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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 4.850, DE 2016 

 

 

Estabelece medidas de combate a 

corrupção. 

 

O Congresso Nacional decreta:  

 

Art. 1º. Os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais de Justiça 

dos Estados e do Distrito Federal e Territórios e os Ministérios Públicos 

respectivos divulgarão, anualmente, estatísticas globais e para cada um dos 

órgãos e unidades que os compõem, para demonstrar o número de ações de 

improbidade administrativa e de ações criminais, por categoria, que:  

I – ingressaram e foram instaurados durante o exercício, e o 

número de processos, por categoria, que foram julgados, arquivados ou que, por 

qualquer modo, tiveram sua saída realizada de forma definitiva, bem como o 

saldo de processos pendentes, por categoria;  

II – tramitam perante o órgão ou unidade, com a indicação do seu 

respectivo tempo de tramitação e do interstício gasto para receber algum tipo de 

decisão judicial ou para nele ser proferida manifestação ou promoção de 

qualquer espécie.  

 

Art. 2º. Na hipótese de constatação, por meio da estatística a que 

se refere o art. 1º, de que as ações de improbidade administrativa e as ações 

criminais foram julgadas em prazo além do razoável, serão identificados os 

motivos e, se for o caso, instauradas as medidas administrativas e disciplinares 

cabíveis.  

 

Art. 3º. Os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais de Justiça 

dos Estados e do Distrito Federal e Territórios e os Ministérios Públicos 

respectivos deverão encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça ou ao 
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Conselho Nacional do Ministério Público, até o final do mês de fevereiro do 

exercício subsequente, relatório anual contendo as estatísticas indicadas no art. 

1º, os motivos da morosidade quanto às ações de improbidade administrativa e 

às criminais, as informações sobre as medidas administrativas e disciplinares 

adotadas e o detalhamento das providências administrativas tomadas para ser 

assegurada a razoável duração do processo.  

 

Art. 4º. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do 

Ministério Público, com base nos diagnósticos de problemas ou propostas 

recebidas, envidarão esforços, inclusive com a criação de comissões 

específicas, no sentido de serem propostas medidas legislativas tendentes a 

assegurar a razoável duração do processo.  

 

Art. 5º. Considera-se, para os fins desta Lei, razoável duração do 

processo aquela que não exceder 3 (três) anos, na instância originária, e 1 ano, 

na instância recursal, contados a partir da distribuição dos autos.  

 

Art. 6º. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do 

Ministério Público estabelecerão, em ato normativo próprio, a forma, o conteúdo 

e a data de divulgação das estatísticas compiladas de diagnóstico de eficiência 

quanto ao processamento de atos de improbidade administrativa previstas nesta 

lei. 

 

Art. 7º. Os §§ 1º, 7º, 8º, 9º e 10 do art. 17 da Lei nº 8.429, de 2 de 

junho de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 17. .................................................................. 

§ 1º À exceção da hipótese de celebração de 

acordo de leniência e do disposto no art. 36, § 4º, 

da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, é vedada 

a transação ou conciliação nas ações de que trata 

o caput. 

................................................................................ 

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz 

mandará autuá-la e ordenará a citação do 
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requerido para responder à ação e oferecer 

contestação, no prazo de quinze dias. 

§ 8º Juntada a contestação, o juiz, no prazo de 

trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a 

ação, se convencido da inexistência do ato de 

improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita, ou determinará seu 

prosseguimento. 

§ 9º A impugnação à decisão que determinar o 

prosseguimento da ação se dará na forma do §1º 

do art. 1009 do Código de Processo Civil. 

§ 10. Presumem-se válidas as intimações dirigidas 

ao endereço no qual se deu a citação do requerido, 

ainda que não recebidas pessoalmente por ele, se 

a modificação temporária ou definitiva não tiver 

sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço” (NR) 

 

Art. 8º. A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar 

acrescida do seguinte Capítulo V-A:  

 

“CAPÍTULO V-A 

Do acordo de leniência 

“Art. 18-A. A autoridade máxima no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios poderá celebrar acordo de leniência 

com as pessoas naturais e jurídicas responsáveis 

pela prática dos atos de improbidade administrativa 

previstos nesta Lei, que cooperem efetivamente 

com as investigações e o processo administrativo 

ou judicial, desde que dessa cooperação resulte, 

cumulativamente:  
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I - a identificação ou comprovação da autoria ou 

participação dos demais envolvidos no ilícito;  

II - a obtenção célere de informações e 

documentos que comprovem o ilícito e que levem 

à recuperação de valores desviados ou à 

identificação do patrimônio oculto de outras 

pessoas naturais ou jurídicas envolvidas; 

III - o comprometimento da pessoa jurídica na 

implementação ou na melhoria de mecanismos 

internos de integridade. 

§ 1º O acordo de que trata o caput somente poderá 

ser celebrado se preenchidos, cumulativamente, 

os seguintes requisitos: 

I - a pessoa natural ou jurídica responsável seja a 

primeira a manifestar seu interesse em cooperar 

com a apuração do ilícito; 

II - a pessoa natural ou jurídica admita sua autoria 

ou participação no ilícito e coopere plena e 

permanentemente com as investigações e o 

processo administrativo ou judicial, comparecendo, 

sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos 

os atos processuais, até seu encerramento;  

III - a pessoa natural ou jurídica cesse 

completamente seu envolvimento no ilícito 

investigado ou processado, a partir da data de 

celebração do acordo de leniência, salvo se, a 

critério do juiz que o homologar, a medida 

prejudicar o sigilo das investigações a serem 

instauradas em virtude desse acordo; 

IV - o responsável não haja descumprido acordo de 

leniência celebrado nos últimos três anos.  

