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APRESENTAÇÃO

Entendemos que os elevados níveis de corrupção no país são um 
forte entrave para a eficiência do governo e para a qualidade da 
nossa democracia. Nesse sentido, desde o início dos mandatos, 
o combate à corrupção tem sido uma das pautas prioritárias dos 
parlamentares do Gabinete Compartilhado. Para o ano de 2022, o 
Senador Alessandro Vieira, o Deputado Felipe Rigoni, e a Deputa-
da Tabata Amaral apresentam o Pacote Anticorrupção, um con-
junto de 14 inovadores projetos nas mais diversas áreas de com-
bate à corrupção. As propostas vão além do mero aumento de 
penas, focando principalmente na prevenção e identificação da 
corrupção, tanto no setor público quanto privado. Assim, os pro-
jetos englobam temas relacionados à: a) Transparência e Acesso 
à Informação; b) Gênero e Corrupção; c) Detecção de Corrupção 
com Uso de Tecnologia; d) Promoção da Cultura de Integridade; 
e) Contratações Públicas e f) Nomeações em Cargos Públicos.  As 
propostas foram elaboradas após uma série de consultas com es-
pecialistas, estudo de legislações internacionais, e análise de re-
latórios de organizações renomadas, como OCDE, Transparência 
Internacional, Transparência Internacional Brasil, Banco Mundial, 
UNODC, e Open Government Partnership. Também serviram de 
insumo para o Pacote as ações sugeridas pela ENCCLA e as medi-
das anticorrupção elaboradas pelo Unidos Contra a Corrupção em 
parceria com a FGV e Transparência Internacional. 
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SOBRE O GABINETE COMPARTILHADO

O Gabinete Compartilhado do Movimento Acredito foi idea-
lizado ainda em 2018 pelos Deputados Felipe Rigoni, Tabata Ama-
ral e pelo Senador Alessandro Vieira, com o objetivo de avaliar, ana-
lisar e/ou criar - de maneira técnica - ações conjuntas ou matérias 
de interesse dos parlamentares. Com isso, o Compartilhado é um 
novo modelo de mandato parlamentar que gera não só economia, 
mas resultados, sendo uma medida de inovação e eficiência no 
Congresso Nacional. 

Estabelecida a partir de processo seletivo, a equipe do Com-
partilhado dedica-se a matérias de alta relevância e impacto para 
a sociedade brasileira, além de ser uma estrutura vital para a rea-
lização da fiscalização do Poder Executivo e do Poder Judiciário, 
uma prerrogativa do Poder Legislativo pouco exercida pelo Parla-
mento brasileiro. Atualmente, o Gabinete Compartilhado atua em 
três grandes áreas: Políticas Públicas; Legislativo; e Fiscalização e 
Dados.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

A. TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

1. Transparência do Beneficiário Final: PL 248/2022 (Câmara); 
PL 233/2022 (Senado)

O projeto visa garantir a transparência dos beneficiários finais, dis-
ciplinando, regulando, coletando e compartilhando dados desses 
beneficiários (pessoas naturais que, em última instância, possui, 
controla ou influencia uma entidade). Pretende-se assim mitigar o 
problema causado por estruturas corporativas pouco transparen-
tes, que, frequentemente, são usadas para ocultar dinheiro ilícito e 
sonegar impostos.

Coautores: Deputada Federal Adriana Ventura; Deputado Federal Alex 
Manente; Deputado Federal Alexis Fonteyne; Deputado Federal Bira do 
Pindaré; Deputada Federal Carla Dickson; Deputado Federal Fábio Trad; 
Deputada Federal Leda Sadala; Deputado Federal Lucas Gonzalez; De-
putado Federal Professor Israel; Deputado Federal Roberto de Lucena; 
Deputado Federal Rodrigo Agostinho; Deputado Federal Tiago Mitraud.

