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RESUMO
A presente investigação está vinculada à linha de pesquisa Acesso à Justiça do
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá e tematiza o
papel dos atores sociais que laboram no Ministério Público fluminense na
persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro no estado do Rio de Janeiro,
tendo como fonte de pesquisa empírica os procedimentos de investigação criminal
em fase de desenvolvimento ou já encaminhados ao Poder Judiciário. A pesquisa
procurou descrever o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, instituição
transformada em 1975 com a fusão de estados federados, e sua evolução
administrativa, legislativa e estrutural ao longo dos anos, buscando compreender o
lócus da persecução penal e a interface entre os crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro, bem como sugerir alternativas para maior eficiência de sua atuação. O
tema foi abordado através de pesquisa bibliográfica e de campo, análise de
procedimentos de investigação criminal e obtenção de dados quantitativos obtidos
no Ministério Público estadual, tendo como apreciação os fatos ocorridos entre a
fase da investigação e a denúncia.
Palavras-chave: Investigação criminal; Ministério Público; Corrupção; Lavagem de
dinheiro; Práticas institucionais.

ABSTRACT

This investigation is linked to the research line Access to Justice of the Law Graduate
Program at Estácio de Sá University. It has as its theme the role of social actors who
work in the Rio de Janeiro State Prosecution Service in the prosecution of crimes of
money laundering in the state of Rio de Janeiro, having as a source of empirical
research the criminal investigation procedures in course or already sent by the
competent authority to other instances, as well as the ethnography of the
enforcement agencies in charge of such activity in Rio de Janeiro. The research
aimed to describe the Rio de Janeiro State Prosecution Service, an institution
transformed in 1975 with the merger of federal states, and its administrative,
legislative and structural evolution over the years, seeking to understand the locus of
criminal prosecution and the institutional practices adopted in the investigation of
crimes of corruption and money laundering, as well as to suggest alternatives for
greater efficiency of its performance. The subject was approached through
bibliographical and field research, analysis of criminal investigation procedures and
obtaining quantitative data, consideration the facts that occurred between the
investigation phase and the complaint.
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INTRODUÇÃO
Apontamentos sobre a pesquisa

Concorrer a uma vaga no curso de Doutorado do Programa de Pósgraduação em Direito (PPGD) teve como motivação principal o respeito e o renome
dessa Universidade e de seu qualificado corpo docente. A característica
interdisciplinar do curso permitiu a convivência com profissionais capazes de debater
temas ligados ao cotidiano da sociedade, na tentativa de buscar soluções para
diversas questões que obstruem o acesso à justiça.
Refletir sobre o que pesquisar e escrever culminou com a ideia de investigar
algo que retratasse a materialização das atividades desenvolvidas pelos atores
sociais nas diversas fases da persecução penal. Apesar da objetividade e da frieza
da lei, a forma de esclarecer a prática de determinado fato reflexivo no campo penal
é realizada das mais diversas formas.
Aliar a essa pesquisa saberes de outras ciências pavimentou a convicção de
que há uma demanda no Direito, um espaço que pode e deve ser explorado pelo
pesquisador caso este queira construir o arcabouço que culminará no término de sua
tese.
Olhando a página em branco do computador, preocupação constante na fase
final de cursos acadêmicos, chega-se à conclusão da dificuldade que é transformar
em tese anos de estudos, fichas de compilação de leituras, levantamentos de dados
e entrevistas em algo capaz de ser aceito pela banca.
O projeto inicialmente apresentado para o ingresso no curso abria a
possibilidade de se investigar o trabalho desempenhado pelo Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), bem como as práticas adotadas pelos atores
envolvidos na repressão à criminalidade no Estado.
O desejo era desenvolver a pesquisa aliando experiência prévia com a
formação que seria adquirida no curso, esperando que, ao final, pudesse de algum
modo contribuir com a produção de conhecimento capaz de ser utilizado pela
comunidade científica, operadores das ciências humanas e sociais, bem como por
quem atue na área da segurança pública.
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Na primeira reunião do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD),
denominada ambientação, coordenada pelos professores da disciplina Seminário de
Docência e Pesquisa, abordou-se a possibilidade de se lançar mão da pesquisa com
a fiel descrição do objeto observado e da ancoragem empírica, narrando os
fenômenos sociais tal como eles se manifestam.
Essa troca de experiências foi fundamental e sedimentou a intenção de
explorar as práticas utilizadas pelos agentes ministeriais que atuam na persecução
penal do crime de lavagem de dinheiro para, a partir daí, esquadrinhar o que e como
tais atores sociais envolvidos na investigação criminal atuam no MPRJ.
Quanto tempo demora a apuração de uma notícia de crime? Quais
burocracias geralmente são realizadas? Quais suas fases, grau de publicidade e
atos de investigação? Quais são as formas de comunicação dessas notícias de
crime? Quais as técnicas de investigação usualmente praticadas? Quem são as
pessoas envolvidas na investigação? Quantos crimes antecedentes à lavagem de
dinheiro ainda estão sendo objeto de investigação? Qual o perfil de quem pratica e
de quem investiga? Qual o número de inquéritos que ainda tramitam e quantos
procedimentos de investigação ministerial já foram objeto de denúncia ou
arquivamento? Qual a estrutura estatal destinada à investigação do Ministério
Público?
A pesquisa não destoa do intuito inicial que visava identificar os obstáculos à
eficiência da atuação, mas passou a imaginar um olhar para dentro do material de
investigação que chega às mãos do Ministério Público, lançando luz sobre o que era
obscuro, apesar de naturalizado, objetivando analisar os mecanismos de
investigação e as práticas corporativas correlatas.
A contribuição do que foi observado sobre a atuação dos órgãos da
administração superior ministerial, que, nos termos da lei, possuem a função de
orientar e fiscalizar a atividade desenvolvida pelos membros do Ministério Público,
também foi importante. A análise de relatórios elaborados nos últimos anos
subsidiou a interpretação da atuação desenvolvida pelos promotores de justiça que
exercem atribuição afeita ao tema da pesquisa.
Para tanto, fez-se necessário o desvio do senso comum e do conhecimento
prévio adquirido no cotidiano social vivenciado pelo pesquisador.
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Lenio Streck descreve a alegoria do hermeneuta que chega a uma ilha e
observa as pessoas cortarem o rabo e a cabeça dos peixes, mesmo diante da
escassez de alimentos. O hermeneuta pesquisa e descobre as razões de tal atitude
com os idosos da ilha e estes esclarecem que, na origem do povoado, os
abundantes peixes eram grandes e não cabiam nas panelas. Para cozinhá-los, os
nativos cortavam as cabeças e os rabos. Tal tradição perdurou mesmo com o
desaparecimento dos peixes grandes e com a falta de alimentos na comunidade. E o
hermeneuta pergunta: por que motivo, diante dessa escassez de comida, vocês
ainda mantêm tal prática? A resposta de um dos idosos da ilha foi simples: não sei,
as coisas sempre foram assim por aqui! 1.
Para Warat2, a expressão “senso comum teórico dos juristas” designa as
condições implícitas de produção, circulação e consumo das verdades nas
diferentes práticas e escritura do direito. Nas atividades cotidianas, os juristas
encontram-se influenciados por pré-conceitos que disciplinam anonimamente seus
atos de decisão, pondo em relevo o fato de que no direito não existem limites
precisos entre o saber comum e a ciência. Ele adverte que o senso comum vive
escondido e em processo de dissimulação, é superficial e não questiona o que está
diante de si, e que a tarefa de quem pretende se lançar a olhar criticamente as
questões sociais que impactam o mundo jurídico é a de “desvendar as obviedades
do óbvio, descascar o fenômeno, descrever o ser, tentando encontrar respostas
seguras sobre determinado fato social”.
Berger3 ensina que o pesquisador deve olhar por trás dos bastidores para
enxergar o fenômeno além das fachadas das estruturas sociais, estimulando a arte
da desconfiança. Lara Rezende4 convida a estranhar o cotidiano e experimentar o
olhar para ver, pela primeira vez, o que se vê todo dia, sem ver. Tal conduta, apesar
de parecer, não é fácil, pois o que nos é familiar não desperta curiosidade. O campo
visual da nossa rotina raras vezes é percebido.

1

STRECK, Lenio Luiz. Lições de crítica hermenêutica do direito. Porto Alegre: Livraria do advogado,
2014, p. 9.
2
WARAT, Luís Alberto. “Saber Crítico e Senso Comum Teórico dos Juristas”. Revista Sequência,
UFSC, Santa Catarina, v. 3, n. 5, 1982, p. 49.
3
BERGER, Peter. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 1998,
p. 39.
4
REZENDE, Otto Lara. Texto publicado no jornal “Folha de S. Paulo”, edição de 23 de fevereiro de
1992.
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Dentro de tal perspectiva é que se pretende estranhar a atuação do Ministério
Público fluminense e desnaturalizar o mundo da investigação criminal, sem perder o
foco do objetivo traçado.
A investigação aborda o crime de lavagem de dinheiro, tema cujo interesse
social assumiu especial relevo no Brasil após a deflagração da Operação Lava Jato 5,
no ano de 2014, e suas constantes notícias veiculadas na mídia. No entanto, sem
descurar de tal fenômeno social, o enfoque desta pesquisa não será tratar dos fatos
que redundaram na referida operação, mas sim visitar a rotina do trabalho ministerial
desenvolvido no estado do Rio de Janeiro e já documentado em cadernos de
investigação, tentando encontrar ali explicações concretas para a ausência de uma
atuação mais efetiva.
Nessa quadra histórica em que vivemos não é redundante afirmar que caso
não haja uma mudança de paradigma acerca do modelo burocrático da atuação
ministerial fluminense no campo processual-penal, o acesso à justiça criminal poderá
ser severamente prejudicado. Por tal motivo, entre as mais variadas possibilidades
de estudo que o tema do enfrentamento à lavagem de dinheiro desperta, esta
pesquisa analisará a atuação específica do MPRJ e o campo de observação se
restringirá a casos concretos iniciados nos últimos dez anos e limitará seu exame
apenas ao que foi produzido pelos atores sociais entre a fase da investigação e a
denúncia.
É relevante examinar as histórias reais retratadas nas investigações levadas a
cabo por quem atua na investigação e na elucidação de tais crimes, ou seja, o
destino dos procedimentos de investigação e das ações ajuizadas. Assim será
possível verificar, empiricamente, se a estrutura organizacional e o arcabouço
normativo geram efetividade na atuação ministerial, bem como se as práticas
institucionais de gestão da investigação de tais crimes são eficazes.
O

propósito

é

o

de

examinar

inquéritos

policiais,

procedimentos

administrativos de investigação e ações ajuizadas pelo Ministério Público Estadual
do Rio de Janeiro, a fim de se traçar um panorama da (in)eficiência de sua atuação a
partir dos dados colhidos na pesquisa e na observação da rotina desenvolvida pelos
órgãos ministeriais.

5

Disponível em: http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato. Acessado em 18/03/18.
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Também serão objeto de exame outras manifestações ministeriais lançadas
nos autos dos procedimentos de investigação, seja quando opta pelo arquivamento
da investigação ou quando promove sua continuidade, além dos casos em que
requer medida cautelar com o objetivo de auxiliar o esclarecimento do crime.

Delimitando o problema e as hipóteses da pesquisa
Gil6 ensina que problema é uma questão não resolvida e que é objeto de
discussão em qualquer domínio do conhecimento. Ele adverte que esta deve ser
viável, relevante, novo, exequível e oportuno. Já a hipótese é uma suposição que,
colocada à prova, determina a validade do que se pretende pesquisar. É uma
conjectura para o problema a ser investigado que antecipa um conhecimento na
expectativa de sua comprovação.
A investigação busca, empiricamente, responder ao seguinte problema:
partindo-se do pressuposto de que o Ministério Público é o titular da ação penal
pública e sua atividade é indispensável frente à crescente criminalidade organizada,
quais são os obstáculos à eficiência de sua atuação, especialmente em sua
repercussão no combate aos crimes de lavagem de dinheiro no estado do Rio de
Janeiro?
Assim, o problema que justificou a realização desta pesquisa está inserido na
área do Direito Processual, notadamente no tema da persecução penal.
Este estudo parte da hipótese de que a deflagração da ação penal pública
nos crimes de lavagem de dinheiro não é plenamente exercida em virtude da
dificuldade na obtenção de prova hábil à comprovação de recursos ilicitamente
obtidos e pela estrutura estatal destinada ao MPRJ para sua persecução.
A delimitação do tema proposto está atrelada à identificação das reiteradas
práticas dos atores sociais envolvidos na investigação dos crimes de lavagem de
dinheiro e nos obstáculos à melhoria da resposta processual penal aos casos que
chegam ao conhecimento do Ministério Público fluminense.
Em uma análise preliminar prospectiva, supõe-se a necessidade de um
estudo prévio sobre o Ministério Público fluminense enquanto instituição, bem como

6

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Ed. Atlas, 2002, p. 49.
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de sua interlocução com outros órgãos voltados ao combate da criminalidade
organizada.
Após serem traçados os contornos e o perfil do Ministério Público fluminense,
serão examinados temas relacionados à persecução penal e ao crime de lavagem
de dinheiro, ainda dissociados de casos concretos, a fim de que se estabeleçam
abstratamente os obstáculos para um efetivo combate a este crime.
Em seguida, serão apresentados os dados colhidos em pesquisa de campo
consistente no exame de procedimentos em trâmite e/ou findos no Rio de Janeiro,
com a identificação dos problemas na formalização das rotinas necessárias à
elucidação de crimes.
Detectadas as práticas sociais adotadas na persecução penal e os obstáculos
opostos à eficiência de seu enfrentamento, os dados serão cotejados, com o que se
pretende estabelecer com maior fidelidade e concretude as causas que obstaculizam
a atuação do MPRJ no enfrentamento à criminalidade no Rio de Janeiro.
Após uma análise crítica, serão propostas soluções para a resolução dos
problemas detectados, assim como políticas e estratégias voltadas a tornar mais
efetiva a atuação do MPRJ.
Dos objetivos da pesquisa

O objetivo geral desta pesquisa é compreender os obstáculos à atuação do
Ministério Público fluminense no combate à lavagem de dinheiro a partir da análise
de sua estrutura orgânica, da legislação pátria e de estudos documentais de casos
processuais, mediado por observação não participante.
Entre os objetivos específicos, podem ser elencados:


Descrever a evolução estrutural do Ministério Público fluminense, tendo

como marco inicial a fusão de entes federados em 1975;


Analisar as fases da persecução penal na investigação do crime de

lavagem de dinheiro, identificando os obstáculos jurídico-processuais que impedem
a eficiente atuação do Ministério Público fluminense no combate à lavagem de
dinheiro;


Abordar a forma de atuação dos atores sociais que trabalham nos

órgãos de execução dotados de atribuição criminal no MPRJ e cotejar as práticas
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materializadas e identificadas no exame documental de procedimentos de
investigação;


Propor, a

partir

da

apresentação

de casos documentalmente

analisados, soluções compatíveis com a otimização da atuação do Ministério Público
no combate à lavagem de dinheiro.
Justificativa
A eficácia ou não da atuação do Ministério Público deve ser pesquisada não
só sob a ótica do arcabouço doutrinário e legislativo atualmente existente, mas
também da estrutura estatal que lhe é destinada, a partir da ideia de que o processo
é um instrumento posto a serviço da tutela do direito material.
A persecução penal tem como uma de suas linhas norteadoras a plena
harmonia com Constituição, onde o acesso à justiça deve observar garantias
constitucionais e possibilitar às instituições a utilização de suas prerrogativas.
Limitando-se à identificação dos obstáculos que dificultam a efetiva
participação do Ministério Público no enfrentamento à lavagem de dinheiro no
estado do Rio de Janeiro, o presente trabalho investiga o lócus da persecução penal
e as práticas adotadas na investigação penal, as técnicas de produção de
informação utilizadas para o esclarecimento das diversas tipologias de lavagem, o
aparato estatal, humano e estrutural, que serve de base para tal tarefa, observando
de que forma essa atuação impacta o Judiciário fluminense.
Sob essa ótica, ganha particular pertinência o motivo pelo qual o tema foi
escolhido. Este deve ter utilidade para o pesquisador e para a sociedade, fazendo
com que não fique restrito ao ambiente acadêmico.
Em que pese o crime de lavagem de dinheiro ter sido alçado a um regime
internacional de proibição da utilização de recursos de forma fraudulenta ou
simulada, mediante condutas anteriormente ilícitas, fato é que, no âmbito estadual,
sua repressão pode ainda ser considera tímida.
Torna-se cada dia mais relevante a provocação de debates sobre as práticas
adotadas por órgãos estatais estaduais incumbidos da prevenção e da repressão ao
crime organizado, especialmente diante da existência de diversas formas de praticálo. A importância de se conhecer a estrutura de um dos órgãos encarregados da
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persecução penal e o modo como enfrenta a criminalidade no Rio de Janeiro se
torna ainda mais evidente diante dos recentes episódios relacionados à sua
ocorrência e seu combate em nível federal.
Evidenciar o funcionamento da estrutura estatal destinada ao Ministério
Público e demonstrar como o crime é enfrentado em um dos entes mais importantes
da federação podem ser passos decisivos para uma mudança paradigmática das
práticas atuais, trazendo reflexos imediatos na implantação de uma política de
segurança pública mais eficaz.
A sociedade, a comunidade acadêmica e os órgãos governamentais podem
se beneficiar dos resultados objetivos da discussão acerca do tema da presente
pesquisa. Por outro lado, negar a importância das questões afetas a este tipo de
criminalidade e deixar de analisar fato de tamanha envergadura que ocorre no corpo
social pode comprometer a atuação do Ministério Público enquanto instituição.
O enfrentamento à lavagem de dinheiro deve fazer parte da pauta de
discussão da sociedade, influenciando os detentores legítimos do poder para que
dotem os órgãos incumbidos de prevenir e reprimir a criminalidade organizada de
recursos materiais e humanos condizentes com a estrutura criminosa a ser
combatida, que se vale de incontáveis mecanismos para o seu desiderato.
Como se percebe, a presente pesquisa aborda o papel do Ministério Público
na repressão a um tipo de criminalidade organizada. O debate sobre os obstáculos à
atuação eficiente para tal enfrentamento, além da questão prática relevante, revestese de singular importância para o meio acadêmico.
Nesse contexto, a escolha do tema, tal como apresentado, revela-se
inovadora, tendo em vista a opção de apresentar o Ministério Público fluminense a
partir de seu surgimento no cenário nacional, o que ocorreu com a fusão entre o Rio
de Janeiro e o Estado da Guanabara nos idos de 1975. Inovadora também é a
abordagem da metodologia de trabalho adotada pelos atores sociais que interagem
na persecução penal, capaz de contribuir para uma transformação que se inicia na
academia e produz reflexos na realidade social.
Para o curso de Direito, o tema pesquisado possui o diferencial de ser
baseado em trabalho empírico, utilizando coleta de dados e a observação do mundo,
em que estão presentes os atores sociais que interagem na produção da
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investigação criminal, notadamente sobre a forma como a materialização da rotina
desencadeada na persecução penal é levada a efeito pelo Ministério Público.
O tema proposto mostra-se atual e inexplorado, fazendo com que esta
pesquisa se justifique pela relevância da matéria e pela contribuição que pode
oferecer ao estudo sobre a investigação criminal no âmbito estadual.
Estado da arte

A literatura existente sobre o Ministério Público brasileiro em sua grande
maioria foi escrita por autores que atuam na área jurídica. Apesar da importância de
diversas obras para a compreensão e estudo do Ministério Público, a abordagem
geralmente recai sobre suas características, princípios e a estrutura que lhe foi
concebida pela legislação.
Neste trabalho os temas relacionados à atuação do Ministério Público
enquanto órgão estatal terá como base a abordagem de Mazzilli 7 a respeito do
regime jurídico conferido pela Constituição Federal e pela legislação correlata. A
obra de Garcia8, de perfil mais pragmático, possibilita conhecer as diversas facetas
da atuação do Ministério Público nas inúmeras áreas em que é chamado a agir. Seja
ela a judicial ou extrajudicial.
Neste estudo foram observados os dados contidos na pesquisa de Bonelli 9
que analisa campo afeto à sociologia das profissões, notadamente as relações
políticas de certos profissionais com o Estado, em especial os que trabalham no
Ministério Público, bem como outras carreiras jurídicas. Ela Wiecko e Sadek10
apresentam um cruzamento de dados sobre a atuação do Ministério Público Federal
em quase todos os estados da Federação, se valendo da utilização de entrevistas
de membros do Ministério Público a respeito da distribuição da justiça no Brasil e a
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Carlos, Sumaré/Edufscar/Fapesp, 2002, p. 38.
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CASTILHO, E. W. V. (Org.); SADEK, M. T. (Org.). O Ministério Público Federal e a administração
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busca de soluções para melhorá-la, com enfoque para as mudanças da instituição
após a promulgação da última Constituição.
Gomes11 coordenou pesquisadores de diferentes áreas, entre elas Ciência
Política, Sociologia e Antropologia, que publicaram direitos e cidadania, onde pode
ser encontrado o que foi escrito por Alves de Abreu e Jalles de Paula a respeito da
atuação e a relação do MPRJ com a mídia, bem como a investigação criminal e o
controle externo da polícia no Rio de Janeiro.
Werneck Viana e Marcelo Burgos12 salientam que a jurisprudência atual
reconhece legítima a atuação do Ministério Público como representante funcional
dos interesses estratégicos da sociedade, quando atua na defesa de interesses
individuais homogêneos com repercussão social.
A trajetória do Ministério Público fluminense na construção do Ministério
Público brasileiro e à sua autoimagem como entidade combativa e de vanguarda foi
tema que Paula abordou em artigo publicado na Revista Estudos Políticos13.
Os trabalhos de campo de Kant de Lima 14 e Misse15, bem como relatórios do
Conselho Nacional do Ministério Público16, produziram subsídios para afirmar que os
procedimentos de investigação penal, de traço inquisitorial, são de reduzida
elucidação. Se o número de investigações produzidas nos últimos anos no estado
do Rio de Janeiro, a partir dos crimes usualmente conhecidos (como roubos, furtos,
homicídios, tráfico de entorpecentes e estelionatos), confrontados com o número de
denúncias é pequeno, no caso de inquéritos e procedimentos de investigação
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militante: aspectos da história do Ministério Público fluminense. Revista Estudos Políticos, n. 1,
2010/02, p. 71-84. [http://revistaestudospoliticos.com/wp-content/uploads/2010/11/1p71-84.pdf. Último
acesso: 10/09/2017]
12
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Editora UFMG, Rio de Janeiro: IUPERJ/FAPERJ, 2002.
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Janeiro: Forense, 1995, p. 33-35.
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criminal de lavagem de dinheiro ainda é ínfimo, fato que merece o olhar aguçado do
investigador.
É escasso o estudo específico sobre o trabalho desenvolvido pelo Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro. No Catálogo de Teses e Dissertações da
CAPES o resultado para a busca “Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro”,
tendo como marco temporal os anos de 2006 a 2018, retornou com nove
dissertações de mestrado e três dissertações de mestrado profissional.
A análise dos títulos das pesquisas indicou que a maioria teve como foco a
atuação no âmbito civil, notadamente questões afetas à tutela coletiva do meio
ambiente e urbanístico e trabalhos ligados à tutela do idoso e políticas públicas na
área da saúde. A dissertação de Barçante 17 faz uma abordagem sobre as
peculiaridades da atividade-meio realizada por assessores de Procuradores de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Nesta pesquisa bibliográfica, localizamos apenas uma tese doutoral
cadastrada no portal da CAPES, onde Romeo 18 aborda a mudança de paradigma
com criação das Centrais de Inquéritos do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro.
O livro de Erthal Rocha19 relata, com a emoção de quem vivenciou diversos
fatos ocorridos na vida do Ministério Público fluminense, dados sobre a gestão de
Procuradores-Gerais da Instituição e a transição ocorrida após a junção do Rio de
janeiro com o Estado da Guanabara.
A pesquisa coordenada por Lemgruber 20 fez um balanço do desempenho do
Ministério Público brasileiro nas diversas áreas que lhe foram atribuídas pela
Constituição de 1988, abordando em que medida as expectativas de transformá-lo
em defensor dos direitos coletivos foram cumpridas, notadamente as questões
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afetas à defesa dos direitos difusos e individuais homogêneos, a fiscalização da
execução penal e o controle externo da atividade policial.
Há inúmeras obras jurídicas a respeito da persecução penal. Nessa pesquisa,
principalmente em razão da abordagem empírica e não dogmática adotada, a
contribuição doutrinária a ser utilizada em cada tópico conexo ao tema central da
tese cingir-se-á a autores cujos ensinos serão destacados ao longo de cada um dos
capítulos21.
O marco normativo a respeito da lavagem de dinheiro surgiu em 1988 com a
Convenção de Viena22 contra o tráfico de drogas, onde foi acordada uma série de
regras para a persecução penal e sua incriminação. Naquela época o foco era a
recuperação e perda do produto do crime e a cooperação internacional das
instituições, como forma de melhorar o controle e a repressão de tal modalidade
criminosa. Dez anos depois o Brasil sancionou a Lei 9.613/98, fruto do acordo
assumido com a comunidade internacional. Recentemente a Lei 12.683/2012 alterou
a Lei 9.613/1998, preservando grande parte de sua estrutura original. O Ministério
Público não ficou alheio à legislação editada. É ele, pela atual Constituição Federal,
o órgão deflagrador da ação penal pública, sendo seu papel relevante para a
prevenção e repressão a esse tipo de criminalidade que tem se mostrado organizada
e atuante. Hoje existem aperfeiçoados e complexos métodos de lavagem de
dinheiro, o que torna a investigação um desafio para o Ministério Público. Tal
complexidade irá refletir na busca da prova a ser levada aos autos, que pode ser
importante para o sucesso do fim a que se visa, inclusive no que se refere às
técnicas especiais de investigação criminal da lavagem de dinheiro.
Questões metodológicas

Para Larenz, cada ciência lança mão de modos de proceder para a obtenção
de respostas às questões por ela suscitadas23. O escopo dessa pesquisa tem como
norte a análise da atuação Ministério Público fluminense (MPRJ) no enfrentamento à
21
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lavagem de dinheiro, com os olhos voltados para as práticas corporativas adotadas
nas diversas fases da persecução penal. Essa atividade intelectual utilizará o
método dedutivo, mediante procedimento reflexivo, sistemático e crítico.
Serão seguidas as orientações de Carvalho 24, que esclarece que o
distanciamento entre o sujeito que conduz a pesquisa e o objeto investigado, para
objetivar o olhar científico do pesquisador, é imprescindível como forma de se criar
condições para um resultado qualificado pela neutralidade.
A pesquisa utilizará um conjunto de dados e observações sobre a rotina de
trabalho do Ministério Público fluminense. Será objeto de análise, ainda, o conjunto
de atribuições conferidas ao Ministério Público pela Constituição de 1988, em
especial a que possibilita a seus membros (promotores e procuradores de justiça) a
tarefa relacionada à investigação de crimes.
Além de documentos oficiais, a pesquisa teve acesso a reportagens
publicadas em diversos veículos de comunicação e difundidas internamente, via
correio eletrônico, aos membros da Instituição e que versam sobre o enfrentamento
à lavagem de dinheiro no período pesquisado.
A metodologia adotada descreve o Ministério Público fluminense, analisa as
práticas e representações sociais dos agentes diretamente envolvidos na
investigação penal, optando pelas seguintes estratégias:
a) obtenção de dados oficiais da estrutura orgânica do MPRJ, através de
consulta a publicações do Diário Oficial e/ou solicitação à Secretaria-Geral da
Instituição, na tentativa de visualizar a silhueta do MPRJ;
b) será elaborada uma análise qualitativa e quantitativa de Inquéritos Policiais
(IP) e de Procedimentos de Investigação Criminais (PIC) que tramitam ou tramitaram
na 1ª, 2ª e 3ª Centrais de Inquéritos Policiais, onde estão sediadas as Promotorias
de Investigação Penal, e no Grupo de Combate ao Crime Organizado, bem como de
processos judiciais, cujo objeto investigado esteja relacionado com o crime de
corrupção e o de lavagem de dinheiro;
c)

observação do campo, na tentativa de compreender o trabalho

desenvolvido por promotores, assessores jurídicos, serventuários das promotorias,
analistas de dados dos laboratórios de lavagem de dinheiro e outros profissionais
24
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que atuam com a questão da corrupção e da lavagem de dinheiro e seu
enfrentamento no Rio de Janeiro.
A análise de tal material foi solicitada aos responsáveis pela investigação ou
processamento dos respectivos procedimentos, sendo formado banco de

dados

para posterior consulta.
Optou-se pelo exame de ações e procedimentos criminais no Rio de Janeiro
pelas seguintes razões básicas:
1) a estrutura estatal a cargo do MPRJ, um dos mais representativos do país;
2) o fato de o MPRJ possuir um sistema informatizado sobre os diversos
crimes que lhe são comunicados, facilitando o acesso ao objeto da pesquisa;
3) a existência de um laboratório de lavagem de dinheiro na estrutura da
Polícia Civil e no Ministério Público;
4) o vínculo funcional do pesquisador com o Ministério Público possibilitar um
exame amplo de ações e procedimentos criminais, além de constantes contatos com
os promotores e procuradores de justiça, juízes, delegados de polícia e outras
autoridades.
A pesquisa abordará o tema através da observação não participante de que
se vale Sabadell25, onde o pesquisador atua como pessoa externa e silenciosa que
apenas observa o objeto de seu interesse sem envolvimento direto com o que está
diante de si, optando por realizar uma investigação baseada em pesquisa
bibliográfica e trabalho de campo, como um exercício de observação indireta dos
fatos e fenômenos tal como estes se manifestavam na realidade social.
Exercer atividade no campo pesquisado e saber o lugar a ocupar traz
influencias diretas nas escolhas metodológicas. No mundo jurídico, com algumas
exceções, os atores sociais apresentam mais dificuldade no relacionamento com a
academia do que com a imprensa e enxergam a pesquisa com algo invasivo e que
pode causar danos à sua imagem e à instituição.
Gustin26 alerta que profissionais do Direito não são habituados à exposição do
sistema jurídico e resistem em conceder entrevistas, classificando a comunidade
jurídica como fechada em si mesma. Releva anotar que, apesar das dificuldades de
25
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agendamento, o contato com os coordenadores das Centrais de Inquéritos e Grupos
de Atuação Especializada se revelou extremamente útil para a compreensão da
burocracia existente nos órgãos que manipulam procedimentos criminais, e tendo
em vista o local onde foram realizadas, tornou-se imprescindível para a observação
de certos fenômenos e a interação com os atores sociais que atuam no respectivo
campo.
O estudo, portanto, sem pretensão de exaurir o assunto, vê-se às voltas com
temas que merecem estudos teórico-práticos mais minuciosos, no tocante não
apenas à tipificação de condutas criminosas, bem como à prevenção, à repressão e
à efetividade na colheita do material probatório que eventualmente possa ser
utilizado.
O ineditismo do trabalho pode ser verificado na metodologia adotada e no
objetivo proposto, que é o fornecimento, a partir das conclusões obtidas na análise
dos processos e procedimentos consultados, de soluções que visem à superação
dos obstáculos à atuação eficiente no enfrentamento à lavagem de dinheiro.
A pesquisa apresenta uma postura empírica, que se utiliza da observação de
fatos e de consulta a dados documentais a respeito da materialização das etapas da
investigação desde o momento em que a comunicação do evento crime chega aos
órgãos com atribuição até a resposta penal dada pelo Ministério Público, com o
arquivamento, o oferecimento da denúncia, ou a continuidade das investigações.
Outros indicadores poderiam ser enfrentados neste trabalho, como a
existência ou não de condenação, o tempo que o processo tramitou após o
oferecimento da denúncia, a quantidade de pessoas ouvidas na fase da instrução,
as provas (in)deferidas, a observação de audiências, o reflexo do processo na vida
dos investigados, a análise de algumas sentenças ou a busca de informações sobre
a existência ou não de recurso das partes.
Tais situações, apesar de evidentemente relevantes, não serão objeto de
abordagem nesta pesquisa, mas poderão servir como norte para a continuidade da
pesquisa em outro momento.
Para analisar o papel do Ministério Público no enfrentamento à corrupção e à
lavagem de dinheiro no âmbito estadual e alcançar os objetivos propostos, a tese
será estruturada em quatro capítulos, além desses apontamentos relativos à
introdução.
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O primeiro capítulo destacará os principais aspectos do Ministério Público
fluminense, apresentando a sua trajetória, sua estrutura e as características dos
órgãos de execução com atribuição criminal. Buscando fugir do lugar comum da
doutrina clássica, que volve a origem do Ministério Público a períodos pré-históricos
com a apresentação de inacessíveis personagens de difícil equiparação aos
integrantes do Ministério Público na atualidade, optou-se por cotejar a legislação
com relatos de membros que vivenciaram o nascimento da instituição após a fusão
do Estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, em 1975. Assim, será abordada a
evolução do MPRJ nas últimas quatro décadas. Os dados coletados em pesquisa de
campo a respeito da atuação ministerial demonstrarão as mudanças ocorridas,
notadamente após a criação das Centrais de Inquéritos Policiais, em 1991, e dos
Grupos de Atuação a partir do ano de 2007.
No segundo capítulo se evidenciará o marco legal que regulamenta o
enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro, a seletividade penal que ronda
a tipificação da conduta atrelada a tais crimes e as principais características dos
delitos. A interface entre a corrupção e a lavagem de dinheiro e a recente
modificação do controle interno da administração pública no cenário estadual
também serão objeto de destaque, com ênfase nos órgãos envolvidos com a
prevenção e com o combate a esse tipo de criminalidade de difícil elucidação.
No terceiro capítulo, será apresentado o lócus da persecução ministerial e
seus personagens, buscando identificar as práticas dos atores sociais que atuam na
repressão à lavagem de dinheiro. Também será objeto de análise o acesso à justiça
criminal enquanto espaço de garantias contra o abuso do poder público, seus
reflexos na justiça negociada e a Resolução do CNMP a respeito do tema. Os dados
referentes ao inquérito policial e os procedimentos de investigação ministerial, as
principais técnicas de investigação utilizadas pelos órgãos com atribuição criminal do
MPRJ para o esclarecimento de crimes, bem como a estrutura estatal que lhe é
destinada serão descritos ao longo deste tópico.
No quarto capítulo serão demonstradas as evidências observadas sobre a
atuação do Ministério Público fluminense no enfrentamento à corrupção e lavagem
de dinheiro. As ocorrências registradas no sistema eletrônico do Ministério Público
servirão de suporte para revisitar o problema central da pesquisa e apontar
possibilidades de correção de rumo.
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Ao final, serão oferecidas sugestões de políticas públicas e estratégicas de
gestão voltadas para o enfrentamento da corrupção e da lavagem de dinheiro pelo
MPRJ.
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1 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O presente capítulo se destina a apresentar o Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro a partir de determinado marco temporal, bem como o seu
desenvolvimento estrutural e funcional ao longo do tempo, sem descurar da análise
constitucional da instituição, a quem foi destinada a função de exercer o papel de
garantidora dos direitos fundamentais.
1.1 A origem do MP fluminense
A leitura de Casara27, quando este afirma que a história da persecução penal
levou séculos até que, num salto qualitativo, surgisse o Ministério Público, despertou
o pensamento de volver os olhos ao passado e descrever a origem do Ministério
Público, tal como narrada por Garcia28 e Mazilli29, que vislumbram, em diversos
funcionários de tempos remotos, resquícios de atuação semelhante à que exerce
hoje os membros do Ministério Público30.
Contudo, optou-se por trazer à baila os principais aspectos fáticos e
normativos do nascimento do Ministério Público no Estado do Rio de Janeiro, a partir
da fusão de dois entes federados, e a sua atual conformação jurídica, o que nos
remeterá a um escorço histórico de pouco mais de quatro décadas.
A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 dispunha, no parágrafo
2º do artigo 1º, que o Distrito Federal, localizado territorialmente na atual cidade do
Rio de Janeiro, era a Capital da União. O parágrafo 4º do artigo 4º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias estabeleceu que a Capital Federal seria

27

CASARA, Rubens R. R, MELCHIOR, Antônio Pedro. Teoria do Processo Penal Brasileiro –
dogmática e crítica – conceitos fundamentais, vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 374.
28
GARCIA, Emerson Garcia. Ministério Público. Organização, Atribuições e Regime Jurídico. 3ª ed.
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, pp 07-09. O autor faz um resumo da controvertida origem
do Ministério Público em sede doutrinária. Ao citar os antecedentes remotos faz menção a um
funcionário real no Egito, conhecido como Magiaí, ao Desmodetas, na Grécia, aos Procuratores
Caeseris, em Roma e aos Procuradores do Rei na França, entre outros.
29
MAZZILI, 1998, P. 01.
30
Membros do Ministério Público são agentes estatais, federais ou estaduais, aprovados em
concurso público para o exercício do cargo de Procurador da República, Militar e do Trabalho
(Ministério Público da União) ou Procurador e Promotor de Justiça (Ministério Público dos estados).
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transferida e, quando ocorresse, a referida área territorial passaria a constituir o
Estado da Guanabara31.
Onze anos se passaram até que, no dia 1º de outubro de 1957, foi
sancionada a Lei nº 3.273, que fixou o dia 21 de abril de 1960 para a transferência
da Capital da União para o novo Distrito Federal, no Planalto Central.
Em 24 de janeiro de 1967 foi outorgada uma nova Constituição da República
Federativa do Brasil, tendo a Emenda Constitucional nº 1, de 17/10/1969,
estabelecido em seu artigo 3º que a criação de estados e territórios dependeria da
edição de Lei Complementar.
Em 1º de julho de 1974, o então Presidente da República Ernesto Geisel
sancionou a Lei Complementar nº 20, dispondo sobre a criação de estados e
territórios. O referido ato normativo possuía dois capítulos, e o primeiro (artigos 1º a
7º) previu a possibilidade da criação de estados através da fusão de dois ou mais
deles.
Da análise da referida Lei Complementar percebe-se facilmente que seu
principal objetivo foi o de fundir os estados do Rio de Janeiro com o da Guanabara,
pois o segundo capítulo (art. 8º a 38) estabeleceu que, a partir de 15 de março de
1975, estes passariam a constituir um único Estado, sob a denominação de Estado
do Rio de Janeiro, que a Cidade do Rio de Janeiro seria a sua Capital e o
Governador seria nomeado por ato do Presidente da República, após aprovação do
Senado Federal.
Em 15 de novembro de 1974 foi eleita uma Assembleia Constituinte para
deliberar sobre o novo Estado, mas sua instalação somente ocorreu em 15 de março
de 1975. A promulgação da Constituição Estadual se deu em 23 de julho de 1975.
A referida Lei Complementar nº 20/1974 possuía dispositivo expresso
autorizando o Governador do Estado, no período anterior à promulgação da
Constituição Estadual, a editar Decretos-Leis sobre todas as matérias de
competência estadual. Para os primeiros quatro anos de existência do novo estado,
o Presidente da República nomeou para o cargo de Governador do Estado do Rio
de Janeiro o Almirante Floriano Peixoto Faria Lima.

