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A suspensão do processo prevista no artigo 366 do Código de 

Processo Penal não se aplica aos crimes de lavagem de dinheiro, 

face à expressa disposição contida no §2º, do artigo 2º, da lei 

9.613/98.    
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO 

CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu 

representante infra-assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos 

autos de Apelação Criminal nº 0001709-32.2016.8.26.0577, em que figurou como 

apelante EVA LISBOA DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e 

“c”, da Constituição da República, no artigo 255, § 2o, do RISTJ, e no artigo 1.029 do 

Código de Processo Civil, interpor o presente RECURSO ESPECIAL, ao EGRÉGIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelas razões adiante aduzidas. 

 

 

1.RESUMO DOS AUTOS. 

 

EVA LISBOA DA SILVA foi denunciada como incursa no artigo 1º. da Lei 

9.613/98. 

Após regular processamento do feito, o juízo de primeira instância houve 

por bem desclassificar a conduta da ré para o crime previsto no artigo 171, caput, do 

Código Penal, e, não tendo sido a acusada encontrada para ser pessoalmente citada 

(conforme certidão de fls. 182), mas tendo sido citada por edital (fls. 189, 202, 206), e 

tendo sido decretada sua revelia, foi determinada a suspensão do processo e do curso da 

prescrição, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 326/329). 

Contra tal decisão, o órgão ministerial ofertou recurso em sentido estrito 

(fls. 333/340) e, em juízo de retratação, o juízo a quo reconsiderou a decisão 

desclassificatória e, passando a considerar a tipificação constante da denúncia, revogou 

a suspensão do feito, e condenou a acusada, como incursa no artigo 1º, caput, da Lei 

9.613/98, às penas de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, o 
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unitário no mínimo legal, substituída a pena reclusiva por penas restritivas de direitos (fls. 

356/359).   

Irresignada, insurgiu-se a sentenciada, através de apelo ofertado pela 

Defensoria Pública, buscando, preliminarmente, a nulidade processual, para aplicação da 

regra prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal, e, no mérito, a absolvição por 

insuficiência de provas, ou ainda a desclassificação dos fatos para o crime previsto no 

artigo 171, caput, do Código Penal. (fls. 396/405). 

Após as devidas contrarrazões (fls. 409414), a douta Procuradoria Geral 

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 420/427).  

Sobreveio decisão da Colenda 12ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal 

de Justiça de São Paulo, que, por votação unânime, acolheu a preliminar do recurso 

defensivo, anulando o processo a partir da sentença, e determinando a suspensão do feito 

e do curso prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 

468/472). 

Eis, na íntegra, a decisão, por transcrição de imagem: 
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Assim decidindo, a Colenda Câmara Julgadora da Egrégia Corte Paulista 

contrariou o disposto no parágrafo segundo do artigo 2º, da Lei 9.613/98, autorizando 

a interposição do presente recurso especial, fundado na alínea ‘a’ do inciso III do artigo 

105, da Constituição Federal. 

 

2.DO PREQUESTIONAMENTO. 

 Inicialmente, cumpre observar que, como se infere da leitura da decisão, 

a questão objeto do presente recurso (aplicação do artigo 366 do Código de Processo 

Penal ao caso, vedada expressamente pelo artigo 2º., parágrafo segundo, da Lei 

9.613/98) foi expressamente debatida na decisão recorrida, tendo sido, aliás, o objeto 

único desta, que se limitou a acolher preliminar do recurso defensivo para aplicação do 
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artigo 366 do Código de Processo Penal, em violação à regra específica da Lei de 

Lavagem de Capitais, não tendo sequer ingressado no mérito da condenação proferida 

em primeiro grau de jurisdição. 

 Evidente, assim, o devido prequestionamento da matéria, a viabilizar a 

propositura do presente recurso especial. 

  

3.DA CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL (ART. 2º. § 2º. DA LEI 9.613/98) 

Dispõe o parágrafo segundo do artigo 2º. da Lei 9.613/98: 

“§ 2o  No processo por crime previsto nesta Lei, não 

se aplica o disposto no art. 366 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 (Código de Processo Penal), devendo o acusado 

que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, 

prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor 

dativo.                        (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

 

Ora, a vedação à suspensão do processo na hipótese de delitos relativos 

à lavagem de capitais decorre da especial natureza de tais infrações, que estão no cerne 

do desenvolvimento financeiro de crimes de ainda maior gravidade, como o tráfico ilegal 

de drogas e o terrorismo. 

A específica gravidade desse tipo de crime vem sendo objeto de especial 

preocupação internacional ao longo dos últimos anos, tendo resultado em diversos 

movimentos internacionais criados para desenvolver estratégias e mecanismos para 

combate mais rigoroso da ocultação de bens e valores decorrentes de ilícitos penais. 

Assim, por exemplo, a Convenção de Viena (1988), da qual o Brasil é 

signatário (através do Decreto 154/1991), a Convenção de Nassau (1992), a Convenção 

de Palermo (2000), a Convenção de Mérida (2003), sempre buscando desenvolver meios 

de se combater com maior rigor os crimes de lavagem ou ocultação de capitais. 

Na esteira dessa preocupação internacional é que houve o advento da Lei 

9.613/98, e sua posterior reforma através da Lei 12.683/12. 