2. Teste de Dano e Interesse Público: PL 251/2022 (Câmara); 
PL 234/2022 (Senado)

O projeto insere na LAI (Lei de Acesso à Informação) o Teste de 
Dano e Interesse Público, mecanismo mediante o qual se avaliará 
eventual prejuízo à publicidade e à transparência da Administra-
ção Pública causado pela negativa de agente público de prestar as 
informações a que se refere a Lei.  A proposta também determina 
que o ônus da prova recairá sobre a autoridade pública, que deve-
rá demonstrar  que  a  informação  solicitada  está  sujeita  a  uma  
das  exceções de sigilo previstas em lei, e elenca os elementos que 
devem ser demonstrados no Teste de Dano e Interesse Público, 
devendo o resultado ser publicizado.

Coautores: Deputado Federal Alex Manente; Deputado Federal Bira do 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2314509
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151725
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2314515
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151726
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Pindaré; Deputada Federal Carla Dickson; Deputado Federal Fábio Trad; 
Deputada Federal Leda Sadala; Deputado Federal Professor Israel; Depu-

tado Federal Roberto de Lucena; Deputado Federal Rodrigo Agostinho.

3. Regulamentação das Frentes Parlamentares: PRC 6/2022 
(Câmara); PRS 2/2022 (Senado)

A Resolução regulamenta as Frentes Parlamentares no âmbito da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, disciplinando sua 
organização, funcionamento e  financiamento, além de dar trans-
parência a essas informações, as quais devem ser publicadas em 
formato aberto no site da Câmara e do Senado.

Coautores: Deputado Federal Alex Manente; Deputado Federal Bira do 
Pindaré; Deputada Federal Carla Dickson; Deputado Federal Fábio Trad; 
Deputada Federal Leda Sadala; Deputado Federal Roberto de Lucena; 
Deputado Federal Rodrigo Agostinho.

4. Transparência de dados rurais: PL 250/2022 (Câmara); PL 
237/2022 (Senado)

O PL busca tornar público na rede mundial de computadores em 
formato aberto a íntegra dos dados do CAR, SIGEF, CCIR e SNCR, 
incluindo a identificação dos proprietários e posseiros. Dessa for-
ma, a transparência poderá atuar como ferramenta de combate às 
fraudes e outras formas de corrupção no processo de grilagem de 
terras ao possibilitar a fiscalização pela população, sociedade civil 
e jornalistas.

Coautores: Deputado Federal Alex Manente; Deputado Federal Bira do 
Pindaré; Deputada Federal Carla Dickson; Deputada Federal Dayane Pi-
mentel; Deputado Federal Fábio Trad; Deputado Federal Professor Israel; 
Deputado Federal Roberto de Lucena; Deputado Federal Rodrigo Agos-
tinho.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2314537
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2314537
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151742
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2314511
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151728
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151728
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B. CORRUPÇÃO E GÊNERO

5. Criminalização do Suborno Sexual: PL 4534/2021 (Câmara); 
PL 4535/2021 (Senado)

A proposta torna crime o condicionamento de dever de ofício à 
prestação de atividade sexual. Ou seja, criminaliza-se o sextortion, 
que consiste no abuso de poder para obter um benefício sexual, 
sendo uma forma de corrupção na qual o sexo, e não o dinheiro, é 
a moeda do suborno na prestação de serviços. Segundo a Trans-
parência Internacional, 1 em cada 5 pessoas na América Latina já 
sofreu ou conhece alguém que já foi forçado a prestar benefícios 
sexuais para ter acesso a serviços públicos.

Coautores: Deputada Federal Adriana Ventura; Deputado Federal Alex 
Manente; Deputado Federal Alexis Fonteyne; Deputado Federal Aureo 
Ribeiro; Deputado Federal Bira do Pindaré; Deputada Federal Carla Dick-
son; Deputada Federal Dayane Pimentel; Deputado Federal Fábio Trad; 
Deputada Federal Leda Sadala; Deputado Federal Lucas Gonzalez; De-
putado Federal Professor Israel; Deputado Federal Roberto de Lucena; 
Deputado Federal Rodrigo Agostinho; Deputado Federal Tiago Mitraud.

