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CONFISCO ALARGADO: RECUPERAÇÃO DO ATIVO DERIVADO DO CRIME 
 

 

Fernanda Thais Verdeiro de Sousa 

 

 

RESUMO 
 
O confisco alargado trata-se de um instrumento de política criminal repressivo-populista que 
juntamente com a pena privativa de liberdade tem o intuito de evitar o ciclo investimento-
crime-ganho-reinvestimento-crime-ganho. No ano de 2015, o Ministério Público Federal 
propôs uma alteração legislativa denominada “Dez medidas contra a corrupção”, dentre elas, 
a última proposta foi justamente o confisco alargado, medida de recuperação do ativo 
proveniente do crime, impedindo a característica reditício das infrações penais econômicas. O 
presente trabalho analisa, inicialmente, a macrocriminalidade considerando as perspectivas do 
cenário nacional atual e os crimes econômicos, posteriormente o confisco alargado em si 
abrangendo as formas de confisco existentes no ordenamento jurídico pátrio, conceitos 
correlacionados e o direito comparado. Em seguida, trata da constitucionalidade do confisco 
alargado, apontando os princípios possivelmente mitigados.   
 
Palavras-chave: Corrupção Sistêmica. Perda de bens. 

 
EXTENDED CONFISCATION: RECOVERY OF ASSETS DERIVED FROM CRIME 
 
ABSTRACT 
 
Extended confiscation is an instrument of criminal populist-regressive  policy which, together 
with the deprivation of freedom penalty, is intended to avoid the investment-crime-gain-
reinvestment-crime-gain cycle.  In 2015, the Federal Public Prosecution Service proposed a 
legislative amendment called “Ten Anti-Corruption Measures”, among them, a last proposal 
was precisely the extended confiscation, a measure of assets recovery  arising from crime, 
preventing the redictive characteristic of economical criminal offenses.  The present work 
analyzes, firstly, the macro-criminality considering the perspectives of the current national 
scenario and the economic crimes, later the extended confiscation itself, covering the forms of 
confiscation existing in the legal system homeland, correlated concepts and the comparative 
law.  Then, it deals with the constitutionality of the extended confiscation, pointing out the 
possibly mitigated principles. 
 
Keywords: Systematic corruption. Loss of assets. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O tema discorrido no presente trabalho refere-se à possibilidade de inclusão do 

confisco alargado no ordenamento jurídico pátrio como instrumento de política criminal. A 

importância do presente tema perfaz diante da criminalidade econômico-financeira atual. 

À vista disso, o Ministério Público Federal no ano de 2015 lançou um projeto 

legislativo denominado “Dez medidas contra corrupção” para alterar o Código Penal a fim de 

aprimorar a prevenção e o combate à corrupção e à impunidade. Tais propostas legislativas 

objetivam transparência, prevenção, eficiência e efetividade.  

Dentre elas, encontra-se a medida número 10 denominada de “Recuperação do lucro 

derivado do crime”, trazendo duas inovações legislativas, qual sejam, a criação do confisco 

alargado, mediante introdução do art. 91-A no Capítulo VI (dos efeitos da Condenação) do 

Código Penal e a ação civil de extinção de domínio, nos parâmetros propostos pela Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Ativos (ENCCLA), em 2011. 

Ora o lucro e o seu reinvestimento em novos delitos têm revelado que o crime se 

tornou reditício e esta característica é o principal móbil das infrações penais econômicas 

(LINHARES, 2016, p.17). 

No entanto, a lei penal e processual dispõe nos dias de hoje apenas de instrumentos 

clássicos incapazes de deter a criminalidade econômico-financeira, pois é fato que a pena 

privativa de liberdade já não é mais suficiente para prevenir e reprimir o condenado e à 

sociedade, ademais, o lucro proveniente de outros delitos é de difícil comprovação pelo 

Estado, consagrando-se o motor ativo da nova criminalidade (LINHARES, 2016, p.18). 

O presente artigo científico visa expor argumentos relacionados ao confisco 

alargado. A exposição será divida em quatro capítulos. No primeiro capítulo, tratará acerca da 

macrocriminalidade correlacionando com os crimes econômicos. Depois, no segundo 

capítulo, será analisado o instituto do confisco alargado, apontando breve histórico, 

conceituação, eventuais diferenças importantes e as espécies existentes no ordenamento 

jurídico.   