Tais diplomas legais estatuíram a vedação expressa de aplicação, aos 

crimes de lavagem de dinheiro, da suspensão do processo em caso de citação ficta e 

decretação da revelia do réu, prevista para os delitos em geral, na norma genérica do 

artigo 366 do Código de Processo Penal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art366
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art366
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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Trata-se, portanto, de lei especial, cuja aplicação afasta a norma geral 

do Código de Processo Penal, e que tem por fundamento o necessário tratamento 

diferenciado para os crimes de lavagem de capitais, os quais, inclusive, mereceram 

tratamento também especial em diploma legal específico, dada sua natureza diferenciada, 

e a necessidade de serem combatidos com maior rigor e eficácia, como já consignado. 

A justificativa do PL 2.688/96, que originou a Lei 9.613/98, oferta os 

motivos para a vedação à aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal aos 

crimes em questão: 

“O projeto veda expressamente a suspensão do 

processo em caso do não comparecimento do réu citado por edital, como 

prevê o art. 366 do Código de Processo Penal com a redação dada pela 

Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996 (art. 2º, § 2º). Trata-se de medida de 

política Criminal diante da incompatibilidade material existente entre os 

objetivos desse novo diploma e a macrocriminalidade representada pela 

lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores oriundos 

de crimes de especial gravidade. A suspensão do processo constituiria 

um prêmio para os delinqüentes astutos e afortunados e um obstáculo à 

descoberta de uma grande variedade de ilícitos que se desenvolvem em 

parceria com a lavagem ou a ocultação." 

 

Verifica-se, pois, que a mens legislatoris no caso em tela direcionou-se 

a evitar que a suspensão do processo em caso de citação ficta do réu em relação a tais 

crimes configurasse verdadeiro incentivo à impunidade, o que não se pode admitir, 

sobretudo no combate a delitos dessa natureza, pelas razões já alhures explicitadas, 

não se podendo olvidar de que esse tipo de criminalidade é, em geral, exercida por 

criminosos com elevada capacidade financeira, com maior facilidade e propensão a se 

evadir do alcance da Justiça. 

 

Também a doutrina explicita as razões para a exceção legal prevista no 

dispositivo em comento: 

 

“Ontologicamente, então, o art. 366 do CPP, que prevê 

a suspensão do processo do acusado citado por edital que se manteve 

inerte, aplica-se à criminalidade comum (...). Nada impede, e tudo 

aconselha, que essa norma não se aplique aos delitos de lavagem - 

criminalidade grave sujeita a tratamento legal diferenciado -, já que pode 

constituir-se na porta pela qual os acusados passarão à 

impunidade. Não houvesse a previsão legal proibitiva, todos os 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645869/artigo-366-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103327/lei-9271-96
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645869/artigo-366-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41


 

 
 

11 

acusados cometeriam os crimes em tela, evadir-se-iam para não serem 

citados pessoalmente até ensejar a citação editalícia, e não se 

apresentariam em juízo a fim de se furtar à ação penal. (...) Os acusados 

pelos delitos de lavagem não constituem parcela da população brasileira 

que mereça proteção do Estado (...). Admitir que pudessem os 

processos permanecer suspensos até, quem sabe, ser alcançados pela 

prescrição, impediria que o Brasil cumprisse o compromisso 

internacional de reprimir as mais freqüentes modalidades de 

criminalidade organização em nível transnacional (...).” (QUEIROZ, 

Daniela Zarzar Pereira de Melo. O art. 366 do Código de Processo 

Penal Não se Aplica à Lei de Lavagem de Dinheiro - Uma análise 

sistemática e compatibilizadora do art. 2º, § 2º, com o art. 4º, § 3º, da 

Lei 9.613/98. Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios. Brasília, a. 10, v. 10, jan/jun. 2002, p. 

51). 

 

Enfim, trata-se de norma especial, prevista em legislação específica, que 

como já consignado afasta a aplicação da regra geral e anterior do artigo 366 do Código 

de Processo Penal, cuja aplicação se impõe, não podendo ser afastada, como feito no 

aresto recorrido. 

 

Relevante salientar, por derradeiro, que o dispositivo legal em análise 

não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade pelas vias próprias, em controle 

concentrado, de forma que sua aplicação é de rigor. 

 

Assim, tendo o aresto recorrido negado vigência e contrariado o disposto 

no parágrafo segundo do artigo 2º. da Lei 9.613/98, impõe-se a oferta da presente 

irresignação pela via do recurso especial, para reforma da decisão.  

 

4.DO PEDIDO. 

Ante o exposto, demonstrada a contrariedade à lei federal (parágrafo 

segundo do artigo 2º. da Lei 9.613/98) quanto ao tema destacado, o Ministério Público 

do Estado de São Paulo aguarda seja deferido o processamento do presente 

RECURSO ESPECIAL, a fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, mereça conhecimento e provimento, para cassar o 

acórdão recorrido, afastando a aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal 

ao caso em tela, com consequente restabelecimento da condenação tal como 

proferida em primeira instância. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645869/artigo-366-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104073/lei-de-lavagem-de-dinheiro-lei-9613-98
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11319672/artigo-2-da-lei-n-9613-de-03-de-marco-de-1998
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11319413/par%C3%A1grafo-2-artigo-2-da-lei-n-9613-de-03-de-marco-de-1998
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11319344/artigo-4-da-lei-n-9613-de-03-de-marco-de-1998
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11319253/par%C3%A1grafo-3-artigo-4-da-lei-n-9613-de-03-de-marco-de-1998
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104073/lei-de-lavagem-de-dinheiro-lei-9613-98
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São Paulo, 17 de junho de 2019. 

 

 

    LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA NUSDEO 

                                                               PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 

NELSON CÉSAR SANTOS PEIXOTO 

            PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO  

 