C. DETECÇÃO DE CORRUPÇÃO COM USO DE TECNOLOGIA

6. Rede Nacional de Observatórios de Despesa Pública (Re-
de-ODP): PL 253/2022 (Câmara); PL 232/2022 (Senado)

A proposta busca retomar e fortalecer os Observatórios de Despe-
sa Pública (ODP), unidade da CGU criada em 2008 para a  fiscali-
zação dos gastos públicos por meio de metodologia científica e 
uso de tecnologia de ponta. O ODP encontra-se inativo no âmbito 
federal e este projeto almeja não só retomá-lo, como fortalecê-lo 
ao criar a Rede ODP na esfera nacional.

Coautores: Deputado Federal Alex Manente; Deputado Federal Bira do 
Pindaré; Deputada Federal Carla Dickson; Deputado Federal Fábio Trad; 
Deputada Federal Leda Sadala; Deputado Federal Professor Israel; Depu-
tado Federal Roberto de Lucena; Deputado Federal Rodrigo Agostinho.

http://v
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151388
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2314517
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151724
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7. Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra La-
vagem de Dinheiro (Rede-Lab): PL 4568/2021 (Câmara); PL 
4536/2021 (Senado)

O PL confere status legal à Rede-Lab, a qual já identificou cerca R$ 
538 bilhões em ativos com indício de ilicitude por meio de análi-
se de dados. O projeto fortalece a Rede, garantindo-lhe fontes de 
custeio, tais como 0,01% da receita das loterias (aproximadamente 
R$ 1,5 milhão por ano), e recursos do Fundo Nacional Antidrogas 
(FUNAD). O PL também permite parcerias com universidades e 
parques tecnológicos para treinamento de pessoal qualificado.

Coautores: Deputada Federal Adriana Ventura; Deputado Federal Alex 
Manente; Deputado Federal Alexis Fonteyne; Deputado Federal Bira do 
Pindaré; Deputada Federal Carla Dickson; Deputado Federal Fábio Trad; 
Deputada Federal Leda Sadala; Deputado Federal Lucas Gonzalez; De-
putado Federal Professor Israel; Deputado Federal Roberto de Lucena; 
Deputado Federal Rodrigo Agostinho; Deputado Federal Tiago Mitraud.

D. PROMOÇÃO DA CULTURA DE INTEGRIDADE

8. Integridade nas Escolas: PL 4533/2021 (Câmara); PL 
4507/2021 (Senado)

A proposta institui a Semana de Promoção da Educação para a 
Integridade em todas as instituições públicas e privadas de ensino 
da educação básica. Busca-se assim promover o comportamen-
to ético e a cultura da integridade dos alunos, elementos essen-
ciais para a prevenção da corrupção. A proposta também permite 
parcerias do Executivo com órgãos e entidades da Administração 
Pública (ex: CGU) e com entidades sem fins lucrativos, de modo a 
facilitar a execução das atividades da Semana e não sobrecarregar 
as escolas. 

Coautores: Deputado Federal Alex Manente; Deputado Federal Aureo Ri-
beiro; Deputado Federal Bira do Pindaré; Deputada Federal Carla Dick-
son; Deputada Federal Dayane Pimentel; Deputado Federal Fábio Trad; 
Deputada Federal Leda Sadala; Deputado Federal Professor Israel; Depu-
tado Federal Roberto de Lucena; Deputado Federal Rodrigo Agostinho.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2313357
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151389
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151389
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2313165
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151375
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151375
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9. Prêmio de Integridade Anadyr de Mendonça: PRC 85/2021 
(Câmara); PRS 73/2021 (Senado)

O Projeto de Resolução cria, na Câmara dos Deputados e no Se-
nado, o Prêmio de Integridade Anadyr de Mendonça, destinado 
a agraciar lideranças da sociedade civil e do setor público e pri-
vado que se destacaram na promoção da cultura da integridade. 
O Prêmio reconhece nacionalmente pessoas e entidades que im-
plementaram iniciativas inovadoras para promover transparência, 
acesso à informação, integridade e o combate à corrupção, tanto 
no âmbito público quanto privado. A resolução ainda homenageia 
Anadyr de Mendonça, a primeira mulher ministra da então Corre-
gedoria-Geral da União.