No terceiro capítulo será exposto o direito comparado, seguindo então, no quarto e 

último capítulo uma análise dos possíveis princípios violados. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  
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2.1 ASPECTOS INICIAIS 
  

2.1.1 Macrocriminalidade. Microcriminalidade 

 
Consoante Bittencourt (2008, p.82) a criminalidade dourada ou macrocriminalidade, 

fenômeno comum nas sociedades capitalistas, trata-se de um mecanismo propulsor das 

diferenças de classes, bem assim o seu alto poder lesivo à economia.  

Ainda, considerando os estudos de Bittencourt (2008, p.82), é possível compreender 

que na macrocriminalidade a posição social ou cargo dos agentes é o elemento diferencial se 

comparando com a criminalidade tradicional também denominada microcriminalidade e 

justamente por tal elemento o sistema penal torna-se desigual e seletivo. Ora, basta observar o 

atual cenário da Lava-Jato, a sensação que transparece é de impunidade e falta de 

instrumentos para cumprir a justiça. Acerca da macrocriminalidade, o autor Bittencourt (2008, 

p. 81) estipula: 

 
A violência física direta é praticamente inexistente, pois seus agentes atingem seus 
objetivos por meio da astúcia, da fraude e da simulação. Esses agentes ancoram-se 
em suas posições sociais e, conquanto tenham poder econômico e corolário político, 
desfrutam da respeitabilidade social que possuem.  

  
Embora não haja violência direta nas condutas dos agentes, se valendo de seus cargos 

ou posições sociais, ocasionam prejuízos imensuráveis ao sistema como um todo, visto que 

impede o desenvolvimento do país e excluem membros da sociedade, geralmente a classe 

mais baixa, da participação de bens.  

Os autores Newton e Valter Fernandes (1995, p. 430) apontam: 

 
A microcriminalidade é aquela resultante do clima de adversidade e mesmo 
violência que impregna a desvairada sociedade de consumo, suscitando injustiças 
sociais e desigualdades econômicas, além do taciturno horizonte de niilismo em que 
a vida perde seu significado maior e pouco ou nada representa. Ao contrário da 
macrocriminalidade, a microcriminalidade é sempre mais visível e diz respeito aos 
delitos correntios, violentos ou não, que isoladamente, em todas as camadas sociais, 
acontecem de dia e de noite, durante todas as horas. 
 

Por consequência, observa-se a microcriminalidade em casos como calúnia, injúria, 

difamação, furtos, roubos, acidentes de trânsito, lesões corporais, homicídios entre outros 

relatados diariamente pela mídia de forma esdrúxula.  
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O microcriminoso é encarado como um indivíduo à parte, um marginal da vida 
societária, sendo o fulcro do sistema jurídico penal embasado na Teoria Pura do 
Direito (Newton e Valter Fernandes, 1995, p. 430). 

 
Em contrapartida, a macrocriminalidade é relatada na mídia apenas quando já não se 

pode mais esconder e sempre feito de forma isolada e parcial. 

 
Diversamente da microcriminalidade que figura como a soma dos delitos 
individuais, a macrocriminalidade nada mais é do que a delinquência em bloco 
conexo e compacto, incluída no contexto social de modo pouco transparente (crime 
organizado) ou sob rotulagem econômica ilícita (crime de colarinho branco). 
Alicerçada na certeza ou quase certeza, da impunidade, a macrocriminalidade visa 
exclusivamente o lucro (Newton e Valter Fernandes, 1995, p. 430). 

  
Ante o exposto, torna-se evidente que a microcriminalidade e a macrocriminalidade 

coexistem no tempo e no espaço. Entretanto, a microcriminalidade é de natureza conjuntural, 

praticada de forma aleatória ao passo que a natureza da macrocriminalidade é sistêmica e 

estrutural. Como explica Bittencourt (2008, p.82), é sistema porque se insere no sistema 

jurídico, contendo dois fatores, o lucro e a impunidade.  

Ressalta-se que o agente na macrocriminalidade tem posição social e, portanto está 

incluso na sociedade, diferentemente do agente da microcriminalidade que é o marginal e 

consequentemente o excluído da sociedade.   

 
Faz-se notório, por outro lado, que as sociedades já desenvolvidas, ou em 
desenvolvimento econômico, representam o terreno mais propício á atuação da 
macrocriminalidade que atinge seus objetivos recorrendo à ardilosidade, às rabulices 
legais e à fraudação (crime de colarinho branco) ou, então, ao suborno, à 
intimidação é a violência (crime organizado) [Newton e Valter Fernandes, 1995, p. 
430]. 

 
A macrocriminalidade compreende os crimes de colarinho branco e o crime 

organizado.  

