de influir ativamente em todas as operações desenvolvidas para a constituição do material 
probatório eu irá servir de base à decisão”. O estudo vem demonstrando que para o acertamento patrimonial, o 
exercício do direito à prova deve ser feito num procedimento probatório específico, após a superação da questão 
da culpabilidade, para que seja pleno e efetivo. 
679 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 464, em profundo estudo referente à presunção de inocência no 
processo penal brasileiro, deixa claro que suas reflexões focam apenas os aspectos relativos ao crime e à sua 
responsabilização penal, “evitando-se, propositalmente, a multiplicidade de indagações que um minudente 
estudo de direito penal sobre cada ponto poderia trazer.” Gustavo Badaró, Ônus..., p. 367-372, em estudo 
específico sobre o ônus da prova no processo penal, toca na questão da possibilidade ou não de inversão do ônus 
da prova em relação aos aspectos civis da condenação penal, porém limitando-se à reparação do dano. A maior 
parte do estudo centra-se nos aspectos da culpabilidade. 
680 Ao contrário do Brasil, vê-se que na Itália, por exemplo, o tema vem sendo objeto de aprofundados estudos. 
Ver, por todos, Alfredo Bargi. “Processo al patrimonio” e principi del giusto processo: regole probatorie e regole 
decisorie nella confisca penale. In: La giustizia patrimoniale penale. A cura di Alfredo Bargi e Alberto Cisterna. 
Tomo I. Torino: UTET Giuridica, 2011, p. 3-48. 
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5.7.5 Proposta de modelo probatório para o acertamento patrimonial 

 

  A premissa para o desenvolvimento da proposta de modelo probatório de acertamento 

patrimonial é a existência de procedimento autônomo para a discussão da propriedade 

suspeita. Daí a importância de, nesse estudo, tratar-se primeiro do procedimento, para na 

sequência cuidar da prova. A depender do procedimento adotado, as questões probatórias 

podem tomar rumo diverso. 

  A separação do procedimento em duas fases, uma prévia referente ao juízo da 

culpabilidade, e outra posterior para o juízo da perda de bens, leva à seguinte conclusão: o 

acertamento patrimonial terá como único objeto a propriedade, desvinculando-se da discussão 

sobre a culpabilidade. 

  Essa necessidade parece óbvia, mas, como se viu, o atual modelo não dispõe de fase 

específica para o exercício de atividade probatória somente para as partes debaterem aspectos 

referentes ao patrimônio suspeito. Além disso, concentra num único ato processual a sentença, 

a decisão sobre a culpabilidade e a perda de bens. 

  A proposta do modelo probatório de acertamento patrimonial centra-se no seguinte 

ponto: quais os limites de restrição da presunção de inocência para a prova do patrimônio 

suspeito? E isso, bom lembrar, considerando-se a adoção do modelo da perda alargada apenas 

para os casos afetos à criminalidade organizada. 

  Esse questionamento, por sua vez, divide-se em duas perspectivas e em dois 

momentos distintos da incidência da presunção de inocência. Uma como norma probatória, 

que diz respeito à atividade legislativa e que irá nortear a atividade das partes; outra como 

norma de juízo, que toca a atividade judicial. 

  A proposta do modelo probatório deve iniciar-se pela imprescindível necessidade do 

advento de atividade legislativa, que deverá dispor, de modo claro, qual o ônus probatório do 

Ministério Público; qual a atividade probatória possível da defesa.681  

  A racionalidade e a legitimidade do modelo têm como ponto de partida o dever do 

legislador de dispor sobre o que se espera da acusação no exercício da atividade probatória 

atinente ao patrimônio suspeito.  

                                                 
681 Antonio Magalhães Gomes Filho, Direito à prova..., p. 56, ressalta “a necessidade de que os institutos 
probatórios sejam informados pela legalidade, pois a observância desse modelo cognitivo deve estar assegurada 
por regras previamente fixadas pelo legislador, que, por isso, são normas de garantia, constituindo decorrência 
direta dos preceitos constitucionais, conferindo-lhes aplicabilidade”. Sobre a necessidade do advento de 
atividade legislativa para normais processuais penais que restringem direitos fundamentais, ver Nicolas 
Gonzalez-Cuellar Serrano, Proporcionalidad..., p. 77-82. 
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  Em um segundo momento, o legislador deve evidenciar quais os critérios normativos 

para o exercício do juízo da perda de bens.    

 

5.7.5.1 A definição legislativa dos critérios probatórios 

 

5.7.5.1.1 A presunção de inocência como norma probatória  

  

  O estudo da presunção de inocência como norma probatória vem ganhando adeptos no 

Brasil682 e no mundo683. A tendência é que cada vez mais isso seja feito de forma autônoma, 

para que se amplie a análise da perspectiva da presunção de inocência como norma 

probatória. A presunção de inocência, por conta do in dubio pro reo, tradicionalmente foi 

estudada apenas como norma de juízo, ou seja, regra de julgamento.684 

  A presunção de inocência como norma probatória vincula-se aos seguintes 

questionamentos: quem deve provar; qual o meio probatório; o que deve ser provado.685 

  Vê-se que tais pontos são prévios à análise judicial do material produzido pelas partes 

e essa distinção temporal é importante para o estudo autônomo da presunção de inocência 

como norma probatória. 

  O estudo específico da presunção de inocência referente à prova do patrimônio 

suspeito induz à observância de outro direito fundamental: o do devido processo legal.686 E o 

interessante é que a Constituição Federal foi expressa ao estabelecer que a privação dos bens 

deve ser precedida do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). 

  A união entre o direito fundamental à presunção de inocência e a necessidade de se 

observar o devido processo legal implica o exercício da tarefa legislativa de se estabelecer, de 

modo claro, resposta às indagações acima feitas. Somente se concebe garantido o devido 

processo legal, no campo probatório, se antes de sua concretização na esfera judicial existir 

                                                 
682 Cf. Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 461-468; p. 516-523. 
683 Na Itália, cf. Giulio Illuminati. La presunzione d’innocenza dell’imputato. 6ª ed. Bologna: Zanichelli Editore, 
1984. Na Espanha, cf. Mercedes Fernández López. Prueba y presunción de inocencia. Madrid: Iustel, 2005; Ana 
María Ovejero Puente. Constitución y derecho a la presunción de inocencia. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006; 
Manuel Miranda Estrampes. La minima actividad probatoria en el proceso penal. Barcelona: Bosch, 1997.  
684 Para análise da presunção de inocência como regra de julgamento no processo penal condenatório, ver, por 
todos, Gustavo Badaró, Ônus..., p. 297-300. 
685 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 462. 
686 Antonio Magalhães Gomes Filho, Direito à prova..., p. 55, afirma que “um verdadeiro modelo cognitivo de 
justiça penal pressupõe não apenas que a acusação seja confirmada por provas (nulla accusatio sine probatione), 
mas também o reconhecimento de poderes à defesa do acusado no procedimento probatório, especialmente o de 
produzir provas contrárias às da acusação (nulla probatio sine defensione). A verdade processual, nessa ótica, 
não é a verdade extorquida inquisitoriamente, mas uma verdade obtida através de provas e desmentidos. E tais 
garantias da verdade processual serão ilusórias se não forem asseguradas no procedimento probatório as 
garantias do devido processo legal, a começar pela imparcialidade do magistrado que conduz a investigação”. 
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prévia disposição normativa sobre quem deve provar; qual o meio probatório e o que deve ser 

provado.687 

  A legitimidade do modelo probatório projetado tem como ponto de partida as 

disposições legais sobre a prova, para que se possa aferir, ainda na esfera normativa e, 

portanto, em abstrato, se eventuais restrições à presunção de inocência estão ou não conforme 

a Constituição.  

