PROJETO DE LEI N.º 3.911, DE 2015
(Do Sr. Indio da Costa)
Disciplina a ação para extinção de domínio sobre bens de qualquer
natureza, ou valores, que sejam produto ou proveito, direto ou indireto,
de atividade ilícita ou com as quais estejam relacionados na forma desta
lei, e na sua transferência em favor da União, dos Estados ou do Distrito
Federal, sem direito a indenização.

DESPACHO:
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a perda civil de bens, que consiste na extinção do
direito de posse e de propriedade, e de todos os demais direitos, reais ou pessoais,
sobre bens de qualquer natureza, ou valores, que sejam produto ou proveito, direto
ou indireto, de atividade ilícita, ou com as quais estejam relacionados na forma desta
lei, e na sua transferência em favor da União, dos Estados ou do Distrito Federal,
sem direito a indenização.

Parágrafo único. A perda civil de bens abrange a propriedade ou a posse de coisas
corpóreas e incorpóreas e outros direitos, reais ou pessoais, e seus frutos.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 2º A perda civil de bens será declarada nas hipóteses em que o bem, direito,
valor, patrimônio ou seu incremento:
I – proceda, direta ou indiretamente, de atividade ilícita;
II – seja utilizado como meio ou instrumento para a realização de atividade ilícita;
III – esteja relacionado ou destinado à prática de atividade ilícita;

IV – seja utilizado para ocultar, encobrir ou dificultar a identificação ou a localização
de bens de procedência ilícita;
V – proceda de alienação, permuta ou outra espécie de negócio jurídico com bens
abrangidos por quaisquer das hipóteses previstas nos incisos anteriores.
§ 1º A ilicitude da atividade apta a configurar o desrespeito à função social da
propriedade, para os fins desta lei, refere-se à procedência, à origem, ou à utilização
dos bens de qualquer natureza, direitos ou valores, sempre que relacionados, direta
ou indiretamente, com as condutas previstas nos seguintes dispositivos:
a) art. 159 e parágrafos do Código Penal (extorsão mediante sequestro);
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b) art. 231 do Código Penal (tráfico internacional de pessoa com fins de exploração
sexual);
c) art. 231-A do Código Penal (tráfico interno de pessoa com fins de exploração
sexual);
d) art. 312 do Código Penal (peculato);
e) art. 312-A do Código Penal (enriquecimento ilícito);
f) art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações);
g) art. 316 do Código Penal (concussão);
h) art. 317 do Código Penal (corrupção passiva);
i) art. 332 do Código Penal (tráfico de influência);
j) art. 333 do Código Penal (corrupção ativa);
k) art. 357 do Código Penal (exploração de prestígio);
l) art. 3º da Lei nº 8.137/1990 (tráfico de influência, corrupção e concussão de
funcionários do Fisco);
m) art. 17 da Lei nº 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo);
n) art. 18 da Lei nº 10.826/2003 (tráfico internacional de arma de fogo);
o) arts. 33 a 39 da Lei nº 11.343/2006.
§ 2º A transmissão de bens por meio de herança, legado ou doação não obsta a
declaração de perda civil de bens, nos termos desta lei.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica ao lesado e ao terceiro interessado que,
agindo de boa-fé, pelas circunstâncias ou pela natureza do negócio, por si ou por
seu representante, não tinha condições de conhecer a procedência, utilização ou
destinação ilícita do bem.

Art. 3º Caberá a perda civil de bens, direitos ou valores situados no Brasil, ainda que
a atividade ilícita tenha sido praticada no estrangeiro.
§ 1º Na falta de previsão em tratado, os bens, direitos ou valores objeto da perda
civil por solicitação de autoridade estrangeira competente, ou os recursos
provenientes da sua alienação, serão repartidos entre o Estado requerente e o
Brasil, na proporção de metade.
§ 2º Antes da repartição serão deduzidas as despesas efetuadas com a guarda e
manutenção dos bens, assim como aquelas decorrentes dos custos necessários à
alienação ou devolução.
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CAPÍTULO II
Da Apuração da Origem Ilícita dos Bens