V – o acordo permita o avanço célere das 

investigações sobre pessoas naturais ou jurídicas 

com culpabilidade igual ou superior à da pessoa 
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natural ou jurídica celebrante, ou quando, pelo 

número total e relevância das pessoas implicadas, 

o acordo atenda, de forma evidente, aos critérios 

de prevenção e repressão de atos de improbidade 

administrativa;  

§ 2º O acordo de leniência estipulará as condições 

necessárias para assegurar sua efetividade e 

utilidade.  

§ 3º A celebração de acordo de leniência 

interrompe os prazos prescricionais previstos no 

art. 23, cuja contagem se reiniciará na hipótese de 

seu descumprimento.  

 

Art. 18-B. O acordo de leniência poderá determinar 

imunidade em relação a cominações ou a redução 

do valor da multa, previstas nesta Lei, à pessoa 

natural ou jurídica que o celebre, observando-se 

para a graduação do benefício, dentre outros 

fatores:  

I – ser ou não o ilícito revelado do conhecimento 

das autoridades administrativas;  

II – a eficácia probatória dos depoimentos, 

documentos e outras provas da prática de ilícito, 

apresentados pela parte;  

III – a indicação de documentos e outras provas da 

prática de ilícito que não estejam em seu poder, 

com a informação da pessoa que os custodie ou do 

local onde possam ser encontrados;  

IV – a qualidade das informações que possibilitem 

a recuperação de valores desviados ou do 

patrimônio oculto de outras pessoas naturais ou 

jurídicas envolvidas no ilícito.  

§ 1º Se não for a primeira a celebrar acordo de 

leniência, a pessoa natural ou jurídica poderá 



6 

 

celebrar, com a autoridade administrativa ou o 

Ministério Público, acordo de leniência em relação 

a outro ato de improbidade administrativa, do qual 

não se tenha qualquer conhecimento prévio, desde 

que, quanto a ambos os ilícitos, sejam observados 

os requisitos do art. 18-A, § 1º, incisos II a V. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, o acordo de leniência 

poderá determinar imunidade a cominações ou a 

redução do valor da multa, previstas nesta Lei, em 

relação aos novos atos de improbidade 

administrativa revelados e, quanto àqueles 

anteriormente revelados por terceiro, a redução do 

valor da multa ou não incidência de outras 

cominações. 

 

Art. 18-C. O acordo de leniência não exime a 

pessoa natural ou jurídica que o celebrar da 

obrigação de reparar integralmente o dano 

causado.  

Parágrafo único. Ainda que espontânea, a 

reparação parcial do dano pela pessoa natural ou 

jurídica que celebrar acordo de leniência não 

impede que a pessoa jurídica interessada 

proponha todas as medidas necessárias para sua 

reparação integral, observando-se eventual 

compensação, e garantindo-se o benefício de 

ordem em relação aos demais responsáveis pelo 

ilícito, em qualquer instância.  

 

Art. 18-D. As negociações e a celebração do 

acordo de leniência serão realizadas sob sigilo, o 

qual será levantado depois de homologado 

judicialmente o acordo. 
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Art. 18-E. O acordo de leniência somente produzirá 

efeitos com sua homologação judicial, após prévia 

intervenção do Ministério Público como fiscal da 

ordem jurídica, sob pena de nulidade.  

§ 1º O acordo de leniência homologado 

judicialmente constituirá título executivo judicial em 

relação às obrigações nele pactuadas, inclusive a 

multa contratual por descumprimento, que será 

executado na forma prevista no Capítulo XIV do 

Título I, e nos Capítulos I e III do Título II, todos do 

Livro I da Parte Especial do Código de Processo 

Civil.  

§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, o 

descumprimento do acordo de leniência implicará 

a propositura da respectiva ação de improbidade 

administrativa para condenação do responsável à 

complementação da pena pecuniária e para a 

imposição das outras cominações previstas no art. 

12, sem prejuízo da execução imediata das 

medidas administrativas e judiciais para a 

reparação integral do dano.  

§ 3º Em caso de descumprimento do acordo de 

leniência, o responsável ficará impedido de 

celebrar novo acordo pelo prazo de três anos, 

contado da data em que o descumprimento se 

tornou conhecido.  

§ 4º A proposta de acordo de leniência rejeitada ou 

não homologada não produzirá efeitos jurídicos, 

inclusive em relação ao reconhecimento da autoria 

ou participação em atos de improbidade 

administrativa, devendo os documentos, 

declarações e provas ser entregues ao proponente 

que os apresentou.  
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Art. 18-F. A despeito da celebração de acordo de 

leniência com agente público responsável por ato 

de improbidade administrativa, poderá ser 

proposta ação de improbidade administrativa em 

face dos demais responsáveis pelo mesmo ato, 

ainda que nenhum deles seja agente público.  