  Já foi esclarecido que o legislador vem, ainda que pontualmente, dispondo sobre 

aspectos patrimoniais no processo penal.688   

   Porém, é preciso avançar. A definição legal do procedimento probatório específico 

para o questionamento do patrimônio suspeito, passível de perda, é um ponto importante para 

o aperfeiçoamento do processo penal. Atualmente, conforme também já mencionado, há 

verdadeira lacuna quanto a isso, o que é fonte de insegurança jurídica, ampliando 

indevidamente o poder do julgador. 

   

5.7.5.1.2 O ônus da acusação 

 

  Qual é o ônus da acusação na proposta de perda alargada? A resposta a essa pergunta 

constitui-se no ponto principal do capítulo da prova, na construção do modelo de processo 

penal patrimonial. 

  O ônus da prova significa uma posição jurídica ativa, atribuída pelo ordenamento 

jurídico a determinado sujeito processual, que define uma conduta apta a permitir o alcance de 

alguma situação ou resultado jurídico.689 

  O tema foi objeto de diversos estudos doutrinários690, que caminharam, em sua maior 

parte, para a inevitável análise do ônus da prova e seu vínculo com a culpabilidade. É comum 

afirmar que “o ônus de provar no processo penal é da acusação, uma vez que, partindo o 

                                                 
687 Daí a relevância da instituição do procedimento probatório, que irá disciplinar a “sucessão de atos em que se 
recolhem ao processo as informações destinadas ao julgamento sobre os fatos” (Antonio Magalhães Gomes 
Filho, Direito à prova..., p. 85). 
688 São exemplos dessa tendência legislativa a perda de bens e valores equivalentes com a consequente 
instituição da possibilidade de uso das medidas assecuratórias para essa espécie de perda (CP, art. 91, §§ 1º e 2º, 
com a redação dada pela Lei 12.694/2012) e a alienação antecipada disposta no regime jurídico do Código de 
Processo Penal (art. 144-A, com a redação dada pela Lei 12.694/2012). 
689 Gustavo Badaró, Ônus..., p. 173. 
690 Ver Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 462. 
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órgão acusador do pressuposto juspolítico do ‘estado de inocência’ do cidadão, é a ele que 

caberá demonstrar a sua tese pela culpa do indivíduo”.691 

  Vê-se que o consenso obtido reside no ônus da prova da acusação em demonstrar os 

fatos afetos à culpabilidade, como meio de se obter a condenação penal.692 O desafio agora 

está em debruçar-se sobre o assunto, porém com o olhar para o patrimônio suspeito.693  

  Para análise do ônus da prova quanto à perda alargada, é importante retomar os 

requisitos desse instituto, conforme proposto: a) condenação por crime definido no rol; b) 

patrimônio desproporcional do imputado e sem comprovação lícita; c) respeito ao limite 

temporal de cinco anos anteriores à data da infração penal objeto da condenação. 

  Percebe-se que a distinção entre a clássica concepção da perda de bens e a perda 

alargada está no objeto da perda. Para aquela há a necessidade de a acusação estabelecer o 

vínculo do produto ou do proveito com a específica infração penal discutida em juízo. Com a 

perda alargada não há que se falar em vínculo do patrimônio do imputado com a prática 

criminosa. 

  Essa perspectiva é importante para que fique bem evidente que os institutos da perda 

clássica e da perda alargada são diferentes. E a distinção faz-se necessária, pois a perda 

clássica volta-se para a criminalidade comum e a perda alargada tem como finalidade prevenir 

e reprimir a criminalidade organizada. 

  A discussão do ônus da acusação quanto ao patrimônio suspeito revela-se 

controvertida, mas é possível extrair uma tendência predominante nos países em que há a 

perda alargada.  

  Em Portugal, que adota o modelo de perda alargada desde 2002 (Lei 5, de 11 de 

janeiro de 2002), há duas posições que bem marcam a divergência existente. 

  José M. Damião da Cunha admite que cabe à acusação o ônus de demonstrar que o 

imputado patrimônio desproporcional aos rendimentos lícitos possui vínculo com alguma 

atividade criminosa. Também afirma o autor que, segundo a legislação portuguesa, ao 

                                                 
691 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 462. Antonio Magalhães Gomes Filho. Significados da 
presunção de inocência. In: Direito penal especial, processo penal e direitos fundamentais: visão luso-brasileira. 
São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 324-326. 
692 Alexandra Vilela, Considerações..., p. 55, destaca: “A presunção de inocência é, enfim, relacionada com o 
ónus da prova que impende sobre a acusação e com o standard of proof, que, enquanto corolário da presunção de 
inocência, implica a exigência de que a culpabilidade fique provada beyond reasonable doubt”. 
693 Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró, Ônus..., p. 367-372, inicia a discussão do ônus da prova para aspecto 
diverso da culpabilidade. Após discorrer sobre o in dubio pro reo e a inversão do ônus da prova em relação à 
culpabilidade penal, indaga o seguinte: “seria possível a inversão do ônus da prova não com relação à 
condenação penal propriamente dita, mas aos efeitos civis da condenação penal?” A partir daí analisa a possível 
inversão do ônus da prova em relação à reparação do dano. 
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acusado cabe o ônus de provar a origem lícita de seus bens, porém não concorda com tal 

ponto, o que alega ser ônus excessivo imposto ao acusado.694 

  João Conde Correia entende não ter previsão legal a necessidade de a acusação 

demonstrar a probabilidade de que o imputado praticou algum outro tipo de atividade 

criminosa, para alcançar patrimônio não vinculado à específica infração discutida em juízo. E 

mais, o autor sustenta que essa posição acaba por revogar o novo regime legal, impondo à 

acusação uma prova praticamente impossível de se fazer.695 Quanto ao acusado ter o ônus de 

justificar a incongruência entre o seu patrimônio e o seu rendimento lícito, afirma que 

ninguém melhor do que ele para explicar tal situação.696  

  Contudo essa divergência encontrada em Portugal justifica-se pela redação dada à 

norma que instituiu a perda alargada: “Em caso de condenação pela prática de crime referido 

no artigo 1º, e para efeitos de perda de bens a favor do Estado, presume-se constituir 

vantagem de actividade criminosa a diferença entre o valor do património do arguido e aquele 

que seja congruente com o seu rendimento lícito” (Lei 5/2002, art. 7º, 1). 