31

BRASIL. Constituição (1946). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 18
de setembro de 1946. Organização do texto: Juarez de Oliveira. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990.
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O Governador Faria Lima destacou diversos grupos de trabalho para elaborar
o ordenamento jurídico do novo Estado, que foram editados através de diversos
Decretos-Leis assinados em 15 de março de 1975, data em que tomou posse.
O Decreto-Lei nº 1/1975 disciplinou a estrutura do Estado do Rio de Janeiro,
tratando da organização do estado e seus Poderes. Ao dispor sobre o Poder
Executivo (art. 6º a 10), estabeleceu que a integração dos membros e órgãos do
Ministério Público dos antigos estados para a constituição do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro e a criação da Procuradoria Geral da Justiça seriam objeto
de legislação específica.
No art. 29, inseriu a Procuradoria Geral da Justiça, órgão incumbido

da

defesa da sociedade e da fiscalização da execução das leis junto ao Poder
Judiciário, na estrutura básica da Administração Direta do novo estado.
O ato normativo que se constitui na certidão de nascimento do Ministério
Público no Estado do Rio de Janeiro é o Decreto-Lei nº 11/1975.
A elaboração desse ato normativo foi fruto de inúmeras reuniões de um Grupo
de Trabalho32 coordenado pelo Procurador de Justiça Raphael Cirigliano Filho, que
viria a ser nomeado o primeiro Procurador-Geral de Justiça pós-fusão.
Esse Grupo acordou que a Defensoria Pública, cujos membros faziam parte
da classe inicial do Ministério Público 33, não iria mais integrar a instituição, e o
Decreto-Lei distinguiu a carreira do Ministério Público e a da Assistência Judiciária,
sendo possibilitado aos defensores o de escolha entre permanecerem na carreira do
Ministério Público, onde ingressaram regularmente, ou serem transpostos para a
Assistência Judiciária, com exercício na capital.
A Procuradoria-Geral da Justiça foi alçada a órgão administrativo do
Ministério Público e da Assistência Judiciária e seu chefe era o Procurador-Geral de
Justiça, que ocupava um cargo de livre nomeação e exoneração, e possuía as
mesmas prerrogativas do cargo de Desembargador.

32

Pelo Ministério Público da Guanabara foram convocados para integrar o grupo os seguintes
membros: Amaro Cavalcanti Linhares, Arnóbio Tenório Wanderlei, Everaldo Moreira Lima, Simão
Isaac Benjó e Telius Alonso Avelino Memória. Pelo antigo Estado do Rio de Janeiro fizeram parte
Ferdinando V. Peixoto e Roberto B. Barroso
33
Lei Federal nº 216, de 09 de janeiro de 1948, previa que a Carreira do Ministério Público
compreendia os cargos de defensor público, promotor substituto, promotor público e curador, providos
por concurso público.
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Tal Decreto-Lei reservou ao Ministério Público a defesa da sociedade, a
promoção e a fiscalização da execução da lei e de atos normativos emanados dos
poderes públicos, e previu os cargos de Procurador de Justiça e de Promotor de
Justiça em sua estrutura, sendo estes escalonados em 1ª, 2ª e 3ª categoria. Havia
previsão expressa para que os membros do Ministério Público, nas infrações penais,
fossem processados e julgados originariamente pelo Tribunal de Justiça. Eles
também tinham assento à direita do magistrado que presidia a sessão ou as
audiências, bem como possuíam o mesmo tratamento dispensado aos juízes.
O ingresso na carreira se dava no cargo de Promotor de Justiça de 3ª
categoria, mediante concurso público de provas e títulos, e só podiam se inscrever
bacharéis em Direito com, no máximo, quarenta anos de idade à data da inscrição e
ao menos dois anos de prática profissional. O funcionário efetivo do Estado do Rio
de Janeiro era dispensado do limite de idade. A nomeação dos aprovados era ato
privativo do Governador.
O quadro a seguir demonstra os cargos existentes à época da fusão no Rio
de Janeiro e na Guanabara e os que passaram a existir com o novo estado:
Ilustração 1 – Cargos no MPRJ
Estado do Rio de

Estado

da Novo estado

MPRJ atual

Janeiro

Guanabara

Procurador

Procurador

Procurador

Procurador

Promotor de 3ª

Curador

Promotor de 3ª

Promotor de Justiça

Promotor de 2ª

Promotor Público

Promotor de 2ª

Titular

Promotor de 1ª

Promotor substituto

Promotor de 1ª

Promotor de Justiça

Defensor Público

Defensor Público de

Substituto

4ª, 3ª, 2ª e de 1ª

Fonte: MPRJ

O cargo de defensor público constituía o início da carreira do Ministério
Público do Estado da Guanabara e passou a ser exclusivo da Assistência Judiciária.
O cargo de curador do Estado da Guanabara foi extinto e a seus ocupantes foi
assegurado o direito de exercer suas funções na capital do estado e a antiguidade
na carreira.
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A desvinculação do Ministério Público com a Defensoria Pública no Estado do
Rio de Janeiro somente ocorreu definitivamente no ano de 1977, quando foi
aprovada a Lei Complementar estadual nº 6/77 34.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro iniciou suas atividades com
uma tímida estrutura em 1975. O Decreto-Lei nº 11/75 previu para o órgão a criação
de 324 cargos, sendo 45 cargos de Procurador de Justiça; 79, de Promotores de
Justiça de 1ª categoria; 123, de Promotores de Justiça de 2ª categoria, e 87 de
Promotores de Justiça de 3ª categoria. Conforme será demonstrado, no ano de 2018
o MPRJ mais que triplicou o número de membros e funcionários em relação à
estrutura de 1975.
Os Procuradores atuavam, por designação do Procurador-Geral de Justiça,
perante a instância superior estadual. Os Promotores de Justiça de 1ª categoria
possuíam atribuições de natureza cível e criminal e atuavam na capital do estado.
Parte dos Promotores de Justiça de 2ª categoria atuavam em substituição e auxílio
aos Promotores de Justiça de 1ª categoria, e os demais, em comarcas de entrância
mais elevada35. Já os Promotores de Justiça de 3ª categoria exerciam as atribuições
que eram dadas aos promotores de 2ª e 1ª entrâncias, além de outras que lhes
fossem conferidas pelo Procurador-Geral de Justiça.
Nesse período, vigia a Constituição de 1967. Até a alteração promovida pela
Emenda Constitucional nº 1/1969, o Ministério Público integrava o Poder Judiciário.
Com a emenda, o Ministério Público passou a fazer parte da estrutura orgânica do
Poder Executivo, sendo essa a exegese que justifica o tratamento dado pelo DL nº
11/75 à composição do Ministério Público e da Assistência Judiciária no novo
estado, inclusive com a mesma chefia, e atrelado à Administração Direta estatal.
34

A ementa dessa lei era a seguinte: “Dispõe sobre a organização da assistência judiciária do Estado
do Rio de Janeiro, estabelece o regime jurídico de seus membros e dá outras providências”. A
Expressão Defensoria Pública foi prevista expressamente na Constituição Federal e na Lei de
Normas Gerais sobre a Defensoria Pública sancionada pelo Presidente da República com nº 80/94.
No Estado do Rio de Janeiro a LC nº 6/77 foi recentemente alterada pela Lei Complementar nº
169/16 para adequá-la às normas da lei nacional.
35
As comarcas podem apresentar uma ou mais varas, classificadas como de primeira ou segunda
entrância, além da comarca de entrância especial. A comarca de primeira entrância seria aquela de
menor porte, que tem uma vara instalada. Já a de segunda entrância seria a de tamanho
intermediário e a de entrância especial aquela com cinco ou mais varas, incluindo os juizados
especiais, atendendo população igual ou superior a 130 mil habitantes. É comum que as de primeira
entrância sejam localizadas no interior e as especiais nas capitais, mas não há hierarquia entre elas.
Uma entrância não está subordinada a outra. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82385cnj-serviço-saiba-a-diferenca-entre-comarca-vara-entrancia-e-instancia. Acessado em 20/06/18.
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A Assistência Judiciária era integrada por cargos de Defensores Públicos de
1ª, 2ª, 3ª e 4ª categorias e a eles eram asseguradas as prerrogativas dos advogados
em geral. O ingresso também se fazia por concurso com os mesmos requisitos
exigidos para a carreira do Ministério Público. Durante a coleta de dados para a
pesquisa foram identificados dez procuradores de justiça que faziam parte do antigo
regime e que ainda estavam em atividade.
Em outubro de 197636, o governador Faria Lima sancionou a Lei
Complementar nº 5, revogando o Decreto-Lei nº 11/75. Essa lei tratou da
organização do Ministério Público estadual junto ao Poder Judiciário e estabeleceu o
regime jurídico de seus membros.
Erthal37 e Gomes38 relatam que a fusão ocasionou problemas para a nova
instituição do Ministério Público que começava sua vida no Estado do Rio de
Janeiro. A falta de paridade de vencimentos foi uma delas (os membros do antigo
Estado do Rio percebiam a metade do valor que seus colegas do antigo Estado da
Guanabara recebiam). Havia previsão na lei garantindo ao funcionalismo a
manutenção dos vencimentos, mas a fixação de remuneração diversa para quem
ocupava os mesmos cargos após a fusão gerou profunda insatisfação.
Outro problema que teve que ser enfrentado foi o da questão territorial. Quem
atuava no antigo Estado da Guanabara, que não possuía municípios, sempre
exerceu sua atribuição na capital. Já os promotores de justiça do Estado do Rio de
Janeiro eram lotados nos mais diversos municípios. Com a fusão, foram muitas as
reclamações de quem atuava em órgãos de execução longínquos, em virtude da
manutenção do sistema de lotar na capital os promotores que pertenciam à
Guanabara, ainda que mais novos que os do antigo Rio de Janeiro. Os promotores
que eram lotados no interior acumulavam o trabalho de até três comarcas e tinham
que arcar com gastos com deslocamentos de uma comarca para outra, alimentação
e hospedagens.
Tal quadro permaneceu o mesmo por aproximadamente cinco anos, com
intensa negociação dos órgãos de classe com o novo Governador, mas nada de
36

A Lei Complementar nº 5/76 vigorou até a edição da Lei Complementar nº 28/82.
ROCHA, Célio Erthal. Um olhar sobre o Ministério Público Fluminense. Niterói, Rio de Janeiro:
Nitpress, 2015, pp 182-200.
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GOMES. Ângela de Castro. Direitos e cidadania: justiça, poder e mídia. Ângela de Castro Gomes
(Coord.). Rio de Janeiro : Editora FGV, 2007, pp. 95-97.
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concreto foi mudado. A falta de paridade com a magistratura ocasionou, em 11 de
junho de 1981, uma paralisação de um dia que ficou conhecida como “Vigília
Institucional”, denominação surgida após vários membros se deslocarem até a sede
da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, entidade classista
que surgiu após a fusão dos entes federais e que ocasionou a unificação das duas
associações de classe então existentes39.
Os primeiros avanços legislativos da Instituição ocorreram com a aprovação
da Lei Complementar nº 40, em 1981, que conferiu ao Ministério Público um perfil
mais arrojado e que se refletiu nos trabalhos da Assembleia Constituinte que
elaborou a Constituição da República Federativa do Brasil em 1988. No entanto, os
trabalhos de gestação dessa lei foram iniciados ainda no período do governo militar,
com a Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977 40. Esta emenda acresceu
o parágrafo único ao artigo 96, prevendo que lei complementar estabeleceria normas
de organização do Ministério Público estadual41.
Foi o ponto de partida para a aprovação da Lei Complementar nº 40,
importante instrumento para o desenvolvimento da carreira ministerial. O Congresso
Nacional constituiu uma Comissão integrada por diversos Membros do Ministério
Público brasileiro, cujo objetivo era discutir e elaborar a redação do anteprojeto de
lei, a ser submetido aos parlamentares, contendo as normas gerais que deveriam
ser aplicadas aos Ministérios Públicos dos Estados. Paralelamente ao trabalho
desenvolvido

pela

referida

Comissão,

aconteceram

encontros

corporativos

realizados por Procuradores-Gerais e associações de integrantes da carreira. Esses
encontros

discutiram

diversos

temas

de

interesse

do

Ministério

Público,

possibilitando amplo debate a respeito das matérias e o encaminhamento de
sugestões ao Congresso Nacional.
Em 1º de julho de 1981, o então Ministro da Justiça Ibrahim Abi-Ackel
encaminhou ao Presidente da República, João Figueiredo, o Projeto de Lei
39

A AMPERJ (Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) surgiu após a fusão,
fruto da junção da antiga AMPG (Associação do Ministério Público da Guanabara) com a AMPF
(Associação do Ministério Público Federal).
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Art. 96. O Ministério Público dos Estados será organizado em carreira, por lei estadual.
Parágrafo único. Lei complementar, de iniciativa da Presidente da República, estabelecerá normas
gerais a serem adotadas na organização do Ministério Público Estadual, observado o disposto no &
1º do artigo anterior.
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jurisprudência. São Paulo: LEX Editora, ano XLI, 1977.
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Complementar (PLC) destacando que o Ministério Público, embora não integrando o
Poder Judiciário, nem tendo funções a ele assemelhadas, era um órgão essencial à
função jurisdicional, no sentido de que esta função não se perfaz sem a existência
da instituição que fiscaliza a aplicação da lei e assume os interesses públicos
indisponíveis42. A votação do PLC na Câmara dos Deputados ocorreu em 24 de
novembro de 198143. Em 14 de dezembro de 1981, o Presidente da República
sancionou a Lei Complementar nº 40, dando ao Ministério Público brasileiro o status
de instituição permanente do Estado e essencial à função jurisdicional. Os seus
membros passaram a ser denominados Promotores de Justiça, abolindo a
denominação corriqueira no fórum de Promotor Público.
A nova lei estabeleceu as normas gerais de organização dos Ministérios
Públicos dos estados e uniformizou a estrutura da instituição em todo o País. Ela
dispôs expressamente sobre os princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e
autonomia funcional e o da garantia de dotação orçamentária capaz de lhes
possibilitar autonomia administrativa e financeira 44.
A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público conferiu ao Ministério Público
um estatuto com suas principais atribuições, vedações e garantias, tendo sido um
passo importante para a consolidação da instituição, seguido da Lei da Ação Civil
Pública (Lei nº 7347/1985). A referida lei trouxe reflexos no Estado do Rio de Janeiro
que aprovou Lei Complementar nº 28/82, revogando a LC nº 5/76. A nova lei dispôs
sobre a organização do MPRJ45 junto ao Poder Judiciário, trazendo em sua ementa
que o seu objetivo era adaptá-lo à redação da Lei Complementar nacional editada
em 1981.
As referidas Leis Complementares, nacional e a estadual, possuíam
dispositivos idênticos sobre o exercício do cargo de Procurador-Geral: “O Ministério
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Disponível
em:
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Acessado em 12/04/17.
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Complementar estadual nº 106/03, cuja ementa é: “Institui a Lei Orgânica do Ministério Público do
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Público dos estados terá por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo
Governador do Estado, nos termos da lei estadual” 46. Historicamente, até a
Constituição de 1988, a chefia da instituição sempre foi de livre escolha do chefe do
Poder Executivo.
Em 1983, durante as eleições para Governador do Estado do Rio de Janeiro,
os membros do MPRJ se organizaram e passaram a fazer lobby perante os
candidatos para que estes se comprometessem a, se eleitos, nomear como chefe do
Ministério Público quem conseguisse vencer a eleição interna que seria realizada na
AMPERJ.
Brizola foi o vencedor da eleição para Governador e tinha se comprometido
em nomear o mais votado. Em 1984 o novo governador recebeu da AMPERJ uma
lista tríplice contendo os nomes dos candidatos mais votados pela classe ministerial
e nomeou quem a encabeçava, Nicanor Médici Fischer, como Procurador-Geral, no
biênio 1984-198647.
Tal iniciativa, ocorrida no Estado do Rio de Janeiro influenciou os trabalhos da
Assembleia Constituinte de 1988, resultando na previsão de eleição interna, em
âmbito estadual, para a indicação de nomes ao chefe do Executivo e posterior
escolha do membro do Ministério Público que chefiaria a instituição.
Foi uma mudança de paradigma, pois o chefe do Executivo dos estados
deixava de ter plena liberdade de escolher o chefe do Ministério Público.
Se, por um lado, Fischer foi o primeiro Procurador-Geral nomeado após a
indicação da classe, em uma época que sequer havia base legal para a realização
de eleição interna para a escolha de candidatos à chefia da instituição, sua
permanência à frente do MPRJ foi curta: apenas um ano e um mês.
Entre 1975 e 1988, o MPRJ teve sete Procuradores-Gerais livremente
nomeados pelo Governador, sendo que apenas os dois primeiros permaneceram
dois anos no cargo e concluíram o mandato (Raphael Cirigliano e Amaro
Cavalcanti).
Nesse período esteve vinculado, ora ao Poder Executivo, ora ao Poder
Judiciário, e tal fato constituía crítica interna à estrutura e à dependência em relação
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a outras instituições. Com a Constituição de 1988, essa vinculação foi relativizada. A
instituição conseguiu ampliar suas funções, recebeu do legislador constituinte
autonomia administrativa e orçamentária, e seus agentes, a independência
funcional. O relacionamento entre Procuradores-Gerais e governadores exigia
diplomacia entre a gestão do interesse público e o interesse do governante de
ocasião, nem sempre coincidentes.
Foge ao escopo desta pesquisa tecer considerações sobre a administração
de todos os procuradores-gerais, mas releva anotar alguns fatos reputados
importantes em relação a alguns chefes do MPRJ. Raphael Cirigliano foi o primeiro a
assumir o mandato de PGJ após a fusão e coordenou o grupo de trabalho que
elaborou as normas que originaram o MP fluminense, tendo como consequência
desse trabalho a edição do DL nº 11/75 e, posteriormente, a LC nº 5/76. Biscaia e
Marfan foram os únicos procuradores-gerais do MPRJ que ocuparam a chefia em
duas oportunidades distintas. Biscaia exerceu o mandato por seis anos, dois no
primeiro mandato e quatro no segundo. Marfan, por oito anos: quatro no primeiro
mandato e mais quatro no segundo. Desde a CF/88, todos os procuradores-gerais
do MPRJ que disputaram a eleição para recondução foram reconduzidos ao
respectivo cargo, com exceção de Antônio Vicente, que não pôde concorrer por
motivo de saúde. Navega era o Procurador-Geral quando a atual Constituição
Federal foi outorgada. Com Piñero, o MPRJ deu um salto estrutural, com aquisição
de imóveis, iniciando o processo de desvinculação do judiciário e possibilitando à
Instituição ter estruturas e identidades próprias.
A vinculação do MPRJ com o Executivo diminuiu sensivelmente após a
CF/88, mas alguns traços da dependência do gestor de ocasião na seara estadual
ainda estão presentes e autorizados pela carta constitucional, notadamente com a
outorga à classe da possibilidade de contribuir para a escolha da chefia institucional.
De dois em dois anos, em ato obrigatório e com a possibilidade de votar em até três
candidatos, os membros do MPRJ participam da eleição para a composição da lista
tríplice a ser encaminhada ao Governador do Estado para a nomeação do
Procurador-Geral de Justiça.
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Há poucos impedimentos para que um membro do MPRJ possa ser
candidato ao cargo48. Somente Procuradores e Promotores de Justiça estão
autorizados a votar, tendo o legislador excluído os funcionários do órgão de tão
importante escolha institucional. Assim, um promotor de justiça com poucos dias de
empossado pode participar da eleição e um funcionário com décadas de trabalho na
instituição não possui tal autorização.
Talvez a utilização de critérios semelhantes à eleição de reitores de
universidades públicas, onde a participação da comunidade acadêmica, composta
por docentes, funcionários, bem como do corpo discente, é ampla, apesar da
diferença qualitativa dos votos, poderia ser uma opção para levar ao Ministério
Público um perfil mais democrático, onde o chefe da Instituição não seja apenas o
chefe dos membros, mas sim o de toda a comunidade que ali presta seu labor.
No dia da votação, os Promotores e Procuradores de Justiça elegem quem irá
integrar a lista tríplice, a ser composta pelos candidatos mais votados 49. Essa lista,
depois de homologada pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores, deve ser
encaminhada ao Governador do Estado para a escolha e nomeação do PGJ.
No Rio de Janeiro, após o Governador Garotinho nomear Antônio Vicente,
terceiro colocado na lista tríplice, para o exercício do cargo de PGJ no biênio
2003/2005, iniciou-se uma campanha pela nomeação do candidato mais votado.
No período eleitoral é comum o surgimento de mensagens eletrônicas
enviadas na rede interna, conclamando os membros a votarem em apenas um
determinado candidato.
Alguns concorrentes já chegaram a suscitar, em sua plataforma de
campanha, o “princípio do mais votado” como dogma, e estimularam os demais
candidatos a recusarem eventual nomeação, caso não obtivessem o primeiro lugar
na lista tríplice.
Parece que há um equívoco na defesa de tal proposta. É certo que a
Constituição Federal separou o Ministério Público dos demais Poderes do Estado.
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As hipóteses de impedimentos para concorrer ao cargo de PGJ, bem como os motivos para a
desincompatibilização, estão previstas nos artigos 8º e 9º da Lei Complementar fluminense nº 106/03.
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Desde o ano de 2015 as eleições internas no MPRJ são realizadas através do Sistema Eletrônico
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instalado o sistema votar de qualquer lugar do mundo. A preocupação com as questões afetas à
segurança, sigilo e confiabilidade do voto não serão retratadas neste trabalho.
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No entanto, no que se refere à nomeação do chefe da Instituição, o legislador
constitucional apenas permite à classe participar democraticamente do processo de
escolha do PGJ através da realização de eleição e da indicação de três nomes ao
chefe do Executivo.
A escolha do Procurador-Geral de Justiça sempre foi tarefa de avaliação
meramente discricionária do respectivo Governador, podendo a nomeação recair
sobre qualquer um dos nomes que esteja na lista tríplice. Admitir que um dos
candidatos que planeja administrar a instituição possa recursar à nomeação em
virtude de não ter sido o mais votado na eleição interna da classe retiraria a
possibilidade do Governador ter a liberdade política para escolher o gestor do
Ministério Público, não sendo essa a intenção do legislador.
O Governador possui o direito subjetivo de nomear qualquer um dos
candidatos ao cargo de Procurador-Geral de Justiça que recebeu votos suficientes
para ter seu nome na lista tríplice, independentemente do número de votos que o
escolhido tenha recebido. O critério de escolha é de natureza política, o que não
deslegitima quem for nomeado sem figurar no topo da lista como o mais votado. A
eficácia e a observância imediata do ato de nomeação do Procurador-Geral de
Justiça pelo Governador é medida que deve ser acatada pela Instituição e seus
integrantes, não havendo mecanismos jurídicos para impedir o exercício do cargo de
PGJ pelo nomeado.

1.2 O Ministério Público na Constituição Federal de 1988

A atual Constituição, após disciplinar nos primeiros três capítulos do Título IV,
a organização de cada um dos Poderes da Federação brasileira, tratou das Funções
Essenciais à Justiça. Coube ao Ministério Público a Seção I do referido capítulo, cuja
disciplina encontra guarida nos artigos 127 a 130.
A respeito da expressão “Funções Essenciais à Justiça”, título da referida
seção, José Afonso da Silva50 salientava que elas são compostas por todas as
atividades profissionais, públicas ou privadas, sem as quais o Poder Judiciário não
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pode funcionar, ou funcionará mal, tendo em vista a inércia que lhe é característica,
a qual pressupõe a presença de um agente capaz de provocar a atuação judicial.
O legislador constitucional conferiu ao Ministério Público o status de
instituição permanente e concedeu a seus membros prerrogativas para o
desempenho da função a que estão incumbidos.
Para possibilitar o cumprimento do mandamento constitucional, foi editada
uma legislação capaz de dotar a Instituição de um arsenal jurídico que lhe permite
agir em juízo ou fora dele, bem como tutelar os interesses da coletividade; em
especial, os de natureza indisponíveis e os de abrangência social.
Os artigos 127 e 128 da Constituição conferem ao Ministério Público diversas
atribuições, como a de ser o titular da ação penal pública e destinatário dos
inquéritos policiais instaurados nos mais diversos órgãos de polícia judiciária.
Na seara civil, até o advento da alteração dos legitimados para a propositura
da Ação Civil Pública51, era o Ministério Público que protagonizava o ajuizamento de
ações civis públicas, com ampla utilização do Inquérito Civil, inclusive para a
celebração de Termos de Ajustamento de Conduta. Almeida 52, ao tecer comentários
sobre a legitimação para as ações coletivas, adverte que “a opção do ordenamento
processual brasileiro foi a de definir a legitimação pelo legislador”.
O texto constitucional encarrega o Ministério Público da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,
isto é, a função de defesa da sociedade, tendo sua atuação comprometida com a
defesa da cidadania e da dignidade da pessoa humana.
De acordo com Garcia53, o Ministério Público é uno (seus vários agentes
integram uma só corporação, para efeito institucional), indivisível (seus vários
membros podem ser indiferentemente substituídos uns pelos outros sem que haja,
necessariamente, alterações subjetivas nos processos) e independente (seus
membros possuem liberdade de atuação conforme a própria consciência jurídica,
sem ingerência externa ou da própria instituição), tendo recebido as seguintes
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garantias: autonomia funcional e administrativa (art. 127, § 2º), autonomia financeira
(art. 127, § 3º), autonomia legislativa (art. 128, § 5º), vitaliciedade após dois anos de
exercício (art. 128, § 5º, I, “a”), inamovibilidade – salvo por razão de interesse
público, mediante decisão do órgão colegiado do MP pelo voto da maioria absoluta
de seus membros –, ampla defesa (art. 128, § 5º, I, “b”) e irredutibilidade de subsídio
(art. 128, § 5º, I, “c”).
Os princípios institucionais que regem o Ministério Público são também fontes
de deveres jurídicos aos membros da Instituição. O princípio da unidade preconiza
que o Ministério Público é uma instituição coesa e unificada, encabeçada por uma
chefia única, que é exercida por seu Procurador-Geral.
No entanto, o princípio da independência funcional afasta qualquer ingerência
externa. O membro do Ministério Público deve se submeter tão somente às normas
constitucionais e legais no âmbito de sua atuação, fazendo com que a função do
Procurador-Geral se restrinja à ideia de organização e comando administrativo.
Logo, não cabe ao PGJ veicular, de modo vinculante, opções políticas no exercício
da atividade-fim dos integrantes da Instituição, pois o princípio da independência
funcional configura um verdadeiro óbice para que o princípio da unidade seja
exercido de forma plena.
Contudo, é possível que o agente ministerial venha a ser responsabilizado
pelo descumprimento de diretrizes institucionais estabelecidas em planejamento
estratégico aprovado pelos órgãos colegiados da Instituição. Não socorre ao agente
ministerial a escusa de invocar o princípio da independência funcional. Isso porque a
melhor forma de suprir a tensão gerada entre o princípio da unidade e o da
independência funcional, no que diz respeito à coesão e unificação da atuação, é a
construção coletiva de planos de atuação, de modo a definir publicamente as linhas
mestras a serem seguidas.
O Ministério Público brasileiro abrange os Ministérios Públicos dos estados e
o Ministério Público da União. O Ministério Público da União é composto pelos
Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cada um dos estados da
Federação possui um Ministério Público, que atua através de suas Promotorias de
Justiça em todos os seus municípios.
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Em alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, como nas Ações
Declaratórias de Inconstitucionalidade (ADI) nº 328, 2378 e 3315, há referências à
denominação “Ministério Público comum” ao Ministério Público dos estados. Este
não possui atribuição eleitoral, que é uma função do Ministério Público da União,
mas, por questões de organização interna e estrutural, exerce tal função por
delegação apenas no primeiro grau (Juntas Eleitorais). O Ministério Público Federal
não delegou a atuação eleitoral perante os órgãos colegiados (Tribunal Superior
Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais).
No que se refere ao Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, mais
conhecido como Ministério Público Especial, previsto no art. 130 da Constituição
Federal, no ano de 2004 o STF fixou o entendimento de que este integra a Corte de
Contas, fazendo parte de uma carreira própria. Prevaleceu o entendimento de que a
previsão topográfica no capítulo que versa sobre o Ministério Público se deve ao fato
de o constituinte originário ter dado aos membros dessa instituição as mesmas
prerrogativas e regime jurídico do Ministério Público brasileiro 54.
Peña55, posicionando-se em sentido contrário ao Supremo Tribunal Federal,
que aponta para integração do Ministério Público na estrutura do Poder Executivo,
assevera que o Ministério Público é revestido de natureza jurídica de órgão
independente, que se posta ao lado dos Poderes do Estado, com elevado status
constitucional e que, embora o Ministério Público não seja considerado como tal, é
dotado das características inerentes aos Poderes do Estado, que são: i) a
competência do Senado Federal para processo e julgamento do Procurador-Geral
da República nos crimes de responsabilidade (art.52, inciso II); ii) proibição de
delegação legislativa sobre organização do Ministério Público, carreira a garantia
dos membros (art.68, §1º, inciso I); iii) tipificação dos atos do Presidente da
República que atentam contra o livre exercício do Ministério Público como crime de
responsabilidade (art.85, inciso II); iv) autonomia administrativa; v) autonomia
financeira; e vi) garantias e vedações próprias dos membros do Ministério Público
(art.128, §5º, incisos I e II).

54

Vide a ADI 2884, onde consta que este Ministério Público é parte não autônoma integrante do
Tribunal de Contas.
55
MORAES, Guilherme Braga Peña de. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. São Paulo: Editora
Atlas, 2014. p. 506-525.

47
Nos termos do § 1º, do Art. 128 da Constituição Federal, o chefe do Ministério
Público da União é o Procurador-Geral da República, que é nomeado pelo
Presidente da República para mandato de dois anos, permitida a recondução, após
o nome por ele escolhido, dentre os integrantes da carreira maiores de trinta e cinco
anos, ser sabatinado e aprovado pelo Senado Federal.
O § 3º do Art. 128 dispõe que os Ministérios Públicos dos estados e o do
Distrito Federal e Territórios56 formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na
forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, para um mandato de
dois anos, permitida uma recondução. Não há vedação de retorno ao cargo. No
âmbito estadual, a nomeação também é ato do chefe do Executivo dos estados, com
pequenas diferenças, tendo em vista que o escolhido deve ser um dos membros
integrantes da lista tríplice. A lista é composta pelos candidatos mais votados na
eleição realizada internamente na instituição, cujos eleitores são apenas os
integrantes da carreira que possuem a opção de realizarem o voto plurinominal.
O Governador do Estado possui liberdade de escolher um dos nomes da lista
tríplice e nomeá-lo, não havendo previsão de submissão do nome escolhido ao
parlamento estadual ou distrital. O STF já decidiu que, no âmbito estadual, o
processo de escolha do Procurador-Geral de Justiça não pode ser alterado pela lei
local para seguir o modelo federal e retirar do Governador tal liberdade de escolha57.
Ao tratar do Ministério Público, Ferrajoli 58 sustenta que, em países da América
Latina, um movimento surgiu, denominado por ele de constitucionalismo de terceira
geração. As Constituições nascidas ou reformadas após o fim das ditaduras militares
preveem um sistema de garantias e de instituições de garantia muito mais complexo
e articulado, com separação de poderes, vasto rol de direitos fundamentais, controle
de constitucionalidade por omissão, amplo acesso aos canais de ativação da
jurisdição constitucional e garantias aos direitos políticos.
56
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E, com base nesse novo constitucionalismo, ao Ministério Público foram
atribuídas novas funções para além da tradicional função acusatória penal,
posicionando-se como instituição de garantia de bens, direitos e interesses
fundamentais.
Ao se observar o caso brasileiro, identificam-se três novas funções de
garantia, sendo elas: a existência de um Procurador-Geral, que atua perante o
Supremo Tribunal Federal, tendo atribuição de questionar, de ofício, a legitimidade
de “qualquer ato do Parlamento que considere inconstitucional”; a própria figura do
Ministério Público, que se apresenta como órgão complexo, “sendo instituído não só
como órgão da acusação pública, mas também como instituição de tutela dos
direitos fundamentais”, e a introdução das funções de defesa no processo penal,
confiada a uma instituição diversa e contraposta ao ofício do Ministério Público de
acusação, qual seja, o Ministério Público de Defesa na Argentina, o Defensor
Público no Brasil ou o Defensor do Povo no Equador. Esta tem seu custo justificado
pela garantia do direito de defesa, já que o direito a uma defesa pública é uma
espécie de metagarantia do devido processo, pois sua falta torna vãs todas as
outras garantias penais e processuais.
Tais funções possuem aspectos comuns: conservação da ordem existente,
visto que intervém e se justifica por sancionar ou reparar violações; garantia da
tutela dos direitos fundamentais, acessória à intervenção de um juiz, e separação e
independência dos poderes políticos, as quais se baseiam no fato de que as funções
de garantia são como os próprios direitos garantidos, e de que o caráter da ação do
MP é tendencialmente cognitivo.
Essas características fazem do Ministério Público uma instituição de garantia
dos direitos fundamentais, designando-lhe um papel à altura da mudança de
paradigma do direito e das instituições comprometidas com o constitucionalismo
rígido das modernas democracias.
O papel de garantia do Ministério Público tende a ampliar-se paralelamente
ao da jurisdição, contra as lesões provocadas pelos atos inválidos ou pelos atos
ilícitos ou pelos inadimplementos gerados pelos poderes públicos. Para Ferrajoli 59, o

59

De acordo com Ferrajoli, "el modelo garantista […] presenta las diez condiciones, límites o
prohibiciones que hemos identificado como garantías del ciudadano contra el arbitrio o el error penal:
según este modelo, no se admite ninguna imposición de pena sin que se produzcan la comisión de un

49
ordenamento brasileiro, sob esse aspecto, preencheu, portanto, uma lacuna,
ativando e tornando efetiva a garantia secundária e jurisdicional dos direitos e dos
princípios constitucionalmente estabelecidos.
Ferrajoli defende ainda que juízes e membros do Ministério Público não
devem ser eleitos, muito menos dependentes do Poder Executivo ou integrados ao
sistema político, pois isso afrontaria a sua independência, já que a criminalidade que
mais ameaça hoje a democracia é a criminalidade de poder, tendo de um lado o
crime organizado e, de outro, os delitos de corrupção e malversação dos poderes
públicos e dos poderes econômicos. Pontua que a integração entre os poderes
criminosos, poderes econômicos e poderes políticos exigem hoje a máxima garantia
de independência dos órgãos da acusação pública e que somente o efetivo
desempenho do papel de garantia dos direitos e da legalidade fundamenta e justifica
sua independência.
1.3 O MP fluminense e a estrutura destinada à sua atuação

O MPRJ está delimitado atualmente pelas normas contidas na Constituição
Federal de 1988 e na Constituição Estadual do Rio de Janeiro de 1989 e pela Lei
Complementar estadual nº 106/03 60, notadamente pelos artigos 4º a 6º da referida
lei, que possibilitam à Instituição utilizar-se de órgãos administrativos e de execução
para o cumprimento de suas atribuições.
Os órgãos da administração catalogados na lei são a Procuradoria-Geral de
Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do Ministério
Público e a Corregedoria-Geral do Ministério Público (órgãos de administração
superior), bem como as Procuradorias de Justiça e as Promotorias de Justiça. Já
entre os órgãos de execução, encontram-se o Procurador-Geral de Justiça, o

delito, su previsión por la ley como delito, la necesidad de su prohibición y punición, sus efectos
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Colégio dos Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, os
Procuradores de Justiça, os Promotores de Justiça e os Grupos Especializados de
Atuação Funcional61.
A carreira possui dois cargos: Promotores de Justiça, que atuam perante os
diferentes órgãos judiciais de primeiro grau, e Procuradores de Justiça, que atuam
perante o Tribunal de Justiça.
Enquanto o cargo de Procurador é unitário, o cargo de Promotor de Justiça
permite subdivisões. Se, em 1975, existiam diversas categorias de Promotores de
Justiça, hoje existem apenas os Promotores de Justiça titulares e os substitutos.
A estrutura disponível ao MPRJ62 deve ser compatível com o tamanho do
estado em que atua. O Rio de Janeiro possui 92 municípios, uma população de
quase 17 milhões de pessoas, vivendo em uma área territorial de mais de 43 mil
quilômetros quadrados, o que faz com que sua densidade demográfica seja de 365
habitantes por quilômetro quadrado 63.
Em toda essa extensão territorial do Rio de Janeiro, o Poder Judiciário possui
84 Comarcas e o Ministério Público, 623 Promotorias de Justiça e 249 Promotorias
Eleitorais.
Para fazer frente a essa demanda de atuação, a estrutura do MPRJ foi
crescendo ao longo do tempo e, diferentemente do modelo estrutural criado após a
fusão, em 2017 contava com 198 procuradores de justiça, 608 promotores de justiça
titulares, 104 promotores de justiça substitutos, e 1.815 servidores efetivos, além dos
que ocupam cargos em comissão.
No momento da coleta dos dados, em dezembro de 2017, o Ministério Público
fluminense

contava

com

um

quadro

de

membros

do

sexo

feminino

proporcionalmente maior que os do sexo masculino, seja em relação aos
Procuradores de Justiça, bem como aos Promotores de Justiça, conforme quadro a
seguir:
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Art. 6º da Lei Complementar nº 106/03.
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Disponível em: http://www.mprj.mp.br/conheca-o-mprj/organograma. Acessado em 10/11/17.
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/panorama. Acessado em 25/11/17.
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Ilustração 2 – Perfil dos Membros ativos do MPRJ

Fonte: MPRJ

Ao ser consultado sobre a possibilidade da criação de cargos de Promotores
de Justiça titulares em órgãos de substituição e com atuação em todo o estado do
Rio de Janeiro, Emerson Garcia pontuou que o quantitativo de órgãos de execução
deve ser proporcional à efetiva demanda e à respectiva população da localidade, por
força do art. 129, § 4º e do art. 93, XIII, ambos da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/200 64.
Os Procuradores de Justiça atuam nas Procuradorias de Justiça, que são
órgãos de execução do Ministério Público com atribuições junto aos Tribunais de
Justiça. Atuam notadamente nas sessões de julgamento dos processos da
respectiva Procuradoria de Justiça, elaborando pareceres nos processos em que se
identifica a necessidade de intervenção ministerial. Também podem interpor
recursos da decisão do Tribunal.
Os Promotores de Justiça atuam em órgãos de execução do MPRJ
vinculados aos Centros Regionais de Atuação Administrativa e Institucional – CRAAI
–, localizados nos diversos municípios do estado. Atualmente, o MPRJ possui 15
CRAAI’s espraiados ao longo do território estadual.
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A íntegra do parecer está publicada na Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
nº 64, abr./jun., 2017, pp. 259-266. O MPRJ já criou, por transformação, 49 Promotorias de Justiça de
Substituição.
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Ilustração 3 – Total de órgãos de execução separados por CRAAI

Fonte: MPRJ

O CRAAI é uma estrutura que exerce parcela de atribuição administrativa que
lhe é delegada pelo Procurador-Geral de Justiça, sendo coordenado por um
Promotor de Justiça a quem incumbe o exercício de função comissionada de livre
nomeação e exoneração.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro possui órgãos de execução
nas diversas áreas, como a área cível, criminal, eleitoral, de execuções penais,
infância e juventude, tutela coletiva, direitos humanos, bem como a de fundações.
O CRAAI do Rio de Janeiro é o que possui o maior número de órgãos de
execução à sua disposição, sendo que 110 possuem atribuição criminal, 81, cível,
31 são específicos da área de tutela coletiva, 18, de infância e juventude e quatro
são órgãos de substituição.
Existem, também, 13 Centros de Apoio Operacional, cuja função é a de
intermediar a troca de informações entre os membros do Ministério Público, entre a
própria instituição e outros órgãos, subsidiando o Procurador Geral de Justiça com
dados que facilitem o exercício da chefia institucional.
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Desde o ano de 2005, foi criada na estrutura do MPRJ uma Ouvidoria, a qual
foi regulamentada pela Lei n.º 6.451, de 21 de maio de 2013, constituindo um canal
de interlocução da sociedade com a Instituição.
A Ouvidoria é a porta de entrada do cidadão no Ministério Público, permitindo
o recebimento de denúncias, reclamações, críticas, elogios, pedidos de informação
ou sugestões sobre as atividades desenvolvidas por membros, servidores e órgãos
da Instituição, com o objetivo de dar efetividade, manter e aprimorar um padrão de
excelência nos serviços e atividades públicos.
Ressalta-se que, entre os anos de 1975 e 2017, o MPRJ passou por
profundas transformações, como sua desvinculação dos Poderes Executivo e
Judiciário, a obtenção de autonomia administrativa, financeira e funcional e a
atribuição do exercício da fiscalização de diversos setores da sociedade.
no período compreendido entre os anos de 1975 e 1980, a atuação ministerial
nos diversos órgãos de execução se deu de forma isolada e pontual, não tendo sido
identificada estratégia de atuação da Instituição em determinada área específica.
Entre 1980 e 1990, merece realce a edição da Lei nº 7.347/85, mais
conhecida como a lei da Ação Civil Pública, que ampliou a área de atuação do
Ministério Público em todo o Brasil, atribuindo à Instituição a tarefa de defender os
interesses

difusos

e

coletivos.

