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LAVAGEM DE CAPITAIS

 � Lavagem de dinheiro. Organização criminosa. Infração penal antecedente. Qua- 
drilha (atualmente designada “associação criminosa”). Condutas praticadas en-
tre 1998 e 1999, momento que precedeu a edição da Lei 12.683/2012 e da Lei 
12.850/2013. Impossibilidade constitucional de suprir-se a ausência de tipificação do 
delito de organização criminosa, como infração penal antecedente, pela invocação da 
Convenção de Palermo. Incidência, no caso, do postulado da reserva constitucional 
absoluta de lei em sentido formal (cf. art. 5º, XXXIX). (...) Inadmissibilidade, de 
outro lado, de considerar-se o crime de formação de quadrilha como equiparável ao 
delito de organização criminosa para efeito de repressão estatal ao crime de lavagem 
de dinheiro cometido antes do advento da Lei 12.683/2012 e da Lei 12.850/2013.
[RHC 121.835 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 13-10-2015, 2ª T, DJE de 23-
11-2015.]
 � A imputação do cometimento de lavagem de dinheiro a pessoa jurídica é crime 

impossível, por isso que incabível a presente ação, dada a impropriedade de seu objeto.
[Pet 5.143 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 25-11-2014, 1ª T, DJE de 12-12-2014.]
 � Lavagem de valores oriundos de corrupção passiva praticada pelo próprio agente: 

1.1. O recebimento de propina constitui o marco consumativo do delito de corrupção 
passiva, na forma objetiva “receber”, sendo indiferente que seja praticada com ele-
mento de dissimulação. 1.2. A autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação 
autônomos do produto do crime antecedente (já consumado), não verificados na 
hipótese. 1.3. Absolvição por atipicidade da conduta.
[AP 470 EI-sextos, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 13-3-2014, P, DJE de 
21-8-2014.]
 � A lavagem de dinheiro é entendida como a prática de conversão dos proveitos 

do delito em bens que não podem ser rastreados pela sua origem criminosa. A dis-
simulação ou ocultação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação 
ou propriedade dos proveitos criminosos desafia censura penal autônoma, para além 
daquela incidente sobre o delito antecedente. O delito de lavagem de dinheiro, 
consoante assente na doutrina norte-americana (money laundering), caracteriza-se 
em três fases, a saber: a primeira é a da “colocação” (placement) dos recursos deri-
vados de uma atividade ilegal em um mecanismo de dissimulação da sua origem, 
que pode ser realizado por instituições financeiras, casas de câmbio, leilões de obras 
de arte, entre outros negócios aparentemente lícitos. Após, inicia-se a segunda 
fase, de “encobrimento”, “circulação” ou “transformação” (layering), cujo objetivo 
é tornar mais difícil a detecção da manobra dissimuladora e o descobrimento da 
lavagem. Por fim, dá-se a “integração” (integration) dos recursos a uma economia 
onde pareçam legítimos.
[AP 470 EI-décimos segundos, rel. min. Luiz Fux, j. 13-3-2014, P, DJE de 2-5-2014.]
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 � O tipo penal previsto no art. 1º, caput e incisos, da Lei 9.613/1998 (na redação 
anterior à Lei 12.683/2012) é um só, de forma que é irrelevante a incidência do 
inciso VII desse dispositivo legal para efeito de condenação ou apenamento, uma vez 
que o embargante também foi denunciado (e condenado) pelos crimes antecedentes 
referidos nos incisos V e VI do art. 1º da Lei 9.613/1998.
[AP 470 EDj-quartos, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 5-9-2013, P, DJE de 10-10-2013.]
 � Capítulo III da denúncia. Subitem III.1. Corrupção passiva. Corrupção ativa. 

Peculato. Lavagem de dinheiro. (...) Caracteriza o crime de lavagem de dinheiro o re-
cebimento de dinheiro em espécie, que o réu sabia ser de origem criminosa, mediante 
mecanismos de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, destinação 
e propriedade dos valores, e com auxílio dos agentes envolvidos no pagamento do 
dinheiro, bem como de instituição financeira que serviu de intermediária à lavagem 
de capitais. O emprego da esposa como intermediária não descaracteriza o dolo da 
prática do crime, tendo em vista que o recebimento dos valores não foi formalizado 
no estabelecimento bancário e não deixou rastros no sistema financeiro nacional.
[AP 470, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-12-2012, P, DJE de 22-4-2013.]
 � Capítulo III da denúncia. Subitem III.3. Corrupção passiva, corrupção ativa, 

peculato e lavagem de dinheiro. Desvio de recursos oriundos de participação do 
Banco do Brasil no fundo Visanet. (...) O emprego de um subordinado da con-
fiança do então diretor de Marketing do Banco do Brasil, como intermediário 
do recebimento dos recursos no interior de agência bancária, foi apenas uma das 
etapas empregadas para consumar o crime de lavagem de dinheiro, que teve por fim 
assegurar o recebimento da soma, em espécie, por seu real destinatário. Ausência 
de registro do procedimento no sistema bancário.
[AP 470, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-12-2012, P, DJE de 22-4-2013.]
 � Item IV da denúncia. Lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998). 