  Vê-se que a inserção pelo legislador português da presunção de vantagem de atividade 

criminosa deu origem à referida controvérsia doutrinária, o que poderia ter sido poupado com 

a supressão dessa presunção legal.697 

  Conforme salientado, a presente proposta de perda alargada não impõe a necessidade 

de se estabelecer qualquer vínculo do patrimônio desproporcional com algum crime ou 

atividade criminosa. É isso que a distingue da perda clássica. 

                                                 
694 José M. Damião da Cunha, Perda de bens..., p. 124-132. Pedro Caeiro, Sentido e função..., p. 494-498, 
também defende a necessidade de a acusação provar “o domínio de um património incongruente e a existência 
de uma ‘actividade criminosa’ anterior, materialmente idêntica ou contígua ao crime por que o agente foi 
condenado” (op. cit., p. 497). 
695 Da proibição..., p. 110. Sobre o assunto, afirma o autor: “Exigir esse pressuposto adicional, será impor ao 
Ministério Público uma diabolica probatio: é quase impossível demonstrar – ainda que com base em padrões 
probatórios menos exigentes – a probabilidade de uma atividade criminosa, maxime de um crime do catálogo, 
quando se investigou e não se recolheram indícios suficientes da sua prática. Uma coisa (arquivamento por falta 
de indícios suficientes) será, geralmente, incompatível com a outra (probabilidade de uma determinada atividade 
criminosa anterior).” Também adotam essa mesma posição: Jorge A. F. Godinho. Brandos costumes? O confisco 
penal com base na inversão do ónus da prova (Lei 5/2002, de 11 de janeiro, artigos 1º e 7º a 12º). In: Liber 
discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias. Org. Manuel da Costa Andrade, José de Faria Costa, Anabela 
Miranda Rodrigues, Maria João Antunes. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 1342-1343. Augusto Silva Dias. 
Criminalidade organizada e combate ao lucro ilícito. In: 2º Congresso de investigação criminal. Coord. 
Científica Maria Fernanda Palma, Augusto Silva Dias, Paulo de Sousa Mendes. Coimbra: Almedina, 2010, p. 
44-45.  
696 Da proibição..., p. 110-111. 
697 Esse ponto é notado por Pedro Caeiro, Sentido e função..., p. 495-496, que usa a redação do art. 7º, 1, da Lei 
5/2002 como um dos argumentos para justificar sua posição quanto à necessidade de a acusação provar uma 
atividade criminosa anterior: “se a presunção se baseasse apenas na condenação e na incongruência patrimonial, 
o legislador não a teria mencionado explicitamente na norma que designa os pressupostos da medida. Bastaria, 
então, que o art. 7º, 1, dispusesse: “em caso de condenação pela prática de crime referido no art. 1º, o tribunal 
ordena a perda da diferença entre o valor do património do condenado e aquele que seja congruente com o seu 
rendimento lícito, salvo se este provar a origem lícita dos bens.”  
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  A consequência disso é a existência de um procedimento probatório de acertamento 

patrimonial autônomo, com regras e fundamentos próprios, que o diferencie do procedimento 

probatório para o acertamento da culpabilidade.698 

  A essência desse procedimento é que seja de natureza objetiva, tendo como núcleo 

único a discussão patrimonial. A propriedade desproporcional e sem comprovação lícita 

constitui-se no objeto da prova. Isso decorre da autonomia procedimental proposta. A 

premissa para se falar na prova necessária para a aplicação da perda alargada está na definição 

prévia da culpabilidade.  

  Exigir que a acusação demonstre qualquer parcela mínima de culpabilidade, seja 

mediante a demonstração de prática de crime ou de atividade criminosa, descaracteriza essa 

autonomia procedimental. 

  A presunção de inocência, conforme definida na Constituição, vincula-se à culpa (art. 

5º, LVII). Toda a discussão probatória visando à declaração da perda alargada será feita após 

a prévia fixação da culpabilidade.  

  O ponto de partida da discussão referente à possível restrição da presunção de 

inocência está em bem entender que, em relação ao acertamento da culpabilidade, esse direito 

fundamental permanecerá intacto.  

  No entanto, uma vez estabelecida a condenação, ainda que provisória, a discussão será 

restrita ao aspecto patrimonial e ela não terá o condão de influenciar, por si só, uma possível 

mudança na situação jurídica de condenado. Em havendo discussão da culpabilidade em sede 

recursal, não se poderá fazer uso do material probatório colhido no procedimento patrimonial 

para o procedimento penal ainda em curso. Essa garantia é inafastável.  

  É possível que o legislador estabeleça restrições à presunção de inocência para efeitos 

diversos da culpabilidade.  

  A reparação do dano derivado do crime, por exemplo, é uma medida de natureza civil, 

que por sua relevância social e pública, levou o legislador a possibilitar sua resolução parcial 

no bojo do processo penal.699 Não há óbice constitucional que impeça o legislador de, para a 

reparação do dano, afastar a presunção de inocência.700  

                                                 
698 Pedro Caeiro, Sentido e função..., p. 496-497, defende essa posição: “A presunção legal relativa à 
proveniência dos bens e a natureza não penal (administrativa) do confisco alargado apontam no sentido de o 
instituto incorporar regras de prova autónomas, diversas das que regem o processo penal ‘comum’, onde a 
presunção de inocência impõe a prova dos elementos do crime (sc., da ‘culpabilidade’) para além da dúvida 
razoável”. Essa é uma tendência verificada também no âmbito do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ver 
item 3.8. 
699 É importante esclarecer que o fato de a reparação do dano ser questão civil, isso não lhe retira a dimensão 
pública e social. Aliás, é isso que dá fundamento à acentuada tendência legislativa de se incluir, cada vez mais, 
no processo penal brasileiro, a preocupação com a reparação do dano. Hoje, com a Lei 11.719/2008, que deu 
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  Com a perda de bens esse entendimento também deve prevalecer. Aliás, conforme 

dito, a reparação do dano e a perda de bens são institutos bem próximos.701 A reparação do 

dano guarda uma dimensão individual, enquanto a perda de bens possui uma dimensão difusa. 

Como a perda constitui em efeito da condenação penal, é perfeitamente possível ajustar a 

presunção de inocência e também os critérios de decisão.702 

  Além da indicação do patrimônio do imputado, caberá à acusação também o ônus de 

demonstrar a existência de que esse patrimônio é desproporcional, no todo ou em parte. A 

desproporção diz respeito à ausência de comprovação lícita. 