Art. 4º O Ministério Público e o órgão de representação judicial da pessoa jurídica de
direito

público

legitimada

poderão

instaurar

procedimento

preparatório

ao

ajuizamento de ação declaratória de perda civil da propriedade ou posse.
Parágrafo único. O Ministério Público e o órgão de representação judicial da pessoa
de direito público legitimada poderão requisitar de qualquer órgão ou entidade
pública certidões, informações, exames ou perícias, ou informações de particular,
que julgarem necessárias para a instrução dos procedimentos de que trata o caput,
no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.
Art. 5º O órgão ou entidade pública que verificar indícios de que bens, direitos ou
valores se encontram nas hipóteses de perda civil previstas nesta lei deverá
comunicar o fato ao Ministério Público e ao órgão de representação judicial da
pessoa jurídica de direito público a que estiver vinculado.
Parágrafo único. Verificada a existência de interesse de outra pessoa jurídica de
direito público, as informações recebidas na forma do caput deverão ser
compartilhadas com o respectivo Ministério Público e órgão de representação
judicial.

CAPÍTULO III
Do Processo
Art. 6º A declaração de perda civil independe da aferição de responsabilidade civil
ou criminal, bem como do desfecho das respectivas ações civis ou penais,
ressalvada a sentença penal absolutória que taxativamente reconheça a inexistência
do fato ou não ter sido o agente, quando proprietário do bem, o seu autor, hipótese
em que eventual reparação não se submeterá ao regime de precatório.
Art. 7º A ação será proposta:
I – pela União, pelos Estados ou pelo Distrito Federal;
II – pelo Ministério Público Federal, nos casos de competência cível da Justiça
Federal;
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III – pelo Ministério Público dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, nos
demais casos.
§ 1º Nos casos em que não for autor, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente
como fiscal da lei.
§ 2º Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público poderá aditar a petição inicial,
e, em caso de desistência ou abandono da ação por ente legitimado, assumirá a
titularidade ativa.
Art. 8º Figurará no polo passivo da ação o titular ou possuidor dos bens, direitos ou
valores.
Parágrafo único. O preposto, gerente ou administrador de pessoa jurídica
estrangeira presume-se autorizado a receber citação inicial.
Art. 9º Se não for possível determinar o proprietário ou o possuidor, figurarão no
polo passivo da ação réus incertos, que serão citados por edital, do qual constará a
descrição dos bens.
§ 1º Apresentando-se qualquer pessoa física ou jurídica como titular dos bens,
poderá ingressar no polo passivo da relação processual, recebendo o processo na
fase e no estado em que se encontra.
§ 2º Aos réus incertos será nomeado curador especial, mesmo na hipótese do
parágrafo anterior.
Art. 10. A ação poderá ser proposta no foro do local do fato ou do dano, e, não
sendo conhecidos estes, no foro da situação dos bens ou do domicílio do réu.
Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a competência do juízo para todas
as ações de perda civil de bens posteriormente intentadas que possuam a mesma
causa de pedir ou o mesmo objeto.
Art. 11. A ação de que trata esta lei comportará, a qualquer tempo, a concessão de
quaisquer medidas de urgência que se mostrem necessárias para garantir a eficácia
do provimento final, mesmo que ainda não tenha sido identificado o titular dos bens.
§ 1º As medidas de urgência, concedidas em caráter preparatório, perderão a sua
