


CONFISCO ALARGADO
PROJETO DE LEI N. 882, de 2019, que estabelece medidas contra a corrupção, o crime 

organizado e os crimes praticados com grave violência a pessoa (conhecido como “Projeto de 
Lei Anticrime”). 

PONTOS POSITIVOS DO PROJETO DE LEI: 

 A proposição cumpre diretrizes de tratados dos quais o Brasil é signatário, amolda o sistema jurídico 
pátrio a recomendações de fóruns internacionais voltados a coibir o crime organizado e harmoniza a 
legislação brasileira com sistemas jurídicos que já preveem medidas similares;

 A temática do “confisco alargado” integra a liberdade de conformação do legislador, não necessitando 
de aprovação por meio de emenda à Constituição;

 O instituto do confisco alargado respeita a Constituição, em especial os princípios constitucionais da 
presunção de inocência e da não culpabilidade;

 Figuras do confisco clássico e do confisco por equivalência (já previstas no ordenamento pátrio) e a 
importância da terceira espécie de confisco (confisco alargado);

 Outras razões para a introdução do confisco alargado no ordenamento: insuficiência das medidas 
clássicas do Direito Penal ao surgimento e incremento de crimes que afetam a Ordem Econômica e a 
instituição da ideia de que “o crime não compensa”;

 O Projeto de Lei optou pelo critério aberto de crimes, assim como adotado pela União Europeia.



Pontos sobre os quais o Projeto pode ser aperfeiçoado

 exigência de “conduta criminosa habitual” ou vinculação a organização criminosa, com pena máxima 
superior a 6 anos de prisão: sugestão de abrandamento do requisito da pena máxima, para ampliar a 
aplicação do instituto a outros casos;

 a redação sugerida ao “caput” do art. 91-A pode levar a interpretações distorcidas: sugestão de 
exclusão da expressão “como produto ou proveito do crime”;

 ausência de descrição do requisito do benefício econômico efetivo ou potencial;

 ausência da indicação do momento da imputação patrimonial;

 “standard” probatório mínimo: inserção da expressão segundo a qual “a perda observará a legislação 
processual civil”;

 efetividade do instituto: “o confisco alargado deve alcançar bens, direitos ou valores obtidos por meio 
de infrações penais praticadas antes da vigência e da publicação da lei que o institua;

 destinação dos recursos recuperados aos órgãos participantes da investigação patrimonial;

 monitoramento do confisco alargado;

 Necessidade de previsão expressa de que a decisão de confisco declara o valor a ser perdido em favor 
do Estado



2.2.1. SUGESTÃO DE APERFEIÇOAMENTO AO PL n. 882/2019: A EXIGÊNCIA DE “CONDUTA CRIMINOSA 
HABITUAL” OU VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUGESTÃO DE ABRANDAMENTO DO REQUISITO 

DA PENA MÁXIMA, PARA AMPLIAR A APLICAÇÃO DO INSTITUTO

 A iniciativa legislativa sugere que “a decretação da perda prevista no caput fica 
condicionada à existência de elementos probatórios que indiquem conduta 
criminosa habitual, reiterada ou profissional do condenado ou sua vinculação à 
organização criminosa”.

 O Projeto de Lei n. 882/2019 merece a crítica por exigir conduta criminosa 
habitual, porém sem definir o que se entende por criminoso habitual. 

 Além disso, a vinculação à organização criminosa indica exigência em 
duplicidade, pois o crime de constituição de organização criminosa prevê pena 
máxima de 8 (oito) anos – art. 2º da Lei n. 12.850/20131 –, sujeitando a 
conduta automaticamente ao confisco alargado pela redação do caput do 
proposto art. 91-A. 

 Portanto, sugere-se o abrandamento deste requisito para que seja possível a 
aplicação do instituto do confisco alargado em casos outros.



