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66. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE DOMÍNIO

Impedir que os produtos de atividades ilícitas sejam aproveitados pelos 
criminosos é necessário para eliminar um possível incentivo à prática 
criminosa e agravar o efeito dissuasório das políticas anticorrupção. É 
mister também evitar que esses recursos adentrem a economia formal. É 
exatamente para suprir as lacunas em que a persecução criminal não alcança 
os frutos do crime que se propõe a criação da ação de extinção de domínio.

PRINCIPAIS PONTOS DA PROPOSTA

Prevê a ação de extinção de domínio como instrumento para decretar e ver cumprida a 
perda dos direitos de propriedade e de posse sobre bens, direitos e valores que sejam 
produto ou proveito, direto ou indireto, de infração penal ou outras atividades ilícitas.

Estabelece um rol taxativo de crimes em relação aos quais a ação de extinção de 
domínio será aplicável.

A decretação da extinção de domínio não depende da aferição de culpa pela 
conduta ilícita ou de processo e julgamento das infrações penais relativas, mas 
ficará prejudicada em caso de sentença penal absolutória com trânsito em julgado.

Autoriza a concessão de tutelas de urgências, bem como a alienação antecipada para 
evitar o perdimento ou degradação dos bens objeto da ação.

São legitimados ativos para propor a ação de extinção de domínio a União, os 
Estados e o Distrito Federal, para quem os direitos de propriedade serão transferidos.

PROBLEMAS QUE PRETENDE SOLUCIONAR

São muitos os casos em que as infrações não podem ser investigadas ou punidas – 
prescrição, morte do autor, fuga, impossibilidade jurídica ou material para obtenção 
de provas suficientes –, criando uma lacuna legislativa que possibilitaria a fruição, 
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pelo próprio autor ou terceiro, de patrimônio oriundo de atividades ilícitas. Ou seja, 
nos casos em que a persecução criminal se figura impossível, depende-se da ação 
civil de extinção de domínio para evitar a contaminação da economia formal e a 
retroalimentação de atividades ilícitas.

67. CONFISCO ALARGADO

O confisco alargado visa instituir de maneira mais efetiva a ideia clássica de 
que “o crime não compensa” ou, mais precisamente, não deve compensar. Em 
crimes graves que geram benefícios econômicos ilícitos, cabe ao Estado não 
somente punir os responsáveis, mas também evitar que mantenham os recursos 
que obtiveram por meio da infração e os utilizem em outros delitos. No entanto, 
nem todos os crimes podem ser investigados e punidos, em razão da limitação 
de recursos à disposição do Estado, de modo que o confisco alargado visa 
permitir ao Estado alcançar patrimônio cuja origem não tenha sido explicada e 
possa ser razoavelmente atribuída a condutas criminosas.

PRINCIPAIS PROPOSTAS DA MEDIDA

Torna efeito da condenação em segunda instância por crimes específicos a perda, 
em favor da União, da diferença entre o valor total do patrimônio do condenado e a 
parte desse patrimônio cuja origem possa ser demonstrada por seus rendimentos 
lícitos ou outras fontes legítimas. O processamento da perda dos referidos bens, 
direitos ou valores, efetivado mediante requerimento fundamentado do Ministério 
Público, terá início no prazo de até dois anos, perante juízo criminal. 

PROBLEMAS QUE PRETENDE SOLUCIONAR

Em primeiro lugar, a presente proposta visa fazer cumprir diretrizes de tratados dos quais 
o Brasil é signatário, adequando o sistema jurídico pátrio a recomendações de fóruns 
internacionais voltados a coibir o crime organizado. Além disso, busca harmonizar a 
legislação brasileira com sistemas jurídicos de outros países que já preveem medidas 
similares e com os quais o Brasil mantém relações e acordos de cooperação, permitindo 
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a reciprocidade e o combate a crimes graves de efeitos transnacionais.
Em segundo lugar, diante da existência de situações em que não é possível identificar 
ou comprovar a prática de crimes graves que geram benefícios econômicos, casos 
em que, sem a possibilidade de se promover a responsabilidade criminal, o confisco 
clássico e o confisco por equivalente não são capazes de evitar o proveito ilícito e a 
utilização desse patrimônio de origem injustificada em novas atividades criminosas, esta 
medida visa permitir que o Estado alcance o patrimônio de origem injustificada, desde 
que comprovada 1) prévia condenação por um crime que, nos termos legais, enseja 
presunção razoável de uma carreira criminosa anterior que gerou ganhos econômicos; 
e 2) comprovação pela acusação de que o condenado controla um patrimônio 
incompatível com seus rendimentos e atividades econômicas lícitas conhecidas. 
 

68. APERFEIÇOA O BLOQUEIO DE BENS NA AÇÃO 
      DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Este projeto de lei visa evitar uma possível interpretação equivocada da Lei n. 
8.429/92, deixando ainda mais claro o que já está explicitado na lei e pacificado 
na jurisprudência. Além disso, tem por objetivo conceder tanto à Administração 
Pública quanto ao Poder Judiciário medidas efetivas que permitam preservar 
alguma espécie de patrimônio que possa futuramente servir para arcar com uma 
eventual condenação e, assim, garantir os resultados da ação de improbidade 
administrativa. O motivo disso seria a difícil recuperação de bens obtidos em 
decorrência de atos de improbidade administrativa, em virtude da ocultação e 
dilapidação do patrimônio por agentes ímprobos.