eficácia se a ação de conhecimento não for proposta no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da sua efetivação, prorrogável por igual período, desde que reconhecida
necessidade em decisão fundamentada pelo juiz da causa.
§ 2º Sem prejuízo da manutenção da eficácia das medidas de urgência enquanto
presentes os seus pressupostos, eventuais pedidos de liberação serão examinados
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caso a caso, podendo o juiz determinar a prática dos atos necessários à
conservação de bens, direitos ou valores.
§ 3º Realizada a apreensão do bem, o juiz imediatamente deliberará a respeito da
alienação antecipada, ou sobre a nomeação de administrador.
§ 4º Uma vez efetivada a constrição sobre o bem, o processo judicial terá prioridade
de tramitação.
Art. 12. O juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou da parte
interessada, determinará a alienação antecipada a terceiros 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 Requerida a alienação dos bens, a respectiva petição será autuada em
apartado, e os autos desse incidente terão tramitação autônoma em relação aos da
ação principal.
§ 2º O juiz determinará a avaliação dos bens e intimará:
I – o Ministério Público;
II – a União, o Estado ou o Distrito Federal, conforme o caso, que terá o prazo de 10
(dez) dias para fazer a indicação a que se referem os §§ 3º e 4º deste artigo;
III – o réu, os intervenientes e os interessados conhecidos, com prazo de 10 (dez)
dias;
IV – eventuais interessados desconhecidos, por meio de edital.
§ 3º 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
públicos.
§ 4º Não sendo possível a custódia por órgão público, 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.
§ 5º Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o
juiz homologará o valor atribuído aos bens e determinará que sejam alienados em
leilão, preferencialmente eletrônico, não sendo admitido preço vil.
§ 6º Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial
remunerada vinculada ao processo e ao juízo, nos termos da legislação em vigor.
§ 7º Serão deduzidos da quantia apurada no leilão todos os tributos e multas
incidentes sobre o bem alienado, sendo tais valores destinados à União, ao Estado,
ao Distrito Federal e ao Município, conforme o caso.
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Art. 13. O juiz, quando necessário, após ouvir o Ministério Público, nomeará pessoa
física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores
sujeitos a medidas de urgência, mediante termo de compromisso.
Art. 14. A pessoa responsável pela administração dos bens:
I – fará jus a remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita, preferencialmente,
com os frutos dos bens objeto da administração;
II – prestará contas da gestão dos bens periodicamente, em prazo a ser fixado pelo
juiz, quando for destituído da administração, quando encerrado o processo de
conhecimento e sempre que o juiz assim o determinar;
III – realizará todos os atos inerentes à manutenção dos bens, inclusive a
contratação de seguro, quando necessária, vedada a prática de qualquer ato de
alienação de domínio;
IV – poderá ceder onerosamente a utilização dos bens para terceiros, exigindo-se
contratação de seguro por parte do cessionário, se assim determinar o juiz, em
razão da natureza do bem ou das circunstâncias relativas ao seu uso.
Art. 15. Julgado procedente o pedido de perda civil de bens, o juiz determinará as
medidas necessárias à transferência definitiva dos bens, direitos ou valores.
Parágrafo único. Se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
qualquer legitimado poderá propor nova ação com idêntico fundamento, desde que
instruída com nova prova.