(...) A realização do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998) 
ocorreu mediante três grandes etapas, integradas por condutas reiteradas e, muitas 
vezes, concomitantes, as quais podem ser agrupadas da seguinte forma: (1) fraude 
na contabilidade de pessoas jurídicas ligadas ao réu Marcos Valério, especialmente 
na SMP&B Comunicação Ltda., na DNA Propaganda Ltda. e no próprio Banco 
Rural S.A.; (2) simulação de empréstimos bancários, formalmente contraídos, sobre-
tudo, no Banco Rural S.A. e no Banco BMG, bem como utilização de mecanismos 
fraudulentos para encobrir o caráter simulado desses mútuos fictícios; e, principal-
mente, (3) repasses de vultosos valores através do Banco Rural, com dissimulação da 
natureza, origem, localização, disposição e movimentação de tais valores, bem como 
ocultação, especialmente do Banco Central e do Coaf [Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras], dos verdadeiros (e conhecidos) proprietários e beneficiá-
rios dessas quantias, que sabidamente eram provenientes, direta ou indiretamente, 
de crimes contra a administração pública (itens III e VI) e o sistema financeiro 
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nacional (item V). Limitando-se ao que consta da denúncia, foram identificadas e 
comprovadas 46 operações de lavagem de dinheiro realizadas através de mecanismos 
ilícitos disponibilizados pelo Banco Rural. Os delitos foram cometidos por réus 
integrantes do chamado “núcleo publicitário” e do “núcleo financeiro”, com unidade 
de desígnios e divisão de tarefas, ficando cada agente incumbido de determinadas 
funções, de cujo desempenho dependia o sucesso da associação criminosa.
[AP 470, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-12-2012, P, DJE de 22-4-2013.]
 � Capítulo VI da denúncia. Subitens VI.1, VI.2, VI.3 e VI.4. Lavagem de dinheiro. 

(...) Emprego de mecanismos destinados à ocultação e dissimulação da natureza, 
origem, movimentação, localização e propriedade dos milhares de reais, em espécie, 
que os réus condenados pela prática do crime de corrupção passiva receberam no 
desenrolar do esquema criminoso. A ocultação e dissimulação da origem criminosa 
do dinheiro consumaram-se com o uso dos mecanismos verificados no Capítulo IV 
da denúncia, que foram oferecidos aos parlamentares pelos réus dos chamados “núcleo 
publicitário” e “núcleo financeiro” da quadrilha. Assim, os parlamentares puderam se 
beneficiar de uma rede de lavagem de dinheiro formada pelo Banco Rural, através de 
três de seus mais altos dirigentes, à época, e pelas agências de publicidade vinculadas 
ao réu Marcos Valério e seus sócios. Para receber os recursos de origem criminosa, 
oferecidos pelos corruptores, os parlamentares praticaram o crime de lavagem de 
dinheiro, fundamentalmente, por meio de: a) agências de publicidade então contra-
tadas pela Câmara dos Deputados e pelo Banco do Brasil, as quais apareciam como 
“sacadoras” do dinheiro nos registros bancários, apontando-se, como destinação dos 
recursos, o suposto “pagamento de fornecedores”, artimanha com a qual se ocultaram 
os verdadeiros destinatários finais dos valores, ou seja, os parlamentares corrompidos; 
b) agências bancárias que não registravam os saques em nome dos verdadeiros desti-
natários, mas, sim, em nome das agências de publicidade ou de uma pessoa física que 
agia como intermediária, seja um enviado dos corruptores (em especial a ré Simone 
Vasconcelos), seja um enviado dos parlamentares corrompidos (cujos nomes eram 
colhidos apenas para o controle interno da quadrilha); c) encontros em quartos de 
hotéis ou em escritórios de partidos, com o fim de entrega e de recebimento das 
malas de dinheiro em espécie de origem criminosa; d) em dois casos (subitens VI.1 
e VI.2), para camuflar ainda mais a movimentação dos vultosos recursos recebidos, 
houve a participação de empresas de corretagem de valores, verdadeiras “lavanderias”, 
que apareciam, formalmente, nos registros bancários, como destinatárias de depó-
sitos de recursos oriundos de prática criminosa, as quais, na sequência, repassavam 
esses recursos aos parlamentares beneficiários, de modo inteiramente dissimulado, 
praticamente sem deixar qualquer rastro no sistema bancário ou financeiro nacional. 
A lavagem de dinheiro constitui crime autônomo em relação aos crimes antece-
dentes, e não mero exaurimento do crime anterior. A Lei de Lavagem de Dinheiro 
(Lei 9.613/1998), ao prever a conduta delituosa descrita no seu art. 1º, teve entre 
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suas finalidades o objetivo de impedir que se obtivesse proveito a partir de recursos 
oriundos de crimes, como, no caso concreto, os crimes contra a administração pública 
e o sistema financeiro nacional. (...) Enquadramento das condutas no tipo penal do 
art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998, na redação em vigor à época dos fatos.
[AP 470, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-12-2012, P, DJE de 22-4-2013.]
 � Item VII da denúncia. Lavagem de dinheiro. (...) A dissimulação da origem, 