 

2.1.2 Crimes Econômicos. Crime Organizado. Colarinho Branco. 

 
Ao definir os crimes de colarinho branco, Newton e Valter Fernandes expressam: 

 
É o crime daqueles indivíduos de alto ou significativo status socioeconómico, que 
tranquilamente ignoram as leis para aumentar os lucros de suas atividades 
ocupacionais, principalmente aquelas relativas ao gerenciamento de negócios e 
empresas (Newton e Valter Fernandes, 1995, p. 431). 
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  O Conselho da Europa divulgou uma lista de crimes econômicos, quais são: formação 

de cartéis; abuso do poder econômico das multinacionais; obtenção fraudulenta de fundos do 

Estado; criação de sociedades fictícias; fraudes em prejuízo dos credores; falsificação de 

balanços; fraudes sobre o capital de sociedades; concorrência desleal e publicidade enganosa; 

infrações alfandegárias; infrações cambiárias; infrações da bolsa etc. Evidentemente, há 

outros crimes tidos como de colarinho branco, mas em suma neste tipo de crime o agente é 

aquele que se importa com o lucro e sai impune.  

 Sob outra perspectiva, o crime organizado surgiu na região italiana da Sicília, com a 

denominação "Máfia" ou La Cosa Nostra, de lá vindo aportar nos Estados Unidos, através da 

imigração, na segunda metade do século XIX e no início do século XX (Newton e Valter 

Fernandes, 1995, p. 432). 

 
Hoje, a atuação do crime organizado é praticamente universal. A interligação da 
economia mundial permitiu ao crime organizado a globalização de suas "atividades", 
mormente após a queda do comunismo soviético e a dissolução das fronteiras da 
Europa por consequência da formação da comunidade econômica europeia. (Newton 
e Valter Fernandes, 1995, p. 433) 

 
 Ora, diante disto a Máfia próspera, independentemente de sua origem, assim também 

aquelas organizações criminosas menores. O surgimento da Máfia nos Estados Unidos 

marcou a maioridade do crime organizado na sociedade de consumo.  

  
2.2  CONFISCO 

 
2.2.1 Breve Histórico 

 
 Raquel Silvestre assinala (2018, p.23) que no ano de 1789, na Capitania de Minas 

Gerais foram realizadas inúmeras reuniões às escondidas visando uma revolta denominada 

Inconfidência Mineiras em decorrência das ordens da Coroa Portuguesa. A Coroa queria 

continuar recebendo o denominado “Quinto” sem considerar o esgotamento do outro de 

aluvião e a falta de conhecimento para a extração do ouro pelos mineradores.  

O intento da Inconfidência Mineira era a independência da capitania do domínio de 

Portugal, ora Brasil Colônia era reinado por Maria I naquele momento. Entretanto muitos 

foram presos por causa da traição de Joaquim Silvério dos Reis, que desejava ser perdoado 

pela Coroa por suas dívidas. O único que não pediu perdão pelos atos cometidos fora Joaquim 

José da Silva Xavier, apelidado de Alferes Tiradentes. Em sua condenação, publicada em 18 

de abril de 1971 constava: forca, esquartejamento e confisco.  
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Tal sentença condenatória, como evidencia Raquel Cristina Rezende Silvestre (2018, 

p.24), o confisco, perda de bens do sentenciado, já era permitida em reação a pratica 

criminosa nos tempos das Ordenações Filipinas. No entanto, como pena, o confisco foi 

vedado pela Constituição de 1824 (artigo 179, XX), pela Constituição Federal de 1946 

(artigo141, §31), pela Constituição Federal de 1967 (artigo 150, §11) e pela Emenda 

Constitucional n.1/69 (artigo 153, §11). 

Durante as Constituições Federais de 1937 e de 1967, após alteração pelo Ato 

Institucional n.14/69, o artigo 150, §11 e a Emenda n.1/69 à Constituição Federal de 1967, 

houve pequenos períodos de permissão à pena de confisco. Paralelamente, havia outro 

instituto jurídico também denominado confisco que desde 1890 seguia sendo aplicado.  

 
Este também tinha por consequência perda de bens do patrimônio lícito do 
criminoso, mas limitado ao que havia sido utilizado diretamente na pratica do crime 
ou do produto deles (Raquel Cristina Rezende Silvestre 2018, p.25). 

 
Portanto, têm-se dois tipos de institutos, o confisco como pena e o confisco como 

efeito, de naturezas diversas, mas registrados como confisco. Necessário, antes de estuda-los, 

conceituar o instituo do confisco.  