CAPÍTULO IV
Disposições Finais

Art. 16. Nas ações de que trata esta lei não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação
do autor, salvo a hipótese de comprovada má-fé, em honorários de advogado,
custas e despesas processuais.
§ 1º Sendo necessária perícia, será realizada preferencialmente por peritos
integrantes dos quadros da Administração Pública direta e indireta.
§ 2º Nos casos de realização de perícia a requerimento do autor ou de ofício, sendo
imprescindível a nomeação de perito não integrante da Administração Pública, as
despesas para sua efetivação serão adiantadas pela União, pelo Estado ou pelo
Distrito Federal interessados na ação prevista nesta lei, conforme o caso.
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§ 3º As despesas com a perícia e os honorários do perito não integrante da
Administração Pública serão pagos ao final pelo réu, caso vencido, ou pela União,
pelo Estado ou pelo Distrito Federal, conforme o caso.
Art. 17. Em caso de procedência definitiva do pedido, os recursos auferidos com a
declaração de perda civil de bens e as multas previstas nesta lei serão incorporados
ao domínio da União, dos Estados ou do Distrito Federal, conforme o caso.
Parágrafo

único.

Na

hipótese

de

improcedência,

tais

valores,

corrigidos

monetariamente, serão restituídos ao seu titular.
Art. 18. O terceiro que, não sendo réu na ação penal correlata, espontaneamente
prestar informações de maneira eficaz ou contribuir para a obtenção de provas para
a ação de que trata esta lei, ou, ainda, colaborar para a localização dos bens, fará
jus à retribuição de até cinco por cento do produto obtido com a liquidação desses
bens.
Parágrafo único. A retribuição de que trata este artigo será fixada na sentença.
Art. 19. O disposto nesta lei não se aplica aos bens, direitos ou valores oriundos do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, apurados em ação penal, que
permanecem submetidos à disciplina definida em lei específica.
Art. 20. Aplicam-se a esta Lei os dispositivos da Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985, que disciplina a ação civil pública e, subsidiariamente, a Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.
Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
O Brasil precisa ser passado a limpo. Acredito numa nova forma de
representação capaz de ouvir e entender as demandas da sociedade através da
participação direta da população.
A partir dos estudos da Lava Jato, liderados pelo procurador Deltan Dallagnol,
o Ministério Público Federal elaborou o “10 Medidas” anticorrupção, composto de 19
Projetos de Lei e 1 Proposta de Emenda à Constituição, para evitar a impunidade
que atormenta o País.
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Em apoio ao MPF, a sociedade brasileira vem colhendo assinaturas para
concretizar tais ideias e transformá-las em propostas que tramitem e sejam
aprovadas pelo Congresso Nacional.
Constitucionalmente, cada projeto de lei oferecido pela iniciativa popular
precisa ser assinado por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído
pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles, sendo certa a dificuldade e burocratização do processo,
fato que reclama alterações.
Ao apoiar a iniciativa do MPF, percebi que estão colhendo uma só assinatura
para o apoiamento de um bloco de projetos de lei, detalhe que -como a legislação
obriga o apoio individual para cada proposta- poderia desperdiçar todo o esforço
empregado.
Com a honra de ter sido instrumento da sociedade como relator e articulador
da aprovação da Lei da Ficha Limpa, no Congresso Nacional, no intuito de contribuir
com essa nobre causa e evitar uma possível desilusão dos envolvidos pela causa,
pelo detalhe da regra, apresento tais medidas para que desde já o foco de todos nós
se volte para dentro do Congresso onde essas medidas serão debatidas,
eventualmente aprimoradas e certamente aprovadas.
Segue na íntegra a argumentação da proposta feita pelo MPF:

O anteprojeto de lei para disciplinar a perda civil de bens adquiridos com a
prática de ilícito (ação de extinção de domínio) foi exaustivamente estudada e
discutida durante metas e ações da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e
Lavagem de Ativos (ENCCLA) em 2005, 2010 e 2011. O fruto do debate foi a
unanimidade dos diversos órgãos que compõem aquele foro em torno do projeto
acima, o qual é o resultado final da ação 16 da ENCCLA, referente ao ano de 2011.
A única diferença entre o projeto da ENCCLA e o ora apresentado consiste
em correção de erro material na menção, pelo artigo 2º do anteprojeto, ao artigo do
Código Penal que corresponde ao crime de inserção de dados falsos em sistemas
de informações, bem como na inserção do crime de enriquecimento ilícito, cuja
tipificação é proposta em projeto de lei oferecido em apartado. São reproduzidas
abaixo as justificativas apresentadas como produto das discussões desenvolvidas
durante os trabalhos da ação 16 da ENCCLA:
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“A extinção civil do domínio, ou perda civil de bens, no direito estrangeiro, é
conceituada como a privação do direito de propriedade sem qualquer compensação
a seu titular, em razão de aquela ter sido usada de maneira contrária às
determinações legais do ente soberano. Num contexto mundial de busca ao intensivo
combate à prática de lavagem de dinheiro, os organismos internacionais
recomendam a implementação, por parte das nações, de legislação que autorize a
extinção civil de domínio in rem ou perda civil de bens.
No Brasil, o fundamento constitucional que autoriza a expropriação sem
indenização da propriedade ou posse, em razão do descumprimento de sua função
social, encontra lastro no artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988, que
reza: “a propriedade atenderá a sua função social”.
A natureza jurídica do instituto conforma-se com uma compensação, uma
reparação devida pelo proprietário ao Estado, em razão de ter aquele usado ou
permitido que se usasse o bem objeto de perdimento contrariamente ao que
estabelece o ordenamento jurídico que, em última instância, autoriza, legitima e
protege o próprio exercício do direito à propriedade.
A perda civil da propriedade apresenta dupla finalidade: diminuir a capacidade de
ação das organizações criminosas pela retirada de seus meios materiais de atuação
e ampliar a capacidade material de combate aos males gerados por essa mesma
atuação por via de transferência dos produtos da ação civil de perdimento in rem à
pessoa jurídica de direito público afetada pelas práticas ilícitas.
Uma vez explicitada a natureza jurídica do instituto, passa o texto do anteprojeto
de lei a tratar das hipóteses em que a perda civil pode ser declarada, as quais
correspondem às teorias reconhecidas pela doutrina internacional a embasar o
perdimento. O substrato dos casos que autorizam a perda civil consiste na
vinculação, de qualquer forma, do bem, direito ou valor com atividades ilícitas.
Entretanto, tais atividades se restringem àquelas enumeradas no § 1º do artigo 2º,
por serem consideradas de alta gravidade e reprovabilidade no meio social, estando
intrinsecamente relacionadas às práticas de organizações criminosas.
Quando as atividades ilícitas tenham sido praticadas no estrangeiro, caberá a
perda civil dos bens, direitos ou valores situados no Brasil, nos termos do artigo 3º.
Ainda com escopo de reduzir a margem de ação de tais organizações criminosas,
no § 2º do artigo 2º, abre-se a possibilidade de perda civil de bens transmitidos a
terceiros por meio de herança, legado ou doação, tudo de forma a não permitir aos
perpetradores do ilícito escamotear seus proveitos via transmissão de seu direito.
De outro lado, preocupa-se o texto do anteprojeto de lei em garantir os direitos do
lesado e do terceiro de boa-fé, em consonância com as disposições do Código Civil
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que guindou a boa-fé ao status de regra de interpretação (artigo 113) e princípio
geral com relação aos contratos (artigo 422).
O artigo 4º prevê que os legitimados – Ministério Público, União, Estados e Distrito
Federal – poderão instaurar procedimento preparatório ao ajuizamento da ação de
declaração da perda civil da propriedade ou posse em razão do descumprimento da
sua função social.
O contraditório e a ampla defesa estão e permanecem garantidos no anteprojeto
de lei, o qual adota para a ação de perda civil de bens o rito da ação civil pública,
instituída pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e, subsidiariamente, a Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.
O trâmite da ação de perda civil de bens independe de eventuais processos civis
ou penais que incidem sobre os mesmos fatos, eis que tais processos buscam a
responsabilização pessoal por atos ilícitos. Por óbvio, a independência de instâncias
não se aplica quando houver sentença penal absolutória que taxativamente
reconheça a inexistência do fato ou não ter sido o agente, quando proprietário do
bem, o seu autor.
A perda civil da propriedade ou posse abrange também situações em que a
persecução penal ou civil não se faz possível, por ausência ou desconhecimento do
responsável, ou ainda por falta de definição precisa da responsabilidade civil ou
penal, o que não impede, contudo, que provas suficientes existam da origem ilícita
dos bens e direitos.
Os artigos 8º e 9º fixam como legitimados passivos para a ação de perda civil de
propriedade ou posse os titulares ou possuidores dos bens adquiridos, originários ou
envolvidos com atividades ilícitas. Trata-se, portanto, de ação propter rem. Está
estabelecido ainda que a ação poderá ser intentada contra réu incerto, se
desconhecido proprietário ou possuidor, caso em que serão citados por edital os
interessados, com descrição dos bens, e nomeado pelo juiz curador para defender e
proteger os interesses dos réus não conhecidos.
A qualquer tempo em que surja o titular ou possuidor, poderá ingressar no feito,
recebendo-o na fase e estado em que se encontra, de forma também coerente com a
legislação civilista.
O artigo 10 define como competente, primariamente, o foro do local do fato ilícito
ou dano, porquanto recomendável que o processo tramite no juízo que detenha
jurisdição no território em que ocorrido o originário ilícito ou dano, mais próximo que
está da prova a ser analisada e dos fatos.