 A prova a ser produzida pela acusação deve ser lícita. Qualquer meio probatório 

admitido pelo processo penal brasileiro pode ser utilizado, inclusive a prova de natureza 

indiciária (CPP, art. 239).703 Não há ofensa à presunção de inocência que o conteúdo 

probatório emane de prova indiciária. Se esse conteúdo será suficiente e eficaz para convencer 

o julgador é algo que deve ser aferido por ocasião da análise de todo o conjunto probatório.704 

 

5.7.5.1.3 O ônus da defesa 

   

  Cabe à defesa a demonstração de que o patrimônio desproporcional imputado pela 

acusação encontra justificativa lícita. Conforme já dito, o ônus da acusação consiste na efetiva 

demonstração do montante desproporcional, que exceda a parcela de aquisições lícitas. Essa 

prova não pode ser meramente enunciativa, porém demonstrativa. 

                                                                                                                                                         
nova redação ao inc. IV, do art. 387, do CPP, é possível que o juiz fixe, na sentença, valor mínimo para a 
reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.  
700 Gustavo Badaró, Ônus..., p. 368-369, sustenta que, como a reparação do dano é “questão essencialmente civil, 
apenas resolvida no âmbito penal por opção técnica do legislador, a aplicação da presunção de inocência, em tal 
caso, não é inafastável. [...] O fato de haver uma cumulação de pedidos no campo penal não transforma a 
reparação civil em sanção penal, mesmo que o dever de reparar o dano seja considerado efeito secundário da 
condenação penal. Trata-se de efeito civil da condenação penal. Assim, não há óbice constitucional a que se 
estabeleça a ‘inversão’ do ônus da prova quanto às medidas destinadas à reparação do dano causado pelo delito.” 
701 Isso foi tratado no item 1.2, quando se discorreu sobre a natureza jurídica da perda de bens.  
702 José M. Damião da Cunha, Da perda de bens..., p. 128, assim esclarece: “O princípio da presunção de 
inocência (e o seu corolário de necessidade de prova para além de dúvida razoável) quanto aos pressupostos de 
responsabilidade criminal visa um critério de certeza (que não de mera probabilidade) quanto à questão 
especificamente penal da condenação por um crime. Em nenhum outro processo (ou mesmo em nenhuma outra 
questão penal) encontramos um tal princípio, nem a exigência de um tal grau de certeza, como o que se fala”. 
703 Para análise sobre a prova de natureza indiciária, ver o importante estudo de Maria Thereza Rocha de Assis 
Moura, A prova por indícios no processo penal... 
704 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 464-465. Danilo Knijnik, A prova..., p. 31, em análise sobre a 
prova direta e indireta chega às seguintes conclusões: “a) não há distinções ontológicas entre a prova indiciária e 
a prova direta, podendo o julgador, pelo princípio da livre convicção, formar o juízo de fato com base na prova 
indireta; b) em determinados casos, tal prova, outrossim, não será subsidiária, mas a única disponível e 
compatível com a natureza da causa; c) o que existe é uma maior chance de erro, a impor cuidados e cautelas 
adicionais; c) quando se está no terreno da prova indiciária, ‘o cuidado é requerido’”. 
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  Logo, à defesa cabe a faculdade de justificar a alegada desproporcionalidade. Não é o 

caso de se imaginar que a inexistência de justificativa pela defesa leva automaticamente à 

verdade da imputação feita pela acusação. Será preciso aferir, conforme os critérios de 

decisão estabelecidos pelo legislador, se a imputação, de fato, é procedente.  

   Essa distribuição do ônus da prova quanto ao patrimônio desproporcional e sem 

comprovação lícita visa ao estabelecimento de um equilíbrio processual, fundado no princípio 

da igualdade. Para a demonstração da licitude patrimonial as partes encontram-se em 

situações diversas.  

  Todas as aquisições patrimoniais pressupõem um consciente dever de cautela por parte 

do adquirente. A presente discussão só faz sentido para aquisições significativas. Essa é razão 

de ser do instituto proposto e de suas consequências processuais penais.  

  Não é para aquisições de menor importância que a perda alargada se dirige. Ela tem 

como fim atingir imóveis, bens móveis que efetivamente representem emprego de dinheiro 

ilícito (ativos em instituições financeiras e offshore, veículos, aeronaves, embarcações), 

enfim, tudo que represente investimento econômico, para preservação e aumento dos ganhos. 

Isso significa que para tais aquisições a pessoa sabe o que faz e, portanto, reúne melhores 

condições de comprovar a origem dos bens e a inconsistência da imputação de 

desproporcionalidade.705  

  Pensar de modo diferente é inviabilizar a própria aplicação da perda alargada. Quanto 

à licitude do patrimônio do agente, a acusação possui apenas o acesso às fontes ordinárias 

(dados bancários, fiscais, documentos públicos) e a eventuais justificativas dadas pelo próprio 

acusado durante as investigações. Se ainda assim foi possível apurar uma desproporção 

patrimonial, à defesa compete o trabalho de justificar a origem patrimonial. 

  A aparente desproporção pode receber justificativa razoável e legal. E, para isso, a 

defesa tem o direito de usar de todos os meios de prova válidos para justificar a licitude 

patrimonial. Seja pela via documental, seja pela prova testemunhal, é possível que a defesa 

demonstre a proveniência lícita dos fundos utilizados na aquisição dos bens.706 

  Definido os aspectos referentes ao ônus da prova, que coincidem com o estudo da 

presunção de inocência enquanto norma probatória, resta analisar a presunção de inocência 

enquanto norma de juízo.  

   

                                                 
705 Ver João Conde Correia, Da proibição..., p. 111. Duarte Alberto Rodrigues Nunes. A inversão do ónus da 
prova no tocante ao confisco: das vantagens provenientes da prática de crimes como instrumento de combate à 
criminalidade organizada. Lisboa: FDUL, 2008, p. 18. 
706 Para análise específica sobre o assunto, cf. João Conde Correia, Da proibição..., p. 112-113. 
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5.7.5.2 A definição legislativa dos critérios judiciais 

 

  A presunção de inocência como norma de juízo preocupa-se com a atividade judicial 

quanto à suficiência do material probatório produzido pelas partes, isto é, se o conteúdo 

probatório revela-se apto ou não a produzir a declaração de perda alargada.707 

  A distinção entre as perspectivas da presunção de inocência como norma probatória e 

como norma de juízo é simples.  

  Enquanto norma probatória, a preocupação está na fase de produção da prova. E, nesse 

caso, importa verificar se a acusação desincumbiu-se, de modo válido, do ônus de demonstrar 

a existência de patrimônio desproporcional e sem comprovação lícita. Aqui pouco importa se 

essa prova é ou não suficiente para convencer o julgador. Como norma do juízo é que se 

introduz a noção de suficiência.708 

  Contudo, a análise do material probatório – e, portanto, o juízo de suficiência – não 

pode ser feita livremente. O princípio do livre convencimento judicial não dá ao julgador o 

direito de valorar o material probatório segundo bem entender. A liberdade não é tão plena 

assim, como parece. Há que existir critérios racionais e lógicos previamente definidos.  