Até

então,

o

Ministério

Público

atuava

preponderantemente nas causas penais e não possuía visibilidade na área cível,
onde era chamado para agir como órgão interveniente em algumas ações
individuais. É bem verdade que pouca coisa foi modificada no MPRJ logo no início
da edição da Lei, mas já se iniciava a transformação da atuação dos órgãos de
execução para a área da tutela coletiva.
Já entre 1990 e 2000, destaca-se a criação da Central de Inquéritos (CI).
Como será visto mais à frente, o Tribunal de Justiça – por ato datado de 15 de abril
de 1991 e subscrito por seu Corregedor-Geral, Desembargador Polinício Buarque de
Amorim – determinou que os inquéritos policiais e peças informativas somente
seriam admitidos para distribuição às varas de competência criminal, bem como para
o respectivo registro de distribuição, quando houvesse denúncia ou queixa, pedido
de arquivamento, requerimento de medidas cautelares e comunicação de prisão em
flagrante.
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Tal ato ocasionou uma mudança na tramitação das investigações em curso
no Estado do Rio de Janeiro, pois eliminou a possibilidade de manobra em que a
Polícia Civil remetia inquéritos policiais para o Poder Judiciário, para que este os
encaminhasse ao Ministério Público, com posterior devolução pelo Ministério Público
ao Poder Judiciário e à Policia Civil, para que esta continuasse com a investigação.
A cada necessidade de prorrogação de prazo tal rotina se repetia. O Poder
Judiciário possuía função meramente figurativa, pois não havia requerimento
cautelar a deferir.
Com a edição do referido Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça, o
Ministério Público se viu na contingência de regulamentar internamente a tramitação
dos inquéritos policiais. E o fez no mesmo dia, editando a Resolução nº 438/91,
subscrita pelo Procurador-Geral de Justiça Antônio Carlos da Silva Biscaia. Esta
Resolução declarava que a atribuição para funcionar em inquéritos policiais e outras
peças de informação ainda não distribuídas ao Juízo Criminal seria exercida pelas
Promotorias de Investigação Penal, a quem incumbia, entre outros atos, a
propositura da Ação Penal Pública, a requisição e a manifestação em medidas
cautelares, a promoção de diligências, a requisição de documentos, certidões e
informações a órgãos públicos.
A Coordenadoria de Combate à Sonegação Fiscal (COESF) e o Núcleo de
Combate ao Crime Organizado (NCO) foram criadas entre os anos 2000 e 2010,
sendo os dois primeiros órgãos colegiados de atuação em primeiro grau. A COESF
teve sua atribuição atrelada à Delegacia Fazendária e conseguiu estreitar os laços
com a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ).
Os Promotores de Justiça da COESF passaram a ter acesso ao banco de
dados da Receita Estadual e a receber as representações fiscais diretamente. O
NCO atuava em conjunto com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e
iniciou

o

enfrentamento

aos

crimes

praticados

por

grupos

paramilitares,

denominados de milícias.
A partir de 2010, o MPRJ criou diversos grupos de atuação especializada,
esvaziando a atuação isolada de diversas Promotorias de Justiça. Com o incremento
dos mais variados temas que passaram a exigir a preocupação institucional, a
atuação dos órgãos de execução descentralizou-se e foram estruturados os Grupos
de Atuação Especializada para a execução inúmeras tarefas. Como será visto com
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mais vagar no capítulo referente ao lócus da atuação ministerial, algumas
Promotorias de Justiça passaram a abrir mão da investigação e da atuação em
certos crimes e/ou procedimentos, utilizando-se do expediente de solicitar auxílio
aos Grupos de Atuação, transferindo a atribuição de determinado procedimento para
um órgão colegiado.
Os Grupos de Apoio existentes no MPRJ são os seguintes 65: o GAECO
(Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado); o GAECC (Grupo
de Atuação Especializada no Combate à Corrupção); o GAESF (Grupo de Atuação
Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem
Tributária); o GAESP (Grupo de Atuação de Especializada em Segurança Pública); o
GECEAC (Grupo Especial de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia
da Comarca da Capital); o GAEDUC (Grupo de Atuação Especializada em
Educação), e o GECOHM (Grupo Especial de Combate a Homicídio de Mulheres).
Entre os anos de 2011 e 2013, tramitou no Congresso Nacional um Projeto de
Emenda à Constituição que mobilizou milhares de pessoas em todo o país. No dia
23 de junho de 2013, em evento organizado pela AMPERJ, diversos membros do
MPRJ foram às ruas e marcharam na orla de Copacabana em protesto contra a
tentativa de aprovação da PEC 37, fato que contribuiu para a rejeição da proposta.
Tal projeto tinha por objetivo modificar dispositivos da Constituição Federal
relacionados à Segurança Pública e atribuía às Polícias Federal e Civis a apuração
privativa das infrações penais e afastava a possibilidade de o Ministério Púbico
realizar investigação penal66.
Assim, a história do MPRJ é recente. Da tímida estrutura recebida em 1975,
possui atualmente capilaridade de atuação em todos os municípios do Estado e,
diante da autonomia administrativa e financeira recebida da Constituição Federal,
pode, por ato administrativo próprio, dotar determinado órgão de execução com
ferramental apto às mais diversas tarefas.
Dentro de tal perspectiva é que se descortinará, no capítulo do lócus da
persecução penal, o trabalho desenvolvido internamente pelos atores sociais que
65

Disponível em: http://www.mprj.mp.br/conheca-o-mprj/areas-de-atuacao/grupos-de-atuacao.
Acessado em 10/04/17.
66
Disponível
em:
http://www.amperj.org/blog/2018/06/25/nao-a-pec-37-5-anos-da-vitoria-dademocracia-brasileira/. Acessado em 10/04/17.
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laboram nos órgãos e execução com atribuição para a realização dos atos de
investigação no MPRJ.
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2 NOTAS SOBRE A LAVAGEM DE DINHEIRO

No primeiro capítulo foi apresentada uma visão do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro a partir de determinado marco temporal e o
desenvolvimento estrutural e funcional que a instituição vivenciou.
O presente capítulo se destina a trazer breves notas sobre a lavagem de
dinheiro enquanto fato criminal e suas consequências no cenário sociojurídico. O
seu enfrentamento não pode ser visto apenas com a edição de atos normativos. A
interface entre a corrupção e a lavagem, bem como o modelo de controle interno no
Estado do Rio de Janeiro, serão objeto de tratamento nesse tópico, como liame para
a descrição de como o enfrentamento a tais condutas são conduzidas nos órgãos de
investigação ministerial.

2.1 A seletividade do sistema penal e a lei de lavagem de dinheiro
O sistema penal é um instrumento de controle social 67 que possui a função de
ordenar a vida na comuna, sendo composto por um grupo de instituições
responsáveis pela materialização do Direito Penal no seio social e que estão
divididos em três distintos momentos: o policial, o judicial e o penitenciário68.
O crime é um fenômeno social complexo que, nos ensinos de Assis Toledo 69,
não se deixa vencer por armas exclusivamente jurídicas. O seu combate não se faz
67

Ao analisar as sociedades primitivas, Malinowski explica como as leis possuem a capacidade de
produzir um controle social e demonstra que as regras de uma sociedade são enraizadas a partir da
cultura e dos costumes. Para ele, as forças sociais coercitivas nascem da reciprocidade existente em
uma sociedade. Dessa forma, o que fornece garantias de que uma sociedade seguirá as regras é o
sistema de troca que possibilita o sentimento de ser respeitado, resultando em uma sociedade
regrada, onde os indivíduos percebem que se não tiverem determinados comportamentos poderão
receber sanções, ocasionando o controle social. In: MALINOWSKI, Bronislaw. Crime e costume na
sociedade selvagem. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2003. p. 43-45.
68
BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p.
24-25. Nesta obra, Batista traz a distinção entre Sistema Penal e Direito Penal. Para ele, o Direito
Penal é um conjunto de normas jurídicas que prevê os crimes e lhes cominam sanções, bem como
disciplina a incidência e validade de tais normas, a estrutura geral do crime e a aplicação e execução
das sanções cominadas. Já o Sistema Penal é institucionalizado. A polícia investiga os crimes e
encaminha o inquérito ao Ministério Público e este ao Poder Judiciário. Condenado, o réu será
recolhido a uma penitenciária e submetido à Lei de Execuções Penais. A essa sucessiva intervenção,
em três nítidos estágios, que passam pela instituição policial, judiciária e penitenciaria e que, segundo
as regras jurídicas pertinentes, se incumbem de realizar o direito penal, ele denomina Sistema Penal.
69
TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos do direito penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994,
pp. 3-5.
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só com a edição de leis mais severas que desconsideram o fenômeno criminal como
efeito de muitas causas que criam um círculo vicioso invencível. A atuação dos
órgãos estatais na prevenção e na repressão ao crime encontra apoio primário na
tipificação legal dos delitos, fora da qual, no Estado de Direito, tal intromissão na
esfera de liberdade e dos direitos individuais possui limitações.
Há, na verdade, um processo seletivo que se estabelece através da
criminalização primária e da criminalização secundária. A criminalização primária
ocorre com a previsão na lei penal da permissão para a punição de certas pessoas.
Tal função é desempenhada pelos órgãos políticos de cada Estado, que deliberam
sobre os bens que serão tutelados pelo Direito Penal e estabelecem na lei modelos
de conduta. Tal prática será, em regra, vedada ao cidadão.
Em regra, o conteúdo estabelecido pela criminalização primária é muito
extenso, trazendo como consequência a impossibilidade de seu total cumprimento.
Com a prática de determinada conduta penalmente proibida os agentes
responsáveis pela persecução, diante da impossibilidade de responsabilizar todos
aqueles que praticam crimes, selecionam os inquéritos e processos que terão a
resposta estatal de forma mais célere.
Em geral, a polícia atua como o órgão estatal responsável pela investigação
de crimes, o Ministério Público recebe os casos penais investigados pela polícia e os
encaminha ao órgão judicial para que a lei possa ser aplicada com imparcialidade.
Caberá à instituição penitenciária a tarefa de executar a reprimenda corporal a quem
sofrer eventual sanção penal aplicada pelo Poder Judiciário 70.
Gueiros e Japiassú71, após descreverem os princípios fundamentais do Direito
Penal, esclarecem que este possui caráter subsidiário e só deve ser utilizado quando
fracassarem ou demonstrarem-se ineficientes os outros ramos da ciência jurídica,
acrescentando que, no julgamento de um recurso de apelação, foi consignado que o
direito penal dever ser reservado às condutas verdadeiramente graves, não podendo
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Na execução penal também é possível ocorrer o caráter seletivo. Recentemente, um parlamentar
condenado por crimes contra a administração pública foi beneficiado pelo Supremo Tribunal Federal
com habeas corpus humanitário e poderá cumprir a pena que lhe foi imposta em prisão domiciliar, ao
invés de cumpri-la na penitenciária, como é a regra para o cidadão comum.
71
SOUZA, Arthur de Brito Gueiros. Curso de Direito Penal. Artur de Brito Gueiros Souza, Carlos
Eduardo Adriano Japiassú. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, pp. 64-65.
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ser acionado quando outro ramo do Direito punir de forma eficiente um determinado
comportamento antijurídico72.
A lei penal brasileira traz exemplos da distinção do tratamento dado ao
cidadão em situações semelhantes, em aparente afronta ao princípio da isonomia.
No exame da conduta de quem se apropria ilicitamente de certo bem, cuja tipificação
está inserida no artigo 168 do Código Penal 73, e de quem pratica a apropriação
indébita tributária, prevista no artigo 2º, II, da Lei 8.137/90 74, é possível constatar que
o legislador optou por apenar mais severamente o crime de apropriação indébita
comum do que a apropriação de tributo, parcela da receita estatal e que deve ser
destinada à satisfação das despesas gerais do Estado.
Em outra vertente, a seletividade atua no Direito Tributário como instrumento
capaz de permitir a variação de alíquotas na razão inversa da essencialidade do
determinado bem ou produto. Em regra, quanto maior o grau de essencialidade do
bem, menor será a alíquota aplicada na operação. A atribuição para dispor
discricionariamente sobre o grau de essencialidade dos bens destinados à
sociedade é da autoridade administrativa da entidade estatal tributante75.
No exemplo da apropriação indébita tributária, deve ser lembrado que a
relação jurídica tributária é estabelecida em razão da prática do fato gerador,
pautado pela aplicação da capacidade contributiva, e que, segundo a dicção do art.
145, § 1º da Constituição Federal76, gradua o tributo de acordo com a possibilidade
72

Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus nº 16.153-RJ.
Disponível em: file:///C:/Users/HOME/Downloads/956-3625-1-PB.pdf. Acesso em 17/04/17. Nesse
caso, entendeu-se que as empregadas de um estabelecimento comercial não praticam crime de
tentativa de estelionato se a ação sequer é ajuizada. No estabelecimento monitorado por câmeras de
vídeo, elas foram acusadas de simularem cenas privadas para obterem, com as fitas gravadas e
subtraídas, vantagem indevida em prejuízo do patrão, mediante ação de indenização por danos
morais porque vítimas de voyeurismo, induzindo em erro, para tanto, o magistrado da causa a ser
proposta.
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“Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Pena - reclusão,
de um a quatro anos, e multa”.
74
“Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo
ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação que
deveria recolher aos cofres públicos. Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”
75
Em que pese algumas pessoas da sociedade considerarem cigarros e produtos de beleza produtos
essenciais, a legislação tributária confere à administração tributária a possibilidade de classificar os
bens de acordo com níveis de essencialidade e adotar alíquotas diferenciadas. Entre tais bens,
podem ser citados os da cesta básica, cuja alíquota pode chegar a zero, o que representa a ausência
de tributação, bem como alíquotas altas para produtos considerados nocivos à saúde, como bebidas
alcoólicas, cuja tributação é bem elevada.
76
“Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte {...}” (BRASIL, 1988).
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econômica do contribuinte. No caso da apropriação privada, a causa é inversa, pois
quem a pratica geralmente não possui capacidade econômica.
O motivo que levou o legislador a selecionar de forma diversa esses dois
delitos e suas respectivas sanções reside no padrão social mais próximo da
realidade de quem legisla no Brasil. Para o legislador, a pessoa de classe média ou
alta possui maior inclinação à pratica do delito de apropriação indébita tributária,
levemente apenado, em comparação com quem é de classe baixa, que pratica a
infração prevista no Código Penal, de maior sanção.
Ao apontar que as instituições, embora devam atuar em prol do Estado no
controle da criminalidade, adotam um critério seletivo, favorecendo pessoas
integrantes de determinados grupos sociais em detrimento de outras, Batista 77
esclarece que assim agem a partir de critérios subjetivos preestabelecidos.
Vários autores se debruçaram sobre a importância de se entender a realidade
em contraste com fatos praticados por criminosos, sendo Lombroso78 um dos nomes
constantemente lembrados, em virtude de seus estudos sobre a frenologia, teoria
que estabeleceu uma relação das características físicas de alguns indivíduos, tais
como o tamanho da mandíbula e do crânio, com o comportamento criminal. Para ele,
a delinquência era resultado de uma característica biológica do indivíduo; defendia
que era possível prever se a pessoa iria delinquir ou não a partir do seu nascimento.
No que se refere à criminalização secundária, a prática de condutas
criminosas ocorre em diversos locais, e a polícia seleciona algumas áreas para
tentar evitar sua ocorrência. No Rio de Janeiro, por exemplo, a partir de critérios
subjetivos, a Zona Sul é muito mais protegida que as demais áreas do Estado,
sendo visível o aparato policial nas ruas. O senso comum aponta que os motivos
para tal forma de distinção na proteção mais efetiva de uma área em desfavor de
outras reside em função do nível econômico de quem reside nas áreas mais
policiadas.
Nos locais onde impera a violência, como em algumas comunidades
espalhadas pelo território estadual, onde estão presentes os empresários do tráfico
de entorpecentes, a atividade paramilitar das milícias e onde ocorrem inúmeros
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BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal brasileiro. 9. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2004, p.
25-26.
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LOMBROSO, Cesare. O homem delinquente. São Paulo: Editora Ícone, 2007.
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roubos de cargas diuturnamente, o objetivo dos órgãos de segurança é o confronto,
ao invés da prevenção.
O Estado não pode se fazer representar em todos os lugares e momentos, o
que o impossibilita de investigar todos os crimes. Por outro lado, a falta de
comparecimento da vítima para realizar o registro policial do crime ocorrido
ocasiona, na maioria das vezes, a inexistência de inquéritos, e isso contribui para o
baixo índice de oferecimento de denúncias.
O número de processos criminais que tramitam no TJRJ é quantitativamente
muito inferior aos processos cíveis. Para se ter uma ideia de tal disparidade, no ano
de 2005, o TJRJ chegou a anunciar a transformação de varas criminais em varas
cíveis por ausência de demanda79. Em 2014, enquanto 33 mil recursos deram
entrada nas Câmaras Criminais, mais de 100 mil tramitaram nas Câmaras Cíveis,
fato que demonstra que o aspecto da criminalidade no Rio de janeiro é altamente
divulgado na imprensa, mas é diminuto quando se verifica os números das ações
penais.
Andrade80 registra que alguns delitos sequer são registrados e mesmo os que
o são não são averiguados a contento pela polícia. E, quando a polícia investiga,
alguns crimes não são objeto de denúncia pelo Ministério Público ou mesmo
alcançam a condenação no Judiciário, num vicioso círculo seletivo dos fatos sociais
objetos de persecução criminal.
O Ministério Público também seleciona procedimentos de investigação que
encaminha ao Judiciário. Em virtude do acentuado número de inquéritos policiais
que as Promotorias de Investigação Penal recebem mensalmente, a estrutura de
investigação estatal colocada a serviço desses órgãos é insuficiente para produzir
resultados em curto espaço de tempo. Resultado é que o número de denúncias
oferecidas ao Poder Judiciário tem relação direta com o número de autos de prisões
em flagrante81 lavrados nos diversos distritos policiais.
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Disponível
em:
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A estratégia dos órgãos de segurança pública estadual e também do MPRJ
ao longo dos últimos anos foi a de centrar esforços na repressão ao criminoso de
pequena envergadura e na criminalidade violenta, sendo escasso o quantitativo de
inquéritos sobre o enfrentamento à criminalidade praticada por agente da camada
mais alta da sociedade, ou mesmo por quem exerce atividade no topo da
administração pública nos últimos anos.
A criação dos Grupos de Atuação no MPRJ trouxe como consequência a falta
de iniciativa das Promotorias de Investigação Penal para realizar investigação, já
que, em sua grande maioria, transferem para os grupos os casos complexos que
tramitam na PIP dotada de atribuição.
Fica evidente a necessidade de um planejamento a respeito do enfrentamento
à criminalidade, sem perder o foco no que diz respeito à melhoria da estrutura, da
organização e da parte operacional. Ademais, não há como pensar em segurança
pública sem abordar a união de esforços com os demais órgãos encarregados de
tarefa similar.
Becker82 trabalha com a ideia de outsider, identificado como alguém que se
desvia das regras estipuladas para determinado grupo social e busca respostas para
questões sobre o motivo de fazer o que faz e qual a explicação para a transgressão
das regras, afirmando que há algo inerentemente desviante (qualitativamente
distinto) em atos de quem infringe as regras sociais:

O grau em que um ato será tratado como desviante depende também de
quem o comete e de quem se sente prejudicado por ele. Regras tendem a
ser aplicadas mais a algumas pessoas que a outras. Estudos de
delinquência juvenil deixam isso muito claro. Meninos de áreas de classe
média, quando detidos, não chegam tão longe no processo legal como os
meninos de bairros miseráveis. O menino de classe média tem menos
probabilidade, quando apanhado pela polícia, de ser levado à delegacia;
menos probabilidade, quando levado à delegacia, de ser autuado; e é
extremamente improvável que seja condenado e sentenciado. Essa
variação ocorre ainda que a infração original da norma seja a mesma nos
dois casos. De maneira semelhante, a lei é diferentemente aplicada a
negros e brancos. Sabe-se muito bem que um negro que supostamente
atacou uma mulher branca tem muito maior probabilidade de ser punido que
um branco que comete a mesma infração; sabe-se um pouco menos que
um negro que mata outro negro tem menor probabilidade de ser punido que
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um branco que comete homicídio. Este, claro, é um dos principais pontos da
análise que Sutherland faz do crime do colarinho-branco: delitos cometidos
por empresas são quase sempre processados como causa civil, mas o
mesmo crime cometido por um indivíduo é usualmente trato como delito
criminal.
.

Interessado em conhecer a mente de quem pratica crime de lavagem de
dinheiro, Soltes83 entrevistou diversos executivos indiciados por lavagem de dinheiro
nos Estados Unidos. Ao invés de perguntar diretamente porque praticaram tal
conduta, seu objetivo inicial foi o de conhecê-los, para depois compreender o que os
levou a fazer o que fizeram. Concluiu que a maioria deles ocupavam cargos de alta
direção em grandes corporações e eram responsáveis pelo processo de decisão das
empresas, e que a motivação para os crimes não era racional, mas sim intuitiva.
Para Soltes, o white collar crime é um tipo penal diferente dos outros, porque o mal
em si é muito distante e a vítima desse crime é tanto psicológica quanto fisicamente
distante, e daí que, no momento em que assume essa conduta, o agente não sente
o mal que está causando.
Na Exposição de Motivos da Lei nº 9.613/98 consta que, embora o
narcotráfico fosse a fonte principal das operações de lavagem de dinheiro, não era a
sua única vertente. Outros ilícitos funcionam como círculos viciosos relativamente à
ocultação de bens, direitos e valores: o terrorismo, o contrabando, o tráfico de
armas, munições ou material destinado à sua produção, a extorsão mediante
sequestro, os crimes praticados por organização criminosa, contra a Administração
Pública e contra o Sistema Financeiro Nacional, entre outros.
A opção do legislador foi a de editar uma lei de segunda geração, por conter
um rol de crimes antecedentes fechado, tentando evitar a formulação de tipos
abertos. Reservou ao novo tipo penal de lavagem de dinheiro as condutas relativas
a bens, direitos ou valores oriundos, direta ou indiretamente, de crimes graves e com
características transnacionais. Diversos delitos que poderiam ser relacionados como
crimes antecedentes à lavagem, como roubo a banco e o homicídio mediante
recompensa, não constaram do catálogo da lei originariamente aprovada.
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A delinquência organizada constitui um sistema econômico clandestino, e seu
produto bruto ultrapassa a receita de muitos países. Cervini 84 adverte que certos
atos criminosos geram altos lucros e que, para fugir do controle estatal, seus
beneficiários tentam se desvincular da origem ilícita do dinheiro. Isto gera uma
receita paralela e não contabilizada no país, bem como traz dificuldades para se
identificar o dinheiro lavado e os autores dos crimes praticados. Tal fato acaba por
gerar impunidade, estímulos para a continuidade da prática dos crimes correlatos e o
descrédito da sociedade com as instituições encarregadas de sua prevenção e
repressão.
Em dado momento, a sociedade percebeu que o crime deixou de ser um
fenômeno isolado e restrito a certas pessoas ou locais, tendo se modificado de
forma quantitativa e qualitativa, passando a se tornar fruto de atividades
organizadas, com planejamento e estruturação, constituindo um verdadeiro poder
paralelo.
A preocupação com as consequências da lavagem de dinheiro e de sua
introdução desenfreada na economia – concorrência desleal entre as empresas
constituídas com o capital lavado, constituição de monopólio, reação no mercado
financeiro com movimentos de especulativos, impactos sobre a demanda de dinheiro
e reflexo nas taxas de câmbio e uma série de outros efeitos nefastos a nível
macroeconômico – é motivo de alerta de Carli 85, ante a necessidade de controle e
certificação da legalidade do dinheiro, tendo em vista que tais operações podem se
dar tanto com o dinheiro limpo quanto com o sujo.
A Lei nº 9.613/98 criminalizou a lavagem de dinheiro no Brasil e dedicou um
capítulo ao aspecto processual, com destaque para a questão relativa à
competência para o julgamento de tais crimes. Assim, a lavagem de dinheiro pode
ser investigada e processada tanto no âmbito estadual quanto no federal, a
depender do crime antecedente praticado.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a competência da Justiça
Eleitoral para julgar crimes comuns quando conexos a crimes eleitorais, decidindo
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que cabe à Justiça Especializada analisar a existência de eventual conexão entre os
crimes comuns e eleitorais86.
Argumentou-se que nas Constituições Federais de 1946, de 1967 e de 1969
foi incluída, no âmbito de competência da Justiça Eleitoral, a atribuição para
processar e julgar os delitos eleitorais e ilícitos penais a eles conexos. A seu turno, a
Constituição Federal de 1988, embora não tenha definido um núcleo mínimo de
atribuições da Justiça Eleitoral, instituiu sua competência através de reserva
constitucional de Lei Complementar.
A decisão proferida pelo STF afetará a investigação e julgamento do crime de
lavagem de dinheiro, desde que conexos a crimes eleitorais. Como mencionado no
capítulo anterior, o exercício das atividades inerentes à função eleitoral do Ministério
Público brasileiro é de atribuição do Ministério Público Federal, que a delega aos
Ministérios Públicos Estaduais em virtude da falta de estrutura humana mínima que
possibilite o exercício desse múnus.
No Estado do Rio de Janeiro, existem 165 Promotorias Eleitorais, sendo mais
de uma dezena só no município do Rio de Janeiro. A designação para o exercício de
funções eleitorais é feita por ato conjunto do Procurador-Regional Eleitoral (membro
do Ministério Federal) e do Procurador-Geral de Justiça, em regra para mandato de
dois anos, entre os diversos Promotores de Justiça do MPRJ, não importando se a
atribuição que exerce na instituição é em promotoria criminal, cível, família, tutela
coletiva ou qualquer outra, sendo possível que alguns nunca tenham exercido
atribuição em Promotoria de Justiça Criminal.
Desta forma, o MPRJ deverá preparar todos os promotores de justiça
designados para a atribuição eleitoral para o exercício a contento de investigação de
crime eleitoral conexo a crimes comuns e de lavagem de dinheiro que, em breve,
começarão a aportar nas zonas eleitorais em virtude da decisão da Suprema Corte.

86

O caso julgado dizia respeito ao Agravo Regimental interposto pela defesa do ex-prefeito do Rio de
Janeiro Eduardo Paes e do Deputado Federal Pedro Paulo, contra a decisão monocrática proferida
no Inquérito nº 4435, que declinou a competência do caso para a Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, por entender que os delitos investigados não teriam relação com o mandato parlamentar.
Segundo a defesa, a investigação deveria ser mantida no STF, pois o investigado ocupava, à época
dos fatos, o cargo de Deputado Federal. Subsidiariamente, na hipótese de não ser mantida a
tramitação do processo no STF, a investigação deveria ser encaminhada à Justiça Eleitoral.
Disponível em: http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405834. Acessado
em 14/03/19.

66
Se na seara federal, em regra, os autores do delito de lavagem atuam numa
área social acima da média da população e com crimes antecedentes de pouca
repulsa por parte do cidadão, onde a etiqueta dos agentes envolvidos nos crimes de
colarinho branco é mais facilmente visualizada, na área estadual, os envolvidos com
os crimes de lavagem de dinheiro que são investigados pelo MPRJ geralmente
atuam com a criminalidade violenta, como o tráfico de drogas, organizações
criminosas armadas e atividade típica de milícia.
O tráfico de drogas e de crianças, o contrabando de armas, as fraudes e os
crimes contra o sistema financeiro e tributário, bem como a corrupção, são exemplos
de modalidades criminosas que se espraiam por um número indeterminado de
normas jurídicas catalogadas pelo poder estatal no momento da criminalização
primária. As autoridades encarregadas da atuação repressiva geralmente encontram
dificuldade no esclarecimento da maioria dessas condutas, o que traz como
consequência básica que tais criminosos alcancem o proveito no crime.
Em junho de 2018, o STF julgou duas Ações de Descumprimento de Preceito
Fundamental87, onde se discutia a possibilidade do Poder Judiciário autorizar a
condução coercitiva de réus ou investigados para serem interrogados. O relator do
caso, Ministro Edson Fachin, ficou vencido, mas afirmou que o Brasil tem um
sistema de justiça criminal injusto, que veicula tratamento desigual entre os
segmentos mais abastados e os desprovidos de poder econômico ou político, sendo
recente o fato de condutas altamente danosas e violadoras de bens jurídicos de
fundamental importância serem catalogadas como crime. A lavagem de dinheiro
somente passou a ser conduta criminosa em 1998.
Tal desequilíbrio social causa descompassos na balança da justiça, que atua
com rigor excessivo contra os menos favorecidos e com injustificada leniência em
relação aos poderosos que praticam crimes. O relator descreve que os criminosos
de colarinho branco, em sua grande maioria, são admirados por seu sucesso
pessoal. Diante de eventual comparação de quem lava dinheiro com quem pratica
crimes de furto ou roubo, estas, geralmente pessoas pobres, negros e desprovidos
de acesso à educação de qualidade, a escolha de retirar esses últimos do convívio
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social e encarcerá-los no abarrotado sistema prisional soa mais palatável que a
prisão do lavador de dinheiro.
Analisando a natureza da violência e da punição, Barretto 88 esclarece que o
cerne do principal problema que ameaça a sobrevivência da sociedade
contemporânea não se encontra simplesmente na impunidade, mas no “caldo de
cultura que perpassa a lei” e que cria condições para o surgimento da
irresponsabilidade na punição de quem infringe a lei, seja ele um corrupto ou outro
tipo de infrator que corrói o tecido social. Salienta que, se o debate residir em
“justificativa ética, estamos fazendo referência à busca de argumentos racionais para
convicções pessoais, fruto de predisposições instintivas, mas de que nós, como
seres morais, necessitamos para justificar o ato de punir".
O problema parece não residir apenas na ausência de punição, mas na
seletividade dos crimes e na identificação dos infratores puníveis. Ademais, para não
estabelecer uma espécie de fetiche em torno da pena privativa de liberdade, a
sociedade deve ser esclarecida sobre os motivos pelos quais se deve punir, fazendo
com que o sistema penal possa se tornar eficiente e justo.

2.2 O conceito e as fases do crime de lavagem de dinheiro
Conforme anotado por Lilley89, a expressão “lavagem de dinheiro” (money
laundering) surgiu nos Estados Unidos por volta de 1920, quando a máfia italiana
passou a explorar várias redes de lavanderias, utilizando-as com o objetivo ocultar e
facilitar a circulação do dinheiro obtido com outras atividades ilícitas, como venda de
drogas, bebidas alcoólicas, tráfico de armas e prostituição. Esta manobra visava dar
uma aparência de atividade lícita ao dinheiro que circulava rapidamente.
De fácil compreensão, essa expressão foi incorporada ao linguajar mundial e
introduzida na legislação de outros países: Espanha (blanqueo de dinero), Portugal
(branqueamento de capital), França e Bélgica (blanchiment d´argent), Itália
(reciclagio del denaro), Argentina (lavado de dinero) e Colômbia (lavado de activos).
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Em 1972, um fato envolvendo as eleições americanas veio à tona. Cinco
homens foram presos após invadirem o comitê eleitoral do partido democrata, no
edifício Watergate, com o objetivo de fotografar documentos e instalarem aparelhos
de escutas. Tal ocorrência foi timidamente divulgada pelos jornais até que, meses
depois, um dos jornalistas que cobria a matéria foi orientado por um informante com
as seguintes palavras: “follow the money”. A cobertura do caso foi feita pelo jornal
The Washington Post e acabou por revelar o envolvimento do comitê eleitoral do
presidente Richard Nixon em transações financeiras que direcionavam fundos ilegais
de campanha para o México e depois seguiam para os EUA por uma companhia de
Miami. A repercussão do escândalo culminou com a renúncia do presidente Nixon90.
O surgimento da lavagem de dinheiro como crime no cenário mundial teve
como motivo, inicialmente, a tentativa de sufocar o tráfico de entorpecentes, que
crescia assustadoramente, e cujo produto circulava livremente pela economia de
diversos países, sem nenhum controle.
A legislação repressiva passou a ser editada com base no acordo da
Convenção de Viena91, realizada em 1988. As leis que criminalizam a lavagem de
dinheiro e a associam apenas ao crime de tráfico de entorpecentes são conhecidas
como leis de primeira geração, cujo objetivo é criminalizar o proveito do acréscimo
patrimonial obtido com a exploração do tráfico de entorpecentes.
Ao longo do tempo, outros crimes foram identificados como antecedentes à
obtenção ilícita do acréscimo patrimonial, ocasionando o surgimento das leis de
segunda geração. Aqui há um rol taxativo de crimes antecedentes, cujo proveito
pecuniário dá azo à configuração do crime de lavagem de dinheiro. Nas leis de
terceira geração, o proveito pecuniário antecedente é obtido através da prática de
qualquer infração penal.
O Brasil optou, inicialmente, por criar uma legislação restritiva, enumerando
no art. 1º da Lei n° 9.613/98 incisos que retratavam fatos capazes de configurar o
crime de lavagem. Sua leitura deixava claro que o objetivo do legislador foi o de
preservar o equilíbrio das relações econômicas e financeiras ameaçadas com tais
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práticas, optando por adotar uma legislação seletiva, ao não inserir outras condutas
antecedentes igualmente capazes de configurá-lo.
Ao encaminhar o Projeto que redundou na Lei nº 9.613/98, Nelson Jobim,
então Ministro da Justiça, esclareceu que a nomenclatura do crime foi objeto de
intensa discussão no Congresso Nacional e que, tendo em vista o contorno do termo
branqueamento, optou-se por adotar a expressão lavagem de dinheiro92.
Com o tempo, percebeu-se que a melhor estratégia era a de criminalizar
qualquer infração penal como delito antecedente à lavagem de dinheiro, ampliando
as opções de enfrentamento à obtenção ilícita de recursos financeiros por parte de
quem vive à margem da lei.
Tal percepção levou o Brasil a editar a Lei 12.683/12, alterando a antiga lei de
lavagem, fazendo com que o país passasse a ter uma lei de terceira geração, onde
qualquer infração penal é capaz de configurar delito antecedente à lavagem de
dinheiro.
A Lei nº 9.613/98 foi sancionada ante a necessidade brasileira de reconhecer
os esforços de parte da comunidade internacional que, desde 1988, tentava incutir
na mentalidade de diversos países a necessidade da adoção de mecanismos legais
que pudessem dificultar o enriquecimento ilícito que a vida na atividade ilícita lhe
proporcionou.
A lavagem de dinheiro consiste em uma operação financeira ou transação
comercial que visa ocultar ou dissimular a incorporação, transitória ou permanente,
na economia ou no sistema financeiro do país, de bens, direitos ou valores que,
direta ou indiretamente, são resultado de outros crimes, cujo produto ilícito se
pretende dar lícita aparência.
O crime de lavagem de dinheiro deriva de uma infração penal antecedente,
ocasionando uma nova lesão à ordem econômica e financeira. Essa modalidade de
crime é praticada mediante um conjunto de operações, cuja principal finalidade é a
incorporação na economia formal dos recursos, bens e serviços que se originam ou
estão ligados a atos ilícitos.
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De acordo com Tigre Maia93, a lavagem de dinheiro é um conjunto complexo
de operações que têm por fito tornar lícitos ativos obtidos através de ilícitos penais,
com o mascaramento dessa origem, para que os responsáveis possam escapar da
ação repressiva da Justiça.
Tais operações apresentam as seguintes fases: a etapa da colocação ou
conversão (placement), da dissimulação (layering) e da integração (integration). As
diversas fases do crime de lavagem de dinheiro podem ser vislumbradas conforme a
ilustração a seguir:
Ilustração 4 – Fases da lavagem

Fonte: COAF.