Coautores: Deputado Federal Alex Manente;  Deputado Federal Aureo 
Ribeiro; Deputado Federal Bira do Pindaré; Deputada Federal Carla Dick-
son; Deputada Federal Dayane Pimentel; Deputado Federal Fábio Trad; 
Deputada Federal Leda Sadala; Deputado Federal Professor Israel; Depu-
tado Federal Roberto de Lucena; Deputado Federal Rodrigo Agostinho.

E. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

10. Compliance em Grandes Licitações: PL 4531/2021 (Câmara); 
PL 4506/2021 (Senado)

Atualmente, a Lei de Licitações exige a implementação de progra-
ma de integridade somente para obras, serviços e fornecimentos 
de grande vulto, que são aquelas com valor igual ou superior a 200 
milhões de reais. O PL reduz esse valor para um quinto, ou seja, 40 
milhões de reais. Tomando o ano de 2020 como referência, o PL 
aumentará de 17 para 134 contratos com a obrigatoriedade de im-
plantação de programa de integridade.

Coautores: Deputada Federal Adriana Ventura; Deputado Federal Alex 
Manente; Deputado Federal Alexis Fonteyne; Deputado Federal Bira do 
Pindaré; Deputada Federal Carla Dickson; Deputado Federal Fábio Trad; 
Deputada Federal Leda Sadala; Deputado Federal Lucas Gonzalez; De-
putado Federal Professor Israel; Deputado Federal Roberto de Lucena; 

Deputado Federal Rodrigo Agostinho; Deputado Federal Tiago Mitraud.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2313076
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2313076
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151378
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2313158
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151374
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11. Transparência nas Contratações Públicas: PL 249/2022 (Câ-
mara); PL 235/2022 (Senado)

O projeto inclui dois representantes da sociedade civil, indicados 
pela CGU, no Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Pú-
blicas. Também adiciona novas informações no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), como bases de dados, indicadores 
e sistemas de alerta. Ainda inclui no PNCP mecanismos de engaja-
mento da sociedade, como sistema de ouvidoria, canais para envio 
de denúncias e reclamações, cartilhas, e cursos online.

Coautores: Deputada Federal Adriana Ventura; Deputado Federal Alex 
Manente; Deputado Federal Alexis Fonteyne; Deputado Federal Bira do 
Pindaré; Deputada Federal Carla Dickson; Deputado Federal Fábio Trad; 
Deputada Federal Leda Sadala; Deputado Federal Lucas Gonzalez; De-
putado Federal Professor Israel; Deputado Federal Roberto de Lucena; 
Deputado Federal Rodrigo Agostinho; Deputado Federal Tiago Mitraud.

12. Integridade nas Contratações Públicas: PL 252/2022 (Câ-
mara); PL 238/2022 (Senado)

A proposta dispõe sobre códigos de conduta específicos para servi-
dores responsáveis pelas compras públicas, assim como capacita-
ção específica para eles, seguindo recomendações da OCDE para 
o Brasil. Também cria capacitação para pequenos licitantes, no in-
tuito de gerar mais concorrência e assim potencialmente quebrar 
redes de corrupção nas licitações.

Coautores: Deputado Federal Alex Manente; Deputado Federal Bira do 
Pindaré; Deputada Federal Carla Dickson; Deputado Federal Fábio Trad; 
Deputada Federal Leda Sadala; Deputado Federal Professor Israel; Depu-
tado Federal Roberto de Lucena; Deputado Federal Rodrigo Agostinho.

13. Sanções Administrativas:  PL 4517/2021 (Câmara); PL 
4509/2021 (Senado)

O PL altera a Lei Anticorrupção para incluir novas possibilidades de 
sanções administrativas em decorrência da prática de atos lesivos 
à Administração Pública. São incluídas as penalidades de declara-

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2314510
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2314510
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151727
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2314516
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2314516
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151729
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2313077
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151377
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151377
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ção de inidoneidade e proibição de contratar com o Poder Público 
de três a cinco anos, proibição de obter parcelamento de tributos 
federais e cancelamento de incentivos fiscais ou subsídios públi-
cos.  