localização e movimentação de valores sacados em espécie, com ocultação dos verda-
deiros proprietários ou beneficiários dessas quantias, não caracteriza o delito previsto 
no art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012), se 
não há prova suficiente, como no caso, de que os acusados tinham conhecimento 
dos crimes antecedentes à lavagem do dinheiro.
[AP 470, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-12-2012, P, DJE de 22-4-2013.]
 � Não sendo considerada a lavagem de capitais mero exaurimento do crime de 

corrupção passiva, é possível que dois dos acusados respondam por ambos os cri-
mes, inclusive em ações penais diversas, servindo, no presente caso, os indícios da 
corrupção advindos da AP 477 como delito antecedente da lavagem. O fato de um 
ou mais acusados estarem sendo processados por lavagem em ação penal diversa, 
em curso perante o STF, não gera bis in idem, em face da provável diversidade de 
contas correntes e das importâncias utilizadas na consumação do suposto delito. 
Restou assentado na AP 483 que os documentos bancários enviados pela Suíça, 
em respeito a acordo de cooperação firmado com o Brasil, podem ser utilizados 
como provas em ações penais que visem à persecução penal que não ostente índole 
fiscal, como é a hipótese do presente feito. Não fixada ainda pelo STF a natureza do 
crime de lavagem de dinheiro, se instantâneo com efeitos permanentes ou se crime 
permanente, não há que falar-se em prescrição neste instante processual inaugural. 
Remeter recursos financeiros ao exterior, supostamente originados no delito de 
corrupção passiva, por meio de “dólar-cabo” e sem a ciência do Banco Central, 
bem como promover intensa circulação das respectivas importâncias e o retorno 
de parcela do quantum ao Brasil, constitui indício de materialidade e autoria de 
delitos de lavagem de dinheiro, objeto da Lei 9.613/1998. Havendo indícios de que 
os denunciados eram os diretores, operadores e beneficiários de diversas empresas e 
contas offshore interligadas, bem como de que tais entidades contribuíram, de modo 
decisivo e conjugado, para o cometimento dos supostos crimes de lavagem de ca-
pitais, é de ser recebida a denúncia quanto ao delito de quadrilha ou bando, com 
exceção dos acusados maiores de setenta anos, em vista da ocorrência da prescrição.
[Inq 2.471, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 29-9-2011, P, DJE de 1º-3-2012.]
 � Para os fins da Lei 9.613/1998, os crimes praticados por organizações criminosas 

