
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 os 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. Keywords: Criminal investigation; 

Prosecution Service; Corruption; Money laundering; Institutional practices 