Coautores: Deputada Federal Adriana Ventura; Deputado Federal Alex 
Manente; Deputado Federal Alexis Fonteyne; Deputado Federal Bira do 
Pindaré; Deputada Federal Carla Dickson; Deputada Federal Dayane Pi-
mentel; Deputado Federal Fábio Trad; Deputada Federal Leda Sadala; 
Deputado Federal Lucas Gonzalez; Deputado Federal Professor Israel; 
Deputado Federal Roberto de Lucena; Deputado Federal Rodrigo Agos-
tinho; Deputado Federal Tiago Mitraud.

F. NOMEAÇÕES EM CARGOS PÚBLICOS

14. Conceitos Jurídicos Indeterminados: PL 4518/2021 (Câma-
ra); PL 4508/2021 (Senado)

A medida oferece critérios éticos e intelectuais objetivos a serem 
considerados como requisitos para investidura em cargos públicos 
nos tribunais, conselhos nacionais e no Poder Executivo. O projeto 
define os conceitos de notório e notável saber jurídico, idoneida-
de moral, reputação ilibada e conduta ilibada. A proposta também 
cria a presunção de inidoneidade moral nos casos de inelegibilida-
de, com exceção dos analfabetos e inalistáveis.

Coautores: Deputado Federal Alex Manente; Deputado Federal Bira do 
Pindaré; Deputada Federal Carla Dickson; Deputada Federal Dayane Pi-
mentel; Deputado Federal Fábio Trad; Deputada Federal Leda Sadala; 
Deputado Federal Professor Israel; Deputado Federal Roberto de Lucena; 
Deputado Federal Rodrigo Agostinho.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2313078
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2313078
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151376
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PROJETOS

A. TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

1. Transparência do Beneficiário Final

O beneficiário final é aquela pessoa que, em última instân-
cia, se beneficia de uma empresa ou entidade, ou seja, a pessoa 
física por trás de um CNPJ. Porém, uma prática comum para es-
capar de investigações e esconder irregularidades financeiras e 
conflitos de interesse consiste na camuflagem do beneficiário 
final, utilizando-se várias pessoas jurídicas sucessivas. O beneficiá-
rio final, no intuito de, por exemplo, obter lucros ilegais sem revelar 
sua identidade, constitui uma sociedade, que constitui outra socie-
dade, e assim sucessivamente, de modo a dificultar sua identifica-
ção e escapar dos órgãos de fiscalização. 

Dessa maneira, estruturas corporativas pouco transparen-
tes são frequentemente usadas para evasão fiscal e lavagem de 
dinheiro. De fato, segundo o Banco Mundial, cerca de 70% dos 
maiores casos de corrupção entre 1980 e 2010 envolveram empre-
sas anônimas1. Nessa conjuntura, cada vez mais países têm adotado 
a estratégia de não só fazer um cadastro nacional dos beneficiários 
fiscais, como também dar transparência a esses dados.  Inclusive, 
uma das principais ações planejadas pela  Diretiva Anti-Lavagem 
de Dinheiro da União Europeia contra o branqueamento de capi-
tais e o financiamento do terrorismo é justamente a transparência 
do beneficiário final2.

No Brasil, já há a Instrução Normativa nº 1.863, de 2018, da 
Secretaria da Receita Federal, que obriga a identificação da cadeia 
societária até alcançar os beneficiários finais, o que facilita a res-

1 Bajpai R., Myers B. (2020). Enhancing Government Effectiveness and Transparency 

:The Fight Against Corruption :World Bank Group. Part II, chapter 9 http://documents.worl-
dbank.org/curated/en/235541600116631094/Enhancing-Government-Effectiveness-and-Trans-
parency-The-Fight-Against-Corruption 

2 European Commission (2018). Anti-money laundering and countering the financing 

of terrorism. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-
-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-countering-financing-terro-
rism_en
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ponsabilização jurídica de pessoas físicas por crimes cometidos 
com o uso do CNPJ de corporações e empresas3. Contudo, por 
não se tratar de uma lei, há fragilidade normativa na questão e as 
informações fiscais são de difícil acesso e não possibilitam o mo-
nitoramento do real beneficiário final de todas as propriedades4. 
Além disso, a instrução não aborda a questão da transparência, 
elemento fundamental para possibilitar a fiscalização dos dados 
também pela sociedade civil e assim aumentar a probabilidade 
que irregularidades sejam identificadas.