PRINCIPAIS PONTOS DA PROPOSTA

Atribui à autoridade administrativa responsável pelo inquérito de improbidade 
administrativa a responsabilidade de representar ao Ministério Público para adoção 
da tutela cautelar de indisponibilidade dos bens do indiciado, quando o ato de 
improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito. 
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Permite a indisponibilidade de bens adquiridos anteriormente ao suposto ato de 
improbidade, a fim de assegurar o integral ressarcimento do dano, a restituição 
do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito e o pagamento de 
possível multa civil como sanção autônoma.

Dá ao juiz permissão de autorizar o desconto administrativo mensal de até 30% (trinta por 
cento) da remuneração do agente público, até o valor do enriquecimento ilícito auferido ou 
do prejuízo sofrido pela Administração Pública, diante da insuficiência de bens, devendo o 
produto ser depositado em juízo e convertido em renda ao ente público envolvido caso o 
agente seja, ao final, condenado, ou a ele restituído, se absolvido das imputações.

PROBLEMAS QUE PRETENDE SOLUCIONAR

Possível interpretação equivocada da Lei n. 8.429/92. A nova redação tem por 
objetivo deixar ainda mais claro na lei o que já está claro e pacificado na jurisprudência.

Difícil recuperação de bens obtidos em decorrência de atos de improbidade administrativa, 
em razão da ocultação e dilapidação do patrimônio por agentes ímprobos. Assim, a alteração 
concederia tanto à Administração Pública como ao Poder Judiciário medidas efetivas que 
permitissem amealhar ou resguardar alguma espécie de patrimônio que pudesse servir, 
futuramente, para liquidar a condenação eventualmente proferida.

69. EXECUÇÃO CÍVEL DA PENA

O Novo Código de Processo civil prevê, no rol de títulos executivos judiciais, a 
sentença penal condenatória transitada em julgado, decisão definitiva que costuma 
levar anos até ser tomada e da qual não se pode recorrer. Contudo, a necessidade 
do trânsito em julgado da sentença criminal para a execução da parte cível da 
pena, isto é, aquela que não diz respeito ao direito de ir e vir do cidadão, gera, como 
consequência, a impossibilidade de reapropriação de centenas de milhões de reais 
desviados pela corrupção enquanto durar o processo. Assim, a medida permitiria a 
execução da parte cível da pena após interpostos os recursos ordinários, evitando o 
desnecessário e longo tempo de espera para o ressarcimento dos danos. 
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PRINCIPAIS PONTOS DA PROPOSTA

Incluir a sentença condenatória penal e de improbidade confirmadas pelo Tribunal 
de 2º grau entre os títulos executivos judiciais (ainda que caiba recurso especial 
ou extraordinário).

A caução – valor depositado como garantia para o cumprimento de obrigação ou 
indenização de possível dano – poderá ser dispensada nos casos em que o crédito 
for de natureza pública, independentemente de sua origem.

Estabelece que poderão também promover a execução, no juízo cível, para o efeito 
de reparação do dano, o ofendido, seu representante legal e herdeiros.

PROBLEMAS QUE PRETENDE SOLUCIONAR

A necessidade do trânsito em julgado da sentença criminal para a execução da 
parte cível. Uma das consequências da demora recursal é a impossibilidade de o 
Brasil se reapropriar das centenas de milhões de reais desviados pela corrupção 
e que se encontram impedidos de serem restituídos aos cofres públicos diante da 
necessidade de obtenção da demorada decisão definitiva, com trânsito em julgado. 

70. RASTREAMENTO DE BENS

Desvendar complexos esquemas de corrupção exige um conjunto de 
ferramentas à disposição de investigadores e promotores. Atualmente, eles 
se encontram prejudicados pela dificuldade em obter o cumprimento de 
ordens judiciais de quebra de sigilo bancário e fiscal. As informações oriundas 
desses procedimentos são de enorme valor para que se compreenda os 
fluxos de recursos dentro de organizações criminosas e entre atores público 
e privados. Obtê-las integralmente e de maneira célere é, portanto, essencial 
para que essas investigações tenham sucesso.
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PONTOS PRINCIPAIS DA PROPOSTA

Estabelece 20 dias como prazo máximo para o envio de informações, em ordens 
judiciais de quebra de sigilo fiscal e bancário, pelas instituições financeiras e pela 
Receita Federal.

Determina que bancos e instituições financeiras criem setores próprios, 
especializados em atender ordens judiciais de quebra de sigilo bancário e 
rastreamento de recursos.

Autoriza que juízes apliquem multa, em caso de não cumprimento de ordens 
judiciais, no valor de um mil a dez milhões de reais.

Prevê que o Ministério Público e as autoridades policiais deverão ter acesso direto, 
por meio eletrônico, às informações bancárias relativas a operações financeiras em 
que já envolvam dinheiro público.

Autoriza o compartilhamento de informações bancárias recebidas das instituições 
financeiras pela Receita Federal com o Ministério Público.

PROBLEMAS QUE PRETENDE SOLUCIONAR

Com frequência, no bojo de grandes operações de investigação, o longo tempo 
que demoram as instituições financeiras para cumprir ordens judiciais prejudica o 
desenrolar das investigações e ameaçam as chances de efetiva recuperação de 
dinheiro desviado.

Quando bancos fornecem as informações requeridas em formatos pouco amigáveis 
ou incompletas, exige um grau de retrabalho por parte dos investigadores e 
servidores do Judiciário que não se justifica tendo em vista o elevado nível de 
tecnologia empregado pelos bancos no serviço aos seus clientes.