 

Art. 18-G. Nenhuma sentença condenatória poderá 

ser proferida em ação de improbidade 

administrativa com fundamento apenas nas 

declarações do responsável que cooperar com a 

investigação e o processo. ” (NR) 

 

 

Art. 9º. A Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar 

acrescida do seguinte Título III-A:  

 

“TÍTULO III-A 

DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, 

CIVIL E ELEITORAL DOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 

Art. 44-A. Os partidos políticos serão 

responsabilizados, nos âmbitos administrativo, civil 

e eleitoral, pelos seguintes atos:  

I – arrecadar, receber, manter, movimentar, gastar 

ou utilizar recursos, valores, bens ou serviços 

estimáveis em dinheiro, paralelamente à 

contabilidade exigida pela legislação eleitoral ou 

partidária;  

II - arrecadar, receber, manter, movimentar, gastar 

ou utilizar recursos, valores, bens ou serviços 

estimáveis em dinheiro, provenientes de fontes 
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vedadas pela legislação eleitoral ou partidária ou 

extrapolarem os limites nelas fixados; 

III – praticar, na atividade eleitoral ou partidária, as 

condutas previstas no art. 1º, caput e §§ 1º e 2º, da 

Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.  

 

Art. 44-B. A responsabilização dos partidos 

políticos não exclui a responsabilidade individual 

de seus dirigentes e integrantes de órgãos de 

direção, ou de qualquer pessoa natural ou jurídica 

autora, coautora ou partícipe dos atos lesivos 

previstos no art. 44-A, nem impede a 

responsabilização civil, criminal ou eleitoral em 

decorrência destes atos.  

§ 1º Os partidos políticos, seus dirigentes, os 

integrantes de seus órgãos de direção, e as 

pessoas naturais e jurídicas autoras, coautoras ou 

partícipes dos atos lesivos previstos no art. 44-A 

serão por estes responsabilizados na medida da 

sua culpabilidade.  

§ 2º A responsabilidade no âmbito dos partidos 

políticos será da direção nacional, estadual ou 

municipal, de acordo com a circunscrição eleitoral 

afetada pelos atos lesivos previstos no art. 44-A.  

 

Art. 44-C. Subsiste a responsabilidade dos partidos 

políticos na hipótese de fusão ou incorporação.  

 

§ 1º Havendo fusão ou incorporação de partidos 

políticos, o novo partido ou o incorporador 

permanecerá responsável, podendo prosseguir 

contra este o processo e ser-lhe aplicada as 

sanções.  
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§ 2º Nas hipóteses de fusão e incorporação, a 

responsabilidade do partido político sucessor será 

restrita à obrigação de pagamento de multa e à 

reparação integral do dano causado, até o limite do 

patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as 

demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de 

atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou 

incorporação, exceto no caso de simulação ou 

evidente intuito de fraude, devidamente 

comprovados. 

§ 3º A alteração do nome dos partidos políticos ou 

da composição de seus órgãos de direção não 

elide sua responsabilização.  

 

Art. 44-D. Os partidos políticos considerados 

responsáveis pelos atos lesivos previstos no art. 

44-A estarão sujeitos a multa no valor de 5% (cinco 

por cento) a 20% (vinte por cento) do valor de 

repasses de cotas do fundo partidário referentes ao 

exercício no qual ocorreu o ato lesivo, a ser 

descontada dos novos repasses dos exercícios 

seguintes ao da condenação, sem prejuízo das 

sanções pela desaprovação das contas.  

§ Único A aplicação da sanção prevista neste 

artigo não exclui, em qualquer hipótese, a 

obrigação do partido político de reparação integral 

do dano causado.  

 

Art. 44-E. Para a aplicação da sanção prevista no 

art. 44-D o juiz ou tribunal eleitoral considerará:  

I - o prejuízo causado pelo ato lesivo à 

administração pública, ao sistema representativo, 

à lisura e legitimidade dos pleitos eleitorais e à 

igualdade dos candidatos;  
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II - a cooperação do partido político para a 

apuração dos atos lesivos;  

III - a existência de mecanismos e procedimentos 

internos de integridade, auditoria e incentivo à 

denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva 

de códigos de ética e de conduta no âmbito dos 

partidos políticos, que deverão constar de seus 

estatutos.  

Parágrafo único. A sanção prevista no art. 44-D 

será aplicada no âmbito da circunscrição eleitoral 

onde ocorreram, somente serão executadas após 

o trânsito em julgado da decisão condenatória.  

 

Art. 44-F. O processo e o julgamento da 

responsabilidade dos partidos políticos, 

disciplinada nos arts. 44-A a 44-E, compete à 

Justiça Eleitoral, e obedecerá ao rito do art. 22 da 

Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

 

§ 1º Cabe ao Ministério Público Eleitoral a 

legitimidade para propor, perante a Justiça 

Eleitoral, ação de responsabilização de partido 

político pela prática dos atos lesivos previstos no 

art. 44-A.  

§ 2º O Ministério Público Eleitoral poderá instaurar 

procedimento investigatório para o fim de 

propositura de ação de responsabilização de 

partido político, que deverá ser concluído no prazo 

de até 180 (cento e oitenta) dias, admitida 

justificadamente sua prorrogação, uma única vez, 

por igual período, podendo ouvir testemunhas, 

requisitar documentos e requerer as medidas 

judiciais necessárias para a investigação, inclusive 
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as de natureza cautelar, nos termos da legislação 

processual civil.  

§ 3º No âmbito dos tribunais, o processo será 

instruído pelo juiz ou ministro corregedor. ” (NR) 

§ 4° Qualquer partido político com representação 

no Congresso Nacional, em sua respectiva 

circunscrição, é parte legítima para propor ação 

civil pública de que trata a Lei n° 7.347, de 24 de 

julho de 1985, e ação de improbidade de que trata 

a Lei n°8.429, de 2 de junho de 1992. 

 

Art. 10. O art. 15 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa 

a vigorar acrescido dos seguintes incisos X e XI:  

“Art. 15. ............................................................... 