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6748

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 3911/2015

12

Não sendo conhecido, eventualmente, o local do ilícito, poderão ser eleitos,
alternativamente, o foro de situação dos bens ou aquele de domicílio do réu, ambas
as alternativas igualmente justificáveis e coerentes com a legislação civil.
O artigo 11 prevê que o poder de cautela do juiz pode ser utilizado, a qualquer
tempo, para concessão de quaisquer medidas de urgência que se mostrem
necessárias para garantir a eficácia do provimento final.
O § 1º do artigo 11 fixa o prazo de 60 (sessenta) dias – prorrogável por igual
período, desde que fundamentadamente justificado ao juiz da causa – para vigência
de medidas preparatórias. Este rigor garante os direitos individuais, ao tempo em que
exigirá do Estado cautela e disciplina extremadas na iniciativa e no próprio pedido de
medidas cautelares quaisquer.
Rezam os §§ 3º e 4º do artigo 11 que, realizada a apreensão do bem, o processo
judicial passará a ter prioridade na tramitação, devendo o juiz deliberar, de imediato,
sobre sua alienação antecipada ou sobre nomeação de administrador.
Tais linhas de conduta visam garantir a tramitação célere, a eficácia da medida
final e a garantia dos réus, pois proporcionam a manutenção do valor real do bem,
desde sua constrição. O anteprojeto de lei prevê que a alienação antecipada será
realizada por meio de leilão, não sendo admitido preço vil, ficando o depósito dos
valores em contas remuneradas vinculadas ao juízo.
O artigo 15 dispõe em seu caput a consequência lógica de que, julgado
procedente o processo, determinará o juiz as medidas necessárias para
transferência definitiva dos bens, direitos e valores discutidos.
Ao mesmo tempo, o parágrafo único dispõe que a sentença pela improcedência
por eventual insuficiência de provas não faz coisa julgada material, podendo
qualquer dos legitimados propor nova ação com o mesmo objetivo, desde que
lastreada em nova prova.
A redação dada ao caput do artigo 16 denota o interesse público subjacente à
perda civil da propriedade ou posse, de modo que se optou por dispensar os
legitimados do adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais,
honorários sucumbenciais e demais despesas, salvo comprovada má-fé do autor.
Os parágrafos do artigo 16 especificaram essa regra, determinando a preferência
de se realizar perícias por meio de peritos integrantes do quadro da Administração
Pública.
Excepcionalmente, as perícias serão realizadas por profissionais estranhos à
Administração Pública, caso em que as despesas periciais serão adiantadas pelos
entes públicos, já que serão estes, em caso de procedência do pedido, os
beneficiários ao final do processo. Tais despesas serão pagas pelo réu sucumbente.
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O art. 18 introduz salutar regra de recompensa ao terceiro desvinculado de
qualquer delito correlato que contribua de modo eficaz, preste informações que
levem a obtenção de provas que possam instruir a ação declaratória de perda civil ou
a localização de bens. Com isso, fará jus a até cinco por cento do produto da
liquidação dos bens objeto da perda civil.
Por fim, o anteprojeto de lei vai ao encontro da postura institucional da República
Federativa do Brasil, que sempre se posicionou, na arena internacional, pela
repressão aos crimes praticados por organizações criminosas e pela adoção do
consenso fruto das negociações multilaterais.”

Ante o exposto, é de suma importância a aprovação deste projeto, razão pela
qual contamos com o apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2015.

Dep. Indio da Costa
PSD/RJ
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
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I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a
suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses
e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal;
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional;
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade
competente;
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter
paramilitar;
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem
de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em
julgado;
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
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XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro,
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar
de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada
pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da
imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem
ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais
e associativas;
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
XXX - é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei
brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais
favorável a lei pessoal do de cujus;
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal;
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a
lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal;
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais;
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XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à
pena de reclusão, nos termos da lei;
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados,
civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático;
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de
reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as
seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a
natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com
seus filhos durante o período de amamentação;
LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime
comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;
LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de
opinião;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória;
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal,
salvo nas hipóteses previstas em lei;
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for
intentada no prazo legal;
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa
da intimidade ou o interesse social o exigirem;
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LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por
seu interrogatório policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder;
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data , quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do poder público;
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e
em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou
associados;
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
LXXII - conceder-se-á habeas data :
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante,
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter
público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso,
judicial ou administrativo;
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o
autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos;
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que
ficar preso além do tempo fixado na sentença;
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data , e, na forma da
lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
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LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Inciso
acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação
imediata.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos
dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja
criação tenha manifestado adesão. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45,
de 2004)
CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Artigo com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

