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EMENTA: CRIME ANTECEDENTE. LAVAGEM. DINHEIRO 
 
Na espécie, o Min. Relator rejeitava a denúncia por entender que não teria ocorrido o 
crime de lavagem de dinheiro, tendo em vista que os empréstimos feitos às empresas de 
propriedade do magistrado não consubstanciam ocultação de valores, de modo que 
haveria mero pós-fato impunível e o autor do crime antecedente não poderia responder 
pelo crime de lavagem de dinheiro. Mas o Min. Gilson Dipp, divergindo do voto do Min. 
Relator, entendeu que existem elementos suficientes para o recebimento da denúncia. A 
existência do crime antecedente é induvidosa, uma vez que os denunciados foram 
condenados por este Superior Tribunal pela prática do delito de corrupção passiva. Com o 
investimento em empreendimento imobiliário e a conversão dos valores oriundos da 
vantagem indevida paga ao funcionário público em razão da prática de ato de ofício, 
fechou-se o ciclo da lavagem de dinheiro.  
 
Para efeito de recebimento da denúncia, são suficientes os indícios coligidos nos dois 
itens anteriores, aliados à inverossimilhança da justificativa dada pelo magistrado para 
amealhar a quantia de R$ 3.642.080,04, que é o custo estimado da obra em referência.  
 
Não logrou o denunciado comprovar a existência de empréstimos feitos por ele próprio, 
sua mulher, amigos e parentes, entre os quais, os codenunciados. Trata-se, em verdade, 
de uma argumentação circular, em que sucessivos e generosos empréstimos, geralmente 
em espécie, procuram dar aparência de licitude a valores totalmente incompatíveis com 
as posses e os vencimentos de um magistrado.  
 
Diante disso, a Corte Especial, por maioria, recebeu a denúncia. APn 458-SP, Rel. 
originário Min. Fernando Gonçalves, Rel. para acórdão Min. Gilson Dipp, julgada em 
16/9/2009. 
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