


AÇÃO CIVIL DE PERDIMENTO DE BENS
PL n. 10.373, de 2018

 Proposta similar à denominada Ação Civil Pública de 
Extinção de Domínio prevista no Projeto das 10 Medidas 
Contra a Corrupção;

 Finalidades: > Impedir que os produtos de atividades ilícitas 
sejam aproveitados pelos criminosos;

> Eliminar possível incentivo à prática criminosa e agravar o efeito 
dissuasório das políticas anticorrupção;

 > Evitar que esses recursos adentrem a economia formal; e 

> 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. (Fonte: Novas medidas contra a corrupção)



AÇÃO CIVIL DE PERDIMENTO DE BENS
PL n. 10.373, de 2018

 Pontos sobre os quais o PL n. 10.373, de 2019 pode ser 
aperfeiçoado – NT 02/2019 – 2ª CCR/MPF
•arts. 1º, 3º, 4º, 5º – 7º e 19;
•Pontos nevrálgicos: > art. 3º e rol de condutas sujeitas 

ao perdimento de bens; > arts. 5º a 7º e instauração de 
procedimentos investigatórios acerca da origem 
criminosa de bens pelas procuradorias da União, dos 
Estados e dos Municípios e pela Polícia Judiciária. 



AÇÃO CIVIL DE PERDIMENTO DE BENS
PL n. 10.373, de 2018

Da redação do art. 3º e rol de condutas sujeitas ao perdimento 
de bens:

- O projeto adotou a técnica de elencar os crimes (rol) que podem 
ensejar a decretação da perda de bens no âmbito civil. Com isso, 
acaba por incidir em inevitáveis e indesejadas omissões. Crimes que 
geram vantagens econômicas expressivas acabam sendo omitidos, 
enfraquecendo o instituto. Ex: i) o crime de estelionato não foi 
citado no projeto (fraudes milionárias e sistematizadas contra o INSS 
podem ficar excluídas); ii) não são citados crimes de prefeitos 
previstos no Decreto-lei 201/1967 e nem os crimes previsto na Lei de 
Licitações (Lei 8.666/1993). Além disso, a norma precisará de 
frequentes alterações na hipótese de mudanças legislativas nos 
textos dos crimes citados no rol.



AÇÃO CIVIL DE PERDIMENTO DE BENS
PL n. 10.373, de 2018

Da redação do art. 3º e rol de condutas sujeitas ao perdimento 
de bens. Como resolver?

 

> Nova redação (emenda proposta na NT 2ª CCR/MPF) ao texto do art. 
3º, que exclui o rol de crimes, alterando tal critério da extinção de 
domínio/perdimento de bens para uma cláusula geral de gravidade 
(pena superior a 4 anos) somada à previsão de que o delito seja apto a 
gerar vantagem econômica de qualquer natureza.

> Os novos parâmetros foram delineados na esteira do que consta na 
recente alteração promovida na Lei de Lavagem de Capitais do Brasil e na 
Lei 12.850/2013, art. 1º, §1º (definição de organização criminosa). 



AÇÃO CIVIL DE PERDIMENTO DE BENS
PL n. 10.373, de 2019

AÇÃO CIVIL DE PERDIMENTO DE BENS
PL n. 10.373, de 2018

Da redação do art. 3º e rol de condutas sujeitas ao perdimento 
de bens. 

  > A enunciação de crimes tem se demonstrado técnica inadequada. Nas 
40 recomendações do GAFI de 2004 já se sugeriu que os Estados não 
utilizem mais rol taxativo para os delitos de lavagem de dinheiro; 
Exposições de motivos das Convenções de Palermo (contra a 
criminalidade organizada) e de Mérida (contra a corrupção) também não 
indicam a utilização de rol taxativo.

> O rol taxativo é uma técnica legislativa inadequada porque a sociedade 
evolui muito rapidamente, notadamente com as novas tecnologias, e, não 
raro, a legislação penal calcada em rol fechado de crimes acaba não 
acompanhando as novas exigências sociais (Razões que motivaram 
alteração da  Lei 12.683 pela Lei 9.613/98 – exclusão do rol). 



AÇÃO CIVIL DE PERDIMENTO DE BENS
PL n. 10.373, de 2018

Da redação do art. 3º e rol de condutas sujeitas ao perdimento 
de bens. 

  > Emenda sugerida pela 2ª CCR/MPF (NT 02/2019): previsão da 
extinção de domínio/perdimento de bens para infrações penais: 

a) com penas graves, seguindo parâmetro já adotado na legislação 
brasileira: pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (v.g., 
art. 313, I, CPP – prisão preventiva, com redação da Lei 12.403/2011; Lei 
12.850/2013, art. 1º, §1º – definição de organização criminosa); e que 

b) gerem vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 
indiretamente (parâmetro também conforme a Lei 12.850/2013, art. 1º, 
§1º; bem como conforme a Lei 9.613/1998, art. 1º, com redação da Lei 
12.683/2012).  