2.2.2. SUGESTÃO DE APERFEIÇOAMENTO AO PL n. 882/2019: A REDAÇÃO DO “CAPUT” DO ART. 91-A 
SUGERIDO PELO PROJETO PODE LEVAR A INTERPRETAÇÕES DISTORCIDAS. SUGESTÃO DE EXCLUSÃO DA 

EXPRESSÃO “COMO PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME”

 De acordo com Roberto D'Oliveira Vieira, “a condenação pelo crime servirá tão somente para 
permitir a aplicação do instituto do confisco alargado, mas não autoriza afirmar que os bens 
que servem de parâmetro para a inconformidade patrimonial são produtos ou proveitos do 
crime, como afirmado no art. 91-A. Tal como disposta, a redação poderá levar a 
interpretações equivocadas sobre o instituto”.

 É porque a lógica em torno do instituto do “confisco alargado” é a de que a prática de 
determinado crime e a existência de patrimônio incompatível permitem inferir que o 
patrimônio decorre de atividade criminosa anterior que não fora revelada com carga 
probatória penal suficiente para uma acusação ou condenação. 

 Conforme assevera a Diretiva da União Europeia, “pode haver situações em que seja 
conveniente que a uma condenação penal se siga a perda não apenas dos bens associados ao 
crime em questão, mas também de bens que o tribunal apure serem produto de outros 
crimes. Esta abordagem corresponde à noção de perda alargada”

 Portanto, sugere-se a exclusão da referência “como produto ou proveito do crime”, prevista 
no “caput” do proposto art. 91-A.



2.2.3. SUGESTÃO DE APERFEIÇOAMENTO AO PL n. 882/2019: AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO REQUISITO DO 
BENEFÍCIO ECONÔMICO EFETIVO OU POTENCIAL

 O pressuposto do confisco alargado é atingir comportamentos criminosos que geram 
algum retorno econômico. Por isso, a exemplo do art. 5º da Diretiva 2014/42/UE 
refere-se expressamente a que o crime “possa ocasionar direta ou indiretamente um 
benefício econômico”. 

 Ocorre que a redação do Projeto de Lei n. 882/2019 não descreve no “caput” do art. 
91-A o requisito do benefício econômico efetivo ou potencial. Do modo como está 
escrito, a proposição considera também para o instituto condutas vinculadas 
tradicionalmente à criminalidade clássica e que não exibem nenhum retorno 
econômico, à princípio, a exemplo do crime de homicídio. 

 Portanto, sugere-se, no ponto, a inserção da exigência de que a conduta tenha a 
potencialidade de gerar algum ganho econômico para o autor.



2.2.4. SUGESTÃO DE APERFEIÇOAMENTO AO PL n. 882/2019: AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MOMENTO DA 
IMPUTAÇÃO PATRIMONIAL

 De acordo com Roberto D'Oliveira Vieira, a imputação patrimonial exige a comprovação de três requisitos exigidos no Projeto: 1) 
a condenação por um crime com pena privativa de liberdade superior a seis anos; 2) a existência de patrimônio; e 3) a 
desconformidade do patrimônio com a renda, acompanhados da indicação dos bens que serviram de suporte à indicação do valor 
representativo do montante a descoberto. 

 Ocorre que o Projeto não estabelece o momento da deflagração do processo patrimonial. É de bom alvitre que a iniciativa 
legislativa apresente, por mínimo que seja, o procedimental a ser seguido. 

 Portanto, sugere-se a previsão de indicação do momento da imputação patrimonial. No caso de Portugal, a Lei n. 5/20021, que 
estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e econômico-financeira, de modo exemplar prevê:

» Art. 8º - Promoção da perda de bens 

» 1 – O Ministério Público liquida, na acusação, o montante apurado como devendo ser perdido a favor do 
Estado. 

» 2 – Se não for possível a liquidação no momento da acusação, ela pode ainda ser efetuada até ao 30º dia 
anterior à data designada para a realização da primeira audiência de discussão e julgamento, sendo deduzida 
nos próprios autos. 

» 3 – Efetuada a liquidação, pode estar alterada dentro do prazo previsto no número anterior se houver 
conhecimento superveniente da inexatidão do valor antes determinado. 

» 4 – Recebida a liquidação, ou a respetiva alteração, no tribunal, é imediatamente notificada ao arguido e ao 
seu defensor. 