X - mecanismos e procedimentos internos de 

integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 

irregularidades;  

XI - código de ética e conduta de seus filiados. ” 

(NR) 

 

Art. 11. A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 105-B:  

“Art. 105-B. O Ministério Público Eleitoral 

poderá instaurar procedimento 

investigatório com o fim de apurar as 

condutas ilícitas previstas nesta Lei, que 

deverá ser concluído no prazo de 90 

(noventa) dias, admitida justificadamente 

sua prorrogação uma única vez, por igual 

período. ” (NR) 

 

Art. 12. A Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, passa a vigorar 

acrescida dos seguintes art. 354-A e 354-B: 

“Caixa dois eleitoral e partidário 
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Art. 354-A. Arrecadar, receber, ou gastar ou 

utilizar, o candidato, o seu administrador ou 

da coligação, recursos, bens ou serviços 

estimáveis em dinheiro, paralelamente à 

contabilidade exigida pela lei: 

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e 

multa. 

§ único As penas serão majoradas em 1/3 

se os recursos, valores, bens ou serviços de 

que trata o caput forem sabidamente de 

origem ilícita”. (NR) 

 

Art. 13. O art. 17-C da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, passa 

a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 17-C. As informações das instituições 

financeiras e tributárias em resposta às ordens 

judiciais e às deliberações de Comissões de 

Parlamentares de Inquérito de quebra ou 

transferência de sigilo, proferidas com base nesta 

ou em outra lei, deverão ser: 

I – encaminhadas em meio informático, 

diretamente ao órgão que o juiz ou a Comissão 

Parlamentar de Inquérito indicar;  

II – apresentadas em arquivos que possibilitem a 

migração de informações para os autos do 

processo sem redigitação.  

§ 1º O juiz ou a Comissão Parlamentar de Inquérito 

poderá determinar que as informações sejam 

prestadas em formato eletrônico aberto, que 

permita o tratamento das informações por órgão de 

abrangência nacional.  

§ 2º A instituição financeira ou tributária deverá 

encaminhar as informações, de modo completo, no 
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prazo máximo de vinte dias, ressalvados os casos 

urgentes, em que o prazo determinado pela 

autoridade poderá ser de dez dias.  

§ 3º As instituições financeiras manterão:  

I – setores especializados no atendimento de 

ordens judiciais de quebra ou transferência de 

sigilo bancário e rastreamento de recursos para 

fins de investigação e processos criminais;  

II – página na rede mundial de computadores 

disponível a membros dos Poderes Judiciário, 

Legislativo, Ministério Público e integrantes da 

polícia judiciária, em sítio eletrônico da instituição, 

com nomes e contatos das pessoas responsáveis 

pelo atendimento das ordens de que trata o caput, 

a qualquer tempo.  

§ 4º O descumprimento do disposto no caput e nos 

§§ 1º a 3º sujeitará a instituição a multa no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil) a R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões) de reais, a ser estabelecida pelo juiz, que 

levará em consideração a:  

I – relevância do caso;  

II – urgência das informações;  

III – reiteração da falta; 

IV – capacidade econômica do sujeito passivo;  

V – justificativa apresentada pela instituição 

financeira para o seu descumprimento.  

§ 5º O recurso contra a decisão que impuser o 

pagamento da multa prevista no § 4º possui efeito 

meramente devolutivo. O juiz poderá atribuir-lhe 

efeito suspensivo se o valor da multa comprometer 

mais de vinte por cento do lucro da instituição 

financeira referente ao ano em que for imposta.  

§ 6º O juiz comunicará a imposição da multa ao 

CNJ, que disponibilizará as estatísticas do 
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descumprimento de decisões judiciais, por 

instituição financeira, na rede mundial de 

computadores.  

§ 7º A aplicação da multa não afasta a 

responsabilidade penal relativa ao crime de 

desobediência. ” (NR) 

 

Art. 14. O Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 

Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 312-A: 

 

“Enriquecimento ilícito  

Art. 312-A. Adquirir, vender, receber ou possuir o 

funcionário público ou pessoa a ele equiparada, 

bens, direitos ou valores cujo valor seja 

incompatível com o patrimônio ou rendimentos 

auferidos em razão do exercício de cargo, emprego 

ou função pública, ou de mandato eletivo, ou 

auferidos por outro meio lícito:  

Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa, se o 

fato não constituir elemento de crime mais grave.  

Parágrafo único. A pena será aumentada de um a 

dois terços se a propriedade ou a posse dos bens, 

direitos ou valores a que se refere o caput for 

atribuída fraudulentamente a terceira pessoa. ” 

(NR) 

 

Art. 15. Os arts. 171. 312, 313-A, 316, caput, e § 2º, 317 e 333 do 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 171. […] 

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa.  

[...] 
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§ 3º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é 

cometido em detrimento de instituto de economia 

popular ou beneficência.  

§ 4º Se o crime é cometido em detrimento da 

União, Estados, Distrito Federal, Municípios, e 

seus órgãos da administração direta e indireta, a 

pena será de: 

I – até oito anos, se a vantagem ou o prejuízo é 

igual ou superior a cem salários-mínimos vigentes 

ao tempo do fato; 

II – até dez anos, se a vantagem ou o prejuízo é 

igual ou superior a mil salários-mínimos vigentes 

ao tempo do fato; 

III – até doze anos, se a vantagem ou o prejuízo é 

igual ou superior a dez mil salários-mínimos 

vigentes ao tempo do fato.  

§ 5º O disposto no parágrafo anterior não obsta a 

aplicação de causas de aumento ou de diminuição 

da pena, previstas na Parte Geral ou Especial 

deste Código. 