  A verdade judicial sempre será relativa e deve ser compreendida como o resultado do 

trabalho do juiz de buscar nas provas existentes nos autos a que seja a mais próxima da 

verdade.709 Assim, “toda decisão judicial envolverá um certo grau de probabilidade”.710 Desse 

contexto é que surge a relevância da instituição por lei de um procedimento probatório 

adotado para a verificação dos fatos objetos do processo.711  

  O ponto fundamental da tarefa legislativa nesse aspecto do procedimento probatório 

está em definir os standards probatórios. Também denominados “critérios de decisão” ou 

“modelos de constatação”, standards probatórios significam critérios para se conhecer a 

verdade.712 Eles atuam na atividade das partes e do juiz. A partir da definição de tais critérios 

é que poderá ser estabelecido o grau de probabilidade para cada caso concreto. 

                                                 
707 Ver Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 468-469. 
708 Maurício Zanoide de Moraes, Presunção..., p. 469 e p. 471.  
709 Gustavo Badaró, Ônus..., p. 37. 
710 Danilo Knijnik, A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 35. 
711 Gustavo Badaró, Ônus..., p. 37. 
712 Para análise sobre os standards probatórios cf. Danilo Knijnik, A prova..., p. 15-19. O autor utiliza a 
expressão “modelos de constatação”, “em atenção ao direito comparado” (A prova..., p. 17). Recentemente, 
tratando do assunto sobre a Lei de Lavagem de Dinheiro, a partir da Lei 12.683/2012, cf. Gustavo Henrique 
Badaró. Lavagem..., p. 293-298. Cf., ainda, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart. Prova. São Paulo: 
RT, 2009, p. 85-90. José Paulo Baltazar Júnior. Standards probatórios no processo penal. Revista AJUFERGS. 
Porto Alegre, n. 4, nov. 2007, p. 161-185. 
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  Os critérios de decisão estruturam-se em “pautas objetivas, sujeitas ao controle e à 

discussão das partes”.713 Daí a relevância e o papel do legislador na definição de tais critérios. 

Isso permite dois ganhos fundamentais quanto ao procedimento probatório. Um reside no 

controle do raciocínio judicial, outro no “refreamento de sua arbitrariedade”.714   

 De um lado, tais critérios limitam a apreciação das provas. De outro, servem como 

meio para definir o grau de convencimento necessário para que o julgador decida se um 

determinado fato está provado715 ou se estão presentes determinados requisitos que conduzem 

à aplicação de alguma medida processual.716 

  Com isso, o resultado da decisão judicial deve levar em conta o grau de probabilidade 

necessário para o específico caso concreto. Podem ser mencionados três critérios de decisão: 

a) da preponderância de provas; b) de uma prova clara e convincente717; c) de uma prova além 

da dúvida razoável.  

  Danilo Knijnik, após advertir sobre a controvérsia em se estabelecer o conteúdo de 

cada critério, afirma que a própria racionalidade humana realiza as distinções de um e outro 

modelo de constatação da verdade: “É provável que algo tenha ocorrido; é altamente provável 

que algo tenha ocorrido; é quase certo que algo tenha ocorrido”.718 

  O estudo da teoria dos modelos de constatação permite deduzir, em síntese, qual o 

nível de suficiência (de probabilidade ou de certeza) necessário para a valoração do material 

probatório. A variação dos critérios de decisão será regida, como regra geral, pelos valores 

jurídicos presentes em cada decisão judicial.  

  No específico plano prático, tais critérios de decisão podem apresentar as seguintes 

variantes: a) natureza do processo; b) natureza axiológica do objeto da tutela processual; c) 

natureza processual da decisão. 

  O primeiro critério de possível distinção legislativa quanto aos standards probatórios 

vincula-se à natureza do processo: penal ou civil.719 Conforme visto, o processo penal 

                                                 
713 Danilo Knijnik, A prova..., p. 18. 
714 Danilo Knijnik, A prova..., p. 5. 
715 Danilo Knijnik ao fazer uso da expressão “modelos de constatação” deixa evidente que se refere à constatação 
de fatos (A prova..., p. 18). 
716 Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, Lavagem..., p. 294. 
717 Afirma Danilo Knijnik, A prova..., p. 39, que há vários modos de indicar esse critério de decisão: “prova 
‘clara e convincente’, ‘clara, precisa e indubitável, ‘clara, cogente e convincente, de forma a gerar forte 
presunção’”. 
718 Danilo Knijnik, A prova..., p. 43. 
719 Afirmam Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, Lavagem..., p. 295, que “a razão de se exigir no 
processo penal um standard probatório mais elevado no processo civil é de natureza política e não simplesmente 
técnica. No processo penal, em razão da presunção de inocência, do ponto de vista probatório há um 
desequilíbrio estrutural entre as posições do acusado, a quem não incumbe nenhum ônus, e o acusador, sobre 
quem recai toda a carga probatória”. 
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condenatório, quanto à matéria probatória, limita-se no princípio da presunção de inocência. 

Isso repercute diretamente na regra probatória. 

  O valor do objeto da tutela processual também deve ser considerado para a definição 

dos critérios probatórios.720  

  A ação de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa, por exemplo, 

não obstante ser de natureza civil, discute valores721 que são bem mais sensíveis que uma ação 

de indenização por acidente de veículo automotor. Daí se exigir para a primeira hipótese o 

critério da prova clara e convincente e para a segunda o da preponderância de provas.722 

  No âmbito do processo penal também é possível vislumbrar distintos critérios de 

decisão, a depender do valor predominantemente tutelado para cada situação. Para a 

imposição de uma medida cautelar pessoal, como a prisão preventiva, exige-se um critério 

mais rigoroso. De modo diverso ocorre com a cautelar real de sequestro de bens.  

 Como última variante dos critérios de decisão tem-se a natureza processual da decisão: 

cautelar ou definitiva.723 

  O ponto importante a ser enfrentado: qual o critério de decisão que deve ser instituído 

para o procedimento probatório da perda alargada? 

  Conforme já mencionado, a natureza do procedimento probatório projetado para a 

perda alargada é unicamente patrimonial. Não será possível qualquer discussão de aspectos da 

culpabilidade e nem mesmo o uso posterior, por exemplo, em sede recursal, de elementos 

probatórios obtidos nesse procedimento em prejuízo do imputado.  

  Percebe-se que há uma divisão bem clara quanto ao objeto de tutela processual. A 

condenação do imputado, pressuposto para se aferir a licitude de seu patrimônio, é o traço 

divisor a permitir uma nítida separação de objetos jurídicos em jogo.  

  No momento prévio à condenação penal, a preocupação é predominantemente com a 

culpabilidade. O principal valor jurídico em jogo é a liberdade. As questões de natureza 

patrimonial discutidas nessa fase terão sua eficácia condicionada à condenação penal. 

  Após a condenação penal e para a hipótese do advento do procedimento patrimonial, o 

bem jurídico em jogo será unicamente a propriedade. 

