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EIXOS TEMÁTICOS



LAVAGEM 

DE DINHEIRO

CRIME 

ORGANIZADO

FINANCIAMENTO 

DE CAMPANHAS

DINHEIRO SUJO

€ ¥ $ £ R$

• VÁRIAS FORMAS DE TRÁFICO

•CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

•CRIMES CONTRA O SFN

•CRIMES CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA

DEMOCRACIA EM PERIGO

COMPRA DE VOTOS 

COMPRA DE MANDATOS



➔COMPRA DO VOTO: art. 41-A da Lei 9.504/97

➔COMPRA DO MANDATO: (?)

➔PLS 17/2008: (Sen. Tasso Jereissati): altera a LCF 64/90

"Art. 1º. São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

j) os que forem condenados criminalmente, em primeira instância, salvo na existência de 

pronunciamento judicial suspensivo dos efeitos da decisão, pela prática de crimes contra a 

economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, o sistema 

financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e de lavagem de dinheiro, pelo prazo de 5 (cinco) anos.



 SOBERANIA POPULAR

 LEGITIMIDADE E LISURA DAS ELEIÇÕES

MORALIDADE ELEITORAL

 IGUALDADE

 TRANSPARÊNCIA: prestação de contas

 PROIBIÇÃO DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO



 Hierarquia organizacional

 Busca de lucros e maximização de benefícios 

 Planejamento empresarial 

 Divisão do trabalho 

 Uso da violência e da intimidação

 Lei do silêncio 

 Controle territorial

 Corrupção

 Simbiose com o Estado

 Infiltração na economia e na vida política
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 EUA, ALEMANHA, ESPANHA, ITÁLIA, COLÔMBIA

 ALAGOAS: O CASO COLLOR

 MARANHÃO: O CASO LUNUS

 MATO GROSSO: O CASO ARCANJO

 PARANÁ: O CASO BANESTADO

 ACRE: O NARCOMANDATO DE HILDEBRANDO PASCOAL

 BRASÍLIA: OS ANÕES DO ORÇAMENTO E O MENSALÃO

 SÃO PAULO: O PCC

“Two dishonest persons have to be honest with each other”



 CAMPANHAS MILIONÁRIAS

 NECESSIDADE DE INGRESSO EM GUETOS

 ENRIQUECIMENTO ILÍCITO/CORRUPÇÃO

 CRENÇA NA IMPUNIDADE: foro especial, etc

 ELIMINAÇÃO DE ADVERSÁRIOS

 PORQUE ALGUNS SÃO MEMBROS DE ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS

MÓVEL: Obtenção do dinheiro / ocultação de sua origem



1. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA POPULAR

2. PRIVATIZAÇÃO DO ESTADO

3. INFILTRAÇÃO NA POLÍTICA

4. PERDA DA INDEPENDÊNCIA DO TITULAR DE MANDATO

5. CRIAÇÃO DE FACILIDADES PARA O CRIME ORGANIZADO



http://www.eleicoes.gov.br/downloads/logomarca/logomarca.zip




PRÁTICAS ESPÚRIAS



Fazer ou receber doações para eleições por 

intermédio de interpostas pessoas, como forma 

de ocultar ou dissimular:

a)a origem da contribuição ou 

b)a identidade do doador, ou 

fraudar os limites de contribuição.



CRIMES JÁ EXISTENTES
CRIMES A TIPIFICAR

 FALSIDADE IDEOLÓGICA

 CORRUPÇÃO ELEITORAL

 LAVAGEM DOS ATIVOS 

ORIUNDOS DE CONTRIBUIÇÃO 

DE CAMPANHA INDEVIDA

 FINANCIAMENTO ILÍCITO DE 

CAMPANHAS ELEITORAIS:
1. NÃO REGISTRAR DOAÇÃO DE CAMPANHA

2. RECEBER DOAÇÃO DE CAMPANHA INDEVIDA

 ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

 ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: 