Na primeira fase, o objetivo é dificultar a ação dos órgãos de controle no
rastreamento dos valores com a inserção do patrimônio ilícito no sistema econômico,
desvinculando-o da origem, para que possa livremente circular. Entre os exemplos
de tal conduta, podem ser citados a realização de depósitos bancários fracionados
para não despertar a atenção das autoridades (structuring ou smurfing) ou depósitos
em contas de terceiros (conhecidos como laranjas), a compra de bens ou
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instrumentos financeiros facilmente negociáveis, a utilização de estrutura societária
pouco fiscalizada e que recebem diariamente pequenos valores em espécie, como
bares, redes de fast food, postos de gasolina e padarias.
Na segunda fase desse processo, denominada de ocultação, mascaramento,
dissimulação ou cobertura (layering), o objetivo do agente é se distanciar da origem
ilícita dos recursos e dificultar o seu rastreamento contábil, através da quebra da
cadeia de evidências, como por exemplo, a aquisição de bens móveis e imóveis de
pequeno valor e posterior alienação, aquisição de valores mobiliários no mercado,
cheques de viagem, ou pela transferência eletrônica através dos serviços prestados
por doleiros, bem como fraudes bancárias.
A terceira etapa, denominada de Integração (integration) ou reinversão,
consiste no retorno do dinheiro ilícito ao ciclo econômico formal, com o fim de
permitir a utilização dos recursos ilícitos como se lícitos fossem. Este objetivo é
alcançado através do investimento em ativos (lícitos ou não) que, não raro, são um
meio de facilitação da atuação dos criminosos, como é o caso de sociedades
prestadoras de serviços, aquisição de bens de luxo, obras de arte e joias.
Em que pese a adoção desse modelo trifásico do delito de lavagem de
dinheiro, nem toda operação de lavagem envolve as três fases, tendo em vista que
elas são independentes, sendo comum numa única operação o agente conseguir o
retorno do dinheiro ilícito com a aparência de lícito. No julgamento da Ação Penal nº
470, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o momento em que o crime de
lavagem de dinheiro se consumia e debateu o elemento nuclear contido no artigo 1º
da lei 9.613/98, que consiste na conduta de ocultar, tendo acatado a tese sustentada
pelo Ministério Público Federal de que, já na primeira fase, a da colocação, o delito
está consumado, independentemente da ocorrência ou não das demais fases 94.
Badaró e Bottini afirmam que a legislação brasileira não exige a completude
do ciclo exposto para a tipicidade da lavagem de dinheiro, não sendo necessária a
integração do capital sujo à economia lícita para a tipicidade penal, bastando a
consumação da primeira etapa – a ocultação – para a materialidade delitiva95.
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A Lei de lavagem de dinheiro traz a tipificação do delito e as disposições
processuais a ele relativas, bem como as sanções penais e administrativas a quem
nela se enquadrar. Além disso, possui regras relativas a prevenção que dizem
respeito às pessoas sujeitas aos mecanismos de controle e suas respectivas
obrigações (políticas e procedimentos específicos, identificação dos clientes,
manutenção de registros e comunicação de determinadas operações financeiras).
No campo administrativo, a Lei de Lavagem criou um órgão de inteligência, o
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), capaz de receber, analisar
e disseminar os dados recebidos, bem como supervisionar, regular e fiscalizar os
setores econômicos sujeitos à lei, podendo aplicar penas administrativas.
O COAF possui a prerrogativa de exigir de certos setores da economia, como
bancos, seguradoras, corretoras de valores, cartões de crédito, joalherias, entre
outros, que comuniquem as transações bancárias ou financeiras atípicas de seus
clientes – aquelas que indiciam irregularidades ou aparência de incompatibilidade
com o patrimônio ou ramo de atividade dos clientes – e passou a editar
recomendações para que os agentes econômicos passassem a conhecer seus
clientes96, de modo a possibilitar a cooperação entre os particulares e o poder
público.
A preocupação inicial surgida nos idos de 1988 justificou a celebração de
acordos internacionais, visando uma atuação global voltada à repressão ao tráfico
de drogas, e a edição de leis proibindo a lavagem do dinheiro ilicitamente recebido.
No entanto, ela não se refletiu de imediato no enfrentamento desse tipo de
criminalidade no âmbito do MPRJ, conforme será demonstrado na parte referente ao
lócus da persecução penal.
No âmbito do MPRJ, o desafio nas investigações de crimes de lavagem de
dinheiro relaciona-se com a identificação da autoria e da materialidade delitiva, bem
como com o esclarecimento da origem dos valores inseridos no ciclo econômico.
Foi verificado que a prática nas investigações no Rio de Janeiro toma o
modelo de repressão, que tem por foco o agente social que atua com visibilidade,
principalmente na venda de entorpecentes e na atividade paramilitar. Ainda são
tímidos os exemplos de investigação voltada para a identificação dos verdadeiros
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gestores do comércio de entorpecentes e do patrimônio que adquiriram com tal
atividade, bem como da interface entre os atos de corrupção e os da decorrente
lavagem de dinheiro.
De igual modo, em que pese a existência de uma estrutura congregando
várias Promotorias de Investigação Penal no MPRJ, denominada Central de
Inquéritos, não se identificou investigação centralizada e coordenada com as
promotorias que fosse capaz de aglutinar as informações comuns que circulam nos
inúmeros inquéritos e procedimentos de investigação criminal que ali tramitam, tendo
em vista que a prática observada foi a do oferecimento de denúncia ou
arquivamento da investigação criminal isolada por cada PIP.
As Promotorias de Investigação Penal atuam, em sua grande maioria, como
se fossem ilhas, onde cada agente foca sua atuação na grande quantidade de
inquéritos policiais que ingressam diuturnamente no órgão de execução atribuído,
não tendo sido vislumbrada ação estratégica capaz de possibilitar ações penais com
o olhar para a Tutela Coletiva do Direito Penal, e não apenas para o fato isolado que
bate às portas do MPRJ.

2.3 Organismos de prevenção da lavagem de dinheiro

A Organização das Nações Unidas (ONU) deu o primeiro passo normativo
para introduzir no ordenamento jurídico dos países-membros mecanismos de
repressão à lavagem de dinheiro, com a realização da Convenção de Viena 97, onde
um pacto foi firmado para a edição de leis que positivassem o crime de lavagem de
dinheiro. Com o aperfeiçoamento do crime organizado e das técnicas de lavagem de
dinheiro, surgiram diversos organismos cuja tarefa tem por foco a prevenção desse
tipo de criminalidade, dentre os quais destacamos:
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a) Comitê de Basiléia de Supervisão Bancária: criado na Suíça, em 1974,
pelos dirigentes dos bancos centrais dos países mais ricos da época, tendo por
objetivo elaborar recomendações padronizadas sobre aspectos bancários;
b) Comissão Interamericana para Controle do Abuso de Drogas da OEA:
criada em 1986 para enfrentar o problema das drogas, foi um marco importante para
que o Brasil editasse, no mesmo ano, a Lei nº 6.368 em 1986 e, em 1992, o
Regulamento Modelo sobre Delitos de Lavagem Relacionados com o Tráfico Ilícito
de Drogas e Outros Delitos Graves;
c) Grupo de Ação Financeira sobre a Lavagem de Dinheiro (GAFI/FATF):
organismo intergovernamental criado em 1988 pelos sete países mais ricos do
mundo (G7), no âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), com a finalidade de promover políticas de combate à lavagem
de dinheiro;
d) Grupo de Ação Financeira da América do Sul sobre Lavagem de Dinheiro e
o Terrorismo (GAFISUD): organismo que combate a lavagem de dinheiro na América
do Sul, do qual o Brasil faz parte desde o ano de 2000;
e) Grupo EGMONT: organismo internacional informal, composto de Unidades
de Inteligência Financeira (UIFs), que estabelece uma rede de troca de informações
de inteligência financeira e analisa as informações apresentadas pelas instituições
obrigadas por lei a repassar os dados suspeitos;
f) Unidades de Inteligência Financeiras (UIF): órgãos de inteligência e de
fiscalização que atuam na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro e ao
financiamento do terrorismo. De acordo com o art. 14 da Lei n° 9.613/98, o COAF,
órgão integrante do Ministério da Fazenda, é a unidade de inteligência financeira
brasileira que possui a incumbência legal de coordenar mecanismos de cooperação
e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à
lavagem de dinheiro, bem como disciplinar e aplicar penas administrativas e receber,
examinar e identificar ocorrências suspeitas.
O Brasil editou uma série de leis que possuem relevância na prevenção e no
enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro. Entre elas, destacam-se:
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a)

Lei n.º 7.492/1986: editada poucos anos antes da Convenção de Viena,

define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências98;
b)

Lei n.º 8.072/1990: dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do

art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências99;
c)

Lei n.º 8.137/1990: define crimes contra a ordem tributária, econômica

e contra as relações de consumo, e dá outras providências100;
d)

Lei n.º 9.296/1996: regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5° da

Constituição Federal101;
e)

Lei n.º 9.605/1998: dispõe sobre as sanções penais e administrativas

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências102.
f)

Lei n.º 9.613/1998: dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de

bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os
ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF, e dá outras providências103;
g)

Lei n.º 9.807/1998: estabelece normas para a organização e a

manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas
ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas
Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham
voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo
criminal104;
h)

Lei n.º 11.343/2006: institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas

sobre Drogas - Sisnad; define crimes e dá outras providências105;
i)

Lei nº. 12.846/2013: dispõe sobre a responsabilização administrativa e

civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, e dá outras providências106;
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j)

Lei nº. 12.850/2013: define organização criminosa e dispõe sobre a

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e
o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras
providências107;
k)

Lei n.º 13.170/2015: disciplina a ação de indisponibilidade de bens,

direitos ou valores, em decorrência de resolução do Conselho de Segurança das
Nações Unidas – CSNU108;
l)
Constituição

Lei nº 13.260/2016: regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5 da
Federal,

disciplinando

o

terrorismo,

tratando

de

disposições

investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista; e
altera as Leis n os 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de
2013109.
2.4 A interface entre a corrupção e a lavagem de dinheiro

Encontrar o significado da palavra corrupção não é algo fácil, tendo em vista
que, por sua elasticidade, pode se projetar nos mais diversos setores do ambiente
social. O comportamento de quem se corrompe é desviado do seu estado natural,
aditando uma conduta que perverte ou altera a realidade fática vivida, sendo
possível a sua ocorrência no âmbito policial, político, na administração pública, na
economia, na aplicação da justiça, entre tantos outros.
Como já foi referenciado, a criminalidade organizada é um fenômeno global.
Foi discutida na Convenção de Viena (1988/1991), voltada para a preocupação
mundial com o tráfico de drogas, na Convenção de Palermo (2000/2004), que
debateu sobre a influência do crime organizado no cenário mundial, e na Convenção
de Mérida (2003/2006), cujo tema foi Corrupção, sendo certo que a ocorrência de tal
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fenômeno é retratada em alguns momentos históricos, bem como na filosofia e
também na literatura.
O relato bíblico110 envolvendo a conduta de Judas Iscariotes que, por trinta
moedas de prata, se vendeu e entregou Jesus, o líder religioso de quem era
discípulo, para ser julgado e crucificado pelos judeus, é até os dias de hoje
repudiado por inúmeras pessoas ao redor do mundo. Tradicionalmente, em
determinado dia do ano, uma manifestação popular acontece em diversas partes do
mundo, onde um boneco de pano, que simboliza o traidor Judas, é agredido a
pauladas e incendiado por cristãos de diversas idades.
É fato público que, ao menos nos últimos dez anos, o Estado do Rio de
Janeiro vivencia um clima de insegurança e de sucessivas crises. O senso comum
aponta para o fato da deficiência na prestação dos serviços públicos. A violência que
amedronta a população fluminense também tem sua origem atribuída aos inúmeros
desvios éticos e de recursos públicos.
Nesta pesquisa na descrição da interface da corrupção com a lavagem de
dinheiro e os obstáculos ao seu enfrentamento, optou-se não por um estudo
dogmático sobre as diversas tipologias penais, mas por designar o gênero de um
comportamento desviante, capaz de se manifestar quando um funcionário público
(que é apenas uma parte da engrenagem que envolve atores privados e diversos
interesses econômicos ou políticos) busca auferir vantagens através da prática de
inúmeros crimes contra a Administração Pública, como peculato, concussão,
corrupção passiva, fraudes à licitação, confecção de lançamento tributário que
suprime ou cause prejuízo ao erário, entre outros, bem como no comportamento
desviante do agente público que se envolve com atores sociais que atuam no tráfico
ilícito de drogas e armas, em extorsão, atividade de milícia e associação com o
crime organizado, sendo relevante avaliar de que forma o Ministério Público
Estadual pode enfrentar tais conduta.
A corrupção é um tema central em diversas democracias e a indignação
popular contra os responsáveis por tais atos é frequentemente seguida por uma
condenação moral que não dá conta de toda a complexidade de tal fenômeno.

110

BÍBLIA. Português. Bíblia de Referência Thompson. Tradução de João Ferreira de Almeida.
Edição rev. e corr. Compilado e redigido por Frank Charles Thompson. São Paulo: Vida, 1992.

78
A transparência Internacional publica anualmente o Índice de Percepção da
Corrupção (IPC), pontuando diversos países de países de acordo com a análise de
especialistas e executivos de empresas que avaliam aspectos como pagamento de
propina e desvio de recursos no serviço público. Entre os 180 países avaliados em
2018, o Brasil ficou com a 105ª posição 111.
Avritzer112 esclarece que, no Brasil, a corrupção tem se caracterizado pela
atração do interesse público pelos atos praticados por agentes do Estado. Salienta
que o Código Penal não possui definições claras e específicas para todas as
situações, abrindo margem para que funcionários públicos façam negociações
duvidosas que podem ser legítimas. O autor adverte para a possibilidade do
enfrentamento da corrupção como uma estratégia voltada para todos os níveis da
administração pública, como ocorreu em Hong Kong nos anos 70, quando a região
vivenciou uma experiência de controle por parte da Administração, ainda que parcial.
A redação original da Lei 9.613/98 previa em seu artigo primeiro o crime contra
a Administração Pública antecedente à lavagem de dinheiro, inclusive a exigência,
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como
condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos, conduta que
se molda aos inúmeros delitos tipificados ou não no Código Penal que podem ser
abarcados pela corrupção ativa ou passiva, além do peculato, tráfico de influência,
violação

de

sigilo,

favorecimento

pessoal

e

outros

tipificados

expressamente na legislação.
A persecução da corrupção como conduta antecedente à lavagem de dinheiro
também é motivo de preocupação da grande maioria dos países e, como já descrito,
consta em diversos atos normativos editados na Convenção das Nações Unidas, na
Convenção Interamericana contra a Corrupção, na Convenção Penal sobre
Corrupção do Conselho da Europa, bem como na Convenção da União Africana
para a Prevenção e a Luta Contra a Corrupção e Crimes Assimilados.
Sendo a corrupção um problema global, o fenômeno da globalização da
economia também ocasionou reflexos na criminalidade de diversos países. As
organizações criminosas transitam não apenas no território de seus estados de
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origem, notadamente diante da facilidade de transmissão online de dados e de
recursos e da grande opção de mecanismos aptos a mascarar uma situação ilegal.
O tráfico transnacional de drogas, de armas e de pessoas movimenta um
volume de dinheiro que ultrapassa trilhões de dólares, segundo projeções da
ONU113. A corrupção afeta quem mais necessita dos serviços prestados pelo poder
público, em sua maioria as pessoas mais pobres.
Esse comércio ilícito varia de acordo com a lucratividade do mercado em que
seja mais fácil atuar. Permeando isso tudo, há ainda, na criminalidade organizada
transnacional, atos de corrupção com apoio de governos, envolvendo negócios
empresariais de determinado país com países estrangeiros, o que abre um nicho
para a realização de um consórcio criminoso que movimenta uma cifra enorme de
dinheiro.
O envolvimento do agente político em atos de corrupção compromete o
próprio regime democrático. A base da democracia representativa, da democracia
direta, é a confiança que deve ser estabelecida entre o cidadão, o representado, e o
seu representante, quer se trate de representação legislativa ou do exercício de
cargos no Executivo, no Judiciário e no Ministério Público.
Há uma ligação direta entre a corrupção institucionalizada, aquela em que o
aparelho estatal é capturado por grupos criminosos, que passam a gerir o estado,
numa simbiose perversa com o setor privado, sempre em detrimento do interesse
público e em prejuízo do interesse do cidadão.
A corrupção possui uma relação profunda com a lavagem de dinheiro. Em
todo o planeta, e no Brasil não é diferente, as quantias que são movimentadas pela
corrupção precisam voltar para o sistema financeiro com uma aparência de
legalidade. O agente corrupto precisa afastar o quanto possível esses valores de
sua origem ilícita, fazendo surgir diversas modalidades de dissimulação de valores
que são movimentados em larga escala.
Sem a lavagem de dinheiro é praticamente impossível ao corrupto(r) usufruir
daquilo que aufere ilicitamente pelos atos de corrupção. Há uma ligação muito forte
entre a corrupção, crime que atinge interesses difusos (não fere o interesse
individual do cidadão, mas atinge o interesse da coletividade), e a qualidade da
113
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prestação do serviço público, como a educação, a saúde, o transporte e a segurança
pública.
A corrupção suga e retira dos cofres públicos recursos que seriam utilizados
em benefício da população, recursos que são cobrados de todos, os pagadores de
impostos, eufemisticamente chamado de contribuintes.
O dinheiro obtido passa por um complexo mecanismo de lavagem de
dinheiro. Para que se possa chegar ao criminoso, há que utilizar o conselho do
repórter que cobriu o caso que redundou na renúncia de Nixon: seguir o dinheiro.
Para tal desiderato, é necessário que haja expertise e entrosamento entre os
órgãos de controle estatal. Por outro lado, a punição daquele que se dedica à
corrupção deve atingir não apenas a liberdade, mas também o patrimônio adquirido
ilicitamente.
A corrupção não é um fenômeno sem vítimas: a maioria é anônima e menos
favorecida. Apesar disso, há nela um conteúdo social muito marcante, pois sua
prática é tolerada por parcela da população. Ademais, as penas previstas pela
legislação brasileira são brandas e o regime de progressão e o deferimento de
medidas cautelares pelo Judiciário, diversas da prisão, não intimidam mais os
corruptos.

2.5 O controle interno no Estado do Rio de Janeiro de Janeiro

A atual Constituição brasileira prevê a repressão penal às práticas de
corrupção, bem como sanções ao ato de improbidade administrativa e a
imprescritibilidade do ressarcimento do dano ao patrimônio público. O Brasil vivencia
um momento de mudanças em que a necessidade de se estruturar o sistema
anticorrupção e atribuir a um conjunto de instituições, e não mais a um único órgão,
a responsabilidade por seu enfrentamento, é premente.
O cenário em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro é grave. Entre
1998 e 2018114, quatro governadores foram processados por corrupção.
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Significativos desvios de recursos públicos foram realizados, sem que os órgãos de
controle interno da Administração Pública atuassem para contê-los.
O Controle da Administração Pública se traduz num conjunto de mecanismos
de fiscalização e correção, disponíveis no âmbito dos três Poderes do Estado. Este
conjunto de mecanismos propicia a adequação das condutas aos ditames da ordem
jurídica ou à revisão de critérios de conveniência e oportunidade administrativos.
A referência à fiscalização e à correção indica a existência de controles
prévios, concomitantes e sucessivos à prática dos atos administrativos. Os
instrumentos disponíveis aos três Poderes do Estado guardam pertinência com os
mecanismos de controle interno à própria Administração Pública e que podem ser
desempenhados, anomalamente, pelos outros Poderes.
O controle interno dos atos, contratos administrativos e convênios realizados
no Estado do Rio de Janeiro era exercido apenas em seu aspecto formal,
meramente contábil, com foco na conformidade das operações, sem um olhar
voltado ao combate à corrupção.
O marco normativo de que se valiam a Auditoria e a Contadoria Geral do
Estado (órgãos sem autonomia, já que inseridos na estrutura da Secretaria de
Fazenda), repousava na Lei nº 287/79 115, mais conhecida como Código de
Contabilidade Pública, bem como no Decreto nº 43.463/12 116. A Auditoria apurava a
regularidade das diversas operações realizadas pelo Estado, e a Contadoria
demonstrava qual seu custo para a máquina pública.
A efetiva preocupação com o controle interno teve seu advento no Brasil com
a assinatura de acordos internacionais voltados à prevenção e à adoção de
padronização internacional para o enfrentamento à corrupção. Tais acordos
definiram programas de reforma institucional e legal e estabeleceram requisitos
mínimos necessários a serem seguidos. O Brasil é signatário de convenções
internacionais voltadas para o tema da corrupção, entre elas a que foi celebrada
com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com
a Organização dos Estados Americanos (OEA) e com a Organização das Nações
Unidas (ONU).
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O Acordo do Brasil com a OCDE foi firmado no ano de 2000 e foi fruto da
percepção do fenômeno da corrupção de funcionários públicos em um contexto de
globalização. A convenção tem por finalidade a prevenção e o combate

da

corrupção de funcionários públicos estrangeiros perpetrados por pessoas físicas
e/ou jurídicas na condução de ações comerciais que envolvam dois ou mais
países117.
O acordo com a Organização dos Estados Americanos (OEA) foi celebrado
em 2002. Seu objetivo era desenvolver mecanismos necessários para prevenir,
detectar e punir a corrupção, bem como promover ações que assegurassem a
cooperação entre os países signatários118.
No cenário nacional, a Controladoria Geral da União foi criada no ano de
2003, e até 2006 não existia uma estrutura interna voltada para o combate a
corrupção. Essa estrutura só foi criada após a Convenção da ONU 119 ter sido
internalizada em nosso ordenamento jurídico, fato que indicia que o viés de tentar
avançar no enfrentamento à corrupção é recente no Brasil.
Um passo importante nesse caminho surgiu em 2013, com a edição da Lei nº
12.846, vigente a partir de 1º de agosto do referido ano, que transformou o órgão de
controle interno da Administração Pública federal em uma agência anticorrupção 120.
Essa lei foi denominada por diversos operadores do Direito de Lei Anticorrupção e
possibilitou que o Brasil passasse a ter um arsenal jurídico que o auxiliasse nessa
luta.
Especificamente no Estado do Rio de Janeiro, esse ambiente formal de
combate à corrupção passou a ser alterado a partir de 2016, com a entrada em vigor
da Emenda à Constituição Estadual nº 68, que dispôs que as atividades do sistema
de controle interno, essenciais ao funcionamento da administração pública,
contemplariam as funções de ouvidoria, controladoria e auditoria governamental, e
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passariam a ser desempenhadas por um órgão de natureza permanente, e
exercidas por servidores organizados em carreira específica.
Foram editados três atos normativos, os quais compõem o novo marco
regulatório de controle dos atos e contratos administrativos no Estado do Rio de
Janeiro, com foco no combate à corrupção:
a) a Lei nº 7.989/18121 criou a Controladoria Geral do Estado (CGE) como
órgão integrante do sistema de controle interno;
b) o Decreto nº 46.366/18122 estabeleceu a forma de aplicação da lei
anticorrupção em nível estadual;
c) a Lei nº 7.753/18123 determinou a adoção de um plano de integridade para
as empresas que contratarem com a administração pública.
A mudança foi sintomática, já que foi priorizada a independência da estrutura,
em detrimento da anterior, que colocava o órgão de controle interno subordinado à
Secretaria de Fazenda. A CGE passou a ter status de Secretaria de Estado, sendo
subordinada diretamente ao Governador, e estruturada de acordo com as funções a
realizar, sendo dotada de Auditoria, Ouvidoria e Corregedoria.
A regulamentação da Lei Anticorrupção em nível estadual foi feita pelo
Decreto nº 46.366/18, e teve por base o regulamento da lei anticorrupção federal
(Decreto federal nº 8.420/15), trazendo a possibilidade de responsabilizar
objetivamente a pessoa jurídica, após a instauração do Processo Administrativo de
Responsabilização (PAR), bem como a previsão de instrumentos para a celebração
de acordo de leniência124 e a adoção de programa de integridade125.
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O Ministério Público é um ator importante nesse cenário, podendo agir como
órgão agente ou interveniente, bem como interagir com os demais órgãos estatais
encarregados do controle da Administração Pública.
Sua atuação pode ocorrer de forma persecutória, reparatória ou preventiva. A
atuação ministerial persecutória na área criminal tem por foco principal as pessoas
físicas que infringem a legislação penal e traz como consequência a possibilidade de
privação da liberdade do infrator, tema que será abordado no capítulo relacionado
com o lócus da persecução penal. No campo extrapenal, a atividade persecutória
também se volta para as pessoas físicas, seja agente público ou privado, e,
principalmente, para a pessoa jurídica de direito privado, notadamente aquela que
não produz riqueza nem gera emprego, mas que é mera entidade criada para
facilitar a atuação dos agentes corruptores.
O art. 37 da Constituição Federal permite ao Ministério Público atuar de forma
preventiva. A Administração Pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obediência aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e o
parágrafo 4º do mesmo dispositivo explicita que os atos de improbidade
administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei.
O MPRJ já instaurou diversos procedimentos e constatou que alguns
municípios, em sua maioria do interior, não possuem estrutura mínima de controle,
como Controladoria, Portal da Transparência, ou normas claras para contratações.
Em geral, os gestores de ocasião nomeiam um aliado político em cargo
comissionado de livre nomeação e exoneração para o exercício de função de
controle interno, com vinculação e subordinação direta a quem o nomeou. Em tais
ocasiões, o MPRJ age preventivamente através do uso do instrumento da
recomendação, notificando o gestor para que, em determinado prazo, crie uma
estrutura dotada de instrumento e estrutura mínima para o exercício do controle
interno autônomo.
e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual por sua vez deve garantir o constante
aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade.
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No campo da prevenção e da repressão aos atos que lesam a Administração
Pública, a Lei nº 8.429/92 define a tipologia dos atos de improbidade administrativa.
Apesar da inexistência de um conceito legal de ato de improbidade administrativa, é
possível entender que a norma sancionadora engloba ações ou omissões
incompatíveis com o ordenamento jurídico, praticadas por agentes públicos, com ou
sem auxílio ou benefício de terceiros, contra a Administração Pública em geral, seja
ela direta ou indireta, bem como contra entidades privadas gestoras de recursos
públicos, ainda que do ato não seja possível aferir se houve enriquecimento ilícito ou
dilapidação do erário126.
A identificação dos atos de improbidade administrativa segue um percurso
que visa aferir se a conduta do agente feriu princípios da Administração Pública,
bem como se o seu elemento volitivo era doloso ou culposo. De acordo com a Lei de
Improbidade, a conduta do agente ímprobo pode importar em enriquecimento ilícito
(artigo 9º), prejuízo ao erário (artigo 10º), concessão ou aplicação indevida de
benefício financeiro ou tributário (artigo 10º-A) ou atentar contra princípios da
Administração Pública (artigo 11º).
Dentro dessa lógica de possibilitar o enfrentamento dos atos que ofendem a
Administração Pública, no segundo semestre de 2013, o Brasil deu um importante
passo no combate à corrupção, com a promulgação da Lei nº 12.846/2013, que tem
por finalidade a punição dos corruptores, criando mecanismo normativo repressivo
de natureza civil complementar e harmônico ao microssistema da Lei nº 8.429/92,
dentro da tutela transindividual que requer o combate à corrupção endêmica que
assola o país.
O legislador inovou o sistema jurídico, tipificando condutas de pessoas
jurídicas atentatórias à Administração Pública nacional e também estrangeira. A Lei
nº 12.846/2013 estabeleceu um sistema de responsabilização objetiva das pessoas
jurídicas de direito privado que atentam contra a Administração Pública,
corrompendo, fragilizando e corroendo por dentro o próprio Estado, com os nefastos
e deletérios efeitos que levam à descrença nas instituições democráticas.
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A Lei Anticorrupção surge, assim, como um dos instrumentos a ser utilizados
para combater a corrupção, promovendo a persecução de pessoas jurídicas que
atentam contra a Administração Pública.
A Lei nº 12.846/2013 dispõe expressamente que a responsabilidade das
pessoas jurídicas é objetiva, com consequências independentes nas esferas
administrativa e civil, reforçando a já existente dupla face punitiva (penal e
extrapenal). Também fica estabelecido, nesse novo microssistema, que os atos
ilícitos praticados podem ser punidos independentemente se foram praticados em
benefício da pessoa jurídica, total ou parcial, ou em benefício de outra pessoa.
Prevê ainda a não exclusão da responsabilidade das pessoas físicas que
atuam como dirigentes e administradores, na medida de sua culpabilidade, trazendo
forte interação com a Lei nº 8.429/92 e sem olvidar do tradicional sistema repressivo
criminal.
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3 O LÓCUS DA PERSECUÇÃO PENAL

Apresentado o marco normativo que encetou o Ministério Público fluminense
em sua configuração atual, bem como a estrutura da qual a Instituição está
municiada para cumprir a sua função constitucional, a pesquisa se viu na iminência
de discorrer acerca do contexto internacional que trouxe à baila a positivação do
delito de lavagem de dinheiro. Optou-se por delinear os contornos e alcances
dogmáticos de tal delito fazendo, ainda, um paralelo com o tema da corrupção.
O presente capítulo se destina a diagnosticar a forma como a persecução
penal é realizada pelo MPRJ, tendo por base a observação do campo pesquisado
sem, no entanto, digredir do objeto da pesquisa. O objetivo é demonstrar a atuação
do Ministério Público fluminense no processo de elucidação dos crimes e a forma
como os procedimentos de investigação são trabalhados, sendo utilizados os dados
colhidos nos procedimentos inquisitoriais ocorridos em sede estadual entre os anos
de 2010 e 2018.
A pesquisa busca evidenciar a dinâmica que envolve a atuação dos atores
sociais que laboram nos órgãos de execução do MPRJ, tentando identificar as fases,
o grau de publicidade e as técnicas de investigação usualmente adotada, o fluxo dos
cadernos de investigação, o número de denúncias oferecidas e os arquivamentos
promovidos, bem como as diligências encetadas pelo órgão ministerial.
Os órgãos de atuação do MPRJ são compostos por pessoas e as rotinas que
desenvolvem em determinada atividade, motivo pelo qual se mostra relevante
analisar o trabalho desenvolvido pelos atores sociais nos gabinetes dos promotores
e no espaço físico destinado aos assessores, técnicos administrativos e estagiários
forenses, que atuam diretamente nos procedimentos criminais que tramitam na
estrutura de investigação do MPRJ.
Para o enfrentamento do objeto pesquisado foi necessário descortinar o
MPRJ enquanto instituição encarregada de fiscalizar a aplicação da lei. Pela
Constituição Federal, art. 128, I, o órgão é o destinatário da promoção da ação penal
pública.
O campo em que foi possível observar os fenômenos relativos à investigação
penal no MPRJ foi denominado Lócus da Persecução Penal, que corresponde às
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Centrais de Inquéritos Policiais, ao Grupo de Combate ao Crime Organizado, bem
como o Grupo de Atribuição Originária do Procurador-Geral de Justiça.
A interação com o tema se origina da atuação do pesquisador como membro
do Ministério Público e em atividade docente, situação que proporcionou inquietação
a respeito do serviço prestado pela Instituição no que se refere ao acesso à justiça
criminal, com reflexos na área da segurança pública.
A visita aos órgãos que constituem o lócus da investigação possibilitou a
utilização da técnica da observação não participante e agregou importante fonte de
contato direto com os atores sociais que trabalham nas Centrais de Inquéritos, no
Grupo de Combate ao Crime Organizado e, também, no Grupo de Atribuição
Originária do Procurador-Geral de Justiça, sendo que fragmentos do que ali foi
percebido estão narrados no texto referente ao respectivo órgão.
Diante de tal cenário é que se busca explicar os obstáculos à atuação do
Ministério Público fluminense no enfrentamento à corrupção e à lavagem de
dinheiro. Optou-se por observar os órgãos dotados de atribuição para a investigação
criminal, abordando a materialização dos atos de investigação nos cadernos de
investigação e abrindo espaço para que o debate seja feito a partir de dados
concretos e da realidade que o envolve.

3.1 O processo como espaço de garantias e a justiça negociada

O comportamento dos atores sociais no enfrentamento à criminalidade deve
ser abordado sob a ótica do processo enquanto espaço de garantias contra o abuso
do poder estatal. A interação dos atores nas diversas fases da persecução penal
está balizada pelo respeito às cláusulas do devido processo legal e requer atenção
para o modelo de solução de conflitos. O campo do processo civil ou penal tem
despertado mudanças de paradigmas e de novos anseios sociais, onde a obtenção
de resultados é sua parte mais visível.
A missão do direito processual, conforme assevera Ovídio Baptista 127, é a de
tornar possível a realização do direito material, criando instrumentos indispensáveis
à realização desse objetivo. Ao político, enquanto agente legitimado a produzir as

127

SILVA. Ovídio A. Baptista da. Processo e ideologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2006, p. 34.

89
normas processuais, cabe a escolha do instrumento.

A participação do

processualista é ensinar eventuais vantagens ou defeitos que os instrumentos
criados podem conter, devendo advertir que o processo não possui um sistema
imune a inconvenientes.
Se a Constituição Federal brasileira confere ao cidadão a garantia do
contraditório e da ampla defesa, decorrentes do devido processo legal, a dignidade
da pessoa humana e a celeridade dos atos processuais também devem ser objeto
de igual garantia.
O princípio do contraditório, identificado 128 como a necessidade de cientificar
as partes dos atos processuais para que tenham a possibilidade de se manifestar
sobre o alegado pela parte contrária, vem sendo objeto de rediscussão. E tal
perspectiva é realçada por Almeida 129, para quem a exigência do contraditório, antes
visto como um corolário do princípio político da participação democrática, que
pressupunha a mera ciência dos atos processuais, foi erigido a um patamar de
destaque com o redimensionamento do papel das partes e do órgão jurisdicional e o
fortalecimento

do

diálogo, permitindo-se aos interessados colaborarem na

construção da decisão judicial130.
Com a edição do Código de Processo Civil de 2015, o artigo 6º estabeleceu o
dever dos sujeitos processuais de cooperarem entre si para a obtenção de uma
decisão justa e efetiva em tempo razoável 131.
Dentro dessa lógica, em que deve vigorar o comportamento dos atores
sociais pela efetividade dos atos processuais sem desrespeitar a cláusula do devido
processo legal, surge o princípio da cooperação que pode ser identificado no
128
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processo penal pelo dever de boa-fé, através do não ajuizamento de ações penais
desprovidas de suporte probatório mínimo, ou na não produção de provas e atos
inúteis, bem como no dever de esclarecimento ao cidadão sobre o motivo de estar
sendo investigado ou convocado para prestar informações como testemunha.
O processo penal brasileiro está, em regra, estruturado sob a forma do
sistema acusatório, onde à pretensão punitiva deduzida se apresentam, em lados
opostos, acusação e defesa, que se manifestam na instrução processual sobre o
material probatório produzido, possibilitando ao juiz a prolação de sentença dentro
dos limites estabelecidos pela acusação com o oferecimento da denúncia.
O legislador brasileiro introduziu no processo penal um modelo de justiça
negociada132 até então estranho às nossas tradições jurídicas 133, tendo a Lei nº
9.099/95 possibilitado ao órgão acusador lançar mão de algumas medidas
despenalizadoras. A Lei nº 9.099 inovou o Direito Penal e Processual Penal
brasileiro, ao criar, com base no artigo 98, I da Constituição Federal de 1988 134, os
institutos da transação penal, cabível nos crimes de menor potencial ofensivo
(considerados os crimes em que a lei cominar pena máxima que não exceda a dois
anos e as contravenções penais independentemente da pena cominada) e a
suspensão condicional do processo (cabível nos crimes em que a pena mínima
cominada não ultrapasse um ano).
Já a Lei nº 12.850/13135 (Lei das Organizações Criminosas) modificou o
campo da persecução penal ao possibilitar ao Ministério Público celebrar acordo de
colaboração premiada, que configura uma modalidade de cooperação processual
penal em que o acusado não pode ser obrigado a se incriminar. A participação do
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réu deve ser voluntária, ainda que não espontânea, não estando obrigado a produzir
prova que possa prejudicá-lo.
O legislador, além de alargar o espaço de consenso, no qual as partes podem
validamente negociar o próprio resultado final do processo, disciplinou a forma como
o que foi negociado, uma vez homologado pelo juiz, vinculará todo o Poder
Judiciário.
Percebe-se que o acordo de colaboração premiada é uma garantia que a lei
confere ao próprio colaborador. Ao cumprir a sua parte no negócio jurídico
processual, não restará ao juiz, no momento de sentenciar, outra medida que não a
de aplicar-lhe a sanção premial negociada, que pode variar desde a diminuição de
pena, ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e até
a concessão do perdão judicial.
O acordo de colaboração premiada vincula o Ministério Público. A jurisdição
como expressão da soberania do Estado é una e indivisível. Se o acordo de
colaboração for formulado no âmbito da Justiça Federal, vinculará a Justiça
Estadual, sendo aplicável na espécie o verbete da Súmula nº 122 do STJ 136, nos
casos de conexão entre crime da competência da Justiça Federal e crime da
competência da Justiça Estadual. Se eventual acordo for celebrado no âmbito da
Justiça Estadual, remanesce a possibilidade do acusado ser processado pelo crime
federal praticado, não podendo o MP estadual celebrar acordo sobre temas afetos à
Justiça Federal.
Noutro giro, a Lei das Organizações Criminosas abre a possibilidade de ser
concedido ao colaborador um benefício ainda mais favorável, que é o acordo de não
processabilidade. O artigo 4º, parágrafo 4º, da Lei nº 12.850/2013 permite ao
Ministério Público deixar de oferecer a denúncia, se o colaborador for o primeiro a
prestar efetiva colaboração e não for o líder da organização criminosa. Há, na
verdade, uma hipótese de rompimento do princípio da obrigatoriedade e não mera
mitigação deste.
Evidentemente que essa faculdade conferida pela lei ao Ministério Público
deve ser utilizada com absoluta parcimônia e com redobrada prudência, tendo em
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vista que esse acordo de não processabilidade poderá gerar em favor do investigado
colaborador uma espécie de imunidade material, já que esse ator não será
denunciado e nem submetido ao processo penal, desde que, evidentemente,
cumpra o que ficou acordado137.
O acordo é ato consensual e um instrumento a mais de que dispõe a defesa
do investigado ou do réu, posto que, dependendo da fase da persecução em que o
negócio jurídico processual for realizado, gozará da faculdade de aceitá-lo ou não, a
depender dos critérios estabelecidos na proposta formulada pelo Ministério Público.
Quando o Plenário do STF julgou o Recurso Extraordinário nº 593.797/TO,
em decisão que teve repercussão geral e reconheceu o poder de investigação do
Ministério Público, fez expressa referência à necessidade da edição de ato
legislativo capaz de disciplinar as investigações conduzidas pelos diversos agentes
ministeriais espalhados pelo Brasil e que, enquanto tal lei não fosse editada,
deveriam ser aplicadas as normas do Código de Processo Penal.
Tal decisão acelerou os estudos que já vinham sendo realizados no âmbito do
CNMP a respeito do ato normativo que disciplinaria a investigação própria do
Ministério Público.
Na esteira do disposto na Lei nº 12.850/13 (Lei das Organizações
Criminosas), o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução nº
181/17, alterada posteriormente pela Resolução nº 183/18, ampliando o espaço de
consenso, valorizando a ideia de colaboração para a solução final do processo
penal. A Ordem dos Advogados do Brasil138 e a Associação dos Magistrados139
Brasileiros propuseram ações diretas de arguição de inconstitucionalidade
apontando vício de iniciativa, na medida em que essa questão deveria ser objeto de
lei federal140.
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O Supremo Tribunal Federal ainda não examinou a liminar requerida, que
postulava suspender a eficácia das Resoluções que permitem ao Ministério Público
celebrar acordos de não persecução. Não é demais enfatizar que o projeto de
reforma do Código de Processo Penal que tramita no Congresso Nacional e as
diversas propostas que gravitam em torno dele 141, também ampliam sensivelmente o
espaço de consenso, privilegiando essa via alternativa de solução do conflito penal.
O ato normativo editado pelo CNMP gerou insatisfação no âmbito dos
Ministérios Públicos dos Estados. Pouco mais de um mês após a edição da
Resolução nº 181/2017 do CNMP, o MPRJ, através de ato subscrito pelo Procurador
Geral de Justiça e pelo Corregedor-Geral, editou a Recomendação Conjunta nº
01/17142 determinando aos Promotores e Procuradores de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro que se abstivessem de celebrar “acordos de não-persecução penal”.
Contudo, o Conselho Nacional agiu rapidamente e instaurou a Reclamação
n.º 1.00904/2017-09, que teve liminar deferida em 28/09/17, para que fosse
preservada a competência e a autoridade de suas decisões. O fundamento teve por
base o fato de suas Resoluções possuírem aplicabilidade imediata em âmbito
nacional. Seus atos normativos podem até ser objeto de questionamento perante o
Poder Judiciário, não se admitindo, todavia, que sejam submetidos a controle
perante os órgãos administrativos dos diversos Ministérios Públicos espalhados pelo
país.
A decisão do Conselho Nacional obrigou que o Procurador-Geral de Justiça e
o Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro revogassem a
Recomendação Conjunta nº 01/17.
Com a vigência da Resolução nº 181/17 do CNMP, o Ministério Público
assume um papel de proeminência, já que lhe caberá, e não propriamente ao Poder
Judiciário, estabelecer diretamente com o acusado, ou com aquele que for
denunciado e submetido ao processo penal condenatório tradicional, a resposta
mais adequada ao delito. O Ministério Público e o acusado podem negociar o próprio
Justiça (CNJ). A Resolução impedia o emprego, nos Tribunais, de cônjuges, companheiros e
parentes de magistrados, se estes não fossem aprovados em concurso público, para cargos de livre
nomeação e exoneração, além de restringir a contratação cruzada. O STF reconheceu que a
Resolução do CNJ é ato normativo primário e se revestia dos atributos de generalidade,
impessoalidade, abstração e densifica os princípios do artigo 37 da Constituição Federal.
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resultado final do processo, ao invés de submeter a pretensão acusatória ao
Judiciário, como regularmente é feito no processo penal clássico.
A negociação deve respeitar os marcos legais e ser submetida a controle
judicial que, atento ao critério de legalidade, voluntariedade e regularidade
homologará ou não o negócio jurídico. A ideia de ampliação da Justiça penal
negociada deve ser feita de forma gradual, na medida em que os resultados forem
satisfatórios, não podendo ser adotada de forma açodada para qualquer espécie de
crime.
O modelo garantista143 de processo penal se aperfeiçoa dentro da noção de
justiça penal negociada. Primeiro porque os órgãos estatais, em especial o Ministério
Público, devem pautar a sua atividade pelo fiel cumprimento da Constituição e das
leis. A atividade de negociador do Ministério Público deve ser tracejada por critérios
éticos, já que não possui compromisso com o número de condenações ou na
imposição de penas severas. No processo penal, desde que contando com
aconselhamento técnico de um defensor, o cidadão poderá aceitar ou não a pena
proposta pelo Ministério Público, sempre na perspectiva de que esta lhe é mais
favorável. Nunca é demais relembrar que o próprio princípio da legalidade (não há
crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal) é uma
garantia individual contra o abuso dos órgãos persecutórios do Estado.
O processo tem caráter instrumental e é uma garantia do indivíduo de que
eventual punição se dará exatamente nos limites da Lei e de acordo com as normas
processuais vigentes. Sem embargo às críticas ao modelo de justiça negociada,
Lenio Streck é veemente em reconhecer a possibilidade de inserção do “plea
bargain no sistema penal brasileiro, desde que os acordos sejam realizados por um
Ministério Público imparcial 144. Para ele o Ministério Público, enquanto instituição
imparcial, isenta e que tem em mira o sistema de garantias, decorre basicamente de
três fundamentos: a) a Instituição da vitaliciedade, inamovibilidade e independência
funcional – mesmas garantias conferidas aos juízes – estabelecendo, de
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garantias da magistratura (se for para atuar com mera parte, não precisa das
garantias)”; b) o Estatuto de Roma (internalizado no Brasil pelo Decreto nº 4388/02),
que estabelece no artigo 54, alínea “a”, um dever de imparcialidade do acusador,
que deve buscar a verdade, seja ela para a acusação, como para defesa; c) o
Código de Processo Penal alemão, em seu artigo 60 admite o poder investigatório
do MP, desde que busque a verdade também em favor do réu”.
3.2 O MPRJ e sua atuação na investigação criminal

