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Jurisprudência STJ - Autonomia do delito de lavagem de dinheiro 
 
Subtítulo: 
Existência de indícios de que o paciente tinha conhecimento da ilicitude dos valores e 
bens cuja origem e propriedade foram ocultadas e dissimuladas. 
 
Resumo: 
Paciente acusado também pelos crimes antecedentes, praticados contra o sistema 
financeiro nacional. Posterior extinção da punibilidade pela prescrição no que se refere 
aos referidos delitos. Alegada impossibilidade de se provar que o réu teria auferido 
recursos provenientes de atividades ilícitas. Autonomia do delito de lavagem de dinheiro. 
Crimes anteriores imputados a vários corréus. Existência de indícios de que o paciente 
tinha conhecimento da ilicitude dos valores e bens cuja origem e propriedade foram 
ocultadas e dissimuladas. Atipicidade da lavagem de dinheiro não caracterizada. 
Legalidade da manutenção da ação penal. 
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EMENTA 
  
HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS (ARTIGO 1º, § 4º, DA LEI 9.613⁄1998). 
PACIENTE ACUSADO TAMBÉM PELOS CRIMES ANTECEDENTES, PRATICADOS 
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSTERIOR EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NO QUE SE REFERE AOS REFERIDOS DELITOS. 
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SE PROVAR QUE O RÉU TERIA AUFERIDO 
RECURSOS PROVENIENTES DE ATIVIDADES ILÍCITAS. AUTONOMIA DO DELITO DE 
LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIMES ANTERIORES IMPUTADOS A VÁRIOS CORRÉUS. 
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE TINHA CONHECIMENTO DA 
ILICITUDE DOS VALORES E BENS CUJA ORIGEM E PROPRIEDADE FORAM 
OCULTADAS E DISSIMULADAS. ATIPICIDADE DA LAVAGEM DE DINHEIRO NÃO 
CARACTERIZADA. LEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM 
DENEGADA. 
 
1. Da leitura do artigo 1º da Lei 9.613⁄1998, depreende-se que para que o delito de 
lavagem de capitais reste configurado, é necessário que o dinheiro, bens ou valores 
ocultados ou dissimulados sejam provenientes de algum dos ilícitos nele arrolados, ou 
seja, no tipo penal há expressa vinculação entre a lavagem de dinheiro a determinados 
crimes a ela anteriores. 



2. Contudo, o artigo 2º, inciso II e § 1º, do mesmo diploma legal, dispõe que a apuração 
do delito em comento independe do "processo e julgamento dos crimes antecedentes", 
devendo a denúncia ser "instruída com indícios suficientes da existência do crime 
antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou 
isento de pena o autor daquele crime". 
 
3. Desse modo, a simples existência de indícios da prática de algum dos crimes previstos 
no artigo 1º da Lei 9.613⁄1998 já autoriza a instauração de ação penal para apurar a 
ocorrência do delito de lavagem de dinheiro, não sendo necessária a prévia punição dos 
autores do ilícito antecedente. Doutrina. Precedentes. 
 
4. No caso dos autos, na mesma denúncia imputou-se ao paciente e demais corréus tanto 
a prática dos delitos antecedentes à lavagem de capitais, quanto ela própria. 
 
5. Contudo, o paciente teve extinta a sua punibilidade no que se refere aos crimes 
anteriores à lavagem, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal, circunstância que, 
segundo os impetrantes, impediria o Ministério Público de provar que ele teria auferido 
recursos provenientes de atividades ilícitas. 
 
6. Ocorre que os crimes contra o sistema financeiro nacional a partir dos quais teriam sido 
obtidos os bens, valores e direitos cuja origem e propriedade teria sido ocultada e 
dissimulada, não foram atribuídos apenas ao paciente, mas também aos demais sócios 
da offshore supostamente utilizada para a abertura e movimentação de diversas contas 
correntes no exterior. 
 
7. Dessa forma, ainda que o órgão ministerial jamais possa provar que o paciente 
cometeu os delitos dispostos nos artigos 4º, 16, 21 e 22 da Lei 7.492⁄1986, o certo é que 
há indícios de que tais ilícitos teriam sido praticados pelos demais corréus, circunstância 
que evidencia a legalidade da manutenção da ação penal contra ele deflagrada para 
apurar o cometimento do crime de lavagem de capitais.  
 
8. Aliás, se própria Lei 9.613⁄1998 permite a punição dos fatos nela previstos ainda que 
desconhecido ou isento de pena o autor do crime antecedente, é evidente que a extinção 
da punibilidade pela prescrição de um dos coautores dos delitos acessórios ao de 
lavagem não tem o condão de inviabilizar a persecução penal no tocante a este último 
ilícito penal. 
 
9. É dispensável a participação do acusado da lavagem de dinheiro nos crimes a ela 
antecedentes, sendo suficiente que ele tenha conhecimento da ilicitude dos valores, bens 
ou direitos cuja origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade tenha sido 
ocultada ou dissimulada. Precedentes. 
 
10. Havendo indícios da prática de crimes contra o sistema financeiro nacional pelos 
corréus na ação penal em apreço, a partir dos quais teriam sido obtidos valores e bens 
cuja origem e propriedade teria sido ocultada e dissimulada pelo ora paciente, impossível 
reconhecer-se a atipicidade do delito de lavagem de dinheiro que lhe foi imputado e, por 
conseguinte, inviável o trancamento da ação penal contra ele deflagrada. 
 
11. Ordem denegada. 
  
 
 



ACÓRDÃO 
  
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 
seguir, por unanimidade, denegar a ordem. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, 
Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ⁄RJ), Gilson Dipp e Laurita Vaz 
votaram com o Sr. Ministro Relator.  
 
sustentou oralmente: dr. Renato de Moraes (p⁄pacte) 
  
Brasília (DF), 27 de março de 2012. (Data do Julgamento). 
  
MINISTRO JORGE MUSSI - Relator 
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