                                                 
720 Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, Lavagem..., p. 294, afirmam que “cabe ao legislador, a 
partir de um determinado valor que deseje tutelar, estabelecer critérios de decisão diversos de acordo, por 
exemplo, com o bem jurídico em jogo, ou com a natureza do processo.” 
721 A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) prevê como sanções a perda da função pública, a 
suspensão de direitos políticos, a multa civil, a proibição de contratar com o poder público. Vê-se que um 
processo dessa natureza extrapola aspectos meramente patrimoniais. 
722 Os exemplos são de Danilo Knijnik, A prova..., p. 18.  
723 Danilo Knijnik, A prova..., p. 48. Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, Lavagem..., p. 296. 
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  Os distintos objetos de tutela processual, contando inclusive, de modo bem definido, 

com diferentes momentos, legitimam a diversidade de critérios de decisão para o juízo de 

culpabilidade e para o juízo da perda de bens. 

  O critério da dúvida além do razoável previsto para o juízo de culpabilidade não serve 

para o juízo da perda de bens. Também não é o caso de se adotar o critério intermediário, 

próprio para processos civis distintos dos tradicionais724, como o que discute possível prática 

de improbidade administrativa, da prova clara e convincente. Por coerência sistêmica, o 

critério entendido como adequado para a perda alargada é o da preponderância de provas.725  

  A consequência da perda alargada é de natureza apenas patrimonial. Inexistem outros 

efeitos tais como a proibição de contratar com o poder público; interdição para o exercício de 

atividade comercial; perda de função pública; suspensão de direitos políticos.  

  

                                                 
724 Danilo Knijnik, A prova..., p. 38-39, define processo civil tradicional como aquele no qual se discute questões 
meramente patrimoniais. Diferentemente, trata por “processos civis especiais” aqueles que são não-penais, mas 
que transcendem a dimensão meramente patrimonial. 
725 Verifica-se uma tendência internacional para adoção desse critério. Ver item 3.7.6. 
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CONCLUSÕES 

 

 Como conclusão, interessa pontuar as principais posições defendidas ao longo do 

trabalho: 

  1. A expressão perda de bens assume diversos significados e com sentidos distintos, 

no direito brasileiro. Ora dá-se à perda de bens o caráter de pena, ora o de efeito da 

condenação. O estudo limitou-se a cuidar da perda como efeito da condenação, também 

denominada confisco. 

  2. A perda de bens é um instituto de direito material, que se resume num efeito de 

natureza patrimonial decorrente da condenação penal.  

  3. A perda de bens possui natureza jurídica civil. A Constituição Federal a trata ao 

lado da reparação do dano, estendendo os efeitos de ambos os institutos para além da pessoa 

do condenado, transmitindo aos sucessores até o limite do valor da herança (CF, art. 5º, 

XLV). 

  4. A perda de bens é instituto afim da reparação do dano. Ambos têm finalidade 

reparatória. Com a perda, deve atentar-se, em primeiro lugar, para a reparação do direito do 

lesado e do terceiro de boa-fé. Após, seu produto deve ter destino social.  

  5. A perda de bens assume importância fundamental para a prevenção e repressão à 

criminalidade organizada. Essa modalidade de prática delitiva tem no lucro o fim principal. O 

dano produzido pela criminalidade organizada assume um caráter difuso e a perda de bens é o 

meio pela qual se produz a reparação social dos prejuízos advindos dessa espécie criminosa. 

  6. A perda de bens possui uma dimensão pública e social. Na prevenção e repressão à 

criminalidade organizada, guarda a finalidade de impedir que o agente ou grupo criminoso 

permaneça com as vantagens econômicas derivadas da infração penal.  

  7. A perda de bens objeto do estudo foi circunscrita a duas espécies, conforme o 

direito brasileiro: perda clássica e perda subsidiária. A primeira consiste na perda do produto 

ou do proveito derivado da infração penal. Trata-se, portanto, de patrimônio ilícito. A segunda 

consiste na perda do produto ou do valor equivalente ao patrimônio ilícito decorrente da 

infração penal. Vê-se que, nesse caso, o patrimônio perdível será lícito em sub-rogação ao 

ilícito.  
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  8. O processo penal brasileiro possui importantes medidas cautelares reais, aptas a 

darem eficácia à sentença penal e, especialmente, ao decreto de perda de bens. São elas: busca 

e apreensão; sequestro; e medidas de conservação do patrimônio assegurado.  

  9. A busca e a apreensão, para além da tradicional concepção que visa à identificação 

de elementos informativos para o acertamento do crime, passam a ser relevantes também para 

a identificação do produto e do proveito do crime e para a identificação de elementos 

informativos que vão demonstrar, direta ou indiretamente, o vínculo entre a vantagem 

patrimonial e a prática delitiva. 

  10. Além das clássicas espécies de busca, a domiciliar e a pessoal, a realidade 

contemporânea fez surgir outra: a digital, que também assume fundamental importância para a 

persecução. 

  11. A medida cautelar de sequestro é voltada para garantir a efetividade da perda de 

bens. Divide-se em duas espécies: sequestro clássico e sequestro subsidiário. A distinção está 

no objeto a ser assegurado. O primeiro visa a garantir a perda de bens ilícitos (CP, art. 91, II, 

b). O segundo visa a garantir a perda de bens lícitos, em valores equivalentes aos ilícitos (§ 1º 

do art. 91 do CP, com a redação dada pela Lei 12.694/2012). 

  12. Para o sequestro não se exige a presença do periculum in mora, requisito presente 

no estudo genérico das cautelares. A identificação de bens suspeitos, ou seja, os que possuem 

indícios de proveniência ilícita, gera o automático dever de o Ministério Público requerer essa 

medida cautelar. 

  13. A legislação brasileira, seguindo tendência internacional, caminha para que a perda 

de bens alcance toda e qualquer vantagem econômica derivada da prática criminosa. Exemplo 

disso está na Lei de Lavagem de Dinheiro, que prevê que o alcance do produto e do proveito 

do crime abrange bens, direitos e valores (art. 4º, caput). 

  14. O direito brasileiro exige para a perda de bens que haja a vinculação entre o 

produto e o proveito do crime e a prática da infração penal. Trata-se do requisito da 

referibilidade. A Lei de Lavagem permite atingir tanto o produto e o proveito da lavagem em 

si, como das infrações penais antecedentes (art. 4º, caput).  

  15. São três as medidas de conservação do patrimônio assegurado: alienação 

antecipada, uso provisório e administração dos bens. Todas possuem uma finalidade comum: 

asseguram o patrimônio acautelado, o que, por sua vez, permite a eficácia da sentença penal, 

especialmente da perda de bens.  

  16. A alienação antecipada tem origem na Lei 9.804/1999, que alterou o § 5º do art. 34 

da Lei 6.368/1976, antiga lei de drogas, já revogada. O instituto atualmente está previsto na 
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Lei de Drogas (§§ 4º e seguintes do art. 62), na Lei de Lavagem de Dinheiro (§ 1º do art. 4º e 

art. 4º-A, com a redação dada pela Lei 12.683/2012) e no Código de Processo Penal (art. 144-

A, com a redação dada pela Lei 12.694/2012). 

  17. O uso provisório dos bens também é um meio de conservar o patrimônio 

acautelado. Consiste na possibilidade de órgãos públicos fazerem uso, após autorização 

judicial, de bens apreendidos, desde que comprovado o interesse público e social.  

