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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

No ano de 2016 houve intenso debate na Casa sobre combate à 

Corrupção. Foram apresentados projetos pelo Ministério Público Federal que se 

convencionou chamar 10 Medidas Contra a Corrupção (PL 4850/16). Tais 

Medidas enfrentaram a tipificação dos atos de corrupção. A elas somaram-se 

outras propostas pelo relator, deputado Onyx Lorenzoni, dentre as quais um 

sistema de proteção aos denunciantes de atos de corrupção. 

 

Tipificação dos atos de corrupção 

APROVADOS 

 Arts. 44 e 45 do CP – nos casos de substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direito, haverá aplicação obrigatória da 

prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. (As demais são 

prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, 

interdição temporária de direitos.  

- O juiz deverá levar em conta a formação e a experiência profissional do 

apenado. 

- A pena de prestação pecuniária e a perda de bens e valores serão 

proporcionais à dimensão do dano. 

 

 Crime de estelionato (art. 171 - obter, para si ou para outrem, vantagem 

ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, 

mediante artifício ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 

- Aumento da pena de 1 a 5 anos de reclusão para 2 a 8 anos; 

- Pena escalonada de 4 a 10 anos, 6 a 12 anos e 8 a 14 anos para quando 

o prejuízo for superior a 100, 1000 10.000 salários mínimos, quando o 

crime for cometido em detrimento de entes públicos. 

 

  Os crimes de 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); inserção de dados falsos em sistema de informação (art. 313-A), 

concussão (art. 316 – exigir, para si ou para outrem, direta ou 
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indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 

razão dela, vantagem indevida); excesso de exação (art. 316, § 2° - desvio 

de pagamento de tributo com cobrança indevida); corrupção passiva (art. 

317 – solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 

ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 

vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem); corrupção ativa 

(art. 333 – oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, 

para determina-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, e  corrupção 

ativa em transação comercial internacional (art. 337-B – prometer, oferecer 

ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público 

estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determina-lo a praticar, omitir ou 

retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional) 

tiveram a pena básica aumentada de 2 a 12 anos de reclusão para 4 a 12 

anos de reclusão. 

- A razão do aumento da pena mínima é que devido aos benefícios 

penais, normalmente a condenação é fixada pela pena mínima, e a lei 

determina que o condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 pode 

começar a cumpri-la em regime semiaberto (art. 33, § 2°, c, do Código 

Penal). Hoje a pena mínima é fixada em 2 anos, podendo o condenado 

por crime de corrupção cumpri-la em regime aberto.  

- Além do mais, o aumento de pena tem reflexos na contagem do prazo 

prescricional – diminuem-se as possibilidades de prescrição. 

 

 Além do aumento da pena mínima, para todos esses crimes foi aprovada a 

pena escalonada de 7 a 15 anos, 10 a 18 anos e 12 a 25 anos nos casos 

em que o prejuízo da administração pública seja igual ou superior a 100, 

1.000 e 10.000 salários mínimos, respectivamente. 

 

 Foi também aprovada a inserção desses crimes na Lei de Crimes 

Hediondos (Lei n° 8.072/90) quando o prejuízo para a administração 

pública for igual ou superior a 10.000 salários mínimos. A proposta inicial 

era para serem considerados hediondos tais crimes quando o prejuízo 

fosse superior a 100 salários mínimos, porém a Comissão Especial 
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modificou esse valor. Cem salários mínimos equivalem hoje a U$ 29.000,00  

e dez mil salários mínimos equivalem a U$ 2.900.00,00. 

- Os crimes considerados hediondos (Lei n° 8.072/90) não são 

suscetíveis de anistia, graça ou indulto, e necessitam de cumprimento 

mínimo de 2/5 da pena, para os condenados primários, e 3/5, para os 

reincidentes, para a obtenção do direito à progressão da pena. Para os  

demais crimes  a lei brasileira fixa o cumprimento mínimo em 1/6 da 

pena (Lei 7.210/84, art. 37). 

 

 Caixa 2 eleitoral (contabilidade paralela)  

- O Relator apresentou a seguinte tipificação: 

“Arrecadar, receber, manter, movimentar, gastar ou utilizar, o 

candidato, o administrador financeiro ou quem de fato exerça essa 

função, o dirigente e o integrante de órgão de direção de partido 

político ou coligação, recursos, valores, bens ou serviços estimáveis 

em dinheiro, paralelamente à contabilidade exigida pela lei eleitoral: 

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.  