§ 6º - Se o réu é primário e o valor da coisa 

apropriada for até cinquenta salários mínimos, o 

juiz pode substituir a pena aplicada aos crimes 

previstos neste Capítulo de reclusão pela de 

detenção, e diminuí-la de um a dois terços. ” (NR) 

 

“Peculato  

Art. 312. ...............................................................  

Pena – reclusão, de três a doze anos, e multa.  

Parágrafo único: nas hipóteses em que a 

apropriação ou o desvio for de pequeno valor, as 

penas poderão ser reduzidas de um a dois 

terços, se o agente for primário, possuir bons 
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antecedentes e não se dedicar a atividades 

criminosas". (NR) 

 

 “Inserção de dados falsos em sistema de 

informações  

Art. 313-A. ...............................................................   

Pena – reclusão, de três a doze anos, e multa. ” 

(NR)  

 

“Concussão  

Art. 316. ............................................................... 

Pena – reclusão, de três a doze anos, e multa. (NR)  

Excesso de exação  

§ 1º ........................................................................ 

§ 2º ........................................................................ 

Pena – reclusão, de três a doze anos, e multa. ” 

(NR)  

 

“Corrupção passiva  

Art. 317. ............................................................... 

Pena – reclusão, de três a doze anos, e multa. ” 

(NR)  

 

“Corrupção ativa  

Art. 333. ............................................................... 

Pena – reclusão, de três a doze anos, e multa. ” 

(NR)  

 

“Corrupção ativa em transação comercial 

internacional  

Art. 337-B. ............................................................... 

Pena – reclusão, de três a doze anos, e multa.  

.......................................................................” (NR)  
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Art. 16. O Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa 

a vigorar acrescido do seguinte art. 327-A: 

 

PENA ESCALONADA 

 

Art. 337-E. Nos crimes previstos nos arts. 312, 

caput e § 1º; 313-A; 316, caput e § 2º; 317; 333 e 

337-B, a pena máxima poderá ser de até:  

I – quatorze anos, se a vantagem auferida ou o 

prejuízo à administração pública for igual ou 

superior a cem salários-mínimos vigentes ao 

tempo do fato;  

II – dezesseis anos, se a vantagem auferida ou o 

prejuízo à administração pública for igual ou 

superior a mil salários-mínimos vigentes ao tempo 

do fato;  

III – dezoito anos, se a vantagem auferida ou o 

prejuízo à administração pública for igual ou 

superior a dez mil salários-mínimos vigentes ao 

tempo do fato.  

§ 1º - O disposto no parágrafo anterior não impede 

a aplicação de causas de aumento ou de 

diminuição da pena, previstas na Parte Geral ou 

Especial deste Código. 

§ 2º - Se o réu é primário e o valor da coisa 

apropriada for até cinquenta salários mínimos, o 

juiz pode substituir a pena aplicada aos crimes 

previstos neste Capítulo de reclusão pela de 

detenção, e diminuí-la de um a dois terços. ”(NR) 

 

 

Art. 17. Os arts. 110, 112 e 117 e do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 – Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 110. A prescrição depois de transitar em 

julgado a sentença condenatória regula-se pela 

pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no 

artigo anterior.  

§ 1º Se o criminoso é reincidente na prática do 

mesmo delito, os prazos mencionados no caput 

são acrescidos de um terço. 

§ 2º A prescrição, a partir da sentença 

condenatória com trânsito em julgado para a 

acusação ou depois de improvido seu recurso, e 

antes do trânsito em julgado para as partes, regula-

se pela pena aplicada.” (NR)  

 

“Art. 112. Depois de transitar em julgado a 

sentença condenatória, a prescrição começa a 

correr:  

I – do dia em que transita em julgado a sentença 

condenatória, para todas as partes, ou a que 

revoga a suspensão condicional da pena ou o 

livramento condicional. ” (NR)  

 

“Art. 117. ............................................................ 

IV – pela publicação da sentença condenatória 

recorrível;  

IV-A - pela publicação do acórdão condenatório 

recorrível. ” (NR) 

 

 

Art. 18. Os Títulos I e II da Parte Terceira da Lei nº 1.079, de 10 de 

abril de 1950, passa a vigorar com a seguinte redação: 

                                                     “TÍTULO I 

DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS 

MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO 
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CAPITULO I 

DOS MAGISTRADOS 

 

Art. 39. São crimes de responsabilidade dos 

magistrados: 

1 – alterar, por qualquer forma, exceto por via de 

recurso, a decisão ou voto já proferido; 

2 – proferir julgamento, quando, por lei, seja 

impedido ou suspeito na causa; 

3 – exercer atividade político-partidária; 

4 – ser patentemente desidioso no cumprimento 

dos deveres do cargo; 

5 – proceder de modo incompatível com a honra 

dignidade e decoro de suas funções; 

6 – exercer, ainda que em disponibilidade, outro 

cargo ou função, salvo uma de magistério, 

ressalvada a hipótese dos membros que tenham 

ingressado na carreira antes de 5 de outubro de 

1988 e tenham feito opção pelo regime anterior; 

7 – exercer atividade empresarial ou participar de 

sociedade empresária, inclusive de economia 

mista, exceto como acionista ou quotista; 

8 – exercer cargo de direção em sociedade 

simples, associação ou fundação, de qualquer 

natureza ou finalidade, salvo de associação de 

classe, e sem remuneração, ressalvada a hipótese 

dos membros que tenham ingressado na carreira 

antes de 5 de outubro de 1988 e tenham feito 

opção pelo regime anterior; 

9 – receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou 

participação em processo; 