2.2.5. SUGESTÃO DE APERFEIÇOAMENTO AO PL n. 882/2019: “STANDARD” PROBATÓRIO MÍNIMO. 
INSERÇÃO DA EXPRESSÃO SEGUNDO A QUAL “A PERDA OBSERVARÁ A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL”

 De acordo com Roberto D'Oliveira Vieira, o Código de Processo Penal não elegeu um critério de decisão 
explícito para a perda de bens. O capítulo da sentença relativo ao confisco trata exclusivamente de 
efeitos patrimoniais da conduta, não se discutindo a culpabilidade do condenado ou a imposição de 
qualquer sanção penal típica, motivo pelo qual defende-se um critério de decisão mais próximo ao 
regime processual civil, como o critério da preponderância de provas, posicionamento que é 
compartilhado também por autores que escrevem sobre o tema.

 Portanto, a vinculação do critério de decisão com a legislação processual civil conferirá maior segurança 
jurídica. No ponto, sugere-se a inserção da expressão segundo a qual “a perda observará a legislação 
processual civil”.



2.2.6. SUGESTÃO DE APERFEIÇOAMENTO AO PL n. 882/2019: EFETIVIDADE DO INSTITUTO. “O CONFISCO 
ALARGADO DEVE ALCANÇAR BENS, DIREITOS OU VALORES OBTIDOS POR MEIO DE INFRAÇÕES PENAIS 

PRATICADAS ANTES DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA LEI QUE O INSTITUA

 O instituto do “confisco alargado”, quando aprovado, deve alcançar conjuntos patrimoniais originados 
antes mesmo de sua entrada em vigor. Ora, se assim não for, a efetividade do instituto estará 
prejudicada.

 É importante registrar que o “confisco alargado” está alinhado com a natureza civil e com a ausência de 
caráter sancionatório, razão pela qual não se mostra incidente a garantia da irretroatividade penal 
prevista no inciso XL do art. 5º da Constituição. É de bom alvitre repisar que a aplicação do instituto 
não representa efeito retroativo da norma porque a posse de tais bens já é qualificada como ilícita no 
ordenamento. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a incidência imediata de novas normas 
jurídicas para situação fáticas pretéritas na ADI 4.578/DF, quando afastou a violação ao princípio da 
irretroatividade pela Lei Complementar 135/2010 (Plenário. Rel. Min. Luiz Fux. J. em 16/02/2012). 

 De igual modo, por se tratar de patrimônio originado de forma ilícita, este não atrai a proteção jurídica 
oferecida pelo direito à propriedade, sob pena de proteção ao enriquecimento ilícito. 

 Portanto, sugere-se, a inserção de previsão de que “o confisco alcançará bens, direitos ou valores 
obtidos por meio de infrações penais praticadas antes da vigência e da publicação da lei”. 



2.2.7. SUGESTÃO DE APERFEIÇOAMENTO AO PL n. 882/2019: DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECUPERADOS 
AOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DA INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL

 De acordo com Roberto D'Oliveira Vieira, a atenção dispensada à investigação patrimonial provoca o interesse em 
buscar meios de assegurar o contínuo desenvolvimento de instrumentos de persecução do Estado, encontrando-se 
no perdimento de bens um caminho razoável para vincular o investimento de determinados órgãos públicos ao seu 
desempenho. Por tais motivos, os órgãos envolvidos na exitosa investigação são destinatários de parte dos 
recursos ou valores apreendidos, solução que já encontra previsão no ordenamento jurídico brasileiro. 

 A proposta de destinação de recursos não é original no cenário internacional, sendo usual a identificação de países 
que já incorporaram tal solução nos ordenamentos locais, a exemplo da França e de Portugal. No país lusitano, a 
Lei nº 30/2017 alterou a Lei nº 45/2011 para prever, expressamente, a distribuição do produto da venda realizada 
pelo GAB ao Fundo de Modernização da Justiça, ao IGFEJ, I.P. e à Comissão de Proteção à Vítimas. Residualmente, 
as demais receitas decorrentes da administração são destinadas totalmente ao GAB. 

