
 
 
 

   
 

Ofício Nº 115/2020 – APCF                                   
                   

 
Brasília, 14 de setembro de 2020. 

 
 

A Sua Excelência o Senhor 
Reynaldo Soares da Fonseca 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça e Presidente da Comissão de Juristas 
responsável pela elaboração de anteprojeto de reforma da Lei nº 9.613/1998.  
 
Assunto: Comissão de Juristas responsável pela elaboração de anteprojeto de 
reforma da Lei nº 9.613/1998, que institui o delito de lavagem de capitais e dispõe 
sobre mecanismos de repressão à criminalidade econômica.  
 
 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 
 
 

1. A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS (APCF), em 

cumprimento de sua missão estatutária de buscar o aprimoramento da segurança 

pública e da persecução penal, vem, respeitosamente, colocar-se à disposição de V. 

Exa. para colaborar no desenvolvimento dos trabalhos da Comissão de Juristas 

responsável pela elaboração de anteprojeto de reforma da Lei nº 9.613/1998.  

 

2. Os Peritos Criminais Federais dedicam-se diuturnamente a atividades de 

investigação e repressão de crimes, entre eles, as práticas de corrupção e lavagem de 

dinheiro, evasão de divisas, manutenção de depósitos não declarados no exterior, 

sonegação fiscal e gestão fraudulenta de instituições financeiras.  

 

3. Cogente registrar, ademais, que a Perícia Federal conta com 19 áreas 

específicas de conhecimento, incluídas as áreas de Perícias Contábil e Financeira, 

Perícias em Informática, Perícias Documentoscópicas, Perícias em Audiovisual e 

Eletrônicos e Perícias de Engenharia.  

 



 
 
 

   
 

4. Está-se a falar, portanto, de profissionais com expertise técnico-científica 

dedicados às atividades de investigação de crimes econômicos e que exercem 

trabalho indispensável ao deslindamento dos casos.  

 

5. Os exames periciais contábeis e financeiros desenvolvidos por Peritos 

Criminais Federais estão entre os mais sofisticados da área. Para executá-los, os 

Peritos devem estar atualizados em normas de diversos segmentos especializados. 

Nesse sentido, a APCF, por meio de seus associados, dispõe de conhecimento 

aprofundado sobre as técnicas de identificação de ocultação de bens, fraudes em 

licitações, desvio de dinheiro público, entre outras.  

 

6. É de se anotar, além disso, que muitos podem ser o objeto material do 

crime de lavagem de dinheiro — ou seja, o objeto sobre o qual recai o comportamento 

ilícito —, notadamente objetos de valor, a exemplo de obras de artes.  Nesse prisma, 

a pluralidade de áreas dentro da criminalística (e.g. química, geologia, farmácia) pode 

em muito contribuir para a análise sistemática do combate a crimes dessa espécie.   

A toda evidência, os debates não podem estar restritos a uma perspectiva jur ídica, 

sendo também valiosa a contribuição técnica e científica.  

 

7. Importante destacar que, em 2019, a APCF pôde contribuir com a 

intensificação dos esforços de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro ao 

promover o 1º Fórum Nacional sobre Crimes Econômico-Financeiros, nos dias 12 a 14 

de março. O evento, com repercussão nacional 1, contou com a participação de 

diversas autoridades no assunto, inclusive ligadas à Operação Lava-Jato, e debateu 

mecanismos de combate e prevenção da corrupção.  

 

8. Ressalte-se, por derradeiro, que, no âmbito do Congresso Nacional, a APCF 

tem presença diligente e contribui constantemente com sua expertise técnica a fim 

de aprimorar os mecanismos legais de combate a crimes financeiros. Pode-se 

mencionar, entre outros, atuação nos seguintes temas: fundo de recuperação de 

 
1 https://www.apcf.org.br/noticias/imprensa-nacional-destaca-forum-sobre-crimes-economico-financeiros-
da-apcf 



 
 
 

   
 

ativos2; Medida Provisória que tratava da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) 3; 

regulação de criptomoedas4; e tráfico de bens culturais5. 

 

9. Diante disso, colocamo-nos à disposição de V. Exa. para que, da forma que 

melhor entender, possamos contribuir, a partir da expertise técnica e científica que 

nos é própria, com as atividades desenvolvidas pela recém criada Comissão de 

Juristas. 

 

10. Certos de sua consideração e seguros de que o trabalho de V. Exa. resultará 

em aprimoramento dos mecanismos nacionais de combate à corrupção e à lavagem 

de dinheiro, renovamos nossos votos de estima e apreço. 

 

 

Respeitosamente,  
 
 
 
 
 
 

MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO 
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS 

 
2 https://www.apcf.org.br/noticias/apcf-entrega-sugestoes-a-projeto-que-cria-fundo-de-recuperacao-de-
ativos 
3 https://www.apcf.org.br/noticias/perito-criminal-federal-debate-mp-do-coaf-no-congresso 
4 https://www.apcf.org.br/noticias/audiencia-na-camara-debate-regulamentacao-das-criptomoedas 
5 https://www.apcf.org.br/noticias/perito-federal-destaca-trabalho-da-pf-no-combate-ao-trafico-de-bens-
culturais 