10 - manifestar, por qualquer meio de 

comunicação, opinião sobre processo pendente de 

julgamento, seu ou de outrem, ou juízo 
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depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, 

de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos 

e em obras técnicas ou no exercício do magistério; 

ressalvada a hipótese dos membros que tenham 

ingressado na carreira antes de 5 de outubro de 

1988 e tenham feito opção pelo regime anterior; 

11 - condenar pessoa física ou jurídica sem os 

elementos essenciais à condenação, assim 

reconhecido por decisão judicial colegiada de 

segunda instância." (NR) 

 

CAPITULO II 

DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Art. 40. São crimes de responsabilidade dos 

membros do Ministério Público: 

1 – emitir parecer, quando, por lei, seja impedido 

ou suspeito na causa; 

2 – recusar-se a prática de ato que lhe incumba; 

3 – ser patentemente desidioso no cumprimento de 

suas atribuições; 

4 – proceder de modo incompatível com a 

dignidade e o decoro do cargo. 

5 – receber, a qualquer título e sob qualquer 

pretexto, honorários, percentagens ou custas 

processuais; 

6 – exercer a advocacia; 

7 – participar de sociedade empresária na forma 

vedada pela lei; 

8 – exercer, ainda que em disponibilidade, 

qualquer outra função pública, salvo uma de 

magistério; 

9 – exercer cargo de direção em sociedade 

simples, associação ou fundação, de qualquer 
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natureza ou finalidade, salvo de associação de 

classe, e sem remuneração; 

10 – exercer atividade político-partidária; 

11 – receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios 

ou contribuições de pessoas físicas, entidades 

públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 

previstas em lei; 

12 – oferecer denúncia contra pessoa física ou 

jurídica sem os elementos essenciais à 

condenação, assim reconhecido por decisão 

judicial colegiada de segunda instância." (NR) 

 

TÍTULO II 

DO PROCESSO E JULGAMENTO 

CAPÍTULO I 

 

DA DENÚNCIA 

 

Art. 41. É permitido a todo cidadão denunciar 

perante o Senado Federal, os Magistrados e 

Membros do Ministério Público, pelos crimes de 

responsabilidade que cometerem na forma prevista 

pelos artigos 39 e 40 desta Lei. ” (NR)  

 

  Art. 19. O artigo 13 da Lei n° 4.717, de 29 de junho de 1965 – Lei da 

Ação Popular – passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 13. A sentença que, apreciando o fundamento 

de direito do pedido, julgar a lide manifestamente 

temerária ou considerar que o autor ajuizou a ação 

com má-fé, intenção de promoção pessoal ou 

visando perseguição política, condenará o autor ao 

pagamento do décuplo das custas mais honorários 

advocatícios. ” (NR) 
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  Art. 20. O artigo 18 da Lei n° 7347, de 24 de julho de 1985 – Lei da Ação 

Civil Pública – passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, quando a 

ação for temerária ou for comprovada má-fé, 

finalidade de promoção pessoal ou perseguição 

política, haverá condenação da associação autora 

ou membro do Ministério Público ao pagamento de 

custas, emolumentos, despesas processuais, 

honorários periciais e advocatícios. ” (NR) 

 

  Art. 21. O artigo 19 da Lei n° 8.429, de 2 junho de 1992, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 19. Constitui crime a representação por ato 

de improbidade ou a propositura de ação contra 

agente público ou terceiro beneficiário, quando o 

autor o sabe inocente ou pratica o ato de maneira 

temerária. 

Pena: detenção de 6 (seis) a 10 (dez) meses e 

multa. 

Parágrafo único. Além da sanção penal, o 

denunciante ou membro do Ministério Público 

está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos 

materiais, morais ou à imagem que houver 

provocado. ” (NR) 

 

 

DA AÇÃO DE EXTINÇÃO DE DOMÍNIO 

 

Art. 22. A ação de extinção de domínio tem por finalidade a 

decretação da extinção dos direitos de propriedade e posse, e de outros direitos, 

reais ou pessoais, e seus frutos, sobre bens, direitos ou valores que sejam 
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produto ou proveito, direto ou indireto, de infração penal, ou estejam 

relacionados a sua prática, nos termos das disposições deste Capítulo. 

 

Art. 23. A extinção de domínio será decretada quando os bens, 

direitos ou valores que compõem o patrimônio do réu sejam: 

I - provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal; 

II - utilizados como meio ou instrumento para a prática de infração 

penal, ou a esta estejam relacionados ou destinados; 

III - utilizados para ocultar ou dissimular a natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 

valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, ou dificultar sua 

localização; 

IV - provenientes de alienação, aquisição, permuta ou outro 

negócio jurídico que envolvam bens, direitos ou valores previstos nos incisos I a 

III. 

Parágrafo único. A caracterização das hipóteses previstas nos 

incisos I a IV configura desatendimento à função social da propriedade e, sob 

esse fundamento, dá causa à decretação da extinção de domínio sobre bens, 

direitos ou valores que sejam produto ou proveito, direto ou indireto, ou estejam 

relacionados à prática das seguintes infrações penais: 

I – extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e §§ 1º a 3º, do 

Código Penal); 

II – tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual 

(art. 231, caput e § 1º, do Código Penal); 

III – tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual (art. 