 No Brasil, a despeito da ausência de previsão da distribuição de recursos no Código Penal, o art. 7º, § 1º, Lei nº 
9.613/1998 determina que a União e os Estados regulamentem a destinação dos recursos recuperados, assegurada 
a utilização para ações de prevenção, repressão e julgamento dos crimes de que trata a lei. No âmbito da Operação 
Lava Jato, a norma serviu de referência para a homologação de acordo de leniência firmado com a Odebrecht S.A. 
O acordo previu a destinação de 2,5% do montante recuperado aos órgãos públicos responsáveis pela repressão de 
crimes de lavagem de dinheiro, o que foi homologado pelo Poder Judiciário.

 Sugere-se, portanto, a previsão de destinação dos recursos efetivamente confiscados a órgãos participantes da 
investigação patrimonial.



2.2.8. SUGESTÃO DE APERFEIÇOAMENTO AO PL n. 882/2019: MONITORAMENTO DO CONFISCO ALARGADO

 De acordo com Roberto D'Oliveira Vieira, o controle serve basicamente a duas finalidades: analisar a eficiência do 
instituto e evitar o comportamento rentista pelos órgãos públicos envolvidos na atividade de recuperação de 
ativos. 

 O comportamento rentista ou rent seeking representa a concentração dos órgãos de investigação, apenas, em 
casos criminais que sejam economicamente atrativos ou, pior, de violação de direitos e de garantias individuais 
com vistas a incrementar o resultado financeiro do órgão. Em Portugal, o monitoramento é realizado por relatório 
emitido pela GRA e pelo GAB e, quinquenalmente, a atividade dos órgãos administrativos é avaliada.

 No Brasil, a necessidade de avaliação de medidas legislativas não tem previsão expressa, e tampouco foi tratado 
nos Projetos. O ato normativo que mais se aproxima em exigir semelhante controle é o Decreto 4.176, de 28 de 
março de 2002, que estabelece normas e diretrizes para a elaboração de projetos de atos normativos dos órgãos 
do Poder Executivo. Em linha com o referido decreto, a aplicação do instituto deveria ser avaliada periodicamente 
em razão da restrição de direitos individuais, notadamente o direito de propriedade. O decreto não apresenta, 
contudo, detalhamento suficiente para efetiva análise do instituto, notadamente em razão da ausência de previsão 
de periodicidade e da necessidade de prever as atribuições de todos os órgãos envolvidos. 

 Portanto, sugere-se o tratamento do tema no projeto com a previsão específica de artigo prevendo o controle da 
aplicação do instituto. 



2.2.9. SUGESTÃO DE APERFEIÇOAMENTO AO PL n. 882/2019: NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA DE QUE 
A DECISÃO DE CONFISCO DECLARA O VALOR A SER PERDIDO EM FAVOR DO ESTADO 

 Na linha dos estudos de Roberto D'Oliveira Vieira, “a sugestão de redação do projeto 
incorporou regra expressa a respeito do confisco de lucros ou verbas acessórias advindas do 
bem ilícito, incorporando previsão do art. 31, parágrafo 6º, da Convenção de Mérida”. 

 Desse modo, propõe-se a inserção de previsão expressa no sentido de que a decisão declara o 
valor a ser perdido em favor do Estado, aproximando o instituto da sua lógica de apuração do 
patrimônio incongruente. 



 SUGESTÃO DE PROJETO N. 1

 O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 Art. 1º Esta Lei estabelece medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes praticados com grave violência a pessoa. 

 Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações:

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

 Art. 91-A. Na hipótese de condenação por infração a que a lei comine pena máxima superior a seis anos de reclusão e que seja apta a gerar vantagem econômica de 
qualquer natureza, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos de bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado 
e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

 § 1º A perda dos bens deverá ser requerida pelo Ministério Público mediante petição fundamentada que indique os requisitos do caput. O pedido será apresentado ao 
mesmo tempo da denúncia e autuado em apartado.