§ 1º As penas serão aplicadas em dobro se os recursos, valores, bens 

ou serviços de que trata o caput forem provenientes de fontes vedadas 

pela legislação eleitoral ou partidária ou extrapolem os limites nelas 

fixados.  

§ 2º Incorre nas penas do caput e do § 1º quem doar, contribuir ou 

fornecer recursos, valores, bens ou serviços nas circunstâncias neles 

estabelecidas.  

§ 3º Aplicam-se as penas previstas no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo 

sem prejuízo das sanções previstas no Código Penal e na legislação 

extravagante cujos crimes sejam de competência da justiça comum.” 

 

- A Comissão e subsequentemente o Plenário da Casa aprovaram a 

redação que se segue: 

“Arrecadar, receber ou gastar, o candidato, o administrador financeiro 

ou quem de fato exerça essa função, ou quem atuar em nome do 

candidato ou partido, recursos, valores, bens ou serviços estimáveis em 



 4 

dinheiro, paralelamente à contabilidade exigida pela lei eleitoral: Pena - 

reclusão, de dois a cinco anos, e multa.  

§ 1º As penas serão aumentadas de um terço se os recursos, valores, 

bens ou serviços de que trata o caput forem provenientes de fontes 

vedadas pela legislação eleitoral ou partidária.  

§ 2º Incorre nas penas do caput e do § 1º quem doar, contribuir ou 

fornecer recursos, valores, bens ou serviços nas circunstâncias neles 

estabelecidas.  

§ 3º Aplicam-se as penas previstas no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo 

sem prejuízo das sanções previstas no Código Penal e na legislação 

extravagante cujos crimes sejam de competência da justiça comum.” 

 

 

REJEITADOS 

 Tipificação do crime de enriquecimento ilícito 

- Foi proposta a seguinte tipificação pelo Relator:  

 “Adquirir, vender, trocar, doar, dar em garantia, locar, emprestar, 

receber, ceder, possuir, usufruir ou utilizar, de maneira não eventual, o 

funcionário público ou pessoa a ele equiparada, bens, direitos ou 

valores cujo valor seja incompatível com os rendimentos auferidos em 

razão do exercício do cargo, emprego ou função pública, ou de mandato 

eletivo, ou auferidos por outro meio lícito”. 

- Foi aprovada pela Comissão a seguinte redação: 

“Adquirir, vender, receber ou possuir, o funcionário público ou pessoa 

a ele equiparada, bens, direitos ou valores cujo valor seja incompatível 

com o patrimônio ou rendimentos auferidos em razão do exercício de 

cargo, emprego ou função pública, ou de mandato eletivo, ou auferidos 

por outro meio lícito”. 

- A proposta foi rejeitada pelo Plenário. 

 

 Confisco Alargado e Extinção de Domínio – são matérias que também 

aprovadas pela Comissão, porém rejeitadas pelo Plenário. 
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  Cooperação Internacional -  da mesma forma, foi aprovada pela Comissão 

e rejeitada pelo Plenário. Contudo, é matéria que consta do projeto do novo 

Código de Processo Penal que já foi aprovado pelo Senado e agora se 

encontra na Câmara dos Deputados, com parecer favorável do relator 

parcial. O projeto agora encontra-se com o deputado João Campos, relator 

do Código, para elaboração de parecer. 

 Acordo Penal – também consta no projeto do novo Código de Processo 

Penal com parecer favorável 

 

 

Sistema de proteção de denunciantes de atos de corrupção 

 

 Foi apresentado pelo Relator e aprovado pela Comissão Especial um 

minucioso sistema de proteção  ao denunciante, originário dos trabalhos da 

ENCCLA, que foi aprovado pela Comissão Especial e rejeitado pelo 

Plenário. Essa proposta, bem como as demais que foram rejeitadas no que 

se chamou de 10 Medidas de Combate à Corrupção, foram novamente 

reapresentadas pelo Deputado Antonio Carlos Mendes Thame (PV/SP) no 

corrente ano. Trata-se do PL 8727/2017, que estabelece medidas de 

combate à corrupção e à impunidade. 