 
2.2.2 Conceito 

 
O confisco é sinônimo de perda de bens, seja a perda do bem derivado ou obtido direta 

ou indiretamente da atividade criminosa, ou mantido ilicitamente, relacionado com pratica 

criminosa, ou equivalente, seja a perda do instrumento que serviu ao crime (Raquel Cristina 

Rezende Silvestre, 2018, p.37).  

Portanto, que o confisco de bens trata-se da tomada de bens de um indivíduo, ou 

organização pelo governo, sem que haja qualquer tipo de pagamento, como forma de evitar o 

ciclo investimento-crime-ganho-reinvestimento-crime-ganho. 

 
2.2.3 Confisco como Pena. Confisco como Efeito.  

 
A depender do momento em que realizada a perda e da razão pela qual é decretada, a 

natureza jurídica poderá ser: 1) pena criminal, 2)sanção civil ou 3) reordenação patrimonial 

(Raquel Cristina Rezende Silvestre 2018, p.26).  
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Raquel Silvestre (2018, p. 26) precisa como semelhança a todas as espécies de 

confisco o ângulo pelo qual o observador deve olhar a perda, o ângulo de quem comete o 

delito ou o auxilia, pois é ele quem a sofrerá.  

Caso a natureza do confisco seja de pena criminal, o réu perderá bens de seu 

patrimônio lícito como forma de pena. Por outro lado, em se tratando a natureza do confisco 

de sanção civil, o patrimônio utilizado na pratica do crime terá sua perda em decorrência de 

sentença judicial.  

Por fim, apesar do produto do crime, por vezes, tem um proprietário vítima, quem 

“perde”, no contexto deste livro é o criminoso de quem o Estado retira o bem devolvendo-o 

ao lesado (Raquel Cristina Rezende Silvestre 2018, p. 26).  Noutras palavras, a perda da 

vantagem advinda do crime quando a natureza do confisco for de reordenação patrimonial.  

 
2.2.3.1 Perda de bens como pena  

 
As penas retratadas no artigo 5º, XLVI da Constituição Federal expressam perda da 

liberdade, suspensão ou interdição de direitos, perda de bens e multa. O Código Penal, em seu 

artigo 32, determina que haja três penas, quais sejam privativas de liberdade, restritiva de 

direitos e multa.  

Especificamente a pena restritiva de direitos exposta no artigo 43, II do Código Penal, 

perda de bens e valores, é a que interesse no presente trabalho. Ao tratar de perda da 

propriedade, é importante ressaltar que se trata de direito fundamental previsto expressamente 

na Constituição Federal no artigo 5º, XXII e XXIII, desde que protegido o direito a função 

social.  

Caso não haja o exercício da função social, a propriedade poderá ser perdida por meio 

da desapropriação sem indenização prévia em se tratando dos descumprimentos dos deveres 

previstos nos artigos 182 e 184 da Constituição Federal, e expropriação ou confisco, sem 

indenização, à propriedade utilizada para cometer delito, conforme exposto no artigo 243 da 

Magna Carta.  

 
Se a pena é a perda de bens juridicamente protegidos, então o bem a que se refere o 
artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal é o lícito pertencente ao condenado e sobre 
o qual ele exercia regular direito de propriedade com respeito à sua função social 
(Raquel Cristina Rezende Silvestre 2018, p. 28) 
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Corroborado com tal pena, está previsto no artigo 5º, XLV, primeira parte o princípio 

da pessoalidade da pena e na segunda parte deste mesmo dispositivo legal consta uma 

exceção expressamente prevista.  

 
Artigo 5º 
[...] 
XLV- Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de 
reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, 
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do 
patrimônio transferido. 

 
Compreende-se a pena de perda de bens como confisco geral e uma pena patrimonial. 

Na dosimetria da pena, ao fim de cumprir a individualização da pena, deve-se respeitar os 

princípios da proporcionalidade e o da culpabilidade (artigo 5º, XLVI, XLVIII), considerando 

o artigo 59 do Código Penal. O artigo 45, §3º do Código Penal também estabelece parâmetros 

máximos da pena, que devem ser observados.  

O momento da aplicação de tal pena é na sentença criminal condenatória, e a sua 

natureza é de pena criminal.  

 
2.2.3.2 Perda de bens como sanção civil 

 
Neste caso, toma-se como parâmetro a expropriação, já elencada acima. Conforme 

Raquel Silvestre (2018, p.30) a expropriação ou confisco é a sanção civil à propriedade 

envolvida ou relacionada com o crime. Exemplo clássico constitucional é o artigo 243 da 

Constituição Federal, qual seja: 

 
Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem 
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho 
escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a 
programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no 
art. 5º.  
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em 
decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de 
trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação 
específica, na forma da lei. 