 § 2º Para efeito da perda prevista no caput, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:

 I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e

 II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.

 § 3º Constitui ônus do réu demonstrar a compatibilidade apontada pelo Ministério Público.

 § 4º A decisão reconhecerá o valor a ser perdido em favor do Estado e será proferida nos termos da legislação processual civil.

 § 5º Consideram-se como patrimônio do condenado os juros, lucros e benefícios auferidos com os bens identificados originalmente como incompatíveis com a renda do 
condenado. 

 § 6º A perda pode alcançar bens, direitos ou valores obtidos por meio de condutas praticadas antes da vigência deste artigo. 

 § 7º Parte da receita gerada pela venda ou conversão dos ativos será convertida em favor dos órgãos com atuação relevante na identificação do patrimônio incompatível 
com a renda do condenado. 

 Art. 91-B. Os chefes do Ministério Públicos da União e dos Estados, as Secretarias de Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública elaborarão relatório 
anual para controle da transparência e eficiência a respeito da aplicação do instituto. 

 Parágrafo único. O relatório abrangerá a descrição da atuação de órgãos eventualmente designados para a função de identificação e localização de bens. 

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



 SUGESTÃO DE PROJETO N. 2

 (TEXTO DAS DEZ MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO)

 Acrescenta o art. 91-A ao Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para tornar possível o confisco alargado.

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

 Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 91-A:

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

 “Art. 91-A. Em caso de condenação pelos crimes abaixo indicados, a sentença ensejará a perda, em favor da União, da diferença entre o valor total 
do patrimônio do agente e o patrimônio cuja origem possa ser demonstrada por rendimentos lícitos ou por outras fontes legítimas:

 I – tráfico de drogas, nos termos dos arts. 33 a 37 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

 II – comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo;

 III – tráfico de influência;

 IV – corrupção ativa e passiva;

 V – previstos nos incisos I e II do art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967;

 VI – peculato, em suas modalidades dolosas;

 VII – inserção de dados falsos em sistema de informações;

 VIII – concussão;

 IX – excesso de exação qualificado pela apropriação;

 X – facilitação de contrabando ou descaminho;

 XI – enriquecimento ilícito;

 XII – lavagem de dinheiro;



SUGESTÃO DE PROJETO N. 2 – CONTINUAÇÃO

(TEXTO DAS DEZ MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO)

 XIII – associação criminosa;

 XIV – organização criminosa;

 XV – estelionato em prejuízo do Erário ou de entes de previdência;

 XVI – contrabando e descaminho, receptação, lenocínio e tráfico de pessoas para fim de prostituição, e moeda falsa, quando o crime for praticado de forma 
organizada.

 § 1º Para os efeitos deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado o conjunto de bens, direitos e valores:

 I – que, na data da instauração de procedimento de investigação criminal ou civil referente aos fatos que ensejaram a condenação, estejam sob o domínio do 
condenado, bem como os que, mesmo estando em nome de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, sejam controlados ou usufruídos pelo condenado com 
poderes similares ao domínio;

 II – transferidos pelo condenado a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da instauração do 
procedimento de investigação;

 III – recebidos pelo condenado nos 5 (cinco) anos anteriores à instauração do procedimento de investigação, ainda que não se consiga determinar seu destino.

 § 2° As medidas assecuratórias previstas na legislação processual e a alienação antecipada para preservação de valor poderão recair sobre bens, direitos ou 
valores que se destinem a garantir a perda a que se refere este artigo.

 § 3º Após o trânsito em julgado, o cumprimento do capítulo da sentença referente à perda de bens, direitos e valores com base neste artigo será processado no 
prazo de até dois anos, no juízo criminal que a proferiu, nos termos da legislação processual civil, mediante requerimento fundamentado do Ministério Público 
que demonstre que o condenado detém, nos termos do § 1º, patrimônio de valor incompatível com seus rendimentos lícitos ou cuja fonte legítima não seja 
conhecida.

 § 4º O condenado terá a oportunidade de demonstrar a inexistência da incompatibilidade apontada pelo Ministério Público, ou que, embora ela exista, os 
ativos têm origem lícita.