Os órgãos de execução com atribuição em investigação penal no MPRJ são
encarregados da persecução penal, que é a atividade estatal destinada à repressão
do delito e que possibilita o esclarecimento do crime, através da investigação
criminal e do exercício da ação penal.
Para evitar a instauração de causa temerária, despida de suporte fático,
buscam-se elementos aptos a convencer a Agência Judicial da existência de indícios
de autoria e de prova da materialidade, podendo esta ser interpretada como
diligência atribuída à instituição ou órgão, bem como técnica de investigação ou atos
de elucidação de crime.
A função da investigação, na visão de Aury Lopes Junior 145, é a de filtrar
todas as notícias de fato possivelmente criminoso que chegam ao Estado, visando
evitar os altos custos do processo penal, seja na perspectiva financeira, seja na
perspectiva dos direitos do acusado. E é apenas com base nos atos do inquérito
policial que é possível suprimir a liberdade e a constrição dos bens de um cidadão.
Em regra, a investigação de um crime é realizada pela Polícia Civil Estadual e
Federal, órgãos que o legislador processual penal identifica como polícia judiciária.
Para tal finalidade utilizam o Inquérito Policial, procedimento administrativo
investigatório, cuja finalidade é a obtenção de elementos à propositura da ação.
O ato de investigar, no âmbito criminal, se destina a apurar o fato criminoso e
sua autoria, com a finalidade de possibilitar o exercício da ação penal e o
fornecimento de elementos de convicção para que o Ministério Público encontre
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justa causa e forme sua opinião, seja para oferecer a denúncia ou promover o
arquivamento daquilo que foi investigado.
A investigação criminal é instaurada com o fito de averiguar o delito e a sua
autoria e possui algumas características básicas 146: é procedimento administrativo,
inquisitivo, sigiloso, escrito e dispensável. É um procedimento pré-processual com o
objetivo de apurar o crime, suas circunstâncias e sua autoria, não sendo
indispensável ao exercício da ação penal. O Ministério Público pode oferecer a
denúncia com base em elementos que possua e que respondem às seguintes
indagações: quem, quando, onde, como e por que a infração penal foi praticada?
O objeto do Inquérito Policial deve estar focado na notícia do crime, visando à
identificação da autoria e dos elementos materiais do delito. É inquisitivo porque,
nesse primeiro momento da atividade persecutória, não há acusação devidamente
formalizada, mas mera investigação acerca de um fato aparentemente criminoso, de
suas circunstâncias e autoria, não sendo fase integrante do processo 147.
A prova colhida no inquérito policial tem por destinatário o Ministério Público,
devendo o membro com atribuição que receber o procedimento contendo as
diligências realizadas pela autoridade policial, verificar se as mesmas guardam
relação com a investigação, bem como se há necessidade da busca por outras
diligências aptas a subsidiar a conclusão do caso.
Foi observado, no bojo de alguns inquéritos policiais que tramitaram no
MPRJ, a autoridade policial representar pelo deferimento de medidas cautelares
reputadas relevantes no curso do Inquérito Policial e encaminhar o pedido
diretamente ao Poder Judiciário, que examina a medida pretendida sem submetê-la
ao crivo do Ministério Público. Tal fato constitui ofensa ao princípio acusatório. Se o
monopólio da ação penal pertence ao Ministério Público, a ele cabe aferir se
determinada prova cautelarmente requerida será ou não útil ao oferecimento da
denúncia que eventualmente possa ser proposta.
A lenta tramitação dos inquéritos policiais entre a delegacia e o MPRJ, com
posterior retorno à distrital, se reflete na burocracia que vai desde a designação de
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agentes para a confecção da guia de entrada/saída, seu transporte, e recebimento
dos autos, até a fase final de esclarecimento ou não do caso.
Todo esse dispêndio de tempo, recurso humano e dinheiro poderia ser
amenizado com a digitalização148 do caderno de investigação. No âmbito do CNMP
e do CNJ, os procedimentos administrativos que lá tramitam são virtuais. No Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro, o processo eletrônico é uma realidade desde a edição
da Lei nº 11.419/06, que dispôs sobre a informatização do processo judicial. Assim,
não se justifica a omissão do Ministério Público e da Polícia Civil na adoção de
medidas tendentes à modificação da atual realidade. Ademais, a digitalização
poderia dar azo à instituição de Promotorias Virtuais e à melhoria do serviço
prestado no que se refere ao esclarecimento de crimes.
Conforme será referenciado com mais vagar à frente, o problema da
tramitação virtual de inquéritos através do Sistema de Controle Operacional (SCO)
se deu, em um primeiro momento, pela falta de controle da tramitação, fato que
ocasionava baixas virtuais em lote (onde alguns inquéritos sequer eram analisados),
em total afronta à eficiência. A fixação de balizas para a tramitação virtual e a prática
de atos digitais poderá contribuir para a tramitação dos inquéritos policiais de forma
mais célere.
O procedimento de investigação criminal instaurado internamente no âmbito
do MPRJ pode adotar o modelo da tramitação virtual, com rotinas específicas a
depender da atribuição do órgão de execução, eliminando-se, gradativamente, os
procedimentos físicos. A existência de documentos em formato digital permite a
busca e o cruzamento de dados de todo o acervo, facilitando a busca por elementos
de prova.
Para possibilitar maior efetividade da busca do material colhido no curso da
investigação, bom seria que o Ministério Público exercesse o controle finalístico do
trabalho desenvolvido pela policia judiciária, primando por uma maior interlocução
entre os atores sociais envolvidos na produção da prova, evitando disputas por
protagonismos na investigação.
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O sigilo do Inquérito Policial, enquanto medida indispensável ao sucesso do
que é objeto de investigação, restou relativizado com o advento da decisão do
Supremo Tribunal Federal contida na Súmula Vinculante nº 14, que permite ao
investigado e seu defensor o acesso aos elementos do caderno de investigação,
desde que lhe digam respeito e que já estejam documentados149.
No que se refere à investigação realizada diretamente pelo Ministério Público,
o

alcance

e

a

interpretação

de
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dispositivos

constitucionais

e

infraconstitucionais é tema que, mesmo após o julgamento pelo STF do Recurso
Extraordinário nº 593.727, ainda produz acirrado debate 150.
Durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte que resultou na
Constituição Federal de 1988, quando se tratou da questão do Controle Externo da
Polícia Civil, o legislador rejeitou diversas emendas que davam ao Ministério Público
a supervisão, avocação e o acompanhamento da investigação criminal.
A Constituição Federal assegurou as funções de polícia judiciária e de
apuração de infrações penais à Polícia Civil (CF, art. 144, § 4º) 151. Na esfera
infraconstitucional, a Lei Complementar nº 75/93, cingiu-se aos termos da
Constituição no que diz respeito às atribuições do Ministério Público (art. 7º e 8º),
reservando-lhe o poder de requisitar diligências investigatórias e a instauração do
Inquérito Policial (CF, art. 129, inciso VIII).
No julgamento do Habeas Corpus nº 1.137/RJ, a Segunda Turma do Tribunal
Federal da 2ª Região concordou com o que foi aduzido no parecer de Juarez
Tavares, que sustentou que a investigação penal presidida pelo membro do parquet
era um fato inusitado, estranho e ilegal, em virtude da falta de atribuição do
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Ministério Público para coletar provas com a finalidade de instaurar ação penal, pois
a este somente poderia instaurar inquéritos civis 152.
Escrevendo sobre esse tema e invocando a legislação pretérita, Evaristo de
Morais153 tentou demonstrar que não havia consonância em nosso ordenamento
jurídico com a investigação direta do Ministério Público e que, no passado, a única
permissão legal para o Ministério Público investigar diretamente ocorria quando não
houvesse delegado de polícia de carreira na localidade.
A respeito da incompatibilidade da função investigatória com a de custus
legis, Reale Júnior154 ponderou que o erro de o Ministério Público em fazer
investigação por conta própria é que muitas vezes ele não investiga para apurar o
fato, mas para comprovar o que ele quer ver comprovado e isso constitui
deformação do processo apuratório.
A discussão sobre a possibilidade de o Ministério Público desempenhar
função investigatória antecede a Constituição Federal de 1988. Ainda sob a égide da
Constituição Federal de 1946, no ano de 1950, em Campina Grande, na Paraíba,
um Promotor de Justiça foi designado para presidir inquérito policial que apurava
crime ocorrido após a realização de um comício político. O caso chegou ao STF,
através do Recurso em Habeas Corpus (RHC) nº 31.579/PB que, entre outros
argumentos, alegava violação ao art. 4º do Código de Processo Penal (CPP), tendo
o STF decidido, por maioria de votos, pela nulidade do inquérito policial155.
Em outro caso, ocorrido no mesmo ano, no Estado de Alagoas, o STF julgou
o Recurso de Habeas Corpus (RHC) nº 34.827 e confirmou o entendimento proferido
no julgamento anterior enfatizando que o Código de Processo Penal não autoriza a
deslocação de competência, ou seja, a substituição da autoridade policial pela
judiciária e membro do ministério público, na investigação do crime.
Durante longo tempo, o STF entendeu que a presidência do Inquérito Policial
era atribuição exclusiva da autoridade policial. Contudo, no julgamento do RHC nº
48.728, o Plenário do STF não vislumbrou irregularidade na denúncia oferecida em
152

Disponível em: www.trf2.jus.br/consulta/jurisprudenciahc1137. Acessado em 17/04/18.
MORAIS FILHO, Antônio Evaristo. As funções do MP e o Inquérito Policial. Tribuna do Advogado,
OAB/RJ, 1996.
154
Entrevista publicada na edição nº 298, do dia 30/01/2004, da Revista Época. Disponível em:
http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT670321-1666-2,00.html. Acessado em 14/08/17.
155
O
inteiro teor
dos
julgados referidos
neste tópico está
disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp. Acesso em 17/04/18.
153

100
desfavor de Delegado de Polícia que integrava o “esquadrão da morte” cujos fatos
foram apurados em procedimento administrativo presidido integralmente por
Promotor de Justiça. O mesmo se deu no julgamento do RHC nº 66.176, em que o
STF entendeu válida a investigação conduzida por Promotor de Justiça que resultou
em denúncia contra Delegado de Polícia envolvido em crime contra a Administração
Pública.
A matéria voltou a ser discutida no julgamento dos Habeas Corpus (HC) nº
91.661 e nº 89.837, onde o STF definiu os limites da atuação do Ministério Público
na condução de investigação criminal.
No caso de investigação contra autoridades dotadas de prerrogativa de
função, o tratamento é peculiar. As investigações devem tramitar perante o tribunal
com competência para julgar a referida autoridade, dotada do denominado foro
privilegiado. Se forem parlamentares federais, as investigações se desenvolvem sob
a presidência de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Em 2001, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 80.592, o relator
Ministro Sydney Sanches, decidiu que, para a instauração de investigação contra
parlamentar, não haveria necessidade do Delegado de Polícia obter prévia
autorização da Câmara dos Deputados, nem do Supremo Tribunal Federal,
bastando submeter o inquérito, no prazo legal, ao Supremo Tribunal Federal, pois
seria perante este Tribunal que qualquer ação penal seria processada e julgada.
Em 2008, no julgamento do Inquérito nº 2.411, cujo relator foi o Ministro
Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal anulou o indiciamento formalizado
contra um parlamentar, ao argumento de ter sido realizado por Delegado de Polícia.
Pela leitura do voto condutor, percebe-se que a prerrogativa de foro tem a finalidade
de garantir o livre exercício da função do agente público e, para sua efetividade, a
supervisão judicial do Supremo Tribunal Federal deve ser desempenhada durante
toda a tramitação das investigações.
O relator deixou consignado que, se a Constituição estabelece que os
agentes políticos respondem por crimes comuns perante o STF (artigo 102, I, “b”),
não há razão constitucional plausível para que as atividades diretamente
relacionadas à supervisão judicial sejam retiradas do controle da Corte, e a iniciativa
do procedimento investigatório, confiada ao Ministério Público Federal, deve contar
com a supervisão do Ministro-Relator do STF.
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Doze anos antes da mudança de posicionamento da jurisprudência, Lenio
Streck156 já criticava a fragilidade dos métodos interpretativos utilizados pelo STF e a
descontextualização temporal e constitucional do problema.
Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 593.727, que versava sobre a
possibilidade de uma denúncia ser oferecida com base em fatos subsidiados
unicamente em procedimento de investigação realizado integralmente pelo Ministério
Público, sem qualquer atuação da polícia judiciária, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a legitimidade do Ministério Público para promover, por autoridade
própria, investigações de natureza penal. Na mesma oportunidade, fixou os
seguintes parâmetros para a atuação da Instituição na seara penal: respeito aos
direitos e às garantias fundamentais dos investigados; expressa documentação dos
atos investigatórios praticados pelos membros do parquet e observação das
hipóteses de reserva constitucional de jurisdição; respeito às prerrogativas
profissionais dos advogados, como o acesso aos elementos de prova que digam
respeito ao direito de defesa, e a permanente possibilidade do controle jurisdicional
de tais atos157.
Foi observado que nem todos os procedimentos de investigação criminal que
tramitam nas Centrais de Inquéritos atendem ao que foi decidido pelo STF, cujo teor
teve repercussão geral reconhecida. Observou-se que o modelo de investigação
utilizado precisa de mudanças.
O Procedimento de Investigação Criminal (PIC) passou a ser formalmente
regulamentado em âmbito nacional após a edição da Resolução nº 13/2016, do
Conselho Nacional do Ministério Público, não constituindo parâmetro para a aferição
de eficiência da investigação criminal conduzida pelo Ministério Público. O controle
de sua condução é realizado pelo próprio Promotor de Justiça que o preside e os
fatos investigados são selecionados de acordo com o subjetivismo do investigador.
Nas Centrais de Inquéritos do MPRJ, a instauração do Procedimento de
Investigação Criminal não segue um padrão objetivo. Uma comunicação de crime
que motivou a abertura da investigação interna em determinada Promotoria de
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Justiça não significa que, se fosse distribuída para outra Promotoria de Justiça,
redundaria na mesma providência.
A título de exemplo, pode ser citado o recebimento de duas ouvidorias,
contendo fatos semelhantes, mas ocorridos em locais distintos e que versavam
sobre abuso sexual em infantes. Um dos promotores que recebeu a representação
distribuída à Promotoria de Justiça da qual possui atribuição resolveu instaurar PIC e
o outro determinou a expedição de ofício para a Delegacia de Polícia da área para
que instaurasse inquérito policial.
Foi observada em algumas Promotorias de Investigação Penal a prática de
arquivamento

de plano das ouvidorias ou representações que lhes são

encaminhadas, quando constatada a inexistência de fato a investigar, e a remessa
para que a delegacia de polícia instaure inquérito policial quando vislumbra eventual
fato ilícito.
Se o Ministério Público pode atuar como coparticipante de investigação
conduzida pela polícia judiciária através do Inquérito Policial, ou de atos realizados
no bojo de Procedimento Investigatório Criminal, evidencia-se a necessidade de
descortinar o local onde tal providência é realizada pelos atores sociais que
contribuem para tal mister.
O antropólogo Clifford Geertz158 esclarece que a descrição densa é um
método de observação que tem por finalidade compreender as estruturas
significantes produzidas da interação dos atores sociais com aspectos culturais,
sociais e históricos com o mundo exterior, implicadas na ação social observada.
Se a realidade do mundo é constituída através do ato de questionar, rejeitar
ou aceitar, a opção desta pesquisa tomou por base a observação de determinado
campo jurídico como um saber local, permitindo identificar um grupo dotado de
sensibilidade jurídica própria. Foi afastada a possibilidade de realizar o estudo do
Direito como um saber absoluto, onde a preocupação com o tempo e as pessoas
envolvidas na realidade social não se fazem presente.
No campo destinado ao lócus da persecução penal do MPRJ, optou-se pela
observação não participante, utilizando a noção de “estar lá” e o critério do
pesquisador enquanto autor de que se vale Geertz. A cultura é por ele descrita como
158

GEERTZ, Clifford. Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura. In: A
Interpretação das Culturas. 1ed., Rio de Janeiro: LTC, 2008.
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uma teia de significados criados e tecidos pelo próprio homem e no qual se encontra
envolvido.
Ao iniciar o trabalho de campo, e para não depender apenas de dados frios
obtidos nos sistemas informatizados do Ministério Público, Tribunal de Justiça e
Polícia Civil, surgiu a intenção de visitar os órgãos de execução e observar o
trabalho ali realizado pelos atores sociais.
A descrição densa alarga o discurso, possibilitando o diálogo entre a cultura
do pesquisador e a do grupo que se estuda. Nesta pesquisa, este diálogo se dá no
ambiente das Centrais de Inquéritos e dos Grupos Especializados e em todas as
ações tendentes ao esclarecimento dos crimes que por ali tramitam.
A questão referente ao “estar lá” guarda relação com a presença do
pesquisador no espaço da pesquisa e com o saber local, pois é a partir da
observação que se pode compreender o campo investigado, ainda que haja eventual
estranhamento.
Essa forma de descrever o atuar dos atores sociais que executam atividade
ligada à persecução penal permitiu compreender a rotina dos órgãos de execução e
aferir os entraves do que ali é desenvolvido, abrindo margem para que o problema
da pesquisa e as hipóteses previamente apontadas pudessem ser analisados,
emprestando à pesquisa um olhar mais próximo possível dos fatos sociais
observados no campo estudado.
Em que pese a formação acadêmica e a história de vida algumas vezes
tentarem contaminar o olhar e o recorte da realidade observada, optou-se pela
metodologia de narrar os dados tal como coletados, na tentativa de encontrar o
significado para expressões ordinárias utilizadas no lócus.

3.3 Da atribuição originária criminal

O exercício da atribuição originária criminal do Procurador-Geral de Justiça
encontra sua disciplina normativa no art. 29, V e VII, da Lei nº 8625/93 e na Lei
Complementar estadual nº 106/93159.

159

Art. 29. Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e
em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça:
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No âmbito interno, a Resolução nº 2.080/17 160 rege que, no MPRJ, a
Subprocuradoria-Geral de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos é exercida por
um Procurador de Justiça nomeado pelo PGJ, a quem é delegada a possibilidade de
ajuizar medidas cautelares antecedentes à propositura da ação penal e instaurar
procedimentos investigatórios sobre ilícito penal atribuído à pessoa que goze de foro
por prerrogativa de função junto ao Tribunal de Justiça.
No caso de crime praticado por juiz de direito, o procedimento investigatório,
por força de previsão contida na Lei Complementar nº 35/79 (Lei Orgânica da
Magistratura Nacional – LOMAN), deve ser instaurado no Órgão Especial do
Tribunal de Justiça e presidido por desembargador daquele colegiado, cabendo ao
PGJ indicar as diligências investigatórias que devam ser realizadas, o que, ainda
que de maneira insatisfatória, tenta preservar o sistema acusatório já que o impulso
da investigação não é feito pelo Tribunal161.
A Subprocuradoria-Geral de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos
coordena e orienta os trabalhos do Grupo de Atribuição Originária em Matéria
Criminal – GAOCRIM, que realiza as diligências investigatórias para apuração de
infração penal. Sua atribuição para investigar e denunciar recai sobre o ProcuradorGeral de Justiça.
Esse órgão de execução está localizado na sede do Ministério Público, na
Avenida Marechal Câmara, nº 370, 7º andar. O GAOCRIM é composto por um
I - representar aos Tribunais locais por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou
municipais, em face da Constituição Estadual;
II - representar para fins de intervenção do Estado no Município, com o objetivo de assegurar a
observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou prover a execução de lei, de ordem
ou de decisão judicial;
III - representar o Ministério Público nas sessões plenárias dos Tribunais;
IV - (Vetado);
V - ajuizar ação penal de competência originária dos Tribunais, nela oficiando;
VI - oficiar nos processos de competência originária dos Tribunais, nos limites estabelecidos na Lei
Orgânica;
VII - determinar o arquivamento de representação, notícia de crime, peças de informação, conclusão
de comissões parlamentares de inquérito ou inquérito policial, nas hipóteses de suas atribuições
legais;
VIII - exercer as atribuições do art. 129, II e III, da Constituição Federal, quando a autoridade
reclamada for o Governador do Estado, o Presidente da Assembleia Legislativa ou os Presidentes de
Tribunais, bem como quando contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser
ajuizada a competente ação;
IX - delegar a membro do Ministério Público suas funções de órgão de execução.
160
Disponível
em:
http://www.mprj.mp.br/documents/20184/223789/resolucao_2080_pgj.pdf.
Acessado em 18/10/17.
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Procurador de Justiça, que exerce a função de Coordenador, e oito Promotores de
Justiça assistentes. O Grupo possui um suporte técnico-jurídico de quatro
assessores jurídicos comissionados, sendo dois para cada membro assistente, dois
peritos contábeis e quatro funcionários que realizam a atividade meio no referido
órgão.
No que se refere à burocracia do trabalho ali desenvolvido, constatou-se que
a notícia de crime que chega ao conhecimento do órgão de execução é inicialmente
submetida à apreciação do Subprocurador Judicial Criminal e, posteriormente,
encaminhada para o Coordenador do GAOCRIM. Em seguida, este designa um
membro assistente para analisar o fato e emitir parecer pela instauração ou
indeferimento de plano do pedido de investigação. Tal manifestação será submetida
ao Subprocurador que poderá acatar ou não a sugestão do membro assistente.
No caso de o membro assistente sugerir a instauração da investigação,
indicará as diligências preliminares que devem ser realizadas. O Subprocurador,
caso concorde com tal manifestação, determina a edição de um ato administrativo,
denominado Portaria, designando, em regra, o mesmo membro assistente que
sugeriu a instauração para presidir o Procedimento de Investigação Criminal (PIC).
Diversamente das portarias encontradas nos inquéritos policiais que tramitam
nas Centrais de Inquéritos, foi observado que a instauração do PIC no GAOCRIM
não descreve o motivo que determinou a abertura da investigação e nem o objeto a
ser investigado. A justificativa para tal modo de proceder tem por fundamento o fato
de o parecer com a manifestação do membro assistente pela instauração da
investigação possuir os dados necessários à identificação do motivo e do objeto a
ser investigado.
Em caso de ser vislumbrada a necessidade de requerer eventual medida
cautelar, o membro assistente designado elabora uma minuta da petição cautelar e
a submete ao Subprocurador-Geral para que a chancele e encaminhe o pedido ao
Poder Judiciário.
Em regra, ao final do procedimento, o membro assistente que preside o PIC
se manifesta pelo arquivamento ou apresenta minuta de denúncia. Dependendo do
caso investigado, esses atos podem ser assinados pelo Procurador-Geral ou pelo
Subprocurador-Geral Criminal.
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Foi observado que o modelo de investigação dos procedimentos que tramitam
na atribuição originária criminal do Procurador-Geral de Justiça tem por paradigma
as investigações conduzidas nas Promotorias de Tutela Coletiva.
Neste órgão, a regra é o conteúdo probatório ser composto por prova
documental, tendo em vista que a maior incidência de casos que ali tramitam possui
ligação com fraudes em procedimentos licitatórios, crimes contra as finanças
públicas ou de menor potencial ofensivo.
As diligências verificadas nos procedimentos consultados consistiam na
expedição de ofícios para determinado órgão público com a solicitação de
informações ou pedido para que fosse encaminhada cópia de determinado
procedimento administrativo onde a suposta fraude ou fato criminoso foi praticado,
bem como resposta escrita por parte dos investigados.
A atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça atua perante órgãos
colegiados do Tribunal de Justiça, a depender da autoridade que goze da
prerrogativa de função.
No Estado do Rio de Janeiro, por força do artigo 161, IV, da Constituição
Estadual, o rol de pessoas que possuem a prerrogativa de serem submetidas a
julgamento criminal perante Órgão Colegiado do Tribunal de Justiça é extenso,
sendo composto pelas seguintes autoridades162: Juízes Estaduais, membros do
MPRJ (Procuradores e Promotores de Justiça), Deputados Estaduais, Secretários de
Estado, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Defensores Públicos e Procuradores
do Estado.
O alerta de Garcia a respeito da inconstitucionalidade da atribuição do foro
por prerrogativa de função para algumas autoridades explicitadas na Constituição do
Estado do Rio de Janeiro sem qualquer critério lógico-jurídico163 merece ser levado
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Disponível em: http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constest.nsf/PageConsEst?OpenPage. Acessado em
15/04/18.
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GARCIA, Emerson. Disponível em: https://www.conamp.org.br/pt/item/1939-foro-por-prerrogativade-funcao-nas-constituicoes-estaduais-de-onde-viemos-e-onde-chegamos.html.
Acessado
em
02/04/18. “E em relação às autoridades municipais, mais especificamente aos Vereadores, aos
Secretários Municipais e aos Comandantes das Guardas Municipais? Seria possível que a
Constituição Estadual viesse a lhes assegurar o foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de
Justiça? A nosso ver, a resposta deve ser negativa. E isso, por três razões básicas. A uma, a única
autoridade contemplada com o foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça, pela
Constituição da República (art. 29, X), foi o Prefeito Municipal, o que evidencia um silêncio eloquente
em relação às demais. A duas, a Constituição Estadual, sob pena de afronta à autonomia municipal,
não pode sujeitar autoridades do Município a uma regra específica de competência que não encontre
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em consideração, notadamente após recente decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento de questão de ordem suscitada na Ação Penal nº
937 a respeito da competência de órgãos judiciais colegiados para julgarem
autoridades que gozem da prerrogativa de função apenas para os fatos criminosos
que guardem conexão com o exercício da função, e desde que tais autoridades
ainda estejam no exercício mandato, situação que irá ocasionar evidente
esvaziamento das atividades de persecução criminal realizadas no âmbito do
GAOCRIM.
Até o ano de 1999, quando a Súmula 394 foi cancelada 164, o STF entendia
que a competência especial por prerrogativa de função prevalecia se o crime fosse
cometido durante o exercício funcional, ainda que o inquérito ou a ação penal
fossem iniciados após a cessação daquele exercício. No julgamento da AP nº 937,
prevaleceu o voto do ministro Luís Roberto Barroso, estabelecendo que, após o final
da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para
apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações
penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo
ou deixar o que ocupava, qualquer que seja o motivo165.
Na medida em que o STF restringiu o alcance do foro especial por
prerrogativa de função, haverá, consequentemente, redução dos casos de atribuição
originária do PGJ, que está diretamente ligado à competência originaria determinada
por prerrogativa de foro do Tribunal de Justiça.
Havendo superveniente diminuição do volume de trabalho, será possível ao
PGJ direcionar a sua atividade à apuração e à persecução em juízo de casos que
sejam mais graves e relacionados a crimes com nexo funcional.
A prerrogativa de foro desaparece com a cessação definitiva do exercício
funcional, cabendo ao PGJ, nestes casos, declinar de suas atribuições e encaminhar
os autos à Promotoria de Justiça com atribuição.

embasamento direto na Constituição da República. A três, especificamente em relação aos
Vereadores, a previsão do foro não refletiria uma simetria necessária em relação aos parlamentares
federais e estaduais, cujas garantias são muito mais amplas (arts. 27, § 1º; 29, VIII e 53 da
Constituição)”.
164
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Acessado em 03/05/16.
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em 03/05/16.
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Percebeu-se que as investigações que tramitam no GAOCRIM foram
instauradas, em sua maioria, internamente, mediante Procedimento de Investigação
Criminal (PIC) e raramente foi solicitado auxílio às Polícias Civil ou Federal na
investigação, em que pese a existência de algumas investigações em parceria com a
Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e com a Delegacia Fazendária.
Em dezembro de 2017, a Chefia da Polícia Civil e a PGJ celebraram convênio
integrando o trabalho da Delegacia Fazendária com o Grupo de Atribuição Originária
Criminal. O objetivo foi o de aperfeiçoar as investigações sobre crimes contra a
Administração Pública, praticados por agentes detentores de foro por prerrogativa de
função. Tal fato representou uma mudança de cultura e da possibilidade de
trabalhos conjuntos entre MPRJ e Polícia Civil no âmbito da atribuição originária
criminal166.
Nem todos os membros assistentes do GAOCRIM que cuidam da tramitação
dos Procedimentos de Investigação Criminal, cuja atribuição recai sobre o
Procurador-Geral de Justiça, possuem treinamento e expertise para a prática de atos
de investigação, sendo observado que as providências adotadas na condução de
investigações são as previstas para a produção de provas em geral, estabelecidas
no Código de Processo Penal.
Observou-se que o TJRJ exerce anômala atribuição de supervisão dos atos
de investigação da atribuição originária criminal, mas somente é provocado diante da
necessidade pontual de medida cautelar a ser cumprida no bojo do procedimento
instaurado.
Diversamente do que ocorre com os Inquéritos Policiais ou com os
Procedimentos de Investigação Criminal que tramitam nos órgãos de execução de
piso, onde a promoção de arquivamento é submetida ao Poder Judiciário para o
controle do princípio da obrigatoriedade, as promoções de arquivamento dos
procedimentos em curso na atribuição originária criminal são internamente
arquivadas.
Qualquer procedimento arquivado no âmbito da atribuição originária do PGJ
somente será submetido ao controle do Órgão Especial do Colégio de Procuradores
em caso de recurso interposto por interessados.
166
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Tal quadro revela a responsabilidade que possui o PGJ. Todos os casos de
arquivamentos de Procedimentos de Investigação Penal da alçada do chefe da
instituição deveriam ser submetidos à análise de um órgão de controle interno, que
exerceria o controle do princípio da obrigatoriedade da persecução penal.
Mas para que isso seja possível, é necessária a alteração da lei, para que
passe a prever que os arquivamentos de investigações criminais do PGJ serão
submetidos a um órgão colegiado interno para análise e homologação.
Há significativo número de arquivamentos de plano em pedidos de
instauração de investigação.
Tal decisão é publicada no Diário Oficial para que os interessados possam
exercer o direito de interpor recurso ao Colégio de Procuradores no prazo de até 20
dias, a contar da publicação.
Em regra, o Órgão Colegiado do MPRJ encarregado de examinar os recursos
contra os arquivamentos promovidos pelo PGJ homologa o que por ele foi decidido,
sendo rara a existência de decisões determinando a continuidade da investigação e
o encaminhamento do caso para o substituto legal do PGJ.
Foram constatados alguns obstáculos à investigação na referida atribuição
originária criminal, notadamente no que tange à produção probatória necessária à
elucidação de casos ocorridos em comarcas distantes da sede do órgão que
investiga o delito.
Não é praxe no MPRJ delegar a Promotor de Justiça com atribuição em
determinada Comarca mais próxima do local onde o delito ocorreu a prática de atos
de investigação ou tomada de depoimentos, ocasionando extensos deslocamentos
das pessoas envolvidas à sede do GAOCRIM para serem inquiridas, diligência que
poderia ser feita mais rapidamente por quem se encontra próximo dos fatos.
Na gestão dos últimos cinco Procuradores-Gerais, o quantitativo de
procedimentos instaurados no exercício da atribuição originária criminal e as
providências adotadas no órgão de execução são os indicados a seguir 167:

167

Em um dos casos examinados no âmbito da atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça
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assessores do agente de maior hierarquia no órgão da Administração Pública investigada.
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Ilustração 5 - Quantitativo de procedimento no GAOCRIM
PGJ
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Fonte: MPRJ.
Como se percebe, ao longo dos últimos anos a atuação no órgão de
execução com atribuição originária criminal no MPRJ teve um número pequeno de
procedimentos, se comparado com os das Promotorias de Investigação Criminal,
sendo que a maioria das poucas denúncias que foram oferecidas diziam respeito a
crimes de pequeno potencial ofensivo.
Outro ponto percebido na tramitação dos procedimentos no GAOCRIM foi a
inexistência de ato formal de indiciamento. Os procedimentos tramitam e seu fluxo é
determinado pelo membro assistente designado como relator do caso, não havendo
ato que atribua à determinada pessoa a condição de investigado e nem a adoção
das formalidades decorrentes do indiciamento, inclusive com o registro do ato no
cadastro dos órgãos de segurança pública.
Até a vigência do parágrafo sexto do art. 2º, da Lei nº 12.830/13 168, não
existia disciplina legal a respeito do indiciamento. Contudo, nos inquéritos policiais
era comum a autoridade policial atribuir a determinado cidadão a prática delitiva no
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pelo Delegado de Polícia. Brasília, DF, 1995.
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inicio da investigação e, ao indiciá-lo, determinava a realização das comunicações
aos órgãos de segurança.
Em relação ao MPRJ, poder-se-á argumentar que tal ato não é formalizado
porque cabe a ele oferecer a denúncia. No entanto, ainda que não exista ato formal
de indiciamento, no momento de ouvir determinada pessoa, deve ela ser qualificada
como investigada ou testemunha, para que possa lançar mão de certas
prerrogativas próprias da condição de investigado, dentre elas o direito ao silêncio.
A reconstrução histórica do fato pretérito que possua relevância penal se
inicia com questionamentos sobre o ocorrido e se dinamiza pela coleta objetiva da
maior quantidade de dados que permitam a identificação das fontes de prova,
terminando com a formulação conclusiva do titular da ação penal de um juízo
positivo ou negativo a respeito do procedimento instaurado.
Poucos procedimentos que tramitaram no GAOCRIM contaram com a
cooperação de órgãos que atuam em procedimentos extrajudiciais, como os
Tribunais de Contas e as Delegacias Especializadas, ou mesmo das Promotorias de
Justiça de Tutela Coletiva.
Contudo, a partir de 2017 o Tribunal de Contas passou a encaminhar cópia
dos processos de tomadas de contas que lá são julgados, sempre que os auditores
responsáveis pela auditoria encontraram indícios da prática de crimes contra a
Administração Pública, parecendo que a mudança do marco regulatório de controle
interno dos atos da Administração Pública Estadual, de que se fez referência no
capítulo anterior, começa a produzir resultados, na medida em que um órgão de
fiscalização e auditoria estruturado e o MPRJ passam a andar de mãos dadas na
repressão aos atos de corrupção e lavagem de dinheiro.
A título de exemplo, em um dos casos que foi encaminhado pelo TCE, foi
instaurado Procedimento de Investigação Criminal para apurar a conduta do alcaide
de determinado município na dispensa de licitação de pessoa jurídica que atuava na
prestação de serviço de telemarketing.
Na análise do referido processo, os auditores constataram irregularidades na
elaboração da planilha de preços, em que mais de vinte empresas participaram da
retirada do edital, mas apenas três disputaram o certame, sendo constatado que
duas delas pertenciam aos mesmos sócios. Foi verificado, ainda, que no contrato do
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serviço que seria prestado havia a previsão de pagamento de um software
totalmente desnecessário.
Com a remessa da documentação pelo TCE ao GAOCRIM, foram coletados
dados das pessoas que interagiam no referido contrato celebrado entre a Prefeitura
e a empresa vencedora, identificando, assim, que parte do valor do contrato era
entregue, mensalmente e em espécie, ao Prefeito Municipal e a um dos seus
Secretários, sendo os dois denunciados por fraude à licitação e lavagem de dinheiro.
Se no curso da investigação de qualquer procedimento que tramita no GAOCRIM for
verificada a atipicidade penal do fato, mas constatada a sua relevância como ato de
improbidade administrativa, o PGJ encaminhará os autos à Promotoria de Justiça
com atribuição, salvo se o investigado for uma das pessoas
relacionadas no art. 29, VIII, da Lei n° 8.625.
Por fim, merece ser pontuado, conforme referenciado no capítulo sobre a
evolução histórica do MPRJ, que, no ano de 2016, a Resolução GPGJ nº 2.074
criou, na estrutura da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o
Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (GAECC), que conta com
cerca de seis Promotores de Justiça atuando em regime de dedicação exclusiva e
afastados de seus órgãos de execução, e onze em regime de auxílio.
Entre os anos de 2016 e 2018, o GAECC propôs, na área de improbidade
administrativa, uma média de uma ação a cada 15 dias, totalizando 40 ações civis
públicas que somam dois milhões de reais passíveis de devolução aos cofres
públicos, já ofereceu 11 denúncias e ingressou com diversas ações cautelares.
Encontram-se

em

tramitação

no

GAECC

cerca

de

400

procedimentos

investigatórios.