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

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
CÓDIGO PENAL
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa" de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO ROUBO E DA EXTORSÃO
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.......................................................................................................................................................
Extorsão mediante seqüestro
Art. 159. Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer
vantagem, como condição ou preço do resgate:
Pena - Pena - reclusão, de oito a quinze anos. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Lei nº 8.072, de 25/7/1990)
§ 1º Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o seqüestrado é
menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou
quadrilha.
Pena - reclusão, de doze a vinte anos. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
10.741, de 1/10/2003)
§ 2º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos. (Parágrafo com redação dada
pela Lei nº 8.072, de 25/7/1990)
§ 3º Se resulta a morte:
Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta anos. (Parágrafo com redação dada
pela Lei nº 8.072, de 25/7/1990)
§ 4º Se o crime é cometido em concurso, ou concorrente que o denunciar à
autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado, terá sua pena reduzida de um a dois
terços(Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.072, de 25/7/1990 e com nova redação dada pela
Lei nº 9.269, de 2/4/1996)
Extorsão indireta
Art. 160. Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de
alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra
terceiro:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)

.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO OU
OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)

.......................................................................................................................................................
Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual
Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que
nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém
que vá exercê-la no estrangeiro.
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. ("Caput" do artigo com redação dada pela Lei
nº 12.015, de 7/8/2009)

§ 1º Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a pessoa
traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-la ou
alojá-la. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
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§ 2º A pena é aumentada da metade se:
I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;
II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário
discernimento para a prática do ato;
III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge,
companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou
outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; ou
IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude. (Parágrafo com redação dada
pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)

§ 3º Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se
também multa. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual
Art. 231-A. Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território
nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO XI
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CAPÍTULO I
DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL
Peculato
Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em
proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ 1º Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio
ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.
Peculato culposo
§ 2º Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
§ 3º No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença
irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
Peculato mediante erro de outrem
Art. 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do
cargo, recebeu por erro de outrem:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Inserção de dados falsos em sistema de informações
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados
falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos
de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para
outrem ou para causar dano;
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Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Artigo acrescido pela Lei
nº 9.983, de 14/7/2000)
Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações
Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou
programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se da
modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado.
(Artigo acrescido pela Lei nº 9.983, de 14/7/2000)
Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento
Art. 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em
razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Emprego irregular de verbas ou rendas públicas
Art. 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em
lei:
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.
Concussão
Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.
Excesso de exação
§ 1º Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria
saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei
não autoriza;
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (Parágrafo com redação dada
pela Lei nº 8.137, de 27/12/1990)
§ 2º Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu
indevidamente para recolher aos cofres públicos:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
Corrupção passiva
Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função ou antes de assumí-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou
aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 10.763, de 12/11/2003)
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
infringindo dever funcional.
§ 2º Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com
infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
Facilitação de contrabando ou descaminho
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Art. 318. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou
descaminho (art. 334):
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 8.137, de 27/12/1990)
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL
.......................................................................................................................................................
Tráfico de influência
Art. 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou
promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no
exercício da função.
Pena - Reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que
a vantagem é também destinada ao funcionário. (Artigo com redação dada pela Lei nº 9.127,
de 16/11/1995)
Corrupção ativa
Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 10.763, de 12/11/2003)
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou
promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever
funcional.
Descaminho
Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
.......................................................................................................................................................
Exploração de prestígio
Art. 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de
influir em juiz, jurado, órgão do ministério público, funcionário de justiça, perito, tradutor,
intérprete ou testemunha:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.
Parágrafo único. As penas aumentam-se de um terço, se o agente alega ou insinua
que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo.
Violência ou fraude em arrematação judicial
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Art. 358. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento
de vantagem:
Pena - detenção de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à
violência.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990
Define crimes contra a ordem tributária,
econômica e as relações de consumo, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
.......................................................................................................................................................
Seção II
Dos crimes praticados por funcionários públicos
Art. 3º Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I):
I - extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a
guarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando
pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social;
II - exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem
indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou
contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e
multa.
III - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração
fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
CAPÍTULO II
DOS CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E
AS RELAÇÕES DE CONSUMO
Art. 4º Constitui crime contra a ordem econômica:
I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou
parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 12.529, de 30/11/2011, publicada no DOU de 1/12/2011, em vigor 180
dias após a publicação)
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003
Dispõe sobre registro, posse e comercialização
de armas de fogo e munição, sobre o Sistema
Nacional de Armas - Sinarm, define crimes e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DOS CRIMES E DAS PENAS
.......................................................................................................................................................
Comércio ilegal de arma de fogo
Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito,
desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar,
em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de
fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
Parágrafo único. Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste
artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou
clandestino, inclusive o exercido em residência.
Tráfico internacional de arma de fogo
Art. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a
qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade
competente:
Pena - reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
Art. 19. Nos crimes previstos nos arts. 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a
arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006
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Institui o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve
medidas para prevenção do uso indevido,
atenção e reinserção social de usuários e
dependentes de drogas; estabelece normas para
repressão à produção não autorizada e ao
tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
DA REPRESSÃO À PRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA
E AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DOS CRIMES
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda,
oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;
II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a
preparação de drogas;
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse,
administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
para o tráfico ilícito de drogas.
§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: Pena detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa. (Vide
ADIN nº 4.274, publicada no DOU de 30/5/2012)