 § 5º Serão excluídos da perda ou da constrição cautelar os bens, direitos e valores reivindicados por terceiros que comprovem sua propriedade e origem lícita.”

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



 SUGESTÃO DE PROJETO N. 3

 Dispõe sobre o perdimento de bens em favor da União, nas hipóteses de condenação pelos crimes que especifica. 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

 Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 Art. 91-A. Em caso de condenação pelos crimes abaixo indicados, a sentença ensejará a perda, em favor da União, da diferença entre o valor total do patrimônio do agente 
e o patrimônio cuja origem possa ser demonstrada por rendimentos lícitos ou por outras fontes legítimas: 

 I – tráfico de drogas, nos termos dos arts. 33 a 37 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; 

 II – comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo; 

 III – tráfico de influência; 

 IV – corrupção ativa e passiva; 

 V – previstos nos incisos I e II do art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967; 

 VI – peculato, em suas modalidades dolosas; 

 VII – inserção de dados falsos em sistema de informações; 

 VIII – concussão; 

 IX – excesso de exação qualificado pela apropriação; 

 X – facilitação de contrabando ou descaminho; 

 XI – enriquecimento ilícito; 

 XII – lavagem de dinheiro; 

 XIII – associação criminosa; 

 XIV – organização criminosa; 

 XV – estelionato em prejuízo do Erário ou de entes de previdência; 



 SUGESTÃO DE PROJETO N. 3 (CONTINUAÇÃO)

 Dispõe sobre o perdimento de bens em favor da União, nas hipóteses de condenação pelos crimes que especifica. 

 XVI – contrabando e descaminho, receptação, lenocínio e tráfico de pessoas para fim de prostituição, e moeda falsa, quando o crime for praticado de forma organizada. 

 § 1º Para os efeitos deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado o conjunto de bens, direitos e valores: 

 I – que, na data da instauração de procedimento de investigação criminal ou civil referente aos fatos que ensejaram a condenação, estejam sob o domínio do condenado, 
bem como os que, mesmo estando em nome de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, sejam controlados ou usufruídos pelo condenado com poderes similares ao domínio; 

 II – transferidos pelo condenado a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, nos cinco anos anteriores à data da instauração do procedimento de 
investigação; 

 III – recebidos pelo condenado nos cinco anos anteriores à instauração do procedimento de investigação, ainda que não se consiga determinar seu destino. 

 § 2° As medidas assecuratórias previstas na legislação processual e a alienação antecipada para preservação de valor poderão recair sobre bens, direitos ou valores que se 
destinem a garantir a perda a que se refere este artigo. 

 § 3º Após o trânsito em julgado, o cumprimento do capítulo da sentença referente à perda de bens, direitos e valores com base neste artigo será processado no prazo de 
até dois anos, no juízo criminal que a proferiu, nos termos da legislação processual civil, mediante requerimento fundamentado do Ministério Público ou da União, por meio 
da Advocacia-Geral da União, que demonstre que o condenado detém, nos termos do § 1º, patrimônio de valor incompatível com seus rendimentos lícitos ou cuja fonte 
legítima não seja conhecida. 

 § 4° Caso legislação especial determine o perdimento em favor do Estado, este ente terá legitimidade para o requerimento previsto neste artigo. 

 § 5° Em caso de requerimento apresentado pela União ou pelo Estado, o Ministério Público atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. 

 § 6° Em caso de requerimento apresentado pelo Ministério Público fica facultado à União ou ao Estado habilitar-se como litisconsorte ativo. 

 § 7º O condenado terá a oportunidade de demonstrar a inexistência da incompatibilidade apontada pelo Ministério Público, ou que, embora ela exista, os ativos têm 
origem lícita. 

