
1

VENTA ANTICIPADA DE BIENES
EXPERIENCIA BRASILEÑA

Grupo de Expertos en Lavado de Activos – Lavex

Washington, 13 de mayo de 2010.

PREVISIÓN LEGAL

• Ley n. 11.343/2006 – Ley de Stupefacientes

“Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e 
quaisquer outros meios de transporte, os
maquinários, utensílios, instrumentos e 
objetos de qualquer natureza, utilizados 
para a prática dos crimes definidos nesta 
Lei, [...]

§ 4º - Após a instauração da competente ação 
penal, o Ministério Público, mediante petição 
autônoma, requererá ao juízo competente   
que, em caráter cautelar, proceda à
alienação dos bens apreendidos...”
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PREVISIÓN LEGAL

• Código de Proceso Penal Brasileño – art. 
120, par. 5o e art. 137. 

“Tratando-se de coisas facilmente 
deterioráveis, serão avaliadas e levadas a 

leilão público”.

• Código de Proceso Civil Brasileño – art. 
796 y siguientes.
“El principio del poder general de cautela del 

Juez”

NORMAS EXTRAJURIDICAS

• Recomendación n. 30, de 10 de febrero de 
2010, del Consejo Nacional de Justicia:

“I - Aos magistrados com competência 
criminal, nos autos dos quais existam bens 
apreendidos sujeitos à pena de perdimento 

na forma da legislação respectiva, que:
b) ordenem, em cada caso e justificadamente, 

a alienação antecipada da coisa ou bem 
apreendido para preservar-lhe o respectivo 

valor”.
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NORMAS EXTRAJURIDICAS

• Metas 17/2006; 19/2005 y 14/2007 de la 
ENCCLA:

• Meta 19 
• Sugerir aos órgãos do Ministério Público e 

do Poder Judiciário o melhor 
aproveitamento dos bens apreendidos, 
seqüestrados, arrestados dentro das 
possibilidades legais já existentes, 
inclusive a alienação antecipada, se 
necessário.

• Meta 17 
• Implantar sistema unificado e nacional de 

cadastramento e alienação de bens, 
direitos e valores sujeitos a constrição 
judicial, até sua final destinação.

• Meta 14 
• Promover a utilização de sistema 

eletrônico de alienação de bens no âmbito 
da Administração Pública e da Justiça.
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REQUISITOS

• Los requisitos para la venta anticipada:

- bienes que se deterioren facilmente,
- devaluación del bien,
- mantenimiento costoso al Estado, 

Sistema Nacional de Bienes
Incautados - SNBA

• Total de los bienes decomisados 
registrado en el sistema desde principios 
de 2009 hasta agosto del 2009: 

- 12.941.483 bienes
BRL 843 millones
EUR 328.8 millones
USD 488.5 millones
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