 
Através do uso da ação civil, sem necessidade de prévia condenação criminal, tem-se a 

dissolução do direito real da propriedade. Raquel Cristina Rezende Silvestre (2018, p.32) 

expõe que é uma forma de sanção fundamentada no poder de império do Estado. Não se trata 
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de pena criminal, mas de pena de sanção civil, que poderá vir em forma de efeito da sentença 

criminal ou como dispositivo de sentença em demanda civil.  

A sanção civil poderá alcançar o condenado e seus herdeiros e também terceiros não 

envolvidos na execução do delito, mas com eles conectados pelo bem perdido. Tal sanção 

será aplicada após o procedimento judicial, respeitando o princípio da ampla defesa e do 

contraditório.  

 
2.2.3.3 Perda de bens como reordenação patrimonial  

 
Sabe-se que a execução do delito pode gerar vantagem patrimonial ao agente, e tal 

ganho é ilícito. Como consequência a isso, o ordenamento jurídico prevê a determinação de 

sua perda. Para, Raquel Silvestre (2018, p.35) A perda desses bens não se trata propriamente 

de sanção, mas de mera devolução, correção patrimonial do que foi adquirido de forma 

antijurídica.  

Ainda Raquel Silvestre (2018, p.36), a devolução do patrimônio à vítima ou o 

reajustamento do patrimônio do criminoso ao que era antes do crime pode ser efetuado pela 

própria vítima ou ainda por qualquer particular, que esteja em legítima defesa de terceiro.  

Os artigos 119 e 120 ambos do Código de Processo Penal determinam que o Estado 

tenha a obrigação de restituir à vítima os seus pertences, caso não seja mais necessários ao 

processo, ainda que não tenha sentença criminal. Obviamente, também poderá ser devolvido 

ao final do processo (civil ou criminal) e sua natureza jurídica continua sendo civil.  

 
2.2.4 Confisco por Instrumento do Crime. Confisco por Produto do Crime. 

Confisco por Equivalente.  

 
A Constituição Federal explícita sobre perdimento de bens em dois dispositivos legais, 

qual sejam: 

 
Artigo 5º 
[...] 
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de 
reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, 
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do 
patrimônio transferido; 
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 
[...] 
b) perda de bens; 
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No artigo 5º, XLV da Constituição Federal trata-se do confisco como efeito 

correlacionando o artigo 91 do Código Penal, enquanto que o artigo 5º, XLVI, b da 

Constituição Federal trata do confisco como pena correlacionando com o artigo 43, II do 

Código Penal. 

Destarte, no confisco como efeito previsto no artigo 91 do Código Penal, entende-se 

que há duas espécies de confisco. A primeira espécie de confisco chama-se clássica, tendo 

como definição, de acordo com Roberto Viera (p.2), aquela que recai sobre os instrumentos 

ou proveito do crime.  

Tal autor exemplifica da seguinte forma, o réu utiliza arma, em relação a qual não 

possui registro, para a prática de furto. Nesse caso, a arma será confiscada e reverterá em 

proveito da União. Eis a redação do artigo 91, II do Código Penal dada pela Lei nº 7209/1984: 
 

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-
fé:  
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, 
alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; 
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido 
pelo agente com a prática do fato criminoso. 

 
Roberto Vieira (p.2) explícita a cerca do proveito do crime: 

  
O proveito do crime é o resultado que o criminoso obteve com a ação delitiva, seja 
direta, seja indiretamente, após sucessiva especificação. É o exemplo da corrupção 
em que o agente público participou da ação terá a vantagem econômica revertida em 
favor do erário. 
 

Outra espécie de confisco no atual ordenamento jurídico é o denominado confisco por 

equivalência, neste caso atingem-se bens que apresentam o mesmo valor auferido pelo agente. 

Verifica-se tal tipo de confisco no §1º, do artigo 91 do Código Penal acrescentado através da 

Lei nº 12.964/2012: 
 
§ 1o  Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou 
proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no 
exterior.  
 

Como consequência da abordagem da macrocriminalidade, crimes econômicos, 

conceituação e discussões doutrinárias a respeito das espécies de confisco, faz-se necessário 

discorrer a respeito da proposta de alteração legislativa encabeçada pelo Ministério Público 

que tramita no Congresso Nacional a respeito do confisco alargado. 
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2.2.5 Proposta de Alteração Legislativa do Ministério Público Federal (Projeto de 

Lei PL 3855/2019 [Nº Anterior: PL 4850/2016]) 

 
A alteração legislativa proposta pelo Ministério Público Federal no combate a 

corrupção tem como intuito conforme Roberto Vieira (p.2) abarcar o produto ou proveito do 

crime (confisco clássico) ou apenas o patrimônio equivalente do réu (confisco por 

equivalência) e a diferença entre o valor total do patrimônio do agente e o patrimônio cuja 

origem possa ser demonstrada por rendimentos lícitos ou por outras fontes (confisco 

alargado).  