 § 8º Serão excluídos da perda ou da constrição cautelar os bens, direitos e valores reivindicados por terceiros que comprovem sua propriedade e origem lícita. (NR) 

 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



 SUGESTÃO DE PROJETO N. 4

 Institui o confisco alargado no Brasil. 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

 Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 Art. 91-A. Independentemente da sanção aplicada no caso concreto, na hipótese de condenação por infração penal dolosa que seja apta a gerar vantagem econômica de 
qualquer natureza, direta ou indiretamente, e cuja pena privativa de liberdade máxima cominada em abstrato seja igual ou superior a 4 (quatro) anos, será também efeito 
da condenação 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 por outras fontes lícitas. 

 § 1º Para os efeitos deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado o conjunto de bens, direitos e valores: 

 I – que, na data da instauração de procedimento de investigação criminal ou civil referente aos fatos que ensejaram a condenação, estejam sob o domínio do condenado, 
bem como os que, mesmo estando em nome de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, sejam controlados ou usufruídos pelo condenado com poderes similares ao domínio; 

 II – transferidos pelo condenado a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, nos cinco anos anteriores à data da instauração do procedimento de 
investigação; 

 III – recebidos pelo condenado nos cinco anos anteriores à instauração do procedimento de investigação criminal ou civil, ainda que não se consiga determinar seu destino. 

 § 2° O confisco alargado pode alcançar bens, direitos ou valores obtidos por meio de infrações penais praticadas antes da vigência desta Lei, observados os parâmetros do 
caput. 

 § 3º As medidas assecuratórias previstas na legislação processual e a alienação antecipada para preservação de valor poderão recair sobre bens, direitos ou valores que se 
destinem a garantir a perda a que se refere este artigo. 

 §4º Consideram-se como patrimônio do condenado os juros, os lucros e os benefícios auferidos com os bens identificados originalmente como incompatíveis com a renda 
do investigado.



 SUGESTÃO DE PROJETO N. 4 (CONTINUAÇÃO)

 Art. 91-B. A perda do valor deverá ser requerida pelo Ministério Público mediante petição fundamentada que demonstre a prática de crime com a pena privativa de 
liberdade máxima indicada no art. 91-A e a existência de patrimônio incompatível com a renda lícita do réu. 

 § 1º O pedido será apresentado ao mesmo tempo da denúncia e será distribuído por prevenção ao juízo criminal competente para o processo penal principal e autuado em 
apartado. 

 § 2º O pedido poderá ser aditado até a citação do réu caso novos elementos probatórios indiquem a insuficiência do valor indicado. 

 § 3º A União ou outra pessoa jurídica ou ente lesado poderá requerer seu ingresso no processo de confisco alargado na qualidade de assistente do Ministério Público. 

 Art. 91-C. O réu será citado para contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias. 

 § 1º Constitui ônus do réu demonstrar a inexistência da incompatibilidade apontada pelo autor, ou que, embora ela exista, os ativos têm origem lícita. 

 § 2º Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em impugnar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. 

 Art. 91-D. O pedido de confisco previsto no art. 91-A será processado simultaneamente com a ação penal, observadas, no que couber, as disposições do Código de Processo 
Civil. 

 § 1º A demonstração de os bens do réu serem desproporcionais aos seus rendimentos legítimos poderá ser um dos elementos a concluir pela procedência do pedido, não 
se exigindo a vinculação dos bens com determinado e específico ato criminoso. 

 § 2º A decisão será proferida com base no juízo de preponderância das provas apresentadas pelas partes. 

 § 3º Serão excluídos da perda ou da constrição cautelar os bens, direitos e valores reivindicados por terceiros que comprovem sua propriedade e origem lícita. 

 Art. 91-E. Parte dos valores arrecadados em decorrência desta lei será destinada a indenizar eventuais vítimas que puderem ser identificadas e ao custeio dos órgãos 
públicos encarregados da identificação dos bens ou do patrimônio dos réus. 

 Art. 91-F. Os chefes do Ministérios Públicos da União e dos Estados elaborarão relatório anual ao Conselho Nacional do Ministério Público para controle de transparência e 
eficiência a respeito da aplicação do instituto. 

 Parágrafo único. O relatório abrangerá a descrição da atuação de órgãos eventualmente designados para a função de identificação e localização de bens ou ativos. (NR) 

 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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