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Resumo: 
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE 
DINHEIRO. RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. 
CONHECIMENTO DO RECURSO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO 
ART. 384 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE E PERDA DOS BENS APREENDIDOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 
CRIME ANTECEDENTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NÃO 
COMPROVAÇÃO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. REUNIÃO DE TODOS OS FATOS 
DELITUOSOS. CRIME ANTECEDENTE. EVASÃO DE DIVISAS. COMPROVAÇÃO. 
RECURSO IMPROVIDO. 
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Descrição: 
 
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. 
RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO 
DO RECURSO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 384 DO CPP. 
AUSÊNCIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E 
PERDA DOS BENS APREENDIDOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIME 
ANTECEDENTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. 
ADITAMENTO À DENÚNCIA. REUNIÃO DE TODOS OS FATOS DELITUOSOS. CRIME 
ANTECEDENTE. EVASÃO DE DIVISAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 
 
I- A apresentação de razões de apelação fora do prazo legal configura mera irregularidade 
e não impede que o recurso seja conhecido, acaso tempestivo. Precedente do STF (HC 
n° 72371). 
 
II- O aditamento à denúncia pode ser efetuado a qualquer tempo e, no caso, é regular, eis 
que observou os preceitos do art. 384 do Código Processo Penal. Para o oferecimento da 
denúncia, tanto nos crimes de lavagem de dinheiro, quanto nos crimes previstos no 
Código Penal, bastam indícios de materialidade e autoria – e não sua prova –, vigorando, 
no juízo de prelibação, o princípio in dubio pro societate. 
 
III- Não há bis in idem na aplicação de pena privativa de liberdade e de perda dos bens 
apreendidos, dada a diversa natureza jurídica de ambos os institutos. Ademais, é 
inconcebível que o Estado permita que o objeto material do crime de lavagem de dinheiro, 
que, em tese, é também produto do crime antecedente, permaneça com o agente, para 
que este usufrua os ganhos obtidos com o ilícito. 
 
 



IV- No caso concreto, não ficou comprovado, com veemência ou evidência, que o dinheiro 
era proveniente do tráfico internacional de entorpecentes, sobretudo diante das provas 
trazidas pela defesa que, se não provaram extremamente o contrário, ao menos deixaram 
íntegro o álibi das apelantes, de que o dinheiro tinha um destinatário que se apresentou 
nos autos e forneceu razões para tê-lo introduzido no território nacional daquela forma. 
 
V- O aditamento à denúncia visa a reunir, num só processo, todos os fatos delituosos e 
em toda a sua extensão, de modo que o libelo acusatório é formado pela denúncia e pelo 
aditamento, quando este último é realizado para acrescentar pontos àqueles que constam 
da denúncia. 
 
VI- As apelantes vieram de Angola, onde a moeda de curso forçado não é o dólar norte-
americano. De lá trouxeram, de forma oculta, cerca de um milhão de dólares e ainda 
declararam, falsamente, às autoridades brasileiras, a não existência do numerário. Tal 
conduta, em nosso direito nacional, está tipificada no art. 22 da Lei nº 7.492/86 que pune 
os crimes contra o sistema financeiro nacional, e que são crimes antecedentes à lavagem 
de dinheiro, nos moldes do art. 1º, VI da Lei nº 9.613/98. 
 
VII- A Lei 9.613/98 não consagra o princípio da reciprocidade, mas apenas se contenta 
em que o fato delituoso praticado no exterior, desde que consistente em delito que se 
assemelhe a um dos crimes antecedentes previstos na Lei nacional e gere recursos a 
serem ocultados ou dissimulados, possa ser processado e punido no Brasil como 
lavagem de dinheiro.  
 
VIII- A hipótese se enquadra no art. 2º, II da Lei 9.613/98, pois a punição do crime de 
lavagem de dinheiro, em que uma das fases se consuma no Brasil, não depende do 
processo e julgamento do crime antecedente praticado no exterior. No Brasil ocorreu a 
fase de ocultação do dinheiro proveniente da saída clandestina de Angola. 
 
IX- O direito pátrio não se adstringiu de forma absoluta ao princípio da vinculação do juiz à 
classificação jurídica dos fatos dada pelo MPF no libelo, possibilitando ao órgão julgador, 
em qualquer grau, quando o fato criminoso está expresso ou implícito na denúncia e dele 
se defendeu o acusado, atribuir-lhe outra classificação jurídica, por força do disposto no 
art. 383 do CPP e da redação, a contrario sensu, da Súmula 453 do STF. No caso dos 
autos, nem mesmo se está atribuindo completa (re)classificação jurídica diversa aos fatos, 
mas apenas emendando o libelo, para levar em conta a evasão de divisas como crime 
antecedente, e que está expresso na denúncia, na forma do art. 1º, VI da Lei 9.613/98, 
crime esse que forneceu os recursos para a prática dos fatos já classificados como 
lavagem de dinheiro. 
 
X- Recurso improvido. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os 
Membros da Primeira Turma Especializada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do  
 
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2005 (data do julgamento). 
 
ABEL GOMES - Desembargador Federal TRF2 - Relator 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