231-A, caput e § 1º, do Código Penal); 

IV – peculato (art. 312, caput e § 1º, do Código Penal); 

V – inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-

A do Código Penal); 

VI – concussão (art. 316, caput e §§ 1º e 2º, do Código Penal); 

VII – corrupção passiva (art. 317 do Código Penal); 

VIII – tráfico de influência (art. 332 do Código Penal); 

IX – corrupção ativa (art. 333 do Código Penal); 

X – exploração de prestígio (art. 357 do Código Penal); 
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XI – comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei nº 10.826/2003) 

XII – tráfico internacional de arma de fogo (art. 18 da Lei nº 

10.826/2003); 

XIII – tráfico ilícito de drogas (arts. 33 a 39 da Lei nº 11.343/2006). 

 

Art. 26. A ação de extinção de domínio terá por objeto bens, direitos 

ou valores situados no Brasil, ainda que a infração penal tenha sido praticada no 

estrangeiro. 

§ 1º Na falta de tratado ou convenção, os recursos provenientes da 

alienação de bens, direitos ou valores objeto da ação de extinção de domínio 

proposta mediante solicitação de autoridade estrangeira serão repartidos entre 

o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito do 

lesado ou de terceiro de boa-fé. 

§ 2º Antes da repartição serão deduzidas as despesas efetuadas 

com a guarda e manutenção dos bens, direitos ou valores, e os custos 

necessários a sua alienação ou devolução. 

§ 3º A transmissão de bens, direitos ou valores por meio de 

herança, legado ou doação não impede a decretação da extinção de domínio. 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao lesado e ao terceiro 

de boa-fé que, pelas circunstâncias ou natureza do negócio jurídico, por si ou 

por seu representante, não tinha condições de saber a origem, utilização ou 

destinação ilícita dos bens, direitos ou valores. 

 

Art. 27. Têm legitimidade para propor a ação de extinção de 

domínio a União, os Estados e o Distrito Federal, e o Ministério Público. 

§ 1º Quando não for autor, o Ministério Público intervirá 

obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica, podendo aditar a petição inicial, 

assegurado o contraditório, e, em caso de desistência infundada ou abandono 

da ação por outro legitimado, assumir a titularidade ativa.  

§ 2º O legitimado que não atuar como parte poderá habilitar-se 

como litisconsorte. 

 

Art. 28. O Ministério Público e a pessoa jurídica de direito público 

legitimada poderão instaurar procedimento preparatório à propositura de ação 
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de extinção de domínio, podendo requisitar, de qualquer órgão ou entidade 

pública, certidões, informações, exames ou perícias, ou informações de 

particular, que julgarem necessárias à instrução, no prazo que assinalar, que não 

poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis. 

 

Art. 29. O órgão ou entidade pública que verificar indícios de que 

bens, direitos ou valores se encontram nas hipóteses previstas no art. 22 deverá 

comunicar o fato ao Ministério Público e à pessoa jurídica de direito público 

interessada. 

Parágrafo único. Havendo interesse de outra pessoa jurídica de 

direito público, as informações recebidas na forma do caput deverão ser 

compartilhadas com esta e o respectivo Ministério Público. 

 

Art. 30. A decretação da extinção de domínio depende da 

condenação, com trânsito em julgado, em processo e julgamento das infrações 

penais previstas no art. 22, parágrafo único. 

 

Art. 31. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação de 

extinção de domínio o proprietário ou possuidor dos bens, direitos ou valores a 

que se refere o art. 22. 

Parágrafo único. O preposto, gerente, diretor ou administrador da 

pessoa jurídica estrangeira que figurar no polo passivo da ação presume-se 

autorizado a receber citação. 

 

Art. 32. Os réus e interessados incertos ou desconhecidos serão 

citados por edital na forma do art. 259, III, do Código de Processo Civil, devendo 

no edital constar a descrição dos bens, direitos ou valores objeto da ação de 

extinção de domínio. 

§ 1º A pessoa natural ou jurídica que se apresentar como 

proprietária ou possuidora dos bens, direitos ou valores objeto da ação poderá 

ingressar no polo passivo, recebendo o processo na fase em que se encontrar. 

§ 2º Ao réu incerto ou desconhecido citado por edital será nomeado 

curador especial. 
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Art. 33. A ação de extinção de domínio poderá ser proposta no foro 

do lugar de infração penal prevista no art. 22, parágrafo único, da situação da 

coisa ou do domicílio do réu. 

Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a competência do 

juízo para todas as ações de extinção de domínio posteriormente propostas que 

possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. 

 

Art. 34. A qualquer tempo o legitimado à propositura da ação de 

extinção de domínio poderá requerer a concessão das tutelas de urgência 

necessárias para assegurar o resultado útil do processo, ainda que não tenha 

sido identificado o proprietário ou possuidor dos bens, direitos ou valores. 

§ 1º As tutelas de urgência concedidas em caráter preparatório 

perderão sua eficácia se o pedido principal não for formulado no prazo de 60 

(sessenta) dias, contado da data de sua efetivação, prorrogável por igual 

período, desde que reconhecida a necessidade pelo juiz, em decisão 

fundamentada. 

§ 2º Comprovada a origem lícita de bens, direitos ou valores 

constritos, o juiz determinará sua liberação total ou parcial, mediante 

requerimento do réu ou interessado. 

§ 3º O requerimento a que se refere o § 2º será apreciado sem 

prejuízo da manutenção da eficácia das tutelas de urgência enquanto presentes 

os seus pressupostos, podendo o juiz determinar a prática dos atos necessários 

à conservação de bens, direitos ou valores.  

§ 4º Realizada a apreensão do bem, o juiz imediatamente decidirá 

pela sua alienação antecipada ou pela nomeação de administrador. 