§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou 

valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo:

II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, 

movimenta ou transfere

Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:

II - a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza [...] pelo 

dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

ASPECTO CRIMINAL
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Informes 

•Identificação
•Registro
•Comunicação
•Sigilo

SUJEITOS
OBRIGADOS

MP

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2966,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html
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MEGAOPERAÇÕES: ASPECTOS 
POSITIVOS

• EFEITO SIMBÓLICO

• DESESTRUTURAÇÃO 

MOMENTÂNEA DE ATIVIDADES 

CRIMINOSAS

• MELHOR COMPREENSÃO DE 

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

• CONDENAÇÕES

• PERDIMENTOS

MODELOS

•Pool di Mani Pulite (Milão)

•Pool Antimafia (Sicília): il maxiprocesso

•Atuação do FBI, DEA, NYPD (EUA)



MEGAOPERAÇÕES: 
ASPECTOS NEGATIVOS

➔PARA O MP: inquéritos gigantes, ações penais “monstro”, 
dificuldade de produzir prova plena e de individualizar condutas
(impunidade)

➔PARA O JUDICIÁRIO: “juízes investigadores”, instrução 

tumultuada, prejuízo a outros processos, supersentenças/acórdãos

➔PARA A DEFESA: dificuldade no exercício da ampla defesa, maior 

probabilidade de violação da presunção de inocência e do sigilo 

profissional, prisões desnecessárias, buscas genéricas

➔PARA A POLÍCIA: desfalque das unidades de origem das equipes 

e paralisação de outros inquéritos, o gargalo pericial



MEGAOPERAÇÕES = MEGAPROBLEMAS

 Estratégia deficiente de persecução criminal
 Risco das provas ilicitamente obtidas
 Potencial insuficiência da instrução
 Desdobramentos complexos: arresto/seqüestro, 
embargos, restituição de coisas, HC, administração 
de bens, alienação de bens
Prova imatura
Logistica cara



SOLUÇÕES

• FORTALECIMENTO DO COMPLIANCE

• INVESTIGAÇÃO PLENA: CRIMINAL, CÍVEL, PATRIMONIAL E FISCAL

• MINI-OPERAÇÕES POLICIAIS (KISS)

• PERSECUÇÃO POR MEIO DE FORÇAS-TAREFAS

• TÉCNICAS ESPECIAIS DE INVESTIGAÇÃO

• SISTEMAS INFORMÁTICOS

• PERSISTÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

• PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE NA AÇÃO PENAL

• AÇÕES PENAIS “NUCLEARES” OU SEGMENTADAS

• APROFUNDAMENTO DA RELAÇÃO COM OS PERITOS

• CONTROLE EXTERNO/DIREÇÃO DA PERSECUÇÃO

• EXPLORAR O CONCEITO DE PEPS

• CRER NA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
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➔ RECEITA FEDERAL

➔ CNIS (PREVIDÊNCIA)

➔ SEI (COAF)

➔ CCS (BACEN)

➔ ASSPA (PGR)

➔ SINIVEM (SENASP)

➔ INFOSEG (SENASP)

➔ CONTAS DE CAMPANHA (TSE)

http://www.receita.fazenda.gov.br/default.asp


O MINISTÉRIO PÚBLICO 

DEVE PROVAR:

CRIME 
ANTECEDENTE

LAVAGEM DE 
DINHEIRO

•AUTORIA: nem sempre

•ELEMENTO SUBJETIVO

•MATERIALIDADE

•CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO

•AUTORIA: auto/hetero-lavagem

•ELEMENTO SUBJETIVO

•MATERIALIDADE

•CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO: “W.D.F”

NEXO

• TRÊS OPÇÕES DE ACUSAÇÃO

$



LEI 9.613/98 PL 209/2003 

 "§1º. A denúncia será 

instruída com indícios 

suficientes da existência do 

crime antecedente, sendo 

puníveis os fatos previstos 

nesta Lei, ainda que 

desconhecido ou isento de 

pena o autor daquele crime"