O art. 91-A seria incluído ao Código Penal contendo um rol taxativo de crimes para os 

quais o confisco alargado poderá ser aplicado, sendo eles: tráfico de drogas, comércio ilegal 

de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo, tráfico de influência, corrupção ativa 

e passiva, previstos nos incisos I e II do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/1967, inserção de dados 

falsos em sistema de informações, concussão, excesso de exação qualificado pela apropriação, 

facilitação de contrabando ou descaminho, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, 

associação criminosa, estelionato em prejuízo do Erário ou de entes de previdência, 

contrabando e descaminho, receptação, lenocínio e tráfico de pessoas para fim de prostituição 

e moeda falsa, quando o crime for praticado de forma organizada. 

No final, comparando-se o confisco alargado com os confiscos existentes no 

ordenamento jurídico percebe-se que não haverá na nova medida a necessidade de um 

resultado positivo quanto a pratica do delito.  

 
2.3  DIREITO COMPARADO. EUROPA. PORTUGAL. 

 
Em análise do direito comparado, outros países já aprovaram o confisco alargado, 

exemplo disso é a União Europeia que incentivou que todos os países do bloco adotasse tal 

tipo de confisco, conforme a determinação do artigo 5º intitulado como “Perda Alargada” da 

diretiva 2014/42/UE do parlamento europeu e do conselho:  

 
1. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para permitir a perda, total 
ou parcial, dos bens pertencentes a pessoas condenadas por uma infração penal que 
possa ocasionar direta ou indiretamente um benefício económico, caso um tribunal, 
com base nas circunstâncias do caso, inclusive em factos concretos e provas 
disponíveis, como as de que o valor dos bens é desproporcionado em relação ao 
rendimento legítimo da pessoa condenada, conclua que os bens em causa provêm de 
comportamento criminoso. 
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Nomeadamente, em se tratando de Portugal em matéria de confisco têm-se três frentes 

diversas como elenca Linhares (2016, p. 142), quais sejam: a) confisco dos instrumentos do 

crime; b) confisco das vantagens do crime; c) confisco alargado. As duas primeiras 

modalidades são semelhantes às previstas no direito brasileiro no artigo 91 do Código Penal, 

sendo, portanto, mero efeito da sentença penal condenatória.  

  A última modalidade, objeto de estudo no presente artigo, foi incluída por meio da Lei 

nº 5/2002 em seu art. 7º intitulado “Perda de bens”: 

 
1- Em caso de condenação pela prática de crime referido no artigo 1.º, e para efeitos 
de perda de bens a favor do Estado, presume-se constituir vantagem de atividade 
criminosa a diferença entre o valor do património do arguido e aquele que seja 
congruente com o seu rendimento lícito.  
 

Em harmonia com Linhares (2016, p. 143) e considerando o comando normativo 

elencado acima, se um sujeito for condenado por um dos delitos do rol previsto no artigo 1º 

da Lei nº 5/2002, a diferença entre o valor do patrimônio do arguido, e aquele que seja 

congruente com seu rendimento lícito, presumem-se constituir bens ou valores de origem 

criminosa. A respeito de tal lei, destaca-se: 

 
Vê-se, portanto, que a legislação portuguesa adotou uma presunção juris tantum, é 
dizer: poderá o arguido provar a origem lícita dos bens ou que está na posse dos 
mesmos há mais de cinco anos, neste caso, sem que haja necessidade de provar a 
origem ou destino dos bens. Em um dos dois casos, uma vez demonstrado pelo 
arguido, a medida de confisco alargado deixa de existir (Solon Cícero Linhares, 
2016, p. 143).   

  
Relativamente a Constituição Federal Portuguesa, Linhares (2016, p. 144), não há 

previsão expressa da vedação do confisco, entretanto, também não há uma norma que autorize 

expressamente confisco. Mas, não é admissível em um Estado de Direito a convivência com 

patrimônio oriundo de práticas criminosas. Logo, o fundamento do Estado de Direito é 

elemento validador do confisco e também limitador, no sentido de evitar abusos, excessos e 

desproporções.  

