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Ementa: Embargos infringentes na AP 470. Lavagem de dinheiro.  
 
1. Lavagem de valores oriundos de corrupção passiva praticada pelo próprio 
agente: 1.1. O recebimento de propina constitui o marco consumativo do delito 
de corrupção passiva, na forma objetiva “receber”, sendo indiferente que seja 
praticada com elemento de dissimulação. 1.2. A autolavagem pressupõe a 
prática de atos de ocultação autônomos do produto do crime antecedente (já 
consumado), não verificados na hipótese. 1.3. Absolvição por atipicidade da 
conduta.  
 
2. Lavagem de dinheiro oriundo de crimes contra a Administração Pública e o 
Sistema Financeiro Nacional. 2.1. A condenação pelo delito de lavagem de 
dinheiro depende da comprovação de que o acusado tinha ciência da origem 
ilícita dos valores. 2.2. Absolvição por falta de provas  
 
3. Perda do objeto quanto à impugnação da perda automática do mandato 
parlamentar, tendo em vista a renúncia do embargante.  
 
4. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, acolhidos para 
absolver o embargante da imputação de lavagem de dinheiro. 
 
Decisão 
 
Após o relatório e as sustentações orais, pelo embargante, do Dr. Pierpaolo 
Cruz Bottino, e, pelo Ministério Público Federal, do Dr. Rodrigo Janot Monteiro 
de Barros, Procurador-Geral da República, o julgamento foi suspenso. 
Presidência do Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 27.02.2014. 
                   
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu os embargos infringentes para 
absolver o embargante do delito de lavagem de dinheiro, nos termos do voto do 
Ministro Roberto Barroso, que redigirá o acórdão. Vencidos os Ministros Luiz 
Fux (Relator), Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Votou o 
Presidente. Ausente, neste julgamento, o Ministro Joaquim Barbosa 
(Presidente). Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski (Vice-
Presidente). Plenário, 13.03.2014. 