não podem ser considerados como antecedentes do delito de lavagem de dinheiro 
antes da edição do Decreto 5.015, de 12-3-2004.
[Inq 2.786, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 17-2-2011, P, DJE de 6-6-2011.]
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 � Inquérito judicial. Esquema de desvio de recursos públicos para financiamento 
de campanha (...). Imputação de crimes de peculato e lavagem de dinheiro. (...) 
A importância de três milhões e quinhentos mil reais foi transferida dos cofres 
públicos das estatais mineiras Companhia de Saneamento de Minas Gerais (CO-
PASA), Companhia Mineradora de Minas Gerais (COMIG) e Banco do Estado 
de Minas Gerais (BEMGE) para a empresa privada SMP&B Comunicação, sob 
a justificativa formal de patrocínio a três eventos esportivos cuja organização era 
controlada pela empresa de três acusados. As provas constantes dos autos demons-
tram que, do montante total retirado das estatais, parcela ínfima teve a destinação 
efetivamente prevista. O restante foi desviado para a campanha do acusado, que à 
época exercia mandato de governador do Estado de Minas Gerais. Para viabilizar 
o desvio dos recursos públicos, foram realizados saques em espécie na conta em que 
os recursos públicos haviam sido depositados a título de patrocínio; transferências 
bancárias triangulares e complexas entre os acusados; pagamento de colaboradores 
da campanha diretamente pela empresa utilizada para a lavagem dos recursos obtidos 
mediante crime contra a administração pública; celebração de empréstimos apa-
rentemente fraudulentos junto ao Banco Rural, com a abertura de inúmeras contas 
em nome de empresas de três acusados, de modo a ocultar localização, propriedade 
e movimentação de valores obtidos por meio do crime antecedente de peculato, 
entre outros mecanismos típicos do crime de lavagem de dinheiro. Os indícios 
são formados por depoimentos de inúmeras testemunhas; laudos periciais — que 
identificaram transferências bancárias suspeitas e alguns beneficiários de saques 
em espécie, em montantes estranhamente elevados, bem como de depósitos feitos 
pela SMP&B Comunicação sem que o banco identificasse a conta beneficiária, 
para ocultar a movimentação e localização dos recursos; lista elaborada por um dos 
denunciados informando a origem dos recursos utilizados na campanha de reeleição 
do então governador, com o conhecimento que tinha por ter ocupado a função de 
coordenador financeiro da campanha e de secretário de administração do Estado, 
dentre outros vários documentos que indicam a provável participação do acusado 
na prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro narrados na inicial, espe-
cialmente como mentor e principal beneficiário dos delitos.
[Inq 2.280, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 4-11-2009, P, DJE de 3-12-2009.]
 � Entendo não ser caso de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 9.613/1998, 

mas, sim, de interpretação conforme à Constituição, para se interpretar que o juiz 
decidirá, fundamentadamente, se o réu poderá, ou não, apelar em liberdade, verifi-
cando se estão presentes, ou não, os requisitos da prisão cautelar.
[HC 83.868, rel. p/ o ac. min. Ellen Gracie, j. 5-3-2009, P, DJE de 17-4-2009.]
 � A denúncia não precisa trazer prova cabal acerca da materialidade do crime 

antecedente ao de lavagem de dinheiro. Nos termos do art. 2º, II e § 1º, da Lei 
9.613/1998, o processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro “indepen-
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dem do processo e julgamento dos crimes antecedentes”, bastando que a denúncia 
seja “instruída com indícios suficientes da existência do crime antecedente”, mesmo 
que o autor deste seja “desconhecido ou isento de pena”. Precedentes (HC 89.739, 
rel. min. Cezar Peluso, DJE 152 de 15-8-2008). Além disso, a tese de inexistência 
de prova da materialidade do crime anterior ao de lavagem de dinheiro envolve o 
reexame aprofundado de fatos e provas, o que, em regra, não tem espaço na via eleita.
[HC 94.958, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 9-12-2008, 2ª T, DJE de 6-2-2009.]

 = RHC 105.791, rel. min. Cármen Lúcia, j. 11-12-2012, 2ª T, DJE de 1º-2-2013
 = HC 93.368, rel. min. Luiz Fux, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 25-8-2011
 � A repatriação dos valores objeto do crime de lavagem de dinheiro não tem 

qualquer consequência em relação à tipicidade da conduta, que já estava consumada 
quando da devolução do dinheiro ao erário alemão. O crime de lavagem de dinheiro 
em tese praticado no Brasil não se confunde com o crime contra o sistema financeiro 
nacional pelo qual o paciente está sendo processado na Alemanha. A lavagem de 
dinheiro é crime autônomo, não se constituindo em mero exaurimento do crime 
antecedente. Assim, não há bis in idem ou litispendência entre os processos instau-
rados contra o paciente no Brasil e na Alemanha.
[HC 92.279, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 24-6-2008, 2ª T, DJE de 19-9-2008.]
 � O crime de lavagem de dinheiro, por ser autônomo, não depende da instauração 

de processo administrativo-fiscal. Os fatos descritos na denúncia, se comprovados, 
podem tipificar o crime descrito na norma penal vigente, devendo, quanto a este, 
prosseguir a ação penal.
[HC 85.949, rel. min. Cármen Lúcia, j. 22-8-2006, 1ª T, DJ de 6-11-2006.]
 � Nos termos do art. 4º da Lei Antilavagem, somente podem ser indisponibilizados 