 
O Estado de Direito é fundamento do confisco porque não se admite que os bens dos 
cidadãos que compõe este Estado sejam provenientes de infrações jurídico-
criminais, bem como é fundamento do limite do confisco, já que jamais pode o 
Estado confiscar bens incompatíveis sem a exigência de um efeito due process law 
(Solon Cícero Linhares, 2016, p. 144 e 145). 
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O instituto do confisco no direito português tem caráter preventivo, desta forma, tem 

como objetivo impedir a perturbação da paz jurídica, quer dizer, que o patrimônio do agente 

voltaria ao que era antes da prática do delito.  

 
2.4  DA CONSTITUCIONALIDADE DO CONFISCO ALARGADO  

 
Conforme caracteriza Linhares (2016, p.188) ao analisar a compatibilidade do 

confisco alargado com os princípios constitucionais é preciso que se reafirme que o 

instrumento em estudo não tem natureza jurídica estritamente penal, mas sui generis.  

A respeito deste instrumento surgiu controvérsias quanto a violação ao princípio da 

inocência, princípio da culpabilidade, ao direito de propriedade privada jurídico e aos 

princípios do in dúbio pro reo e do nemo tenetur se detegere. 

 
2.4.1 Princípio da Presunção de Inocência  

 
Considerando a natureza jurídica do instituto do confisco como sui generis cabe 

afirmar que o confisco alargado não ofende o princípio da presunção de inocência quando 

exigidos requisitos objetivos para sua aplicação.  

O artigo 5º, LVII da Constituição Federal encarta o princípio da presunção de 

inocência, ou seja, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória (LINHARES, 2016, p.178). Ora, este princípio constitucional 

tem como intuito preservar o estado do sujeito como inocente antes de proferido o decreto 

condenatório definitivo. Deste modo, é vedado ao sujeito sofrer qualquer tipo de constrição à 

sua liberdade enquanto responde processo criminal.  

Não é necessário que se demonstre a culpa do arguido, por conseguinte, o instituto não 

possui caráter ou natureza sancionatória, dessarte, não se trata de condenação penal por 

crimes hipotéticos, mas simplesmente uma medida judicial ligada a uma situação patrimonial 

dissociada com a realidade.  

 
A condenação penal não guarda relação direta com o confisco, apenas é 
característica vinculada para o seu início. A ausência de vinculação é tamanha que o 
arguido pode, inclusive, ser absolvido posteriormente pelo crime que foi o impulso 
do confisco alargado e mesmo assim, ver seus bens serem confiscados (Solon Cícero 
Linhares, 2016, p.147). 
  

Caberá ao Estado porventura demonstrar através de provas que o agente tem uma vida 

dedicada ao crime ou então que o arguido não obteve sucesso em provar a origem daqueles 
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bens, ora confiscados, ou ainda que não esteja na posse dos mesmos por mais de cinco anos 

ou que os bens perdidos foram obtidos a título gratuito ou ainda que o agente criminoso seja 

terceiro de má-fé.  

 
2.4.2 Princípio da Não Culpabilidade 

 
Como um desdobramento do princípio da presunção de inocência, já analisado, tem-se 

o princípio da não culpabilidade. Isto quer dizer, que ninguém pode ser condenado sem a 

demonstração de conduta típica, ilícita e culpável, nos termos da teoria do crime analítico.  

A corrente doutrinária contrária ao confisco alargado impõe que seria uma espécie de 

perda de bens sem a comprovação de culpa por parte do agente criminosa. Entretanto entende-

se que o instituto se basta pela incongruência patrimonial do sujeito e pela condenação 

criminal por outro crime que ligue o patrimônio como suspeito, ou seja, que tenha sido 

adquirido com a prática de outros crimes (LINHARES, 2016, p. 190). 

Ora, a incoerência entre o patrimônio e a condenação criminal aponta uma suspeita de 

que o patrimônio seja também derivado do crime, sendo que caberá ao Ministério Público o 

ônus de demonstrar tal incongruência, e oportunizado ao agente demonstrar a origem da 

licitude do bem. 

 
2.4.3 Direito Constitucional a Propriedade Privada 

 
Outro embate é quanto ao confisco alargado supostamente ferir o direito constitucional 

a propriedade privada. A propriedade privada continua sendo respeitada, justamente porque a 

concepção do confisco alargado é retornar a situação quo ante, isto é, não é lícito, tampouco 

justo, que o delinquente disponha de um patrimônio que não lhe fato violando o direito a 

propriedade, como explicar o artigo 91 do Código Penal que permita a perda do instrumento, 

produto, e proveito do crime para a União, assim não estaria violando o direito constitucional 

à propriedade privada.  