  18. A administração judicial dos bens é outro meio de preservar o patrimônio 

assegurado. A medida não está prevista expressamente no Código de Processo Penal, o que se 

projeta por meio do PL 2.902/2011. Essa iniciativa de reforma legislativa é bem-vinda, pois 

inexiste razão para não incluir a administração judicial no regime jurídico do Código de 

Processo penal. 

  19. A Lei de Lavagem de Dinheiro sempre estabeleceu a possibilidade de nomeação 

do administrador judicial de bens. Com a reforma a partir da Lei 12.683/2012, é possível que 

a administração de bens recaia sobre pessoa física e jurídica (art. 5º), o que se vislumbra 

importante, especialmente diante de bens que apresentem complexidade para serem 

administrados. 

  20. A introdução do aspecto patrimonial no processo penal faz surgir a necessidade de 

distinguir a imputação do fato criminoso da imputação patrimonial. A imputação do fato 

criminoso limita-se à atribuição do fato descrito na peça acusatória, qualificado juridicamente, 

a alguém. A imputação patrimonial consiste na atribuição, a alguém, de aquisição direta ou 

indireta de bens, direitos e valores em razão de fato criminoso.  

  21. A imputação patrimonial é imprescindível para a perda de bens. Pode ocorrer 

mediante o pedido de sequestro, cuja finalidade pressupõe o pedido de perda de bens, e 

também mediante inclusão na denúncia ou queixa. O importante é que surja no processo penal 

a imputação patrimonial, de modo claro e determinado, para que a defesa possa ser exercida a 

contento. 

  22. A reação defensiva é imprescindível para dar efetividade ao comando 

constitucional do devido processo legal, em especial o direito à ampla defesa. Com a 

introdução da imputação patrimonial, a reação defensiva implica o direito de o acusado reagir 

à imputação em seu sentido global, visando a evitar a condenação, a imposição de pena e a 

perda de bens. 

  23. No atual modelo, a reação defensiva à imputação patrimonial dá-se por meio dos 

embargos (CPP, arts. 129 e 130). 
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  24. A regra da correlação entre a acusação e a sentença também se aplica à imputação 

patrimonial e ao juízo da perda de bens, como condição para o desenvolvimento de um 

processo válido e justo. A eventual descoberta de novos bens suspeitos no curso do processo 

penal implicará a necessidade de se aditar a imputação patrimonial, com oportunidade de a 

defesa reagir a essa imputação, produzindo prova e manifestando-se previamente à decisão. 

  25. A garantia da motivação das decisões judiciais está presente na decisão de perda 

de bens. À medida que se aumenta o nível de restrição a direito fundamental, o dever de 

fundamentar as decisões restritivas eleva-se na mesma proporção. 

  26. A atual sistemática do Código de Processo Penal não permite a restituição de 

instrumentos e produto da infração penal cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção 

constitua fato ilícito, e isso mesmo após o trânsito em julgado (art. 119). Nesses casos, a perda 

ocorrerá inclusive por ocasião da decisão de arquivamento, da sentença de impronúncia e da 

sentença absolutória (art. 779). 

  27. A descoberta de suposto proveito do crime após a condenação penal impede o 

ajuizamento de ação penal ou civil específica para a perda de bens. Essa insuficiência precisa 

ser suprida com a regulamentação de lege ferenda de autorização legal para tal fim, sendo 

importante a tendência internacional de se instituir a ação civil de perda de bens. 

  28. A morte do agente durante a investigação ou no curso do processo penal poderá 

permitir a transmissão aos herdeiros do proveito do crime. Vê-se, pois, a necessidade de se 

instituir de lege ferenda mecanismo que permita obter a perda de bens mesmo sem 

condenação penal, sob o mesmo fundamento da conclusão anterior.  

  29. Tratados internacionais admitem a restrição ao direito de propriedade, quando há 

prevalência de interesse público e social, vedando-se o arbítrio. 

  30. O sistema global de proteção dos direitos humanos, fundado no princípio da 

dignidade da pessoa humana, estabelece os requisitos mínimos para o desenvolvimento de um 

processo penal justo. São eles: direito à ampla defesa, direito à prova, direito à publicidade, 

direito à independência e à imparcialidade do órgão julgador. 

  31. O Brasil ratificou importantes convenções internacionais que cuidam da prevenção 

e repressão à criminalidade organizada e que focam atenção no tratamento de aspectos 

patrimoniais derivados dessa espécie delitiva. São elas: Convenção de Viena, Convenção de 

Mérida e Convenção de Palermo. 

  32. Essas convenções vêm exercendo forte influência para o aperfeiçoamento de 

aspectos processuais penais referentes à perda de bens. Há em trâmite no Parlamento e 

Conselho da União Europeia proposta de diretiva sobre o congelamento e a perda do produto 
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e proveito do crime, de 12 de março de 2012, voltada para a prevenção e repressão à 

criminalidade organizada. 

  33. Diferentes modelos estrangeiros que tratam da perda de bens devem ser 

considerados, visando à identificação de um modelo mais apto à realidade brasileira. 

  34. Essa crescente tendência internacional de valorizar os aspectos patrimoniais 

decorrentes da criminalidade organizada impõe a necessidade de o processo penal brasileiro 

assumir um novo paradigma, qual seja, o de tratar a perda de bens como relevante mecanismo 

para a prevenção e repressão à criminalidade organizada.  

 35. Desse novo paradigma, a persecução penal terá quatro momentos significativos: 

identificação, recuperação, gestão e destinação social do patrimônio ilícito.  

  36. A compreensão desse novo modelo de persecução penal faz surgir uma nova 

cultura e mentalidade do operador do direito, o que é imprescindível antes de qualquer 

reforma legislativa.  

  37. A importância da investigação preliminar é reforçada, a partir dessa nova 

realidade, pois sem a identificação do patrimônio suspeito não há que se falar em perda de 

bens. Não mais basta identificar apenas autoria e materialidade delitiva. 

  38. A investigação patrimonial requer a intensificação da cooperação jurídica interna, 

que se resume no esforço conjunto de todos os órgãos estatais que devem atuar na prevenção 

e repressão à criminalidade organizada. Caberá ao Ministério Público, no exercício da função 

de agente político na esfera criminal, coordenar a integração desses órgãos, visando à 

eficiência dos trabalhos investigativos.  

  39. A cautelar patrimonial assume importância fundamental para a eficácia da 

sentença condenatória e da perda de bens.  

  40. Com o patrimônio assegurado, surge o dever jurídico estatal de velar pela 

adequada gestão dos bens acautelados. Isso para a efetividade da perda de bens ou para que 

eventual restituição dos bens seja feita em condições justas.  

  41. A incidência da cautelar patrimonial gera o dever processual de se velar pela 

celeridade processual. Isso faz surgir, no processo penal, dois critérios de prioridade na 

tramitação dos feitos: o de acusados presos e o de patrimônio assegurado. O primeiro critério 

prevalece sobre o segundo, devendo o juiz e as partes redobrar a atenção em relação à 

celeridade processual nessas duas hipóteses.  