 

Art. 35. A ação de extinção de domínio obedecerá ao rito ordinário, 

ressalvada a aplicação das disposições especiais previstas neste Capítulo. 

Parágrafo único. A petição inicial será instruída com indícios 

suficientes da existência da infração penal prevista no art. 22, parágrafo único, 

ainda que desconhecido ou isento de pena seu autor ou partícipe, ou extinta a 

punibilidade. 
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Art. 36. O juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou 

da pessoa jurídica de direito público interessada, determinará a alienação 

antecipada para preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos 

a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade 

para sua custódia e manutenção. 

§ 1º A alienação antecipada será requerida mediante petição 

autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em 

separado em relação ao processo principal.  

§ 2º O requerimento de alienação antecipada deverá conter a 

relação dos bens, com a descrição e a especificação de cada um deles, e 

informações sobre quem os detém e local onde se encontram.  

§ 3º O juiz determinará a avaliação dos bens, nos autos apartados, 

e intimará as partes, o Ministério Público, os intervenientes e os interessados, 

devendo ser intimados por edital aqueles que forem incertos ou desconhecidos. 

§ 4º Não serão submetidos à alienação antecipada os bens que a 

União, o Estado, ou o Distrito Federal indicar para serem colocados sob uso e 

custódia de órgãos e entidades públicos. 

§ 5º Não sendo possível a custódia por órgão ou entidade públicos, 

os bens não submetidos à alienação antecipada serão colocados sob uso e 

custódia de instituição privada que exerça atividades de interesse social ou 

atividade de natureza pública. 

§ 6º Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o 

respectivo laudo, o juiz homologará o valor atribuído aos bens e determinará 

sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, por valor não 

inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da avaliação. 

§ 7º Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em 

conta judicial remunerada, vinculada ao processo e ao juízo, mediante 

documento adequado para essa finalidade, do seguinte modo: 

I - nos processos de competência da justiça federal e da justiça do 

Distrito Federal os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou 

em instituição financeira pública; 

II - nos processos de competência da justiça estadual os depósitos 

serão efetuados em instituição financeira designada em lei, preferencialmente 
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pública, de cada Estado ou, na sua ausência, em instituição financeira pública 

da União. 

§ 8º A instituição financeira depositária manterá controle dos 

valores depositados. 

§ 9º Serão deduzidos da quantia apurada no leilão todos os tributos 

e multas incidentes sobre o bem alienado, sem prejuízo de iniciativas que, no 

âmbito da competência de cada ente da Federação, venham a desonerar bens 

sob constrição judicial daqueles ônus. 

§ 10. Feito o depósito a que se refere o § 7º deste artigo, os autos 

da alienação serão apensados aos do processo principal. 

§ 11. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra 

as decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo. 

 

Art. 37. Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o 

Ministério Público, nomeará pessoa natural ou jurídica qualificada para a 

administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a tutelas de urgência, 

mediante termo de compromisso. 

 

Art. 38. A pessoa responsável pela administração dos bens: 

I – terá direito a remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita, 

preferencialmente, com o produto ou os frutos dos bens, direitos ou valores 

objeto da administração; 

II – prestará informações da situação dos bens, direitos ou valores 

sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre 

investimentos e reinvestimentos realizados: 

a) periodicamente, em prazo a ser fixado pelo juiz; 

b) quando destituído da administração; 

c) quando encerrada a fase de conhecimento do processo; 

d) sempre que o juiz assim determinar; 

III – praticará todos os atos inerentes à manutenção dos bens, 

direitos ou valores administrados, inclusive a contratação de seguro, quando 

necessário, vedada a prática de qualquer ato de alienação de domínio; 

IV – poderá ceder onerosamente bens administrados para 

utilização por terceiros, sendo obrigatória a contratação de seguro pelo 
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cessionário, se assim determinar o juiz, em razão da natureza do bem a ser 

cedido ou das circunstâncias relativas ao seu uso. 

 

Art. 39. Julgado procedente o pedido de extinção de domínio, o juiz 

determinará as medidas necessárias à transferência definitiva dos bens, direitos 

ou valores. 

 

Art. 40. Nas ações de extinção de domínio não haverá 

adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras 

despesas, nem a condenação do autor em honorários advocatícios, custas e 

despesas processuais, salvo comprovada má-fé. 

§ 1º Sendo necessária perícia, as despesas para sua realização 

serão adiantadas pela União, Estado ou Distrito Federal, conforme o caso. 

§ 2º As despesas com a realização da perícia e os honorários do 

perito serão pagos ao final, pela parte vencida. 

 

Art. 41. Transitada em julgado a sentença de procedência do 

pedido, os recursos auferidos com a decretação da extinção de domínio sobre 

bens, direitos ou valores serão incorporados ao domínio da União, dos Estados 

ou do Distrito Federal, conforme o caso. 

Parágrafo único. Na hipótese de improcedência do pedido, os 

valores a que refere o caput serão restituídos ao réu, corrigidos monetariamente. 

 

Art. 42. As disposições deste Capítulo não se aplicam aos bens, 

direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, do crime de tráfico 

ilícito de drogas, cujo processamento e julgamento permanecem submetido à 

disciplina definida em lei específica. 

 

Art. 43. Aplicam-se à ação de extinção de domínio, no que couber, 

os dispositivos da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e, subsidiariamente, o 

Código de Processo Civil. 

 

Art. 44. Fica revogado art. 3º, inciso II, da Lei nº 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990.  
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Art. 45. Fica revogado o art. 37, § 13, da Lei nº 9.096, de 19 de 

setembro de 1995.  

 

Art. 46. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 