 § 1º A denúncia será 

instruída com indícios 

suficientes da existência da 

infração penal antecedente, 

sendo puníveis os fatos 

previstos nesta Lei, ainda 

que desconhecido, isento de 

pena o autor ou extinta a 

punibilidade da infração 

penal antecedente



 DO RASTREAMENTO

 DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS

 ENTRE AS PROVAS: pericial (mídias, econômico-

financeira); documental (busca e aprensão) e TEI 

(delação, interceptação, captação, vigilância) 

• LOCALIZAÇÃO
• VINCULAÇÃO
• RECUPERAÇÃO
• REPATRIAÇÃO

Estimar o valor do dano e do acréscimo patrimonial 
indevido para bloqueio/alienação antecipada/perdimento



ALIENAÇÃO ANTECIPADA

PRESSUPOSTOS JURÍDICOS: indícios de autoria e de 
materialidade; falta de prova da licitude do bem; não 
comparecimento pessoal do acusado; vínculo de 
instrumentalidade entre os bens e o crime

PRESSUPOSTOS MATERIAIS: bens de fácil deterioração ou de 
difícil guarda e conservação; possibilidade real de depreciação

PROCEDIMENTO (art. 62, §§4º a 11, da Lei 11.343/2006 c/c o art. 3º, CPP): 

a) apreensão, seqüestro ou arresto
b) requerimento do Ministério Público
c) avaliação dos bens
d) intimação dos interessados
e) homologação da avaliação
f) leilão
g) depósito da quantia obtida
h) restituição ou perdimento



SUJEITO ATIVO

• Qualquer pessoa, inclusive o autor do crime-

base (nisto difere do art.180, CP)

- conseqüência: concurso de crimes

- bis in idem: não há, objetos jurídicos distintos 

no delito-base e na reciclagem

POR QUE NÃO SE EXIGE PROVA 

DO CONHECIMENTO ESPECÍFICO

SOBRE O CRIME ANTECEDENTE?
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ELEMENTO SUBJETIVO

• DOLO DIRETO ou EVENTUAL: no art. 1º, caput

• DOLO DIRETO: no caso do §2º, I e II

• FIM ESPECIAL DE AGIR: não exige, salvo no §1º, I a III

• DOLO EVENTUAL E COMPLIANCE: sabia, devia saber, 
ignorância intencional (podia saber/impossível não saber) –
Art. 6º, §2º da UNTOC e art. 28 da UNCAC

” (Recomendação 2.a das 40 Recomendações do GAFI)

'
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O DINHEIRO SUJO

MEDIDAS

• Identificação 

• Rastreamento 

• Bloqueio judicial 

• Preservação do valor

• Perdimento definitivo

• Partilha internacional

• Repatriação 

• Reparação das 
vítimas e terceiros

• Tributos e despesas

• Tesouro Nacional

?
O crime compensa?

Tesouro Nacional



“Os custos chegaram a ponto tal, que o financiamento eleitoral se tem 

convertido, aqui e alhures, em investimentos de somas astronômicas de 

dinheiro lícito e de dinheiro ilícito e criminoso. Investimentos à busca do 

retorno que viria, que se pretende venha, da ação ou da omissão dos 

governos cuja ascensão se custeou. 

Daí é que [...] resulta não só num agigantamento real da corrupção gerada 

pela necessidade de amortizar um investimento das finanças eleitorais, mas 

também uma crescente e até talvez exagerada percepção de aparência de 

corrupção, criadas pela evidência dos investimentos vultuosos.” (PERTENCE, 

Sepúlveda. II Seminário dos Tribunais e Organismos Eleitorais no âmbito do Mercosul, Curitiba, 2004).



OBRIGADO

Vladimir Aras
Procurador da República

vladimir@prba.mpf.gov.br