§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu
relacionamento, para juntos a consumirem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e
pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas
previstas no art. 28.
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa. (Expressão "vedada a conversão em penas restritivas
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6748

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 3911/2015

26

de direitos" com execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal, pela
Resolução nº 5, de 15/2/2012)

Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir,
entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário,
aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou
transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e
duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa.
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a
1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa
para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.
Art. 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts.
33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e
quinhentos) a 4.000 (quatro mil) dias-multa.
Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação
destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700
(setecentos) dias-multa.
Art. 38. Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o
paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta)
a 200 (duzentos) dias-multa.
Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da
categoria profissional a que pertença o agente.
Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a
dano potencial a incolumidade de outrem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da apreensão do veículo,
cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena
privativa de liberdade aplicada, e pagamento de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) diasmulta.
Parágrafo único. As penas de prisão e multa, aplicadas cumulativamente com as
demais, serão de 4 (quatro) a 6 (seis) anos e de 400 (quatrocentos) a 600 (seiscentos) diasmulta, se o veículo referido no caput deste artigo for de transporte coletivo de passageiros.
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um
sexto a dois terços, se:
I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as
circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito;
II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no
desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância;
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III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de
estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis,
sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de
recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de
tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou
policiais ou em transportes públicos;
IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma
de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;
V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito
Federal;
VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem
tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e
determinação;
VII - o agente financiar ou custear a prática do crime.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985
Disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico (VETADO) e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 12.529, de 30/11/2011, publicada no DOU de 1/12/2011, em vigor 180 dias após a
publicação)

I - ao meio-ambiente;
II - ao consumidor;
III - a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Inciso acrescido pela Lei nº 8.078, de
11/9/1990)

V - por infração da ordem econômica; (Inciso acrescido pela Lei nº 8.884, de 11/6/1994 , e
com nova redação dada pela Lei nº 12.529, de 30/11/2011, publicada no DOU de 1/12/2011, em vigor 180 dias
após a publicação)
VI - à ordem urbanística. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de
24/8/2001)
VII - à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. (Inciso acrescido
pela Lei nº 12.966, de 24/4/2014, retificado no DOU de 5/5/2014)
VIII – ao patrimônio público e social. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.004, de 24/6/2014,
publicada no DOU de 25/6/2014, em vigor após decorridos 60 dias de sua publicação oficial)
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Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que
envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser
individualmente determinados. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de
24/8/2001)
Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer
o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.
Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas
as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.
(Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
(Vide Lei nº 13.105, de 16/3/2015)

Institui o Código de Processo Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LIVRO I
DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
TÍTULO I
DA JURISDIÇÃO E DA AÇÃO
CAPÍTULO I
DA JURISDIÇÃO
Art. 1º A jurisdição civil, contenciosa e voluntária, é exercida pelos juízes, em
todo o território nacional, conforme as disposições que este Código estabelece.
Art. 2º Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o
interessado a requerer, nos casos e forma legais.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
PARTE GERAL
.......................................................................................................................................................
LIVRO III
DOS FATOS JURÍDICOS
TÍTULO I
DO NEGÓCIO JURÍDICO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
.......................................................................................................................................................
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os
usos do lugar de sua celebração.
Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se
estritamente.
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
.......................................................................................................................................................
LIVRO I
DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES
.......................................................................................................................................................
TÍTULO V
DOS CONTRATOS EM GERAL
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Preliminares
Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função
social do contrato.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato,
como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou
contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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