 
2.4.4 Princípio do In Dúbio pro Reo 

 
Há também questionamentos acerca do brocardo jurídico in dúbio pro reo. Ora, o 

confisco alargado é medida de presunção de ilicitude dos bens do arguido, é justo que se 

incline pela dúvida e, neste caso, a presunção deve ser lícita e não ilícita. Logicamente que o 

raciocínio, ora exposto tem um viés puramente penal (LINHARES, 2016, p.191).  
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O intuito não é este, sendo o confisco alargado compreendido na perspectiva de 

instituto não penal permite o entendimento de que em não havendo a comprovação da origem 

de licitude do bem, um dos pressupostos do instituto está preenchido.   

 
2.4.5 Princípio do Nemo Tenetur se Detegere 

 
Similarmente, poderia encontrar-se um obstáculo quanto ao princípio do nemo tenetur 

se detegere. Em conformidade com este brocardo jurídico nenhum sujeito tem o dever de se 

autoincriminar, ou seja, de produzir provas contra si mesmo, podendo, portanto, ficar em 

silêncio (LINHARES, 2016, p.191).  

Todavia, ao considerar a natureza jurídica do confisco alargado como não penal não há 

que se falar em produção de provas em depreciação do arguido e o agente terá o direito de se 

defender, comprovando a origem lícita do patrimônio que se sugere incongruência, ou 

atacando certos pontos.  

 
2.4.6 Jurisprudência 

 

Roberto Vieira (p. 10) aponta como análogo ao confisco alargado o confisco 

administrativo de glebas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de 

plantas psicotrópicas previsto no artigo 243 da Magna Carta. Trata-se de instituto de natureza 

civil que desenrolará em desapropriação da propriedade rural ou urbana.  

O Recurso Extraordinário nº 543974/MG apresenta argumentos acerca do tema. O 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região apenas aplicou o artigo 243 da Constituição à área 

que efetivamente fora explorada pela atividade ilegal, sob o argumento de que a 

desapropriação total da área feriria o princípio da personalidade da pena.  

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal por votação unânime dispensou tais 

argumentos, prevalecendo à interpretação literal do artigo 243 da Constituição Federal, 

destaca-se o parecer do ministro Ricardo Lewandoski: 

 
Interessantemente, é uma penalidade análoga àquela sanção acessória de que trata o 
artigo 91, II do Código Penal, que estabelece o perdimento de bens em favor da 
União, no que diz respeito aos instrumentos e aos produtos que se originam da 
prática criminosa. 

 
Ainda em se tratando da decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cezar 

Peluso aponta: 
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Além do mais, outra interpretação levaria a duas coisas. Levaria ao absurdo, por 
exemplo, de uma possibilidade teórica – e não pode ser desconhecida do ponto de 
vista prático – de o autor do ilícito ficar com a totalidade do imóvel residual para 
continuar plantando. É óbvio. Ou seja, a finalidade da norma é opor uma sanção 
grave, porque tem o sentido de confisco relativo a um ato ilícito que considera grave 
pelo seu ato desvalor jurídico. Noutras palavras, não se pode subestimar a sanção 
constitucional para reduzi-la a uma dimensão que não atingiria a sua racionalidade 
de desestímulo a ato ilícito de grande repercussão do ponto de vista social. 

 
Este julgamento tem os mesmos argumentos para inclusão da nova medida.  

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Produzir o presente trabalho de pesquisa foi de suma importância para ampliar os 

conhecimentos acerca da possibilidade de inclusão do confisco alargado no ordenamento 

jurídico pátrio, ora tal tema está sendo muito discutido frente às propostas legislativas dos 

últimos anos, a exemplo, Projeto de Lei nº 3855/2019. Á vista disto discutir aspectos 

relacionados ao confisco alargado frente à macrocriminalidade considerando as perspectivas 

do cenário nacional atual e os crimes econômicos, posteriormente o confisco alargado em si 

abrangendo as formas de confisco existentes no ordenamento jurídico pátrio, conceitos 

correlacionados e o direito comparado bem como os princípios constitucionais é muito 

relevante para a compreensão do instituto em si.  

Os estigmas gerados pela possível violação a princípios constitucionais são 

prejudiciais, pois no atual ordenamento jurídico não há nenhuma medida eficaz para evitar o 

ciclo investimento-crime-ganho-reinvestimento-crime-ganho. Assim, reforça-se a importância 

do assunto apresentado neste trabalho não só para os profissionais da área do direito, mas 

também a sociedade brasileira na luta contra a criminalidade.  
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