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RESUMO: Este trabalho de pesquisa tem como objetivo central a análise dos 
limites entre o direito do Estado em apreender os bens resultantes de crimes e 
o direito da pessoa ao mínimo necessário à sua sobrevivência. Não só a própria 
sobrevivência, mas de seus filhos, esposa e demais pessoas sob a sua 
dependência. A apreensão de bens é algo que deve certamente ser utilizado 
pelo Poder Público como método de coerção e recuperação dos valores não 
arrecadados para o Estado, entretanto, temos que analisar se este direito é 
absoluto e ilimitado. Não há que se considerar o direito ao mínimo de dignidade 
a ser mantido e cedido a pessoa que cometeu o delito? Será que este ilícito é 
tão grave que a pessoa mereça ter suprimida a alimentação, moradia e 
dignidade? Ainda, tomando como exemplo a forma de atuação da Itália, nestes 
casos e verificar se as ações são bem-sucedidas e quais as suas nuances. O 
tema objeto deste artigo deve ser analisado com muita cautela. A atuação do 
Estado na apreensão dos bens do suspeito até que este prove que fora ou não 
este, produto de ilícitos cometidos pelo seu proprietário. Há que se considerar 
se é tão grave este tipo de crime, a ponto de deixar o possível criminoso sem a 
garantia de um mínimo de sobrevivência. Retirar a totalidade de seus bens, 
bloquear suas contas e ainda impedir seu acesso a qualquer recurso que garanta 
a moradia, a alimentação, a saúde de seus familiares e sua própria. O princípio 
da dignidade da pessoa humana é um direito fundamental, cuja mitigação é 
permitida quando se trata da apreensão dos bens. Não há consideração de um 
mínimo a ser disponibilizado a este suposto criminoso para que ele continue a 
arcar com suas obrigações financeiras. No caso da experiência italiana, analisar 
as ações e os resultados obtidos quanto a repressão e o destino dados a estes 
bens fazendo um comparativo com o Brasil e como pode ser utilizada. Neste viés 
o que se busca é verificar se a gravidade deste crime é tão grave que não se 
admita um mínimo de garantia de sobrevivência para o indivíduo que adquiriu o 
bem ou proventos cuja natureza é ilícita. Se o Estado entende que, sendo assim, 
o direito à vida e a dignidade da pessoa humana devam ser mitigados sob esta 
alegação. Considerando para tal análise não só este indivíduo, mas também 
seus filhos, esposa e demais familiares sob a sua assistência ou dependência. 
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