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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. 

  



 
 

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. 

  



 
 

  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 



 
 

princípios de um procedimento penal voltado para o acertamento patrimonial. E, por fim, 

discorre-se sobre os aspectos probatórios desse procedimento projetado.  

 
   

  



 
 

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.  

  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 

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). 

  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 

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. 



 
 

  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. 



 
 

  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. 



 
 

  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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