3.4 Da atribuição dos Grupos de Atuação Especializada

Descreveu-se que, a partir do ano de 2007, o MPRJ passou a contar com
uma estrutura colegiada, formada por Promotores de Justiça que, voluntariamente
afastados de seus órgãos de execução, começaram a prestar auxílio às diversas
Promotorias de Justiça espraiadas pelo Estado do Rio de Janeiro.
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Inicialmente, as duas estruturas criadas foram a Coordenadoria de Combate à
Sonegação Fiscal (COESF)169 e o Núcleo de Combate ao Crime Organizado
(NCCO)170.
A COESF foi inicialmente constituída para atuar no enfrentamento aos crimes
contra a ordem tributária estadual e municipal, mas, como sua atribuição era a de
prestar auxílio à 24ª PIP (que atuava nos inquéritos da Delegacia Fazendária),
passou a receber diversos inquéritos que apuravam crimes contra a Administração
Pública, fato que resultou no oferecimento de denúncias e na deflagração de
operações que ocasionaram o afastamento cautelar e até mesmo a demissão de
diversos funcionários públicos171.
O NCCO foi o precursor dos grupos especializados no MPRJ e atuava no
combate à criminalidade violenta. Foi através de suas ações que o Judiciário
fluminense passou a conhecer e decidir sobre medidas cautelares que atingiram o
poder paralelo das milícias172. O NCCO atuava em auxilio às Promotorias de Justiça
nos inquéritos policiais instaurados na DRACO (Delegacia de Repressão ao Crime
Organizado), entidade que possuía o maior número de investigações sobre o crime
organizado no Rio de Janeiro.
No ano de 2010, o NCCO foi transformado no Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado – GAECO –, criado pela Resolução GPGJ nº
1.570/2010. O GAECO está vinculado à Subprocuradoria-Geral de Justiça de
Atribuição Originária Institucional e Judicial, e sua atribuição abrange todo o Estado.
O grupo está instalado no terceiro andar da Avenida Marechal Câmara, 370, Centro,
na própria sede do MPRJ. A resolução que transformou o NCCO no GAECO dispôs
sobre a sua finalidade, estrutura, composição e atribuições.
O GAECO possui 27 Promotores de Justiça atuando diretamente nos
cadernos de investigação que são direcionados ao grupo. Seis Promotores de
169

Disponível em: https://www.mprj.mp.br/documents/20184/418884/res1379.pdf. Acessado em
21/10/18.
170
Disponível em: https://www.mprj.mp.br/documents/20184/418891/Resolucao_PGJ_1570.pdf,
Acessado em 21/10/18.
171
Disponível
em:
https://www.cnpg.org.br/index.php/noticias-outros-mps/21-mprj/362-coesfdenuncia-quatro-por-lavag. Acessado em 22/10/18.
172
Disponível
em:
https://mp-rj.jusbrasil.com.br/noticias/1874109/chico-bala-e-escangalhadodenunciados-pelo-nucleo-de-combate-ao-crime-organizado-do-mprjem-de-dinheiro-com-verbas-dasaude. Acessado em 22/10/18.
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Justiça estão afastados de suas titularidades e trabalham em regime de dedicação
exclusiva. Os demais atuam em regime de auxílio, sem afastamento das atribuições
afetas à Promotoria de Justiça onde estão lotados e participam de investigações
afetas à área territorial ligada ao CRAAI ao qual sua Promotoria pertence.
Administrativamente, o grupo é atendido por dez servidores. Quatro são
assessores jurídicos, quatro, técnicos administrativos que exercem atividades
burocráticas na secretaria do grupo, e dois agentes de investigação, sendo um
policial civil e um policial federal, que foram cedidos pelo órgão de origem ao grupo.
Toda investigação a cargo do GAECO é formalmente precedida de pedido de
auxílio, formulado por um Promotor de Justiça titular de PIP ou de outro órgão de
execução com atribuição criminal. Eventualmente, surgem comunicações de DisqueDenúncias diretamente encaminhadas ao GAECO. Percebeu-se que, se a notícia de
fato que der entrada no Grupo for nova, ela é imediatamente encaminhada à
Coordenação da Central de Inquéritos do órgão com atribuição para a adoção das
medidas cabíveis.
Se o fato for conexo a uma investigação já em andamento, permanecerá no
GAECO e será anexada aos autos do respectivo procedimento. O GAECO possui
um catálogo com os dados dos denunciados, mas não há controle sobre as pessoas
que já foram investigadas pelo grupo e nem confronto entre o número de
investigados e denunciados nas diversas operações realizadas, fato que merece um
olhar atento do Coordenador do Grupo, com o objetivo de aperfeiçoar o sistema de
controle e banco de dados a disposição do órgão.
O Grupo está dividido em equipes, cuja atribuição está adstrita à determinada
área territorial vinculada aos CRAAIs, sendo elas: Equipe Alfa (CRAAI da Capital),
Equipe Beta (CRAAI Niterói e São Gonçalo), Equipe Sigma (CRAAI Campos e
Itaperuna), Equipe Delta (CRAAI Cabo Frio e Macaé), Equipe Ômega (CRAAI Barra
do Piraí, Volta Redonda e Piraí), Equipe Capa (CRAAI Petrópolis, Teresópolis e
Nova Friburgo) e Equipe Gama (CRAAI Duque de Caixas e Nova Iguaçu).
No ano de 2015, o GAECO editou a Ordem de Serviço nº 01/15, delimitando
as funções do pessoal que realiza atividade meio no Grupo, bem como o seu
funcionamento, notadamente no que se refere à atividade fim voltada à apuração de
fatos cujos aspectos criminais atraem a participação específica do Grupo. A entrada,
a saída e a tramitação dos Inquéritos Policiais e Procedimentos de Investigação
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Criminal são, via de regra, registradas no sistema eletrônico do MGP, mas não há
compatibilidade com os registros realizados fisicamente nos autos.
A título de exemplo, pode ser citada a diferença percebida entre a data da
entrada física do procedimento na secretaria do Grupo e sua devolução pelo
Promotor de Justiça responsável pelo caso, o que é materializado de uma forma nos
autos, e de outra no sistema do MGP. Percebeu-se que, em geral, não há o registro
da remessa do procedimento ao Promotor de Justiça e posterior devolução à
Secretaria, dificultando a análise quanto ao cumprimento dos prazos e do fluxo
procedimental realizado.
Diferentemente do GAOCRIM, os Procedimentos de Investigação Criminal
que tramitam no GAECO possuem Portaria inaugural e o rol de diligências reputadas
essenciais ao esclarecimento do fato investigado. O grupo analisa os procedimentos
e, caso haja necessidade, ajuíza medidas cautelares de afastamento de sigilos
bancários, telefônico e fiscal, pedidos de prisões cautelares, requerimentos para a
utilização de ação controlada, infiltração e interceptação telefônica.
A estrutura do grupo ainda é tímida, face ao número de procedimentos e à
complexidade dos casos que lhe são encaminhados. Fato que merece um olhar
apurado do PGJ é a designação do grupo para atuar após o pedido de auxilio de
determinada Promotoria de Justiça.
De acordo com dados fornecidos, no ano de 2018 o Grupo ofereceu 517
denúncias e os crimes que mais exigiram a sua atuação foram os delitos de tráfico
de entorpecentes, homicídios, corrupção, quadrilha armada, organização criminosa e
lavagem de dinheiro. Mais de seis mil pessoas foram denunciadas, sendo que 119
por lavagem de dinheiro.
Percebe-se que o maior índice de denúncias e denunciados recai sobre os
delitos de tráfico, corrupção e organização criminosa, não havendo correspondente
índice de denúncias para o delito de lavagem de dinheiro, que ostenta um baixo
número de denúncias, mas uma média considerável de denunciados, conforme
ilustração a seguir:

116
Ilustração 6 - Número de denúncias x denunciados
Tipos penais

Denúncias

denunciados

média

Tráfico

139

2899

20,85

Milícia

55

403

7,32

Lavagem de dinheiro

12

119

9,91

Homicídios

97

325

3,35

Fraudes em licitações

27

233

8,62

Corrupção, organização

182

2236

12,28

496

6098

12,29

criminosa
Total

Fonte: MPRJ

É possível constatar que o número médio de pessoas denunciadas varia de
acordo com a tipologia penal, sendo que, no delito de tráfico de drogas, em cada
inquérito esclarecido são denunciadas, em média, 20 pessoas, e para o delito de
lavagem de dinheiro, a média é de nove por inquérito finalizado.
Tais números revelam que o GAECO tem se caracterizado por uma atuação
repressora em casos em que há pluralidade de atores envolvidos, atestando que sua
atuação tem por foco principal o enfrentamento à criminalidade organizada e
violenta. Por outro lado, esse elevado número de envolvidos nos casos denunciados
suscita a discussão sobre a existência de todas as circunstâncias indiciárias para
cada um dos acusados contidos na denúncia. Com efeito, a instauração do processo
penal se legitima apenas quando subsistir a justa causa.
Dentre os denunciados, os atores sociais que aparecem com maior
frequência nos Inquéritos Policiais e nos Procedimentos de Investigação Criminal
que resultaram em ação penal, são policiais militares e ex-policiais militares
(aproximadamente 900) e policiais civis e ex-policiais civis.
Tal quantitativo numérico indicia que a atividade desenvolvida pelo Grupo
contra a criminalidade violenta tem como um de seus principais sustentáculos atores
que integram a própria estrutura dos órgãos de segurança pública estatal, e os
números revelam uma atuação proeminente do GAECO no enfrentamento ao delito
de tráfico de drogas, bem como nos delitos de organização criminosa, quadrilha
armada e no enfrentamento aos diversos tipos de corrupção.
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A remessa da investigação dos casos envolvendo agentes públicos de
segurança pública para o GAECO corrobora a despersonalização do procedimento
investigatório, tendo em vista a formação do Grupo enquanto órgão colegiado. Este
arranjo sana, em alguma medida, o problema de personalização das investigações
feitas pelo membro do MP nos crimes de alta periculosidade, convertendo-se, por
conseguinte, em medida de segurança à integridade física dos Promotores de
Justiça.
Percebeu-se, ainda, que a prática de se encaminhar ao GAECO as
investigações envolvendo a criminalidade organizada resultou numa redução dos
inquéritos policiais que investigavam crimes complexos, notadamente os de
corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa nas Centrais de Inquéritos.
Ilustração 7 – Número de auxílios solicitado ao GAECO

Percentual de Auxílios/Ano
2010
2%

2012
8%

2016
30%

2015
26%

2011
3%

2013
12%
2014
19%

Fonte: MPRJ

Os dados a respeito dos pedidos de auxílio formulados ao GAECO entre os
anos de 2010 e 2016 demonstram o exponencial aumento de solicitações das
diversas Promotorias de Justiça com atribuição em Investigação Penal para que o
procedimento que tramitava isoladamente sob responsabilidade de um único
Promotor de Justiça passasse a ser conduzido pelo grupo. De acordo com os
registros citados, pode-se inferir que no ano de 2010 foram feitos 70 pedidos de
auxílio ao GAECO, e os números foram aumentando ao longo dos anos: 104 em
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2011, 242 em 2012, 363 em 2013, 555 em 2014, 766 em 2015 e 904 pedidos
formulados no ano de 2016.
As Promotorias de Justiça de investigação penal deixaram de investigar
crimes complexos e, em sua maioria, só oferecem denúncia nos inquéritos em que
as Delegacias de Polícia conseguem concluir as investigações, geralmente por
crimes de pouca complexidade.
A prática de transferir para o GAECO a carga de trabalho das investigações
envolvendo o tráfico de drogas, os grupos paramilitares, e as organizações
criminosas implantadas no seio do serviço público ocasionou um aumento do volume
de trabalho do Grupo, que nem sempre consegue oferecer, ao mesmo tempo,
denúncia pelo crime de lavagem de dinheiro e pelo crime antecedente.
A complexidade da apuração e o tempo de esclarecimento de todas as etapas
e pessoas envolvidas no crime de lavagem nem sempre possibilita a finalização da
apuração de todos os crimes identificados e que estão num mesmo caderno de
investigação do Grupo173.
A investigação envolvendo a ocultação ou dissimulação da natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores
provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, o que corresponde à
tipificação do crime de lavagem de dinheiro, requer tempo para identificação das
fases, localização dos bens e valores, bem como das pessoas que participaram do
delito.
Numa investigação de tráfico de entorpecentes, por exemplo, o elemento
tempo é primordial para a deflagração da operação e nem sempre é possível,
mesmo identificando parte dos envolvidos na traficância, prosseguir rumo ao
esclarecimento do crime de corrupção e lavagem de dinheiro.
173

A partir da deflagração das operações denominadas Dominação 1 e Dominação 2, o GAECO
ofereceu denúncia em desfavor de 15 pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato e
organização criminosa, bem como imputações de crimes contra a Administração Pública praticados
em determinado município do Estado do Rio de Janeiro. As investigações apontaram que uma
organização criminosa lavava o dinheiro obtido ilicitamente através da prática de tráfico ilícito de
entorpecentes e do crime de peculato. Em outra frente, o GAECO ofereceu denúncia em desfavor de
um ex-Delegado por lavagem de dinheiro, ao constatar que este se valia de “laranjas” para ocultar a
propriedade de um apartamento que teria sido adquirido através da prática de atos de corrupção. A
denúncia afirma que à época em que exercia o cargo, teria formado, com outros policiais civis, uma
organização criminosa que visitava empresas e, identificando ou não a prática de crimes, exigia o
pagamento de propina, a fim de evitar prisões, autuações, e até mesmo futuras visitas da equipe
policial ao local. Disponível em : https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/50905.
Acessado em 21/11/17.
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A título de exemplo, num dos procedimentos consultados, a análise dos
extratos bancários obtidos após o deferimento de quebra de sigilo apontava o
volume do principal lançamento a crédito em determinada data, o montante de
depósitos em dinheiro, débitos e saques, quais eram os depositantes e destinatários
dos valores movimentados por cada investigado, e isso poderia demorar meses para
que se tivesse base segura para a deflagração da operação e o oferecimento da
denúncia de todos os envolvidos na lavagem.
De igual forma, no monitoramento de usuários em redes sociais, é possível a
obtenção de dados do investigado, seu telefone, endereço de IP (Internet Protocol,
uma chave numérica que identifica mundialmente um dispositivo de determinada
rede de computador), os registros de acesso e listagens de amigos adicionados,
bem como dos grupos de que o investigado participa, além das mensagens
instantâneas trocadas com outros usuários.
Contudo, é importante que haja adequado registro e documentação das
provas e evidências coletadas na investigação, de forma a assegurar a sua
disponibilidade, confiabilidade e confidencialidade, uma vez que estas podem se
tornar a base para uma futura ação penal, o que nem sempre coincide com o
esclarecimento do crime antecedente e o da lavagem de dinheiro.
Foi possível perceber a intensa atividade de investigação do GAECO na
tentativa de esclarecer os crimes que estão sob sua atribuição, sendo comum a
solicitação de Relatório de Inteligência Financeira ao COAF e a elaboração de
relatório de vínculos para a demonstração de elos entre pessoas físicas e jurídicas
referenciadas na investigação. As principais dificuldades percebidas guardam
relação com o momento temporal em que o crime foi praticado e o andamento das
investigações, tendo em vista que, quanto maior o tempo decorrido, mais difícil se
torna o seu esclarecimento.
Em alguns procedimentos, foi possível verificar a dificuldade de se aferir o
montante de recursos públicos desviado de determinada municipalidade. Em troca
de vantagem indevida, uma organização criminosa se infiltrou no seio da
Administração Pública para garantir que corruptores seriam contemplados com
contratações ou fornecimento de bens e serviços sem licitação, abrindo espaço para
o desvio de dinheiro que se materializava através da prática ou da omissão de atos
de ofício, como licitações fraudadas, autorização para contratações diretas, ausência
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de fiscalização nos serviços eventualmente prestados, pagamento de dívidas
inexistentes174.
Toda essa dinâmica fática envolvendo a comprovação dos inúmeros atos
realizados no bojo de procedimentos administrativos demanda tempo para ser
identificada. A espera pela decisão judicial sobre pedidos cautelares também é um
fator que impacta negativamente o andamento da investigação. A demora na análise
de um requerimento de interceptação telefônica, por exemplo, acarreta atraso na
obtenção da autorização a ser encaminhada à operadora telefônica, prejudicando o
sucesso da investigação.
Percebeu-se que a atuação do GAECO no enfrentamento à criminalidade
violenta ocasiona ameaças contra a vida dos atores sociais que interagem na
persecução penal de tais delitos. Exemplos não faltam em várias partes do mundo
em que investigadores são mortos a mando de quem faz da criminalidade seu meio
de vida. O caso Juiz Giovanni Facone 175, morto no ano de 1992 pela máfia da Cosa
Nostra, na Itália, bem como o do Promotor de Justiça de Minas Gerais, Francisco
José Lins do Rego Santos176, assassinado em 2002, em virtude de sua atribuição
para investigar irregularidades em postos de combustíveis em Belo Horizonte.
Ameaças de morte a Promotores de Justiça e a segurança destes por parte
da Procuradoria-Geral de Justiça foram facilmente percebidas durante a realização
da pesquisa, sendo comum visualizar a chegada de policiais fortemente armados
acompanhando alguns integrantes do Grupo durante seus deslocamentos.
Há ato normativo expedido pelo Conselho Nacional do Ministério Público e
pelo próprio MPRJ instituindo um sistema que visa proteger a integridade física de
membros e de seus familiares diante de situação de risco decorrente do exercício da
função, devendo ser adotadas as medidas protetivas para a proteção pessoal do
agente ministerial.

174

O caso versava sobre quatro servidores e dois sócios de uma empresa de eventos que praticaram
atos de corrupção e fraudes à licitação, entre os anos de 2010 e 2016. Disponível em:
https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/51401?p_p_state=maximized. Acessado em
21/11/17.
175
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/20/internacional/1495267024_359932.html.
Acessado em 17/05/18.
176
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2601200221.htm. Acessado em
17/05/18.
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Dentro dessa lógica de proteção, onde a premissa é a de que cabe ao Estado
garantir a segurança dos atores sociais que atuam no enfrentamento à criminalidade
violenta, a utilização de manifestação coletiva por parte da equipe do Grupo
responsável pela investigação e a substituição do nome/matrícula e da assinatura do
agente público por um código alfanumérico, fornecido pela mais alta autoridade da
entidade da qual faz parte quem se manifestou ou decidiu, podem contribuir para
fornecer um critério de impessoalidade na condução das investigações.
3.5 Da atribuição das Promotorias de Investigação Penal

As Promotorias de Investigação Penal surgiram no MPRJ em 1991, quando o
Poder Judiciário e o Ministério Público editaram atos normativos regulamentando a
forma de tramitação dos Inquéritos Policiais.
O Provimento nº 255, de 09/04/1991, da Corregedoria-Geral do TJRJ,
estabeleceu uma nova sistemática na tramitação dos inquéritos policiais, pois proibiu
sua distribuição desacompanhada de denúncia, promoção de arquivamento ou
requerimento de medida cautelar. O fato levou o MPRJ a editar, na mesma data, a
Resolução nº 438/91, subscrita pelo Procurador-Geral de Justiça, criando as
Centrais de Inquéritos Policiais e as Promotorias de investigação Penal (PIPs).
Para o suporte administrativo dessas Promotorias de Justiça de Investigação
Penal, foram criadas três Centrais de Inquéritos. A primeira Central alcança as
circunscrições territoriais das Delegacias de Polícia da Comarca da capital. A
segunda Central, as delegacias da área territorial da Baixada Fluminense, e a
terceira Central, as delegacias da área territorial de Niterói e São Gonçalo.
Foi com o surgimento das PIPs que o MPRJ passou a ter uma postura mais
atuante na fase embrionária da persecução, realizando diretamente as diligências
necessárias ao esclarecimento do fato-crime ou acompanhando os inquéritos que
tramitavam na polícia e neles lançando suas manifestações.
Em 1994, conforme relatado por Frossard e Biscaia 177, o Setor de Inteligência
da Polícia Militar encaminhou ao Procurador-Geral de Justiça, reservadamente, um
relatório contendo informações a respeito de uma organizada estrutura da cúpula da
177

Frossard e Biscaia participaram de um painel na Amperj, onde detalharam o referido evento.
Disponível em: http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/55107. Acessado em 20/03/18.
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contravenção penal no Rio de Janeiro, com referências ao local onde era guardada
a contabilidade do jogo do bicho. O relatório apontava para indícios de atos de
corrupção que ligavam autoridades públicas à cúpula da contravenção. O
documento esclarecia que a “contabilidade do bicho” era registrada em diversos
livros (à época não havia sistema eletrônico de lançamento contábil), e em suas
anotações constavam dados sobre uma relação promíscua entre os contraventores
e autoridades públicas (pessoas do Executivo, parlamentares, Delegados, além de
juízes e membros do Ministério Público), que recebiam valores em dinheiro.
Com base nesses dados de inteligência policial, o MPRJ decidiu organizar, no
âmbito da Central de Inquéritos, uma equipe composta por reduzido grupo de
promotores e preparou uma operação sigilosa que contou com a participação de
policiais militares cedidos pela Secretaria de Segurança Pública.
Após o planejamento do que seria feito, o MPRJ requereu ao TJRJ uma
medida cautelar de busca e apreensão, que foi deferida. Por razões de segurança e
para evitar eventual vazamento da operação, os mandados foram entregues nas
mãos dos promotores de justiça e cumpridos numa residência, conhecida como a
“fortaleza do Castor”.
Os atores sociais que participaram da apreensão se surpreenderam, pois não
havia apenas a contabilidade das bancas pertencente a Castor de Andrade, na
época uma figura bastante conhecida no Rio de Janeiro, mas a contabilidade de
outros exploradores do jogo do bicho do Rio de Janeiro.
Merece ser esclarecido que nessa época não havia previsão legal para a
atuação investigativa do Ministério Público. O MPRJ investigou diretamente esse
flanco da corrupção instalada no Estado do Rio de Janeiro e realizou uma operação
com enorme repercussão na mídia178.
Nada antes disso se compara ao que aconteceu com o MPRJ no dia
31/03/94, quando foi deflagrada a operação. O MPRJ concentrou esforços no
sentido de apurar o que constava no material apreendido e denunciar os envolvidos.
Dentre o que foi apurado estava uma lista com os nomes de algumas autoridades e
os valores que supostamente a elas eram entregues. A lista ficou conhecida como “a

178

Disponível em: https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/castor-de-andrade-chefao-do-bichocria-imperio-base-de-bala-corrupcao-21182564. Acessado em 10/04/17.
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Lista do Castor”. Em pouco mais de um mês, a investigação estava concluída e a
denúncia foi encaminhada ao Órgão Especial do TJRJ.
Além de cinco “banqueiros” do jogo do bicho, a investigação encontrou
indícios de prática dos crimes de corrupção passiva e ativa envolvendo diversos
agentes públicos179, entre eles, pelo menos um Deputado e um Juiz que eram
acusados de receber propina da contravenção, além de diversos integrantes da
Polícia Civil e Militar.
Em termos de evolução histórica do MPRJ, o dado fundamental e fácil de
constatar é que, se não existisse a Central de Inquéritos, dificilmente esse trabalho
teria sido organizado. O Procurador-Geral não dispunha de uma assessoria de
atribuição originária estruturada para realizar aquela investigação.
O que ocorreu foi uma conjugação de fatores, onde foi possível mobilizar os
promotores, que se prontificaram a atuar na busca e apreensão, e depois na
assessoria originária. Tal fato possibilitou que, com base na investigação direta
realizada e em curto espaço de tempo, a denúncia fosse formalizada e encaminhada
ao Judiciário.
Naquele tempo não se discutia a legitimidade do Ministério Público para
realizar atos de investigação e não havia precedente no país de investigação
semelhante. Até então, esse tema era uma matéria estranha, discutida apenas
academicamente, mas sem qualquer questionamento prático perante os Tribunais.
A partir dessa investigação vários membros de outros estados passaram a se
interessar pela estrutura das Promotorias de Investigação Penal e o modelo das
Centrais de Inquéritos foi replicado em vários estados 180.
Esse trabalho em conjunto elevou o MPRJ a um patamar invejável, tendo se
tornado, à época, um modelo na área de investigação criminal. A Central de
Inquéritos, além de ter as Promotorias de Justiça com atribuição especifica para
investigar, era um ambiente onde os trabalhos eram feitos em conjunto.
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Disponível em: http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/reportagens/eacute-bicho-9646423.
Acessado em 15/03/18.
180
O Supremo Tribunal Federal enfrentará essa questão e julgará se é constitucional ato
administrativo da Corregedoria-Geral de Justiça que determina a tramitação direta de inquérito policial
entre o Ministério Público e a Polícia Civil. O Plenário Virtual da Corte, por maioria de votos, já
reconheceu que a matéria discutida no Recurso Extraordinário nº 660.884 possui repercussão geral,
não havendo data para a sessão de julgamento.
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Com a edição do Provimento do Corregedor-Geral do TJRJ181, os
Procedimentos de Investigação de Crimes somente poderiam ser distribuídos ao
protocolo do Poder Judiciário para posterior encaminhamento às Varas Criminais
quando houvesse oferecimento de denúncia ou queixa, pedido de arquivamento ou
o requerimento de alguma medida cautelar (requerimento de situação urgente que
deve ser analisado por uma autoridade judiciária com atribuição criminal, como por
exemplo, um pedido de prisão, uma busca e apreensão ou uma quebra de sigilo
telefônico) a ser apreciada, ou auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade
policial.
Antes de tal ato normativo havia consenso na prática forense fluminense de
que não cabia ao juiz criminal se imiscuir na atividade de investigação, indeferindo o
pedido do Ministério Público para que o Inquérito Policial retornasse à Delegacia de
Polícia. Essa prática levou alguns juízes do Rio de Janeiro a determinarem ao
cartório da Vara Criminal a realização de ato ordinatório para que os Inquéritos
Policiais que lá ingressassem fossem enviados imediatamente ao Ministério Público
e depois retornassem à polícia judiciária, salvo quando o motivo da remessa ao
Poder Judiciário fosse para análise de requerimento de medida cautelar.
O apoio administrativo prestado pela Central de Inquéritos possibilita o
recebimento dos procedimentos encaminhados pelas Delegacias de Polícia, o envio
de tais procedimentos às Promotorias de Justiça com atribuição, devolvê-los às
Delegacias ou remetê-los ao Poder Judiciário quando oferecida a denúncia,
promovido o arquivamento ou requerida eventual medida que deve ser apreciada
pelo juiz, além do suporte administrativo para a realização de diligências
complementares. Os Promotores das Promotorias de Investigação atreladas às
Centrais de Inquéritos atuam exclusivamente na fase de investigação. Após a
judicialização do procedimento investigatório, transformado em ação penal, a
atribuição para atuar no caderno de investigação é transferida para o Promotor de
Justiça com atribuição junto à Vara Criminal para onde a referida ação penal for
distribuída182.
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O Provimento nº 255/91 e demais atos normativos que regulamentaram a distribuição de
Inquéritos Policiais e outras peças informativas criminais estão anexados a esta pesquisa.
182
Como já referenciado, as ações penais propostas pelo GAECO geralmente recaem em face de
uma multiplicidade de réus e são encaminhadas à Vara Criminal, onde o Promotor que vai assumir o
acompanhamento do processo geralmente não possui conhecimento da fase investigativa.
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Há em cada Central de Inquéritos um Promotor de Justiça Coordenador, que
além da atribuição para atuar nos Inquéritos Policiais e nos Procedimentos de
Investigação Criminal, é o administrador de tal estrutura. É dele a tarefa de
solucionar os problemas burocráticos, organizar a distribuição dos funcionários e
estagiários, bem como decidir sobre solicitação de material necessário ao
desempenho das tarefas, entre outras solicitações. Releva anotar que o
Coordenador da Central de Inquéritos não possui ingerência sobre a atuação
funcional dos Promotores de Justiça que atuam na atividade fim nas Promotorias de
Investigação Penal.
As Centrais de Inquéritos são compostas por diversas Promotorias de
Investigação Penal. A 1ª CI possui 31 Promotorias de Investigação Penal, que atuam
perante 67 Delegacias de Polícia. A 2ª Central possui 9 Promotorias atuando
perante 12 Delegacias de Polícia e a 3ª Central, 14 Promotorias de Justiça que
atuam perante 20 Delegacias de Polícia. As Promotorias de Justiça de Investigação
Penal da 1ª CI estão sediadas em imóveis próprios do MPRJ183, sendo a maior parte
delas no Centro da Cidade.
O lócus destinado para que os órgãos de execução do Ministério Público
cumpra o seu múnus de investigar crimes no Rio de Janeiro é composto por
contingente humano integrado por um Promotor de Justiça, um assessor jurídico, um
secretário, um estagiário forense, estagiários de ensino médio (comum a todas as
Promotorias) que executam tarefas voltadas para o esclarecimento dos fatos
investigados.
Com uma estrutura de aproximadamente 150 funcionários, a 1ª Central de
Inquéritos

recebe

mensalmente

entre

20

e

30

mil

Inquéritos

Policiais,

aproximadamente 600 representações subscritas por cidadãos que comparecem em
sua sede, e 70 encaminhadas através da Ouvidoria-Geral do MPRJ.
Com exceção das Promotorias de Justiça que trabalham com as Delegacias
Especializadas, cada Promotoria de Justiça é responsável pelos procedimentos
criminais relativos a crimes ocorridos em determinada área territorial.
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A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 17ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 28ª e 30ª PIP’s
estão sediadas na Av. Nilo Peçanha, nº 12, 2º e 3º andares – Centro. A 7ª, 13ª, 16ª, 18ª, 20ª, 21ª,
27ª, 29ª e 31ª PIP’s, na Rua José Figueiredo, nº 320, grupos 103 e 104 - Blocos 01 e 02, Barra da
Tijuca. A 19ª PIP fica na Estrada dos Bandeirantes, nº 363 – Taquara.
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É perceptível que o efetivo de funcionários que laboram nas Centrais de
Inquéritos é insuficiente para a demanda de investigações. Foi possível ouvir um dos
servidores afirmar, enquanto realizava suas tarefas de rotina, que o volume de
trabalho tinha aumentado muito após o fim do convênio celebrado entre o Ministério
Público e a Secretaria de Segurança Pública para transmissão de informações
através do Sistema de Controle Operacional (SCO).
É necessário esclarecer que a Secretaria de Segurança do Estado do Rio de
Janeiro, através do Decreto Estadual nº 25.599, de 22 de setembro de 1999, criou o
Grupo Executivo do Programa Delegacia Legal que padronizou a rotina policial por
meio da informatização. Todo o trabalho policial, que antes era realizado por meio de
formulários impressos, digitados ou datilografados, passou a ser realizado e
gerenciado no Sistema de Controle Operacional - que ficou conhecido como o SCO nas novas Delegacias Legais. MPRJ e Polícia Civil possuíam um convênio que
possibilitava a tramitação virtual dos Inquéritos Policiais.
O encerramento do SCO trouxe alguns problemas. O retorno da tramitação
física dos inquéritos se refletiu no momento da entrega e recebimento dos autos
pelas diversas Delegacias, deslocando-se até as Centrais de Inquéritos.
A tramitação dos inquéritos policiais na 1ª Central de Inquéritos é
regulamentada por uma Ordem de Serviço nº 01/16, ato normativo editado no ano
de 2016, e que disciplina, além da rotina dos servidores e estagiários que executam
atividade meio no órgão, o funcionamento do protocolo de entrada e saída de
Inquéritos Policiais, bem como o do setor de digitação, mas que não vincula nenhum
Promotor de Justiça da PIP no que se refere à atividade fim de buscar o
esclarecimento do crime.
Foi constatado no lócus atraso na abertura de vista dos Inquéritos Policiais ao
Promotor de Justiça com atribuição. De acordo com a previsão contida na Ordem de
Serviço, os Inquéritos Policiais somente poderiam permanecer na Sala de Inquéritos
aguardando o encaminhamento ao setor de digitação por até 30 dias, mas ali
permaneciam por muito mais.
Em que pese seja compreensível que a estrutura do Ministério Público ainda
estivesse se adaptando à nova realidade fática de retorno da tramitação física dos
Inquéritos Policiais após o término do convênio com a Polícia Civil, constatou-se que
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o demasiado lapso temporal de tramitação do Inquérito Policial até a efetiva abertura
de vista ao membro já podia ter sido ser abreviado.
Foi observado o trabalho realizado pela Secretaria das Promotorias de
Investigação, sendo visualizado atores sociais envoltos em pilhas de Inquéritos
Policiais, a maioria com capa cinza, alguns mal conservados em virtude do tempo de
tramitação, diversos carimbos e etiquetas impressas, com pequenos despachos já
prontos e que seriam dispostos em cima das mesas de trabalho, para serem
assinados pelo Promotor de Justiça com atribuição na referida investigação, e um
contingente de estagiários de nível médio e superior, a quem são incumbidas tarefas
rotineiras como as de produzir cópias, separar e encaminhar os Inquéritos Policiais a
seu destino.
O primeiro contato no órgão de execução resultou em um diálogo com um
funcionário que se desculpou por não poder ficar muito tempo respondendo
perguntas, devido ao trabalho exigir sua atenção constante à frente do computador.
Em tom de brincadeira, alertou que dificilmente obteria algo útil com os Promotores
de Justiça, pois estes viviam trancados nos gabinetes.
Os assessores jurídicos são nomeados para o exercício de cargos em
comissão de livre nomeação e exoneração, e foram arredios em prestar informações
sobre a rotina vivida no órgão de execução.
A Promotoria de Justiça é dotada de estagiários forenses. Um deles, ao ser
questionado sobre o que efetivamente fazia na Promotoria de Justiça, esclareceu
que cumpria expediente de quatro horas por dia e era encarregado de fazer a leitura
dos “inquéritos mais simples”, separá-los pelo tema constante da capa, ano, tipo de
artigo e se havia ou não pedido de prisão.
Como já foi explicitado, o órgão de execução é categorizado nesta pesquisa
como uma parte da estrutura do MPRJ que serve de suporte e abriga
administrativamente o atuar dos atores sociais da persecução penal que ali
trabalham, havendo diversos atos que são praticados.
A baixa do Inquérito Policial é a de maior frequência, e é um instrumento
utilizado pelo Promotor de Justiça quando verifica que os elementos que constam do
IP não são suficientes para o encerramento da investigação, seja para o
oferecimento da denúncia ou o arquivamento do mesmo.
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O Promotor de Justiça pode requerer ao Poder Judiciário medida cautelar,
como pedido de prisão temporária, antecipação do depoimento de testemunha,
preservação de determinada prova, busca e apreensão e afastamento de sigilo de
dados, intervindo na investigação para possibilitar um conteúdo probatório mais
robusto184.
O arquivamento do Inquérito Policial é medida que se constitui na paralisação
da investigação, em virtude da ausência de indícios suficientes da autoria e/ou
materialidade do delito, da demonstração de material probatório deficiente e que não
autoriza a propositura da ação penal.
Ao promover pelo arquivamento do IP ou de qualquer peça de informação, o
Promotor de Justiça deve expor de forma fundamentada os motivos pelos quais
paralisa a investigação, submetendo tais razões de seu convencimento ao juiz
criminal; este poderá homologar ou não o arquivamento. O juiz criminal, ao decidir
pela homologação ou não da promoção de arquivamento, exerce o controle do
princípio da obrigatoriedade da ação penal185.
Se o juiz decidir homologar o arquivamento, somente com o surgimento de
provas novas, que são aquelas que alteram o contexto fático existente antes da
decisão homologatória, é que será possível a algum interessado requerer o
desarquivamento do Inquérito Policial. A decisão de desarquivar ou não a
investigação, que foi paralisada com a homologação da promoção de arquivamento
é ato privativo do Procurador-Geral de Justiça. Se, ao contrário, discordar da
manifestação ministerial e não homologar o arquivamento do Inquérito Policial,

184

A título de exemplo, pode ser referenciada a investigação levada a cabo pela 24ª Promotoria de
Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos, que ofereceu denúncia em desfavor da
esposa de um traficante de drogas e a amiga dela. Apurou-se que ambas utilizavam um salão de
beleza como instrumento de simulação de atos de lavagem de dinheiro. O salão teria sido constituído
formalmente com o intuito de converter os recursos provenientes do tráfico de drogas em ativos
lícitos. A investigação comprovou que a sociedade empresária movimentou valores em espécie que
correspondiam a 700 vezes a receita líquida obtida formalmente pelo exercício dos serviços
prestados pelo salão, sendo certo que este sequer possuía empregados registrados. No âmbito da 3ª
Central de Inquéritos, a 7ª Promotoria de Investigação Penal denunciou um agiota pelos crimes de
extorsão, usura e lavagem de dinheiro. No curso da persecução penal foi possível comprovar que
esse ator social dissimulou a propriedade de dinheiro em espécie, proveniente da prática dos crimes
de extorsão que praticava.
185
Art. 28 do CPP: Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o
arquivamento do IP ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar
improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao
Procurador-Geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para
oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.
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deverá encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem caberá decidir
se insiste no arquivamento, caso concorde com as razões invocadas pelo agente
ministerial. Caso concorde com a decisão judicial de não homologar o arquivamento,
caberá ao PGJ designar outro Promotor de Justiça para prosseguir na investigação
ou oferecer a denúncia.
Foi constatado que diversos Promotores de Justiça de Investigação Penal
solicitam auxílio ao GAECO para o prosseguimento de inquérito ou procedimento de
investigação criminal que reputam mais complexo, fato que reflete em poucas
investigações do crime de lavagem de dinheiro e corrupção no âmbito das
Promotorias de Investigação Penal.
3.6 As técnicas especiais de investigação utilizadas no lócus pelo MPRJ