bens, direitos ou valores sob fundada suspeição de guardarem vinculação com o 
delito de lavagem de capitais. Patrimônio diverso, que nem mesmo indiretamente 
se vincule às infrações referidas na Lei 9.613/1998, não se expõe a medidas de 
constrição cautelar, por ausência de expressa autorização legal. A precípua finalidade 
das medidas acautelatórias que se decretam em procedimentos penais pela suposta 
prática dos crimes de lavagem de capitais está em inibir a própria continuidade 
da conduta delitiva, tendo em vista que o crime de lavagem de dinheiro consiste 
em introduzir na economia formal valores, bens ou direitos que provenham, di-
reta ou indiretamente, de crimes antecedentes (incisos I a VIII do art. 1º da Lei 
9.613/1998). Daí que a apreensão de valores em espécie tenha a serventia de facilitar 
o desvendamento da respectiva origem e ainda evitar que esse dinheiro em espécie 
entre em efetiva circulação, retroalimentando a suposta ciranda da delitividade. 
Doutrina. Se o crime de lavagem de dinheiro é uma conduta que lesiona as ordens 
econômica e financeira e que prejudica a administração da justiça; se o numerário 
objeto do crime em foco somente pode ser usufruído pela sua inserção no meio cir-
culante; e se a constrição que a Lei Antilavagem franqueia é de molde a impedir tal 
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inserção retroalimentadora de ilícitos, além de possibilitar uma mais desembaraçada 
investigação quanto à procedência das coisas, então é de se indeferir a pretendida 
substituição, por imóveis, do numerário apreendido. Não é de se considerar vencido o 
prazo a que alude o § 1º do art. 4º da Lei 9.613/1998, que é de 120 dias, pois ainda 
se encontram inconclusas as diligências requeridas pelo MPF, em ordem a não se 
poder iniciar a contagem do lapso temporal. Questão de ordem que se resolve pelo 
indeferimento do pedido de substituição de bens.
[Inq 2.248 QO, rel. min. Ayres Britto, j. 25-5-2006, P, DJ de 20-10-2006.]
 � O depósito de cheques de terceiro recebidos pelo agente, como produto de 

concussão, em contas-correntes de pessoas jurídicas, às quais contava ele ter acesso, 
basta a caracterizar a figura de “lavagem de capitais” mediante ocultação da origem, 
da localização e da propriedade dos valores respectivos (Lei 9.613, art. 1º, caput): o 
tipo não reclama nem êxito definitivo da ocultação, visado pelo agente, nem o vulto 
e a complexidade dos exemplos de requintada “engenharia financeira” transnacional, 
com os quais se ocupa a literatura.
[RHC 80.816, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 10-4-2001, 1ª T, DJ de 18-6-2001.]

LICITAÇÃO

 � (...) não há relação de necessariedade entre o crime de falso e o crime no art. 89 da 
Lei 8.666/1993. É dizer, não é indispensável para o tipo do art. 89 da Lei 8.666/1993 
que se utilize de documento ideologicamente falso, o uso de documento não perfaz 
elemento normativo do tipo descrito na Lei das Licitações, razão pela qual não há 
consumação entre os delitos.
[RHC 118.030, rel. min. Luiz Fux, j. 19-8-2014, 1ª T, DJE de 12-9-2014.]
 � As imputações feitas ao denunciado na denúncia foram de, na condição de pre-

feito municipal, haver fraudado licitações e se utilizado indevidamente em favor de 
terceiros de valores do erário. Encontram-se preenchidos os requisitos do art. 41 
do CPP, havendo justa causa para a deflagração da ação penal em relação ao crime 
previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993. (...) Inviável, no caso, a alteração excepcional 
na classificação do fato descrito na denúncia, dada a ausência de conformidade entre 
os fatos e os demais crimes previstos no DL 201/1967. (...) Não se cuida, na espécie, 
de imputação de crimes decorrentes da dispensa ou inexigibilidade indevidas de 
licitação, mas de fraudes decorrentes da adoção de modalidade imprópria de cer-
tame licitatório, não havendo, a esse respeito, a devida e necessária conformação e 
correlação entre os fatos e o tipo penal que se diz violado.
[Inq 3.108, rel. min. Dias Toffoli, j. 15-12-2011, P, DJE de 22-3-2012.]
 � O dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar o ilícito pe-

nal, não se faz presente quando o acusado da prática do crime do art. 89 da Lei 