  42. A cooperação jurídica internacional torna-se relevante tanto para fins probatórios, 

quanto para a identificação do patrimônio suspeito e aplicação de medidas judiciais visando 

ao acautelamento e à perda de bens. 
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  43. Diante do dever jurídico estatal de se velar pela conservação dos bens acautelados 

e pela adequada destinação pública e social dos bens perdidos, revela-se necessária a 

instituição de agências federal, estadual e distrital para tais fins.  

  44. A destinação pública e social dos bens perdidos deve dar-se mediante a 

observância do regime jurídico próprio para tal finalidade, fundamentado nos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput), e com 

procedimento administrativo que permeará desde o momento em que o bem passa a integrar o 

domínio público até o momento de sua destinação final. 

  45. Caberá ao Ministério Público fiscalizar o regular funcionamento das agências, 

recorrendo-se ao Judiciário diante de eventuais abusos e ilegalidades. 

  46. A adoção do paradigma da valorização dos aspectos patrimoniais decorrentes da 

infração penal implica a necessidade de instituir princípios e fundamentos próprios de um 

processo penal patrimonial. Este se caracteriza por incidir, predominantemente, sobre o 

patrimônio do imputado ou de terceiros, ao contrário de um processo penal pessoal, que 

recairá, predominantemente, sobre o direito à liberdade do imputado. 

  47. O texto constitucional preocupa-se com a repressão à criminalidade organizada e 

que isso se dê de modo distinto em relação à criminalidade comum (CF, art. 5º, XLIII).  

  48. Esse fundamento constitucional vem repercutindo na legislação 

infraconstitucional, conforme se exemplifica em duas recentes inovações legislativas: Lei 

12.694/2012, que instituiu o procedimento para o julgamento colegiado em primeiro grau de 

jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas, e Lei 12.850/2013, que tratou de 

forma diferenciada de aspectos penais e processuais penais para a repressão à criminalidade 

organizada. 

  49. O princípio da proporcionalidade, em sua vertente que proíbe a proteção 

insuficiente, impõe ao legislador o dever jurídico de reprimir o patrimônio ilícito derivado da 

criminalidade organizada, pois trata-se de patrimônio originariamente ilegítimo, que deve ser 

revertido à sociedade como meio de prevenção à própria atividade delitiva e como meio de 

redução das consequências sociais provocadas pelo crime.  

  50. As convenções internacionais (Viena, Palermo e Mérida) ratificadas pelo Brasil 

são relevantes para a prevenção e repressão à criminalidade organizada, pois valorizam e 

impõem a repressão patrimonial. Isso gera o dever jurídico de os órgãos estatais vincularem-

se ao pactuado, mediante a promoção das alterações no direito interno, respeitando-se os 

princípios fundamentais. 
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  51. As mudanças legislativas também devem levar em conta os principais modelos de 

perda de bens existentes no mundo, observando-se a ordem constitucional vigente e a 

realidade nacional.  

  52. O modelo atual de perda de bens é insuficiente para a prevenção e repressão à 

criminalidade organizada. É preciso instituir a perda alargada, que amplia o objeto da perda, 

dispensando a vinculação dos bens adquiridos com a infração penal discutida em juízo.  

  53. A perda alargada deve ser instituída por lei, que conterá rol específico de 

infrações penais definidas como relevantes e indispensáveis para a aplicação desse instituto, 

mediante critérios de proporcionalidade, vedando-se o arbítrio judicial. 

  54. É requisito essencial para a aplicação da perda alargada: existência de patrimônio 

desproporcional do imputado sem comprovação lícita. 

  55. A perda alargada será limitada ao patrimônio identificado no período de cinco 

anos anterior à consumação da infração penal. 

  56. A perda alargada está em conformidade com a regra da proporcionalidade. A 

medida vem suprir insuficiência legislativa para a repressão ao patrimônio desproporcional e 

sem comprovação lícita. Ela é adequada, pois visa a reprimir patrimônio ilegítimo, derivado 

da criminalidade organizada. A medida é necessária, pois inexiste outra via para se alcançar 

tal fim. Aproveita-se, ainda, o processo penal para a sua aplicação, assim como no caso da 

reparação do dano. A medida atende à sub-regra da proporcionalidade em sentido estrito, pois 

busca restituir à sociedade patrimônio ilegítimo.   

  57. O atual modelo do procedimento penal brasileiro funda-se na clássica concepção 

do Direito Penal, atentando-se para a definição da culpabilidade e descuidando-se das 

consequências patrimoniais do crime. Esse modelo exige ao Ministério Público e à defesa que 

a culpabilidade seja discutida simultaneamente com o patrimônio suspeito, o que viola o 

direito à prova e a presunção de inocência. 

  58. O atual modelo impõe a simultaneidade do julgamento da culpabilidade e da perda 

de bens. Isso é prejudicial para as partes, pois a análise da perda de bens fica limitada a um 

conjunto probatório construído predominantemente em torno da culpabilidade.  

  59. Faz-se necessário para o acertamento patrimonial a instituição de um procedimento 

penal autônomo, com regras e princípios próprios, que viabilize o direito à prova e o direito à 

ampla defesa. Esse procedimento terá início após a condenação. Será utilizado para a hipótese 

de perda alargada, podendo ser dispensado no caso de desnecessidade de discussão 

patrimonial. O procedimento terá natureza objetiva, pois a discussão será circunscrita ao 

patrimônio imputado desproporcional e sem comprovação lícita. 
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  60. Esse procedimento possuirá base procedimental própria. A discussão patrimonial 

nele produzida não poderá contaminar eventual análise recursal atinente à culpa. Serão quatro 

as fases desse procedimento: imputação patrimonial feita pelo Ministério Público; resistência 

defensiva à imputação patrimonial; produção probatória com alegações subsequentes das 

partes; decisão. 

  61. Para a aplicação da perda de bens, em especial na espécie alargada, impõe-se a 

instituição de um modelo de procedimento probatório específico para o acertamento 

patrimonial.  

  62. Nesse procedimento probatório o Ministério Público terá o ônus de comprovar a 

existência de patrimônio desproporcional do imputado e sem comprovação lícita. Essa prova 

poderá ser feita por todos os meios de prova admitidos em direito, podendo ser direta ou 

indireta.  

  63. Caberá à defesa demonstrar que a imputação patrimonial feita pelo Ministério 

Público encontra justificativa lícita.  

 64. Para a aplicação da perda alargada, o juiz considerará como suficiente a presença 

do critério da preponderância de provas, e não o da prova para além da dúvida do razoável e 

nem o da prova clara e convincente. Isso porque a consequência da perda alargada é apenas 

de natureza patrimonial, não afetando o direito à liberdade e nem outras parcelas dos direitos 

políticos do cidadão, tais como perda da função pública e suspensão dos direitos políticos.  
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