 



AÇÃO CIVIL DE PERDIMENTO DE BENS
PL n. 10.373, de 2019

Da redação do art. 3º e rol de condutas sujeitas ao perdimento 
de bens. 

  > Emenda sugerida pela 2ª CCR/MPF (NT 02/2019): 

       Emenda n. __________ ao Projeto de Lei (PL) n. 10.373, de 2018 

Altere-se o art. 3º do Projeto de Lei n. 10.373, de 2018, para que conste a seguinte 
redação: 

Art. 3º. A caracterização das hipóteses previstas no Art. 2º configura desatendimento à 
função social da propriedade e, sob esse fundamento, dá causa à decretação da extinção 
de domínio sobre bens, direitos ou valores que sejam produto, proveito ou estejam 
relacionados à prática de infrações penais aptas a gerar vantagem econômica de 
qualquer natureza, direta ou indiretamente, cuja pena privativa de liberdade máxima 
seja igual ou superior a 4 (quatro) anos, apuradas na ação civil de extinção de domínio 
segundo os parâmetros e na forma desta lei. 

 



AÇÃO CIVIL DE PERDIMENTO DE BENS
PL n. 10.373, de 2019

Da redação do art. 3º e rol de condutas sujeitas ao perdimento 
de bens. 

  > Subsidiariamente, acaso não acatada sugestão de excluir do texto rol de 

condutas sujeita ao perdimento de bens, incrementar o dispositivo com as 
seguintes condutas (algumas previstas no Projeto das 10 Medidas): 
● Tráfico internacional de pessoa com fins de exploração sexual (art. 231 do Código 
Penal); 
● Enriquecimento ilícito (art. 312-A do Código Penal); 
● Inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do Código Penal);
● Exploração de prestígio (art. 357 do Código Penal); 
● Tráfico de influência, corrupção e concussão de funcionários do Fisco (art. 3º da Lei nº 
8.137/1990);  (CONTINUA ------>)



AÇÃO CIVIL DE PERDIMENTO DE BENS
PL n. 10.373, de 2019

Da redação do art. 3º e rol de condutas sujeitas ao perdimento 
de bens. 

   Outras condutas: 
● Crimes praticados por milícias; 
● Contravenções relacionadas a exploração ilegal de jogos (arts. 50 a 58, do Decreto-Lei 
n. 3.677, de 1941); 
● Comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei n. 10.826/2003); 
● Estelionato (art. 171 e §§ do Código Penal); 
● Crimes de prefeitos (Decreto-Lei n. 201/1967); e
● Crimes previstos na Lei de Licitações (Lei n. 8.666/1993).



AÇÃO CIVIL DE PERDIMENTO DE BENS
PL n. 10.373, de 2019

Da redação do art. 3º e rol de condutas sujeitas ao perdimento 
de bens. 

- Ainda no que tange ao citado art. 3º, sugere-se - de forma subsidiária e 
complementar a sugestão acima elencada - singela alteração no inciso “X 
- tráfico de armas (Lei n. 10.826/2003)” para adequar a redação, 
padronizando-a de acordo com os demais incisos, bem como para que 
fique claro a qual dispositivo da Lei 10.826, de 2003 se refere, fazendo 
constar “X – comércio ilegal e tráfico internacional de arma de fogo 
(arts. 17 e 18, da Lei n. 10.826/2003)”, hipótese em que além de 
adequar-se o texto, já incluirá sugestão desta 2ª CCR/MPF quanto a 
incluir o comércio ilegal de arma de fogo no escopo da lei.



AÇÃO CIVIL DE PERDIMENTO DE BENS
PL n. 10.373, de 2019

Da redação dos arts. 5º a 7º: Instauração de procedimentos 
investigatórios acerca da origem criminosa de bens pelas 
procuradorias da União, dos Estados e dos Municípios e pela 
Polícia Judiciária
- Dispositivos são possivelmente inconstitucionais, também podendo 
culminar em prováveis conflitos de atribuições entre o Ministério 
Público e a Polícia Judiciária, e prejuízo a investigações complexas;

- Dispositivos sugerem que a Polícia Judiciária poderá instaurar 
investigação que vise unicamente a instrumentalizar o ajuizamento de 
ação civil de perdimento de bens, também incidindo em 
inconstitucionalidade e nos problemas operacionais referidos acima.



AÇÃO CIVIL DE PERDIMENTO DE BENS
PL n. 10.373, de 2018

Da redação dos arts. 5º a 7º: Instauração de procedimentos 
investigatórios acerca da origem criminosa de bens pela Polícia 
Judiciária
- Atente-se que algo diverso e plenamente cabível seria a utilização 
eventual do resultado de uma investigação criminal da Polícia Judiciária 
para o ajuizamento de ação civil de extinção de domínio. Mas os 
dispositivos sugerem que a Polícia poderá instaurar procedimento 
investigatório com o fim exclusivo de instrumentalizar o ajuizamento da 
ação civil de extinção de domínio, excedendo as atribuições 
constitucionais daquela Instituição.



Obrigada!

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Coordenadora 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF

(Criminal)
Subprocuradora-Geral da República

luizacristina@mpf.mp.br
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