A investigação do crime de lavagem de dinheiro pode partir da identificação
do crime antecedente e atingir os atos subsequentes, ou ser iniciada a partir da
identificação do ato de lavagem e retroagir aos crimes antecedentes. Na primeira
hipótese, a identificação do crime de lavagem de dinheiro surgirá como
consequência natural das diligências encetadas desde o primeiro ato de
investigação do crime antecedente, em virtude de ter sido constatado que bens,
direitos ou valores foram obtidos ilicitamente, como no caso do tráfico de
entorpecente e posterior aquisição de bens imóveis em nome de terceiros.
Na investigação retroativa, é identificada certa incompatibilidade entre o
conjunto de bens de determinada pessoa e a declaração de sua renda, fato que abre
a possibilidade de se verificar o que dá suporte à fonte de renda e o conjunto de
bens. Se forem identificados crimes antecedentes que resultaram da ocultação ou
dissimulação de bens poderá restar configurado o crime de lavagem de dinheiro.
Conforme esclarecido no capítulo anterior, a reconstituição histórica que
evidencia o que foi feito para negociar determinada transação com dinheiro ilícito
não é uma tarefa fácil, em razão das inúmeras formas de se praticar a lavagem de
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dinheiro (uso de cartões de crédito, contas falsas, utilização de casas de câmbio,
pagamentos eletrônicos, obras de arte, entre outros) 186.
A criminalidade organizada, que geralmente atua no crime de corrupção e
lavagem de dinheiro, torna inadequado que se utilize os instrumentos clássicos de
investigação, como os depoimentos de testemunhas e interrogatórios, reclamando
mecanismos de investigação específicos. As Técnicas Especiais de Investigação
(TEI) são instrumentos de obtenção de prova que podem ser utilizados a partir da
dificuldade em se esclarecer determinados crimes com a utilização dos mecanismos
convencionais de investigação.
Não se pode olvidar que cabe ao Estado em sua atuação voltada ao
esclarecimento do crime atentar para os princípios constitucionais, notadamente o
da legalidade e o da eficiência. Ao tratar da investigação, processo e julgamento dos
crimes de lavagem de dinheiro, Aras 187 esclarece que uma das principais
características das técnicas especiais é o sigilo, sendo empregadas usualmente nas
investigações de pratica de terrorismo e crimes graves praticados por organizações
criminosas, mas que podem ser instrumentos úteis contra a delinquência econômica,
cujo cometimento difuso deixa pouco vestígio.
Em geral, é difícil a reconstrução histórica capaz de evidenciar os diálogos e o
que foi feito para negociar determinada transação com dinheiro ilícito. O efetivo
conhecimento da origem dos valores utilizados na lavagem de dinheiro não pode
ficar na dependência de uma confissão ou no descobrimento de uma testemunha
que tenha presenciado o desenrolar dos fatos. A comprovação do elemento
subjetivo da lavagem deve ser demonstrada pelas circunstâncias fáticas do caso.
São inúmeras as técnicas especiais de investigação, como a quebra de sigilos
bancário, fiscal, telemático, telefônico, relatórios de inteligência financeira do COAF,
informações provenientes de acordos de cooperação internacional, buscas e
apreensões de documentos e objetos, perícias forenses, acordos de colaboração
premiada e outros meios de prova.
Algumas delas estão catalogadas em lei, como a interceptação telefônica (Lei
nº 9.296/96), a interceptação ambiental ótica e/ou acústica (Lei nº 9.034/95), a ação
186

Disponível em: http://fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/casos-casos/arquivos/100casos-de-lavagem-de-dinheiro.pdf/view. Acessado em 14/10/17.
187
ARAS, Vladimir. Técnicas especiais de investigação. In: DE CARLI, Carla Veríssimo (Org.).
Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011. p. 403-460.
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controlada (Lei nº 9.034/95 e Lei nº 11.343/06), a infiltração de agentes de polícia ou
de inteligência (Lei nº 9.034/95 e Lei nº 11.343/06), a quebra de sigilo fiscal e
bancário, financeiro e eleitoral (Lei nº 9.034/95), a delação premiada 188 (art. 159 do
Código Penal, Lei nº 7.492/86, Lei nº 8.137/90, Lei nº 8.072/90, Lei nº 9.034/95, Lei
nº 9.613/98, Lei nº 9.807/99 e Lei nº 11.343/06), que constituem instrumentos
especiais de coleta de dados úteis ao deslinde de um fato-crime.
Tais técnicas especiais possibilitam a coleta de informações e provas de
crime sem que o investigado tenha conhecimento, propiciando aos órgãos estatais o
fator surpresa, anulando a vantagem de quem age na clandestinidade para praticar
tais crimes.
Merece ser relembrado que as declarações do colaborador podem ser
corroboradas por elementos de provas independentes, como o cruzamento dos
dados de ligações telefônicas, ainda que obtidos em outro processo, no qual seja
possível constatar que a versão relatada no acordo de colaboração é factível, bem
como requisições de documentos a órgãos públicos e empresas privadas, pesquisas
em bancos de dados e, eventualmente, a obtenção junto ao Juízo Criminal do
compartilhamento de provas produzidas em outro caso.
No MPRJ, constatou-se a existência de investigações iniciadas para se
esclarecer a prática de crimes ocorridos no seio de determinada estrutura da
Administração Pública, onde funcionários se valiam da corrupção e da lavagem de
dinheiro como rotina de trabalho.
A identificação dos autores do crime somente foi possível através da
utilização das técnicas especiais de investigação e a descrição delas será
pormenorizada

através

da

explicitação

das

fases

de

uma

determinada

investigação189, instaurada com o objetivo de identificar uma organizada estrutura
que atuava junto à Secretaria de Estado da Fazenda e que se valia de autuações
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Geraldo Prado afirma que a delação premiada não pode ser associada ao modelo acusatório do
processo penal, onde cabe ao acusador demonstrar em juízo a responsabilidade penal do acusado,
pois ela visa substituir a investigação objetiva dos fatos pela ação direta sobre o suspeito, tornado o
investigado uma fonte de prova. Disponível em: https://emporiododireito.com.br/leitura/da-delacaopremiada-aspectos-de-direito-processual. Acessado em 14/04/17.
189
Disponível
em:
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F34C00A02347470D467A7B
BFDBAE302028C504603725&USER. Acessado em 14/04/17.
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tributárias para exigir vantagem indevida de comerciantes que, em troca, se
comprometiam a entregar certa quantia em dinheiro aos agentes públicos.
As técnicas de investigação utilizadas pelo MPRJ foram iniciadas após uma
pessoa efetuar ligação telefônica para a Ouvidoria e, sem se identificar, relatar que
autos de infração eram lavrados com uma fictícia infração à lei por parte de certa
empresa e, após o pagamento de certa quantia em dinheiro aos auditores, os
referidos autos de infração eram cancelados no sistema eletrônico de autuações
fiscais.
O protocolo de comunicação do caso no MPRJ relacionava o nome do agente
público envolvido, o contador da empresa autuada, o número das autuações que
foram lavradas e posteriormente canceladas, o período de fiscalização e o motivo do
cancelamento, que era o pagamento de importância em dinheiro aos agentes da
fiscalização.
Por se tratar de notícia de crime apócrifa, os dados inicialmente informados
foram enviados para o setor de coleta, para que fossem checados nos bancos de
dados se o agente púbico e a empresa autuada de fato existiam, bem como se os
autos de infração referenciados tinham, de fato, sido cancelados, e a resposta foi
positiva.
Com a confirmação do nome do agente público, do contador e da existência
da

empresa,

das autuações e

posteriores

cancelamentos,

foi

instaurado

Procedimento de Investigação Criminal onde, inicialmente, foi verificado no banco de
dados se os autos de infração tinham sido regularmente lavrados e qual o motivo
para terem sido cancelados.
Com a formalização do procedimento, foi solicitado ao COAF informações
sobre comunicação de movimentação financeira atípica na conta corrente da
empresa e do agente público. A resposta elencou saques em espécie de elevada
soma em dinheiro da conta corrente da empresa em dias anteriores ao
cancelamento dos autos de infração.
Antes de proceder a oitiva de prova testemunhal, os Promotores de Justiça
responsáveis pela investigação preliminar se convenceram de que, apesar do PIC
ter sido instaurado com base em protocolo anônimo encaminhado pela OuvidoriaGeral, com os dados coletados até o momento havia indícios de corrupção no
âmbito daquele órgão público.
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O desconhecimento da real identidade do denunciante traz inúmeras
dificuldades de ordem prática para qualquer procedimento de investigação, que vai
da impossibilidade de sua oitiva até a inviabilidade de cientificá-lo da decisão
administrativa adotada.
É importante verificar a viabilidade dos procedimentos administrativos ou
judiciais instaurados com fundamento em notícias formuladas sem a identificação de
sua autoria, prática que se revelou comum no MPRJ, tendo em vista que das 37.598
comunicações registradas na Ouvidoria-Geral em 2017, 22.626 foram anônimas,
enquanto 14.972 possibilitavam a identificação do comunicante190.
O Supremo Tribunal Federal enfrentou o tema no julgamento do HC nº
84.827, ao analisar o fato de determinada persecução penal ter sido iniciada a partir
do recebimento de notícia de crime formulada em carta anônima. Durante o
julgamento do caso o Ministro Marco Aurélio de Mello asseverou que se, de um lado,
há de se ouvir o cidadão, de se preservar a manifestação do pensamento, de outro,
a própria Constituição Federal veda o anonimato – inciso IV do artigo 5º.
Sob o ângulo da inviolabilidade da vida privada, a Carta da República
assegura o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da
inobservância da vedação e direciona à impossibilidade de se acolher o denuncismo
irresponsável. Permitir a instauração de procedimento criminal com base em
denúncia anônima pode servir apenas à vindita e à atuação voltada para prejudicar
desafetos.
Porém, o STF adotou a tese sustentada pelo Ministro Celso de Mello 191 de
que a persecução criminal não pode se alicerçar exclusivamente em documento
190

Disponível em: http://www.mprj.mp.br/documents/20184/141601/2017.pdf. Acessado em 10 de
maio de 2018.
191
STF. Inq 1.957, Rel. Min. Carlos Velloso, voto do Min. Celso de Mello, julgamento em 11-5-05,
Plenário, DJ de 11-11-05. "(...) entendo que um dos fundamentos que afastam a possibilidade de
utilização da denúncia anônima como ato formal de instauração do procedimento investigatório
reside, precisamente, como demonstrado em meu voto, no inciso IV do art. 5º da Constituição da
República. Impende reafirmar, bem por isso, na linha do voto que venho de proferir, a asserção de
que os escritos anônimos não podem justificar, só por si, desde que isoladamente considerados, a
imediata instauração da persecutio criminis, eis que peças apócrifas não podem ser incorporadas,
formalmente, ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado, ou, ainda,
quando constituírem, eles próprios, o corpo de delito (como sucede com bilhetes de resgate no delito
de extorsão mediante seqüestro, ou como ocorre com cartas que evidenciem a prática de crimes
contra a honra, ou que corporifiquem o delito de ameaça ou que materializem o crimen falsi, p. ex.).
Nada impede, contudo, que o Poder Público (...) provocado por delação anônima – tal como
ressaltado por Nelson Hungria, na lição cuja passagem reproduzi em meu voto – adote medidas
informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, com prudência e discrição, a
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apócrifo, cabendo ao Poder Público, porém, complementar as informações, com
base em averiguação sobre a procedência do que foi noticiado e propiciar o
oferecimento de denúncia lastreada em outros elementos indiciários.
No julgamento do referido Habeas Corpus, o Ministro Ayres de Britto afirmou
que as denúncias anônimas podem cumprir o mister de assegurar aos cidadãos uma
efetiva colaboração com os Poderes Públicos, operando o anonimato como
compreensível temor de vir o denunciante a sofrer represálias.
O anonimato deve, em regra, ser rechaçado. Contudo, as notícias baseadas
em documentos apócrifos não podem ser desconsideradas de forma absoluta,
cabendo a análise de cada uma delas, casuisticamente e, caso providas de um
mínimo conteúdo fático descritivo e plausível que proporcionem a apuração do
noticiado, compete ao Poder Público engajar-se na sua verificação, sempre
respeitados os limites de observância ao princípio do contraditório e da ampla
defesa.
No caso da investigação referida, a ouvidoria do MPRJ registrou dados
concretos, como o nome do agente público, os dados da empresa, os números dos
autos de infração lavrados e posteriormente cancelados e o pagamento de certa
quantia em dinheiro, o que possibilitou a confirmação dos dados descritos no relato
anônimo. A análise da fase seguinte consistiu em elaborar o relatório de vínculos,
técnica especial de investigação que visa identificar a participação do maior número
possível de pessoas nos desdobramentos das operações de ocultação e
dissimulação dos atos de lavagem de dinheiro, o que se deu através da solicitação
aos órgãos de registro e controle de operações societárias e imobiliárias.
Posteriormente foi solicitado ao Poder Judiciário o afastamento do sigilo
bursátil, fiscal, telemático, bancário e telefônico, outra técnica especial de
investigação que visa a obtenção de medidas cautelares invasivas de comunicações
de dados e dos recursos financeiros do investigado.
Cabe consignar que a interceptação das comunicações abrange os contatos
orais travados com o número interceptado, bem como as mensagens escritas que
eventualmente forem captadas.
possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de
conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso
positivo, a formal instauração da persecutio criminis, mantendo-se, assim, completa desvinculação
desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas."
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Alguns investigados, para evitar eventual rastreamento ou interceptações das
comunicações telefônicas, utilizam aplicativos que destroem as mensagens após
alguns minutos ou inutilizam as mensagens coletadas que poderiam servir como
prova de ilícitos penais (o Wickr192 é um deles).
A análise do afastamento do sigilo dos terminais da repartição pública onde o
agente estava lotado e do diretor financeiro da empresa demonstrou que os contatos
telefônicos eram frequentes nos períodos que antecederam o cancelamento dos
autos de infração e o referido pagamento da quantia em dinheiro, bem como
evidenciou conversas sobre transações atípicas.
A identificação do alvo principal da operação (agente público) proporcionou o
conhecimento da engrenagem da burocracia que gerava os atos de corrupção e
lavagem de dinheiro, ligando empresários e diversos Fiscais de Rendas a escritórios
de contabilidade e outras empresas envolvidas.
A mecânica das fraudes e o funcionamento dos atos ilícitos demonstraram
que os Auditores Fiscais adotavam uma postura de blindar patrimonialmente as
empresas envolvidas nos atos de corrupção, em troca de benefícios fiscais.
Os recursos mais utilizados na maioria das investigações conduzidas pelo
MPRJ podem ser resumidos pela utilização das técnicas de coleta e análise de
dados disponíveis em diversos bancos de dados públicos (Junta Comercial,
Departamento de Trânsito, Sistema da Receita Estadual), intercâmbio de
informações com órgãos de inteligência, técnicas operacionais de inteligência, como
o reconhecimento de locais, vigilância, captação ambiental e o uso de informações
obtidas após decreto judicial autorizando o afastamento do sigilo fiscal, telefônico,
entre outros.
A vigilância eletrônica é uma técnica cujo objeto visa possibilitar o
conhecimento sobre contatos pessoais e profissionais de um investigado e locais por
ele frequentados, por exemplo, dados que podem revelar bens e documentos
ocultos, assim como a localização de pessoas. Pode ser realizado de forma fixa ou
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O aplicativo Wickr permite a troca de mensagens instantâneas entre contatos por meio de sistema
de criptografia ponta-a-ponta, com a possibilidade de destruição de todas as mensagens recebidas e
lidas pelos interlocutores após um período pré-determinado.
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móvel, com a utilização de encenação de atividades ou veículos descaracterizados,
além de meios tecnológicos existentes para a coleta de tal informação.
Os sinais de alerta dos órgãos de inteligência financeira possibilitam
identificar a captação e a movimentação de recursos, a incompatibilidade do estilo
de vida com a renda lícita percebida pelos atores envolvidos, a inexistência de bens
em nome próprio, a desprezível movimentação financeira em contas pessoais e a
utilização de empresas de fachada ou de atividade destinada à ocultação de
capitais.
Nos Procedimentos de Investigação Criminal é possível lançar mão do
cumprimento de mandados de busca e apreensão e da decretação de prisões,
inclusive com a utilização de ação controlada, técnica especial prevista na Lei nº
9.613/98 que permite que a ordem de prisão de pessoas ou as medidas
assecuratórias de bens, direitos ou valores possam ser suspensas pelo juiz quando
a sua execução imediata puder comprometer as investigações.
Da mesma forma, pode ser adiado o cumprimento de medidas assecuratórias
sobre ativos, busca e apreensão, sequestro e arresto, pelo prazo que o juiz ou
tribunal fixar, para que não comprometa a investigação dos crimes de lavagem de
dinheiro e a localização dos ativos.
Outro instrumento muito utilizado nas investigações envolvendo a prática de
corrupção e lavagem de dinheiro e que já foi referenciado no capítulo anterior é o
Relatório de Investigação Financeira (RIF), elaborado pelo COAF, com as
movimentações financeiras atípicas que podem indiciar atos de lavagem de dinheiro.
Este relatório é um documento sigiloso, sendo dever do Estado controlar o
acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e
entidades, assegurando a sua proteção. O órgão para quem o COAF encaminhar o
relatório passa a ser responsável pela preservação do sigilo. Inicialmente, os
Relatórios de Inteligência Financeira remetidos ao MPRJ eram encaminhados para a
Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), a quem incumbia o recebimento e
a catalogação dos referidos relatórios.
O RIF não é propriamente só um relatório de inteligência, ou seja, não é um
condensador de informações a serem encaminhados a órgãos governamentais para
subsidiar a tomada de decisões de governo. De acordo com a estrutura da Lei nº
9.613/98 o RIF deve ser tratado com uma peça de informação.
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O COAF, a exemplo do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários e
da Receita Federal tem o dever de noticiar ao Ministério Público a ocorrência de
eventual crime de ação penal pública de que tome conhecimento no exercício das
suas atribuições.
O encaminhamento pelo COAF do relatório contendo movimentações
financeiras atípicas de determinada pessoa não caracteriza, por si só, a ocorrência
do crime de lavagem de dinheiro, mas a reiterada prática de tais financeiras atípicas
constituem indícios suficientes para a caracterização de crime de lavagem de
dinheiro, possibilitando, inclusive, que as informações contidas no RIF possam
subsidiar pedido de afastamento do sigilo financeiro e bancário.
Assim, a ideia do RIF constituir um simples documento de inteligência deve
ser superada, pois está em desacordo com o sistema de prevenção e repressão de
delitos existentes no Brasil. Desde a Lei nº 7.492/86, que tipifica os crimes contra o
sistema financeiro nacional, é imposto ao Banco Central do Brasil e à Comissão de
Valores Mobiliários, a comunicação de possíveis crimes ao Ministério Público
detectados no exercício das suas atividades de fiscalização e controle do mercado
de capitais e do sistema financeiro, encaminhando os documentos necessários à
comprovação do fato193.
O mesmo ocorre no âmbito da Lei nº 8.137/90, que versa sobre os crimes
contra a ordem tributária, que também impõe à Receita Federal, Estadual ou
Municipal o dever de comunicar tais crimes ao Ministério Público quando detectados
no exercício da atividade de fiscalização. Para atender a tal determinação legal a
Receita Federal editou a Portaria RFB Nº 1.750/18, que dispõe sobre representação
fiscal para fins penais em caso de crimes contra a Ordem Tributária, contra a
Previdência Social, e de contrabando ou descaminho, em detrimento da Fazenda
Nacional ou contra a Administração Pública estrangeira, e de lavagem ou ocultação
de bens, direitos e valores, e sobre representação referente a atos de improbidade
administrativa194.
193

Art. 28. Quando, no exercício de suas atribuições legais, o Banco Central do Brasil ou a
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, verificar a ocorrência de crime previsto nesta lei, disso
deverá informar ao Ministério Público Federal, enviando-lhe os documentos necessários à
comprovação do fato.
194
Dispõe sobre representação fiscal para fins penais referente a crimes contra a ordem tributária,
contra a Previdência Social, e de contrabando ou descaminho, sobre representação para fins penais
referente a crimes contra a Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional ou
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Neste contexto, o RIF não pode mais ser visto apenas como um documento
de Inteligência, é também uma peça de informação em matéria criminal, ou seja,
contém elementos informativos que podem fazer presumir a ocorrência do crime.
Evidentemente que esses indícios deverão ser objeto de uma investigação mais
aprofundada, se for o caso até com afastamento do sigilo da pessoa investigada,
mas não se pode dar a esse documento, tendo em conta apenas o seu rótulo de
relatório de inteligência financeira, a natureza jurídica de mero relatório de
inteligência.
Desde que o COAF passou a disseminar Relatórios de Inteligência, e esses a
constituírem indicativos da prática criminosa, seu uso no Inquérito Policial foi objeto
de

questionamento,

ocasionando

decisões

ora

pela

sua

legalidade/constitucionalidade, ora pela sua ilegalidade/inconstitucionalidade.
Após a decisão proferida pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário
nº 593.727/MG e no HC nº 126.826/PA, o discurso jurisprudencial enveredou pela
possibilidade de utilização do RIF na fase de investigação, independente de
autorização judicial 195.
O Supremo acolheu a tese de que não há nulidade em denúncia oferecida
pelo Ministério Público com base no relatório do COAF que identificou a ocorrência
de diversos crimes e a autoria de diversas pessoas, uma vez que o art. 1º, § 3º, IV,
da Lei nº 9.613/98 admite a comunicação às autoridades competentes, da prática de
ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre
operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa.
Vale frisar que no Estado do Rio de Janeiro há duas estruturas técnicas para
o enfrentamento do crime de lavagem de dinheiro, que são os Laboratórios de
Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro – LABLD.

contra administração pública estrangeira, de falsidade de títulos, papéis e documentos públicos e de
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, e sobre representação referente a atos de
improbidade
administrativa.
Disponível
em:
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96434.
Acessado em 12/11/18.
195
Releva anotar que o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Recomendação de Caráter
Geral CN-CNMP n º 04, de 07 de agosto de 2017, que normatiza a forma de tratamento interno dos
Relatórios de Informação Financeira que são repassados pelo COAF aos órgãos do Ministério Público
em todo o país, onde consta expressamente a possibilidade de sua juntada aos autos de qualquer
Procedimento de Investigação, seja ele criminal ou civil.

139
Um desses laboratórios está instalado na sede da Polícia Civil, na Rua do
Resende, no Centro da Cidade, e outro, na sede do Ministério Público Estadual. No
MPRJ, o Laboratório auxilia os órgãos de execução em procedimentos das mais
variadas espécies, seja criminal, tutela coletiva e até pedido de auxílio formulado por
Promotoria de Justiça com atribuição na Vara de Família.
A existência de duas estruturas técnicas especializadas na depuração de
dados indiciários de corrupção e lavagem de dinheiro atuando separadamente na
Polícia Civil e no MPRJ contribui para o não esclarecimento de certos crimes em
curto espaço de tempo. A integração de forças poderia redundar em melhor
aproveitamento do material tecnológico e humano já disponível, em prol das
investigações em curso.
As técnicas descritas não esgotam o amplo leque probatório que pode ser
utilizado no enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro, o qual constitui um
constante desafio para o Estado, que às vezes não acompanha a velocidade de
determinados comportamentos criminosos.
3.7 Os dados estatísticos no lócus da persecução penal

O presente tópico se destina a fazer uma análise dos dados quantitativos da
atuação do MPRJ, colhidos nos procedimentos inquisitoriais ocorridos em sede
estadual com o fito de, revisitando as hipóteses descritas na introdução, formular
tendências de comportamento dos atores sociais que participam da persecução
penal e apontar os obstáculos à eficiência da atuação ministerial. Com isso, esperase que o caminho para a formulação de sugestões de política públicas esteja
pavimentado.
Releva anotar que não há no âmbito estadual um sistema de dados comum a
todos os atores sociais que atuam na persecução penal no Estado do Rio de
Janeiro. O TJRJ adota como sistema informatizado, o DCP (Sistema de Distribuição
e Controle de Processo), que faz a gestão dos processos em tramitação desde o
primeiro grau de jurisdição. O MPRJ adota o sistema denominado MGP (Movimento
de Gestão de Processo), que se comunica com o DCP apenas quando o
procedimento que tramita internamente em seus órgãos ingressa no TJRJ,
recebendo uma numeração única que servirá de base para posterior tramitação de
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todos os atos processuais. DCP e MGP não se comunicam por completo e, mesmo
nos processos judiciais totalmente eletrônicos, foi constatada dificuldade na
manipulação e visualização dos diversos eventos e fases constantes da árvore de
documentos que compõem o sistema. A Polícia Civil utiliza o SCO (Sistema de
Controle Operacional), um software utilizado para confeccionar o registro da
ocorrência policial e que se constitui em um banco de dados relacionados a crimes.
A opção por utilizar os dados coletados do sistema do MPRJ foi motivada pelo
fato de a maioria dos casos registrados na Polícia Civil passarem pela análise do
MPRJ. O contrário também ocorre, uma vez que a maioria dos casos que tramitam
no MPRJ é devolvida, para que a Polícia Civil possa cumprir as diligências
apontadas pelo Promotor de Justiça, ou encaminhada para o Judiciário, para análise
da denúncia oferecida, arquivamento promovido ou requerimento de medida cautelar
no bojo da investigação. Assim, o MPRJ é o órgão que faz o liame entre os dados
registrados pela Polícia e o Judiciário.
É possível que determinado crime seja dimensionado quantitativamente de
uma forma na Polícia Civil e de outra forma no Judiciário e no MPRJ, diante da
diversidade de sistemas de tramitação dos procedimentos. A fragilidade dos dados
fornecidos dificulta a análise da atuação dos diversos órgãos de execução com
atribuição na persecução penal do MPRJ, assim como a efetividade das funções
exercidas pelos Promotores de Investigação Penal e dos grupos com atribuição na
investigação penal.
Contudo, a deficiência no fornecimento dos dados informatizados permite
concluir que ainda há muito a fazer no aspecto estrutural para que o MPRJ seja
dotado de ferramental tecnológico que transforme a instituição em um eficiente
agente de investigação no âmbito territorial de suas atribuições.
Além dessa dificuldade estatística, verificou-se a existência de outro obstáculo
a ser vencido e que diz respeito à burocracia e à rotina diária enfrentada por quem
recebe

semanalmente

diversos

cadernos

de

investigação,

alguns

sequer

trabalhados, com inúmeras diligências a serem cumpridas e cuja manifestação
ministerial geralmente é traduzida em poucas linhas apostas, às vezes em etiquetas
padronizadas, concedendo prazo para que o inquérito retorne à autoridade policial
para a realização dos atos de investigação, a maioria dos quais, já se sabe, não
serão cumpridos.
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Antes de analisar os dados quantitativos fornecidos, cumpre esclarecer a
extensão significativa de cada item categorizado na planilha indicada a seguir, onde
“denúncia” designa o número de petições iniciais criminais encaminhadas ao
Judiciário. O termo “arquivamento” se restringe ao encerramento das investigações,
com posterior encaminhado ao Judiciário para a homologação da manifestação
ministerial.
A “baixa de inquérito policial” designa a devolução do procedimento tanto para
a continuação das investigações na Delegacia, tendo em vista a inexistência de
indícios de autoria ou de materialidade, quanto para a realização de diligências
adicionais sugeridas pelo Promotor. Estas têm o intuito de esclarecer pontos de
investigação, seja através da realização de perícias complementares, seja através
da oitiva de testemunhas referidas nos autos e não inquiridas pela autoridade
policial. O movimento “cautelares” se refere a eventual requerimento de medida
judicial no curso da investigação, como quebra de sigilo telefônico, fiscal, etc. Por
sua vez, as “entradas” dizem respeito às aberturas de vista para o Promotor, seja de
Inquéritos Policiais antigos ou novos, com primeira entrada no MPRJ. Por “total
geral” é designado o somatório de todos os tipos de movimentos.
Ilustração 8 - Número de inquéritos das Centrais
MOVIMENTO

Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Denúncia

136507

15090

15843

15940

21009

20049

19920

25856

Arquivamento

432098

34076

36038

51413

68635

85181

76890

75070

Baixa de IP

3939375

577479

675156

711592

698160

423069

418099

397718

Cautelares

16695

2019

1812

2097

2835

2611

2609

2514

Declínios

32240

6051

2583

4639

4117

4700

5129

4693

Outros

267861

25967

26457

34056

33431

47402

48700

48247

Total Geral

4824776

660682

757889

819737

828187

583012

571347

554098

MOVIMENTO

Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4851694

663481

767499

818138

851735

571360

572660

554985

Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

580983

88479

93833

100176

74479

75327

71280

73730

Entrada
MOVIMENTO
Novos

Fonte: MPRJ
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A planilha acima disponibiliza informações sobre o número de Inquéritos
Policiais que tramitaram nas três Centrais de Inquéritos do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro no período de 2012 a 2018. Como se percebe, houve um
pico do movimento “entrada” entre os anos de 2014 e 2015, resultado do término do
convênio entre o MPRJ e a Polícia Civil que permitia a tramitação virtual de
inquéritos. Percebe-se que o número de denúncias oferecidas é quantitativamente
inferior, se comparado com o número de arquivamentos ou com o número de baixas
de procedimentos devolvidos para a Delegacia de Polícia.
A análise dos dados quantitativos demonstrou o percentual de 11,55% de
denúncias ajuizadas, 36,56% de inquéritos arquivados e o índice de 49,16% de
inquéritos novos, fatos que demonstram que o acervo de Inquéritos Policiais não foi
reduzido ao longo do tempo.
As causas reputadas a este cenário são as mais variadas: não cumprimento
das diligências sugeridas na Portaria de Instauração do Inquérito Policial pelo
Delegado ou requisitadas pelo Ministério Público; ausência de fiscalização do
próprio Ministério Público sobre o que é realizado pela corporação policial em sua
atividade finalística, bem como dificuldade de localização das testemunhas e autores
do fato. Sem embargo, foi possível perceber significativo aumento do número de
denúncias oferecidas entre os anos 2015 e 2018.
A “baixa” dos inquéritos está intimamente ligada às dificuldades na
investigação, produzindo reflexos no prazo de conclusão da investigação. De acordo
com o Código de Processo Penal, no caso de devolução do Inquérito à Delegacia
para o cumprimento de novas diligências, estas devem ser cumpridas no prazo de
30 dias. No entanto, a praxe nas Centrais de Inquéritos é o Promotor de Justiça
estabelecer prazos de forma discricionária.
Assim, a depender da Promotoria de Justiça com atribuição para a
investigação, pode haver concessão de prazo para que a autoridade policial realize
novas diligências com lapso temporal que varia entre 30, 60, 90 ou 120 dias. Foi
observado que alguns Promotores, sem expressar a justificativa, estabelecem o
prazo de 180 dias para que o Inquérito Policial permaneça com a autoridade policial
para a realização de uma determinada diligência. A fixação de prazo maior ou menor
para o retorno do Inquérito Policial impacta diretamente no tempo de tramitação da
investigação.
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O movimento de entrada de inquéritos novos, analisado comparativamente ao
número de inquéritos finalizados, incluindo aqueles com denúncia oferecida ou
promoção de arquivamento, sem retorno dos autos à Delegacia para novas
diligências, indica uma tendência de diminuição dos documentos em andamento.
Ilustração 9 - Inquéritos novos x inquéritos finalizados

Fonte: MPRJ

Pela leitura gráfica é perceptível o esforço na Central de Inquéritos voltado à
diminuição do acervo, não sendo possível estabelecer se em curto espaço de tempo
a demanda de trabalho será capaz de suportar o volume de entrada mensal,
cabendo aos Coordenadores das três estruturas estabelecerem as metas para que
as Promotorias possam trabalhar com a demanda de inquéritos novos e eventuais
estratégias institucionais voltadas ao enfrentamento da criminalidade.
Os dados colhidos na Central de Inquéritos apontam que a maioria das
denúncias encaminhadas ao Judiciário teve por base fatos envolvendo delito
patrimonial, crime contra a vida e a liberdade sexual, bem como crimes da lei Maria
da Penha.
No entanto, se de um lado houve redução significativa do número de “baixas”
no período analisado, por outro lado ocorreu um aumento do número de denúncias e
arquivamentos, se comparados aos números dos anos anteriores.
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No que se refere à quantidade anual de entrada de Inquéritos Policiais, os
números demonstram que, no ano de 2015, houve um pico no número de
“entradas”, ao passo que, nos anos seguintes, houve significativa redução destes
números. Vistos por outro ângulo, foi possível notar uma linearidade ao longo dos
anos no número de documentos que dão entrada pela primeira vez no MPRJ.
Ilustração 10 - Movimento de entrada e novos inquéritos

Fonte: MPRJ

Ao retirar do movimento de entrada e novos inquéritos os dados que guardam
referência ao número de Inquéritos Policiais instaurados pela prática do crime de
corrupção e lavagem de dinheiro, foi possível constatar que, da mesma forma que os
demais delitos, um pequeno número de inquéritos resulta em denúncia e o maior
movimento é o de devolução do inquérito para a Delegacia.
Das poucas denúncias oferecidas, a maioria é resultante da escolha de quais
casos o Ministério Público irá investigar, espelhando o caráter seletivo nessa fase da
persecução penal, destoando da tendência do enfrentamento à criminalidade
comum para lançar foco no enfrentamento à criminalidade que envolve integrantes
da Administração Pública.
A discrepância dos números reflete o recente reconhecimento da legitimidade
do Ministério Público para promover, por autoridade própria, investigações de
natureza penal. Agregue-se a este fator a ausência de balizas de regulamentação
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interna para a condução das investigações, bem como a discricionariedade dos
Promotores e Procuradores de Justiça na escolha dos casos investigados.
Se, de um lado, a autoridade policial é obrigada a instaurar o Inquérito Policial
ao tomar conhecimento do fato criminoso, o membro do Ministério Público possui
discricionariedade para decidir entre investigar ou não o fato através do
Procedimento de Investigação Criminal.
3.8 O discurso do TJRJ sobre as investigações dos crimes de corrupção e de
lavagem de dinheiro

A pesquisa analisou a base de dados jurisprudencial do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, tendo como marco temporal o período compreendido
entre 1998 (ano de vigência da Lei nº 9.613/98) e dezembro de 2018, e, como
parâmetros, os processos que tramitaram nas diversas Câmaras, utilizando a
sequência de caracteres “lavagem de dinheiro” e “corrupção”.
Dos 315 recursos criminais analisados que versavam sobre o tema lavagem
de dinheiro, foi possível perceber que o entendimento prevalente no TJRJ é de que
tal crime pressupõe a “transformação do dinheiro ilícito através de manobras
econômicas, com vistas a conferir licitude a numerários, bens ou direitos” e que “sem
a transformação ou mesmo sequer a utilização do dinheiro ilícito, não há
lavagem196”.
Acerca da competência da Justiça Estadual para o julgamento da denúncia
formulada por crimes de lavagem de dinheiro, prevalece o entendimento de que a
competência somente será da Justiça Federal quando os crimes forem praticados
contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de
bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas, ou quando a infração penal antecedente for de competência da
Justiça Federal, sendo também hipótese de firmar tal competência “diante da

196

TJ-RJ. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0187370-95.2015.8.19.0001. Data de julgamento:
02/10/2018. O caso dizia respeito a seis denunciados que se associaram de forma estável e
permanente para praticar crimes de furto e dissimularem a origem de três veículos que serviram de
base para posterior lavagem de dinheiro.
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transnacionalidade na reciclagem dos valores desviados da Administração
Pública197”.
O Tribunal fluminense também tem decidido que o crime de lavagem de
dinheiro imputado a um militar somente será de competência da Justiça
Especializada quando “praticado em razão da função de Policial Militar, contra militar
ou assemelhando ou contra o patrimônio sob a Administração Militar, ou a ordem
administrativa militar198”.
Noutro giro, a alteração promovida pela Lei nº 12.683/12 modificou a redação
original da Lei nº 9.613/98 e introduziu no sistema penal uma lei de primeira
geração, pondo fim ao rol taxativo anteriormente previsto.
Assim, bens, direitos ou valores devem provir direta ou indiretamente da
infração penal, bastando para a configuração da lavagem de dinheiro indícios
suficientes da autoria do crime antecedente.
A denúncia deve fazer referência ao tipo penal que antecedeu o delito de
lavagem de dinheiro, uma vez que a ausência dele “exclui a tipicidade da conduta 199
pela ausência de elemento normativo do tipo”.
Quanto aos crimes antecedentes que deram ensejo à lavagem de capitais, do
quantitativo de casos analisados, 126 decorreram de organização criminosa e 74 de
associação para o tráfico de drogas. O TJRJ tem decidido ser “desnecessária a
existência de um crime autônomo para a conduta de integrar a organização
criminosa200”.

197

TJ-RJ. Habeas Corpus nº 0049059-25.2018.8.19.0000. Data de julgamento: 26/09/2018. A
denúncia imputou aos acusados a prática de diversos crimes de estelionatos e falsidade ideológica,
consistente em constituírem empresas de fachada como instrumento para o cometimento da lavagem
de dinheiro, não sendo vislumbrado ofensa ao sistema financeiro e à ordem econômico-financeira, ou
em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas.
198
TJ-RJ. Habeas Corpus nº 0010473-16.2018.8.19.0000. Data de julgamento: 26/04/2018. A
denúncia imputou a policiais militares a prática de dois crimes de associação criminosa armada e
concussão, sendo que a lavagem de dinheiro não foi praticada em razão da função de Policial `Militar.
199
TJ-RJ. Reexame Necessário nº 0458762-48.2014.8.19.0001. Data de julgamento: 13/10/2015.
Fato imputado à denunciada dizia respeito a fraude tributária na aquisição de bem imóvel que foi
incorporado ao patrimônio de sociedade empresária criada. A denúncia não fazia menção ao delito
antecedente à lavagem de dinheiro, fato que ocasionou o trancamento da ação penal.
200
TJ-RJ. Apelação nº 0023425-27.2018.8.19.0000. Data de julgamento: 29/05/2018. A denúncia
imputou os crimes de quadrilha armada, usura pecuniária e lavagem de dinheiro antes da alteração
da Lei nº 12.683/12, tendo o Tribunal decidido que, pela narrativa, era desnecessário fazer referência
a um tipo específico e autônomo de integrar organização criminosa para os fins de configurar a
prática de lavagem de dinheiro.
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Como já ressaltado, a Lei de Lavagem de Dinheiro teve sua promulgação
relacionada ao contexto internacional de coibição ao tráfico internacional de drogas
e à criminalidade organizada, fato que mereceu referência em alguns julgados,
dispondo que “os referidos delitos de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, se
existentes, possuem raiz na traficância201”.
Não obstante, os dados quantitativos demonstram que a incidência de
denúncia dos crimes de lavagem de dinheiro comparativamente com outros delitos é
numericamente muito inferior. Foi possível perceber, ainda, que há um número
reduzido de denúncias de lavagem de dinheiro agregada a outros crimes como os
de falsidade ideológica, estelionato e crimes previstos na Lei de Licitações.
Verificou-se que a maioria das denúncias oferecidas pelo crime de lavagem
de dinheiro deu ensejo à pluralidade de réus numa mesma ação penal.
Tentando estabelecer um liame entre as investigações instauradas pelo
MPRJ para apurar o delito de lavagem de dinheiro e aquelas com o objetivo de
apurar corrupção, foi realizada outra pesquisa na jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no mesmo período, apenas para os casos
tramitando na segunda instância e utilizando a sequência de caracteres “corrupção”,
sendo reportados 9.864 processos com este termo. Percebeu-se que a resposta à
expressão “corrupção” se traduz em diversos tipos penais, dentre os quais a
corrupção ativa e passiva e corrupção de menores. Diante da polissemia do termo,
que torna complexa a análise jurisprudencial, optou-se por analisar individualmente
determinados crimes, como a corrupção ativa e a passiva, que se encontram
tipificadas nos artigos 317 e 333 do Código Penal.
O TJRJ adota o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que
considera a corrupção um delito formal e que se concretiza com a oferta ou
promessa de vantagem indevida ao funcionário público. Eventual inexistência de
repasse de valores não descaracteriza a configuração do crime 202, não sendo

201

TJ-RJ. Apelação nº 0417821-85.2016.8.19.0001. Data de julgamento: 05/12/2017. No bojo de
Inquérito Policial que apurava a prática de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, o MPRJ requereu
a quebra de sigilo telefônico e telemático para apurar tráfico de entorpecentes, o que foi indeferido
pelo juiz singular. Houve interposição de recurso e deferimento da medida, ao argumento de que
nada impede a investigação de novos crimes, até porque os referidos crimes de lavagem de dinheiro
e sonegação fiscal, se existentes, possuem raiz na traficância.
202
TJ-RJ. Apelação nº 0339142-37.2017.8.19.0001. Data de julgamento: 27/11/2018. Fato descrito na
denúncia imputa crimes de roubos consumados e posterior perseguição policial. Ao serem
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necessário que o funcionário público aceite a promessa ou a vantagem 203.
Percebeu-se que, na maioria das denúncias oferecidas por tal conduta criminosa,
são relatadas circunstâncias que envolvem a prática do delito para evitar prisões em
flagrante, em ocorrências policiais envolvendo prisões em flagrante pelo crime de
tráfico de drogas.
Em geral, o elemento probatório existente se restringe ao depoimento dos
policiais presentes no momento do oferecimento da vantagem ilícita, e o TJRJ aplica
sua Súmula nº 70, que confere eficácia probatória a esta modalidade de prova
oral204.
No que se refere à corrupção passiva, o núcleo verbal do artigo 317 do CP é
solicitar, receber ou aceitar vantagem indevida, ainda que fora da atividade
laborativa, ou antes de assumi-la, desde que em razão dela.
Para essa modalidade criminosa, o TJRJ também entende ser ele um delito
formal, que se consuma com a mera solicitação ou recebimento da vantagem
indevida, não havendo necessidade que esta vantagem seja paga em dinheiro ou
possua valor expressivo205.
A pesquisa na esfera cível, tendo como parâmetro os mesmos caracteres
supracitados e no mesmo período de tempo, resultou em 204 julgados, sendo
possível inferir que a responsabilização nessa seara possui relação com
condenações existentes tanto na esfera administrativa como na criminal 206.

alcançados, há oferta de certa quantia em dinheiro aos Policiais Militares, fato suficiente para que se
configure o delito de corrupção ativa, que não exige a efetiva entrega da quantia.
203
TJ-RJ. Apelação nº 0033313-21.1998.8.19.0000. Data de julgamento: 15/06/1999. A denúncia
imputou os crimes de uso ilícito de entorpecentes e posse de arma de fogo sem autorização legal.
No momento da abordagem policial, o denunciado oferece quantia aos agentes da lei, que recusam e
o prendem. Para o Tribunal, por ser crime formal, a conduta criminosa da corrupção independe da
aceitação da promessa ou oferecimento do valor patrimonial.
204
TJ-RJ. Apelação nº 0003428-24.2017.8.19.0055. Data de julgamento: 04/10/2018. A denúncia
imputou ao acusado a conduta de praticar tráfico de entorpecentes, associar-se de forma estável a
terceiros para fins da traficância, resistir a ato legal dos policiais e, após ser preso, oferecer vantagem
pecuniária para ser liberado, sendo aceita a palavra dos agentes da lei, se harmônica com os demais
elementos probatórios.
205
TJ-RJ. Apelação nº 0252638-67.2013.8.19.0001. Data de julgamento: 29/08/2018. A denúncia
imputou ao acusado, Policial Civil, o ato de solicitar a uma jovem a prática de atos sexuais em troca
do arquivamento de um inquérito que tramitava na Delegacia, sendo o mesmo condenado em virtude
de a vantagem indevida solicitada não necessitar de conteúdo econômico.
206
TJ-RJ. Apelação nº 0079051-33.2015.8.19.0001 Data de julgamento: 17/05/2017. A hipótese dizia
respeito à ação anulatória de ato administrativo formulado por Policial Militar, condenado por
corrupção passiva. Apesar da independência das esferas civil, penal e administrativa, a condenação
penal produz efeitos diretos em relação ao Processo Administrativo Disciplinar, fazendo coisa julgada
em relação à culpa do agente. Nesta perspectiva, se a sentença penal condenatória tiver sido em
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Foi possível identificar quantidade significativa de recursos de apelações em
face de atos administrativos que determinaram a demissão de servidores
denunciados e condenados por corrupção passiva 207.
No bojo de algumas ações civis públicas foi possível observar a preocupação
do Ministério Público em coibir esquemas de corrupção e danos ao erário 208, sendo
o entendimento do TJRJ que a repetida ausência de punição em casos notórios
de corrupção e malversação do bem público, que vem provocando, na história
recente do país, a mobilização de multidões exigindo justiça, deve servir de alerta
aos administradores públicos que, ao assumirem suas funções, devem estar cientes
da responsabilidade a elas vinculada, arcando com as consequências de seus
atos209.

função da prática de crime funcional e que este tenha correlação com os deveres administrativos, o
fato enseja, consequentemente, a responsabilização administrativa, na forma legal cabível.
207
TJ-RJ. Apelação nº 0201939-72.2013.8.19.0001. Data de julgamento: 16/11/2016. Fiscal de
rendas denunciado por corrupção passiva, cuja prova foi obtida por prova testemunhal e
interceptação telefônica, sendo a punição administrativa determinada pelo Governador do Estado,
após regular procedimento administrativo. Para o TJ, não cabe ao Poder Judiciário rever decisões
administrativas disciplinares manifestamente legais.
208
TJ-RJ. Apelação nº 0077446-91.2011.8.19.0001. Data de julgamento: 29/04/2015. O fato versava
sobre atos de improbidade administrativa e desvio de recursos públicos por contratos e convênios de
secretarias, autarquias e companhias estaduais para projetos do Governo, através da terceirização
de mão de obra e subcontratações de organizações não governamentais, com dispensa ilegal de
licitação e sem fiscalização do repasse das verbas que eram revertidas para empresas fantasma,
operadores e políticos. Os integrantes do núcleo da lavagem de dinheiro também foram condenados
pelos atos de improbidade descritos e comprovados nos autos.
209
TJ-RJ. Apelação nº 0000524-53.2009.8.19.0009. Data de julgamento: 17/11/2015. O caso versa
sobre Ação Civil Pública por ato de improbidade de quem ocupava o cargo de Prefeito e gerou
despesas acima do valor disponível em caixa, deixando para seu sucessor alta dívida no último dia de
seu segundo mandato. Malversação de recursos públicos, tendo o TJRJ determinando a anulação de
todos os empenhos. Administrador que tem a obrigação de fiscalizar e coibir as práticas irregulares
não podendo, jamais, desvirtuar as normas de gestão pública em favor de interesses particulares,
ainda que somente políticos, ou por inabilidade administrativa.
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4 PROGNOSE

Diante do que foi exposto ao longo da pesquisa, necessário se faz revisitar a
premissa de que o Ministério Público é o titular privativo da Ação Penal Pública,
cabendo-lhe, como consectário desse monopólio, realizar diretamente atos de
investigação penal, ainda que supletivamente e, a partir daí, analisar os entraves à
sua eficiente atuação no combate aos atos de corrupção e à lavagem de dinheiro no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
A hipótese aventada é de que existem percalços na deflagração da Ação
Penal Pública, haja vista a existência de dificuldade probatória na identificação da
origem dos recursos ilícitos e a insuficiência da estrutura concedida ao MPRJ para a
concretização da persecução penal.
Assim, definiu-se como objetivo geral a compreensão das dificuldades da
atuação do Ministério Público no que se refere à identificação de tais crimes,
trazendo a lume sua estrutura orgânica, a legislação pátria e os casos
documentados em cadernos de investigação criminal. Como objetivos específicos,
procurou-se destacar a evolução do MPRJ a partir de 1975 e sua atual configuração,
bem como analisar a persecução penal e os obstáculos jurídico-processuais à
eficiência de sua atuação.
Buscou-se, ainda, abordar a atividade realizada pelos atores sociais na
condução dos atos de investigação penal, os procedimentos por eles empreendidos
e, por fim, comprovar as deficiências no modelo de investigação engendrado pelo
Ministério

Público,

bem

como

apresentar

soluções

compatíveis

para

o

aprimoramento da atuação ministerial.
Destarte, o presente capítulo se destina a apresentar uma prognose da
atuação do Ministério Público fluminense no campo da persecução penal, bem como
sugestões para a otimização do trabalho realizado e propor tendências de
comportamento aos agentes responsáveis pela investigação.
Neste sentido, forçoso reconhecer que o modelo de investigação atualmente
existente se apresenta deficiente no que diz respeito à ausência de parâmetros e
diretrizes para a instauração do procedimento investigatório realizado pelo membro
do Ministério Público.
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Isto porque, considerando que a atividade investigatória do Ministério Público
é, em regra, supletiva, há necessidade de formulação de diretriz interna, elaborada
pelo Procurador-Geral de Justiça, com a chancela do Órgão Especial do Colégio de
Procuradores, que estabeleça critérios minimamente objetivos a serem observados
quando da seleção discricionária dos fatos que serão apurados.
Por ora, tais diretrizes inexistem no MPRJ, uma vez que cada agente
ministerial faz o que quer, quando quer, e se quiser, inexistindo, ao menos
formalmente, um critério sobre o que deve ser objeto de investigação.
Ademais, ao longo da pesquisa, percebeu-se que são escassos os dados
qualitativos sobre a persecução penal levada a efeito pelo MPRJ.
Com efeito, é imperativo que exista um controle interno por parte da Chefia
Institucional sobre a instauração, a tramitação e a conclusão dos Procedimentos de
Investigação Criminal, notadamente quanto ao êxito da investigação, a ser avaliada,
entre outros critérios, pelo número de denúncias oferecidas, a quantidade de
indiciados ou acusados, a complexidade dos fatos, bem como a solução final dos
casos denunciados.
No que diz respeito à atuação originária do PGJ no enfrentamento ao crime
de lavagem de dinheiro e nos crimes contra a Administração Pública que o
antecedem, é comum haver o envolvimento de pessoa detentora da prerrogativa de
função, fato que poderá atrair a competência do Tribunal de Justiça para o
respectivo processamento da ação penal originária, inclusive na fase preliminar de
investigação criminal, no que tange à realização de atos investigatórios que
demandem autorização judicial prévia, tais como quebra do sigilo financeiro e
interceptação telefônica, entre outros.
Assim, é fundamental a integração dos órgãos com atribuição ministerial,
entre si e com a Subprocuradoria-Geral de Justiça incumbida de exercer a atribuição
originária do PGJ, notadamente no que se refere ao compartilhamento de provas.
É, também, imperioso readequar a atuação das Promotorias de Investigação
Penal, com o fito de avaliar a produtividade e volume do acervo existente em cada
Delegacia à qual está vinculada, levando-se em consideração não só a grande
quantidade de inquéritos existentes, como também o baixo contingente de pessoal
alocado para realização de tais tarefas.
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Nesta linha, a fase de investigação dos crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro merece ser enfrentada por órgãos de execução dotados de estrutura
técnico-operacional capaz de corresponder à crescente demanda de fatos a serem
investigados, a fim de que o MPRJ não tenha apenas o protagonismo na
investigação de crimes lesivos ao interesse econômico-social, mas, sobretudo, uma
atuação resolutiva e eficaz.
Necessário se faz incrementar a persecução penal dos crimes de corrupção e
de lavagem de dinheiro, pois a sua repressão é um dos mais eficazes instrumentos
no combate à criminalidade organizada. A atividade extrajudicial das Promotorias de
investigação Penal deve ser fomentada para a consecução dos fins estratégicos
institucionais.
Para tanto, os Promotores de Justiça devem ser estimulados, nos casos em
que isso seja possível, a lançar mão dos instrumentos da justiça negociada, sempre
que as balizas legais o permitirem.
O Estado deve garantir a segurança dos atores sociais que atuam no
enfrentamento à criminalidade violenta, prevendo medidas de cautela que dificultem
a identificação de quem subscreve manifestações e decisões nos cadernos de
investigação, como por exemplo, a substituição do nome/matrícula e da assinatura
do agente público por um código alfanumérico fornecido pela mais alta autoridade da
entidade de origem do agente.
As Coordenadorias das Centrais de Inquéritos devem estabelecer prioridades
no enfrentamento à criminalidade, através de um trabalho conjunto e integrado com
os demais órgãos que interagem na área da Segurança Pública, com o desiderato
de atender aos fins institucionais e possibilitar a racionalização da atuação do
Ministério Público e a adoção de uma política institucional baseada na cultura de
resultados.
O Ministério Público e a Polícia Civil precisam envidar esforços para a
implantação de um canal comum que possibilite a troca de informações entre os
respectivos sistemas, de modo a possibilitar o controle da atividade-fim e a
facilitação da tramitação dos Inquéritos Policiais e o acesso aos dados contidos em
cada banco de dados de forma ágil e eficiente.
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O rastreamento de bens e o aperfeiçoamento dos instrumentos de
recuperação de ativos ilicitamente obtidos é tão importante quanto à privação de
liberdade de quem está envolvido na criminalidade organizada.
No atual cenário, a corrupção e a lavagem de dinheiro precisam ser
enfrentadas com planejamento e profissionalismo. A falta de integração efetiva dos
diversos agentes públicos encarregados da repressão a esse tipo de criminalidade
leva à morosidade das investigações.
A diversidade de sistemas eletrônicos de tramitação de dados, a coexistência
de dois modelos de investigação – o Inquérito Policial e o Procedimento de
Investigação Criminal –, ao fim e ao cabo, refletem na deflagração da Ação Penal
Pública.
Assim, no que se refere à gestão das Promotorias de Investigação Penal, dos
Grupos de Combate ao Crime Organizado e do Grupo de Atribuição Originária em
matéria criminal do Procurador-Geral de Justiça, sugere-se a adoção de políticas (P)
e estratégias (E) que visam conferir efetividade ao trabalho desenvolvido por tais
órgãos no lócus da persecução penal 210 e nas ações de repressão aos atos de
corrupção e à lavagem de dinheiro.
Nesta seção, elas serão especificadas à luz do modelo de investigação
existente e através de sugestões de políticas e estratégias, que possam aperfeiçoar
a forma prospectiva da atuação ministerial no que se refere ao enfrentamento a tais
delitos.
Tais políticas e estratégias se mostram pertinentes, não apenas para a
interação entre os diversos órgãos do Sistema de Segurança Pública, mas também
para a comunidade acadêmica:

210

BOBBIO, Norberto. Dicionário de política / Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco

Pasquino; trad. Carmen C, Varriale et all.; coord. trad. João Ferreira; rev. geral João Ferreira e Luís
Guerreiro Pinto Cacais. - Brasília : Editora Universidade de Brasília, 11a ed., 1998, pp. 557 e 1186. As
expressões “políticas” e “estratégias” são utilizadas nesta pesquisa a partir da noção trazida por
Bobbio, que se refere à política como atos de ordenar ou proibir alguma coisa com efeitos
vinculadores para todos os membros de um determinado grupo social e à estratégia como a técnica
utilizada para alcançar um objetivo.
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P1 Criação de órgãos especializados para o enfrentamento à corrupção e à
lavagem de dinheiro

E1

a) Estabelecer em ato normativo interno, a ser editado pelo Procurador-Geral
de Justiça, após a chancela do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, a
atribuição de Promotorias de Justiça especializadas no enfrentamento à
corrupção e à lavagem de dinheiro, para agir tanto em casos criminais quanto
cíveis;
b) Capacitar Promotores de Justiça e Procuradores de Justiça para o efetivo
combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, através de cursos de técnicas
de investigação e repressão a essa forma de comportamento ilícito;
c) Possibilitar a instauração de Procedimento Administrativo com objetivo de
intimar pessoa física ou jurídica para esclarecer a propriedade, posse
ou detenção de bens, direitos e valores de qualquer natureza que sejam
incompatíveis com seus rendimentos ou capacidade econômica conhecida,
desde que identificado em Relatório de Inteligência produzido pelo COAF ou
Agência de Inteligência Oficial do Estado;
d) Adotar, no âmbito das Promotorias Especializadas, o formato digital do
Procedimento de Investigação;
e) Possibilitar às autoridades incumbidas de investigar os atos de corrupção e
de lavagem de dinheiro a obtenção de dados financeiros e bancários de
forma mais célere;

P2 Integração dos órgãos com atribuição para processar e analisar dados
sigilosos referentes à corrupção e à lavagem de dinheiro

E2 a) Possibilitar que o Ministério Público, a Polícia Judiciária e a Controladoria
Geral do Estado disponham de material humano e tecnológico capaz de
esclarecer dados bancários e contábeis que fazem parte da investigação dos
atos de corrupção e de lavagem de dinheiro;
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b) Elaborar mecanismos mais ágeis para o compartilhamento de informações
sigilosas;
c) Adotar medidas que permitam o aperfeiçoamento das informações sigilosas
recebidas através do canal de inteligências existente nos diversos órgãos
públicos;
d) Equipar o setor de inteligência do Ministério Público de infraestrutura capaz
de atender à atividade investigatória, notadamente no enfrentamento ao crime
organizado;
e) Agregar os dois laboratórios de lavagem de dinheiro existentes no Estado
do Rio de Janeiro, com o fito de possibilitar a maximização de esforços no
processamento de dados sigilosos necessários ao enfrentamento à
criminalidade organizada.

P3 Modificação da lei vigente com a finalidade de possibilitar celeridade no
acesso a dados sigilosos

E3 a) Propor a alteração da Lei de

lavagem de dinheiro para permitir maior

agilidade na obtenção de dados financeiros solicitados à Receita Federal e ao
Banco Central, bem como possibilitar a responsabilização penal de pessoas
ligadas à instituições obrigadas a comunicar operações financeiras atípicas
diante dos rendimentos ou capacidade econômica conhecidas do cliente, nos
casos de descumprimento doloso das normas de controle e prevenção dos
atos de lavagem de dinheiro.

P4 Promoção de alterações normativas no âmbito do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, de modo a aperfeiçoar a persecução penal

E4 a) Sugerir alteração das Resoluções nº 181/2017 e nº 183/2018, do Conselho
Nacional do Ministério Público, de modo a condicionar a celebração do acordo
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de não persecução penal à existência de outros elementos probatórios que
não unicamente a confissão, bem como estabelecer balizas objetivas, em ato
normativo interno, para celebração de acordos de colaboração premiada;
b) Possibilitar a formação de equipes conjuntas de investigação para a
persecução penal dos atos de corrupção, lavagem de dinheiro e os praticados
por organização criminosa.
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CONCLUSÃO

Procurou-se descrever o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e sua
interação com os atos de investigação dos crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro materializados nos cadernos de investigação cuja persecução penal
incumbe aos órgãos com atribuição em investigação penal.
A pesquisa se debruçou sobre os marcos temporal e normativo que deram
lume à especificidade desse órgão ministerial fluminense que, a partir do Decreto-Lei
nº 11/75, passou a existir em sua configuração atual, haja vista a fusão dos Estados
do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara.
A história do Ministério Público, cuja origem, segundo alguns autores,
remonta aos antigos procuradores do rei existentes na França, encontra na atual
Constituição Brasileira um tratamento ímpar: é ele que detém a tarefa de ser o titular
da Ação Penal Pública e de velar pelo respeito aos Poderes constituídos e a
escorreita aplicação da lei.
Destarte, a análise não descurou do tratamento constitucional conferido ao
Ministério Público pela Constituição Federal de 1988, do seu múnus e das
prerrogativas conferidas para o adequado exercício de suas funções. Restou
especificado o aparato institucional através do qual o Ministério Público está
guarnecido para o exercício de sua missão constitucional.
Neste ponto, as lentes lançaram foco na estrutura do Ministério Público
fluminense, com destaque para a criação de Grupos de Atuação, os quais
assumiram papel de proeminência na persecução penal.
Não há como analisar o Ministério Público e imaginar que o processo de
construção dessa instituição, remodelado pela atual Constituição Federal, tenha um
marco temporal final.
Atuar na persecução penal simultaneamente como Órgão agente e fiscal da
ordem jurídica requer dos agentes ministeriais o exercício, em sua plenitude, do
controle externo da atividade policial, exigindo que os cadernos de investigação
estejam aptos à identificação de justa causa ao oferecimento da ação penal.
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A formulação de propostas legislativas tendentes a aprimorar os instrumentos
de atuação do Ministério Público na persecução penal ou que reforcem a
independência funcional de seus membros, é medida extremamente necessária para
que seus agentes possam agir sem receios no enfrentamento à criminalidade
organizada.
A

Constituição

Federal

assegurou

ao

Ministério

Público

autonomia

administrativa e funcional, sendo que a finalidade de sua existência tem em mira a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, isto é, a função de comprometimento com a sociedade,
com a tarefa de ser provedor da justiça.
Nesse contexto, é relevante a sua atuação na repressão aos atos de
corrupção e de lavagem de dinheiro, em atenção, inclusive, aos reclamos da
comunidade internacional que, inicialmente, buscou inibir o enriquecimento de quem
fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida e inseria na economia o lucro obtido
com essa prática, estendendo essa finalidade aos proveitos e produtos de outras
atividades criminosas.
A Lei n° 9.613/98 pune a ocultação e a dissimulação patrimonial adquirida
através da prática de infração penal antecedente. A lavagem de dinheiro fomenta
atividades ilegais, compromete a moralidade pública, alimenta a corrupção e financia
atividades terroristas, além de repercutir negativamente na economia mundial,
prejudicando a estabilidade e solidez do sistema financeiro, pois o lucro obtido com
tal atividade, ao ingressar no mercado legal, geralmente através de instituições
financeiras, faz com que a credibilidade a respeito da transparência esteja
comprometida.
A lavagem de dinheiro pode ser praticada de diversas formas, seja através de
transação comercial que oculte ou dissimule a incorporação, transitória ou
permanente, na economia ou no sistema financeiro do país, de bens, direitos ou
valores que, direta ou indiretamente, podem ser resultado de outros crimes, e a cujo
produto ilícito o agente criminoso pretende dar lícita aparência.
Assim, o Ministério Público é dotado de um arsenal jurídico que lhe permite
investigar, por conta própria ou através de auxílio da polícia judiciária, os atos de
corrupção e lavagem de dinheiro, podendo inquirir pessoas, requerer o afastamento
do sigilo fiscal, bancário e telefônico, a busca e apreensão de bens, bem como
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utilizar de diversas técnicas especiais de investigação visando conferir justa causa,
consubstanciada no suporte probatório mínimo, para o oferecimento de denúncia
apta a ser recebida pelo Poder Judiciário.
A ausência de um eficiente sistema de repressão é capaz de afetar a
segurança econômica e deve merecer das autoridades públicas atenção capaz de
fazer cessar esse mal que sangra recursos públicos através de práticas comuns a
qualquer pessoa (depósitos em dinheiro, aquisição de obras de arte ou de imóveis,
aplicação em bolsa de valores).
A Lei n° 9.613/98 dotou o COAF, a Polícia Judiciária e o Ministério Público de
mecanismos que visam monitorar a vida financeira de qualquer pessoa, seja ela
suspeita da prática de atos atentatórios ao interesse público ou não.
O cerne do principal problema que ameaça a sobrevivência da sociedade
contemporânea não se encontra simplesmente na impunidade, mas no caldo de
cultura que perpassa

a lei, que cria condições para o surgimento da

irresponsabilidade do infrator, seja ele um corrupto ou outro tipo de infrator que
corroí o tecido social.
Os agentes de segurança devem enfrentar os infratores que nada receiam e
se aperfeiçoam dia-a-dia. Valendo-se de recursos tecnológicos, instalam-se em
ambientes sociais elevados para disseminarem os crimes de colarinho branco.
Dessa necessidade advêm as inúmeras modalidades de dissimulação da
origem dos valores que são movimentados em larga escala. Sem a lavagem, o
corrupto fica exposto e em dificuldade de usufruir daquilo que auferiu ilicitamente.
Após décadas de vigência da lei que criminaliza a lavagem de dinheiro, os
números ainda são desanimadores. São poucos os Membros do Ministério Público,
do Poder Judiciário e da Polícia Judiciária especializados no enfrentamento dessa
organizada forma de criminalidade, fato que se reflete na forma de enfrentamento e
no acanhado número de denúncias catalogadas no banco de dados do MPRJ.
A corrupção possui uma ligação umbilical com a lavagem de dinheiro. No
sistema econômico global, as quantias movimentadas por ela precisam retornar ao
sistema financeiro com uma aparência lícita, afastando, o quanto possível, a origem
espúria dos valores.
A corrupção, por atingir interesses difusos, reflete na prestação do serviço
público que deve ser prestado pelos órgãos públicos. A sua prática atinge os
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serviços básicos como educação, segurança, saúde e suga recursos que seriam
utilizados em benefício da população que mais necessita deles.
O envolvimento do agente político em atos de corrupção compromete o
próprio regime democrático.
A base da democracia representativa, da democracia direta, é a confiança
que deve ser estabelecida entre o cidadão, o representado, e o seu representante,
quer se trate de representação legislativa ou do exercício de cargos no Executivo, no
Judiciário e no Ministério Público.
A noção de processo enquanto espaço de garantias trouxe para o bojo da
pesquisa a discussão sobre a justiça negociada, notadamente no que diz respeito à
possibilidade de o Ministério Público celebrar acordos de colaboração premiada e os
acordos de não persecução penal. A discussão, deveras importante, foi inserida no
âmbito de Resoluções do CNMP que dispuseram sobre a instauração de
procedimentos de investigação conduzidos pelo Ministério Público.
Com efeito, as Resoluções foram editadas após a decisão do Supremo
Tribunal Federal, que reconheceu o poder de investigação do Ministério Público,
estabelecendo a necessidade de edição de ato legislativo capaz de disciplinar as
investigações conduzidas pelos diversos agentes ministeriais e que, enquanto tal ato
legislativo não é editado, deveriam ser disciplinadas pelas normas do Código de
Processo Penal.
O Conselho Nacional normatizou a instauração e a condução dos
procedimentos

de

investigação

do

Ministério

Público,

reconhecendo,

na

oportunidade, a possibilidade de o parquet celebrar acordos de não persecução
penal. Neste ponto, a justiça penal negociada aparece como mais um instrumento
de defesa à disposição do investigado, à medida que se reconhece a possibilidade
de barganhar com o membro do MP uma resposta penal menos severa.
A pesquisa optou por destrinchar a persecução penal empreendida pelo
Ministério Público através da atribuição do Procurador-Geral de Justiça, dos Grupos
de Atuação Especializada e das Promotorias de Investigação Penal.
Acerca da atuação do Procurador-Geral de Justiça, especificou-se a sua
previsão em um rol de hipóteses previstas na Lei nº 8.625/93 e na Lei Complementar
estadual nº 106/93, bem como na Resolução nº 2.080/2017.
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No que se refere à investigação e apuração de infrações penais feitas pelo
PGJ, foi explicitado o procedimento interno seguido. Nos procedimentos de
investigação que tramitam junto ao Procurador-Geral de Justiça, foi possível
constatar que, em regra, o conteúdo probatório é composto basicamente por prova
documental – em similaridade aos procedimentos das Promotorias de Tutela
Coletiva, notadamente em virtude da especificidade dos delitos ali investigados.
Outro óbice na angariação de elementos probatórios diz respeito à existência
de distância territorial do local de ocorrência do fato à sede do órgão responsável
pela investigação.
Ressaltou-se, ainda, a discussão sobre o foro de prerrogativa de função e, por
conseguinte, seus impactos na atuação do Procurador-Geral de Justiça, com notória
redução dos casos que seriam de atribuição deste. Ao fim e ao cabo, apontaram-se
as dificuldades na realização de procedimentos de investigação, bem como dados
específicos acerca da atribuição originária do Ministério Público.
Da análise dos dados quantitativos fornecidos pelo MPRJ, a atuação do PGJ
se mostrou em um número pouco expressivo de denúncias oferecidas, fato que não
deve ser imputado à eventual desídia, mas à estrutura, tanto legal como de ordem
material, à sua disposição. A inexistência de ato formal de indiciamento foi
apresentada como outro percalço no trâmite das investigações empreendidas pelo
Procurador-Geral de Justiça.
No que se refere aos Grupos de Atuação Especializada, foi explicitado o
contexto de surgimento da atuação colegiada. A origem do GAECO está no NCCO,
que atuava em auxilio às Promotorias de Justiça e nos Inquéritos Policiais
instaurados na DRACO, envidando esforços no combate à criminalidade violenta,
notadamente da milícia.
O GAECO atua após solicitação de pedido de auxílio formal de um Promotor
de Justiça titular de Promotoria de Investigação Penal ou órgão de execução com
atribuição criminal. Contudo, o que se constatou foi o fato de que a atuação do
GAECO esvazia as investigações de delitos complexos, como a organização
criminosa, a lavagem de dinheiro e a corrupção, no âmbito das Centrais de Inquérito.
A solicitação de auxílio acaba por se converter numa transferência da investigação
daqueles delitos unicamente para o Grupo, ocasionando uma
sobrecarga de trabalho. O aumento do número de casos investigados pelo GAECO,
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a morosidade do andamento das investigações, a demora na obtenção de decisões
cautelares (quebra de sigilo bancário, interceptação de dados telefônicos, entre
outras) são entraves à eficiência da atuação do Grupo e que merece um olhar
diferenciado do PGJ para que as Promotorias de Investigação Penal possam fazer
jus, inclusive, ao nome que ostentam e sejam protagonistas das investigações dos
procedimentos em que atuam.
As Centrais de Inquéritos Policiais foram criadas em 1991 para conferir uma
nova concepção ao papel do Ministério Público, adjudicando identidade a quem é o
titular da ação penal e detentor da prerrogativa de conduzir a investigação até o
oferecimento da denúncia ou a promoção de arquivamento.
Com a estrutura das Centrais de Inquéritos, o Poder Judiciário passou a não
se imiscuir na tramitação dos Inquéritos Policiais entre a Delegacia e o Ministério
Público.
A análise das Promotorias de Investigações Penais abordou o marco
normativo de sua criação, relacionado à necessidade de novas regras para
tramitação dos cadernos de investigação penal. Esmiuçou-se a estrutura de tais
Promotorias de Investigação Penal, bem como o âmbito de sua atuação.
Em pesquisa de campo, foram identificadas as principais dificuldades na
execução das tarefas designadas às Promotorias de Investigação Penal,
notadamente no que diz respeito à falta de esclarecimento da maioria dos crimes
investigados nos Inquéritos Policiais, a insuficiência de funcionários para o
quantitativo de trabalho e a falta de expertise do Ministério Público para realizar, a
contento, os atos de investigação de forma direta.
O Ministério Público é um importante agente na luta pelos direitos difusos,
mas não está imune a ter seu nome envolvido em conflitos políticos. Atenção e
responsabilidade nas decisões tomadas devem ser uma constante, sendo certo que
eventuais abusos do Estado merecem ser contidos.
Necessário manter a interlocução com órgãos detentores de dados cuja
consulta possa interessar ao Ministério Público, de forma a permitir o acesso às
informações contidas em seus acervos, notadamente aquelas que sejam úteis à
persecução penal e à tutela dos interesses coletivos.
A existência de dois laboratórios de lavagem de dinheiro no Estado do Rio de
Janeiro, estrutura composta por recurso humano capacitado e equipamentos e
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softwares aptos a auxiliar na investigação de complexos crimes econômicos, é um
exemplo do longo caminho a percorrer no aprimoramento da prevenção e repressão
a tais crimes.
Um desses laboratórios está sediado na Polícia Civil e outro no Ministério
Público. Cada qual conta com sua estrutura básica. As investigações, tanto da
Polícia Civil como do Ministério Público, contam com o apoio tecnológico do
respectivo laboratório.
Se no enfrentamento do terrorismo, da corrupção, da lavagem de dinheiro e
do narcotráfico os organismos internacionais conclamam à integração de esforços
na busca do interesse comum, o Rio de Janeiro caminha na contramão de tal
orientação, segmentando estas estruturas no âmbito interno de cada instituição.
A análise dos dados quantitativos foi possível após a obtenção de planilhas
de controle da tramitação dos procedimentos inquisitoriais ocorridos nas sedes
estaduais do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da Polícia Civil.
Como salientado nas notas preliminares, além da contribuição acadêmica,
também se estabeleceu como objetivo identificar os obstáculos à eficiência da
atuação ministerial no combate ao delito de lavagem de dinheiro, analisando os
mecanismos de investigação e as práticas correlatas, para, ao final, propor, a partir
da lente retrospectiva, soluções eficazes de políticas e estratégias para o
enfrentamento do delito de corrupção e de lavagem de dinheiro.
Num espectro amplo, as sugestões contemplam desde a elaboração de
parâmetros e diretrizes para a instauração do procedimento investigatório realizado
pelo membro do Ministério Público ao controle qualitativo de investigações
realizadas pelo MP, agregando variantes de êxito no procedimento, complexidade
dos fatos e número de denúncias oferecidas.
Neste diapasão, também foi salientada a necessidade de racionalizar e
integrar a atuação do Ministério Público, não apenas internamente, como também
com os sistemas da Polícia Civil e de outros órgãos que integram a Segurança
Pública. Outro fator em destaque consistiu na necessidade de assegurar e proteger
a identidade dos agentes que atuam no combate à criminalidade organizada.
Nesse passo, o PGJ deve adotar todas as medidas cabíveis diante de
eventual ameaça pessoal ao agente ministerial e às garantias e prerrogativas
funcionais dos membros do Ministério Público.
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No campo das políticas e estratégias, as sugestões perpassaram tanto a
necessidade de alteração da legislação vigente, como a constatação da
necessidade de

criação

de

órgãos especializados municiados material e

intelectualmente para uma persecução penal eficiente.
A importância da flexibilização do procedimento de afastamento dos dados
bancários e financeiros, a cooperação dos diversos órgãos que integram o sistema e
a conscientização da sociedade arremataram tal análise.
A atuação do Ministério Público deve possibilitar a seus membros o
enfrentamento às organizações criminosas, que nada receiam, e que se aperfeiçoam
diuturnamente, valendo-se dos mais recentes recursos tecnológicos, chegando a
instalar-se em ambientes sociais elevados para a prática de tais crimes de danosas
consequências, cuja soma de um único delito pode equivaler à soma de milhares de
pequenos furtos e roubos.
A luta contra o crime organizado exige que os órgãos estatais envolvidos
estejam aparelhados para fazer frente aos avanços obtido pela criminalidade, com
recursos materiais e humanos compatíveis com o avanço obtido pelos atores que
operam nesse tipo de crime.
O objetivo do Estado deve ser o de atuar de forma eficiente no combate à
criminalidade, atendendo aos anseios da sociedade, cabendo ao Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro fazer com que a independência funcional do agente
caminhe em direção à unidade da Instituição.
A independência funcional conferida ao Ministério Público pela Constituição
Federal possibilitou aos agentes ministeriais a liberdade de agir em determinado
caso concreto de acordo com a sua convicção jurídica e a impossibilidade de
interferência interna ou externa na atividade finalística exercida, algo que os
magistrados sempre tiveram.
Rememorando o ano de 1994, quando uma conjugação de fatores possibilitou
a mobilização de promotores da 1ª Central de Inquéritos, que se prontificaram a
atuar em uma investigação direta realizada em curto espaço de tempo, quando
sequer se discutia a legitimidade direta do Ministério Público para realizar atos na
persecução criminal e não havia precedente no país de atuação semelhante, a
atuação firme do MPRJ ocasionou o desbaratamento de uma organizada estrutura
voltada para a corrupção no seio da Administração Pública.
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Por isso, e em conclusão, é que se espera que a persecução penal à
corrupção e à lavagem de dinheiro faça parte da pauta de ampla discussão da
sociedade, capaz de influenciar a elite que detém o poder político no Brasil, para que
dote os órgãos incumbidos da prevenção e da repressão de recursos material e
humano condizentes com a organizada estrutura criminosa que se vale de
incontáveis mecanismos para a sua prática e possibilite que o MPRJ atue de acordo
com as atribuições que lhe foram conferidas.
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Revista Brasileira de Ciê ncias Criminais, n. 28. São Paulo: RT, 1999.

VALADÃO, Alfredo: Ministério Público: quarto poder do Estado, e outros estudos
jurídicos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1973.

181
VELLANI, Mano. II Pubblico Ministero nel Processo. Bologna: Zanichelli, 1965.

VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo. Revolução processual do Direito e
democracia progressiva. A democracia e os três poderes no Brasil. Coord. Luiz
Werneck Vianna. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ/FAPERJ,
2002.

VILARDI, Celso Sanchez. A prejudicialidade no processo penal relativo ao crime de
lavagem de dinheiro. In: Direito penal econômico: crimes econômicos e processo
penal. São Paulo: Saraiva, 2008.

WARAT, Luís Alberto. Saber crítico e senso comum teórico dos juristas. Revista
Sequência, UFSC, Santa Catarina, v. 3, n. 5, 1982.

ZARAGOZA, Javier. El blanqueo de dinero. Aspectos sustantivos. Su investigación.
In: Cuadernos de Derecho Judicial, n. I. Madrid, 1994.