Portanto, o presente Projeto de Lei visa garantir a trans-
parência dos beneficiários finais disciplinando, regulando, cole-
tando e compartilhando dados desses beneficiários. Em síntese, a 
medida busca: 

a) definir como beneficiário final de pessoas jurídicas a pes-
soa natural que, em última instância, possui, controla ou influencia 
uma entidade – controle que é definido como possuir ao menos 
15% do capital ou do direito de voto naquela entidade, aquele em 
cujo nome uma transação é conduzida ou aquele que detém ou 
exerce preponderância nas deliberações sociais e o poder de ele-
ger ou remover a maioria dos administradores da entidade; 

b) fixar como responsáveis pela coleta de dados sobre be-
neficiário final a Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como 
das Juntas Comerciais, a partir de orientações exaradas pelo De-
partamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) da Secre-
taria de Governo Digital (SGD); 

c) sujeitar às obrigações relacionadas à transparência do be-
neficiário final todas as sociedades civis e comerciais, associações, 
cooperativas, fundações sujeitas ao direito brasileiro ou estrangei-
ro que exerçam atividade ou pratiquem atos e negócios jurídicos 
em território nacional, assim como os representantes de entidades 
internacionais ou de direito estrangeiro que exerçam atividade no 

3 A Normativa nº 1.863 de 2018 substituiu a Normativa nº 1.634 de 2016. Até esse ano, 
somente os sócios deviam ser identificados.

4 Fabiano Angélico (2017) São Paulo: a corrupção mora ao lado?. Transparência Inter-
nacional. https://images.transparencycdn.org/images/2017_SaoPauloRealEstate_PT.pdf
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Brasil; 

d) prever que informações sobre os beneficiários finais de 
cada pessoa jurídica devem ser fornecidas com determinada pe-
riodicidade e detalhes suficientes para permitir a identificação pre-
cisa destes; 

e) aprimorar os sistemas de preenchimento do Quadro de 
Sócios e Administradores (QSA) de pessoas jurídicas, bem como 
a publicização de informações públicas contidas no QSA, que de-
vem ser publicadas em formato aberto, estruturado e acessível a 
todos; e 

f) garantir a simplificação e desburocratização do processo 
de declaração do beneficiário final, de modo a não implicar custos 
para as empresas.

Principais pontos

• Define como beneficiário final de pessoas jurídicas a pessoa 
natural que, em última instância, possui, controla ou influencia 
uma entidade:

o Possui ao menos 15% do capital ou do direito de voto; 

o Aquele que detém ou exerce preponderância nas de-
liberações sociais e o poder de eleger ou remover a 
maioria dos administradores da entidade.

• Dispõe que a declaração do beneficiário final é obrigatória, 
eletrônica, gratuita, e simplificada;

• Atribui à Receita Federal ações de verificação e checagem a 
respeito da fidedignidade dos dados;

• Determina que os dados sobre os beneficiários finais e entida-
des devem estar disponíveis em formato aberto, para possibili-
tar o controle social.
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Problemas que pretende resolver

• Uso de empresas pouco transparentes para evasão fiscal, la-
vagem de dinheiro e ocultação de irregularidades financeiras e 
conflito de interesses;

• Falta de transparência sobre os dados dos beneficiários finais;

• A disponibilidade de informações detalhadas a respeito da es-
trutura societária de empresas com atividade no Brasil ajudará 
a demonstrar eventuais relações de pessoas físicas e jurídicas 
brasileiras com estruturas corporativas ligadas aos chamados 
paraísos fiscais.
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PL 248/2022 (Câmara dos Deputados); PL 233/2022 (Senado)

PROJETO DE LEI Nº          , de 2022

Dispõe sobre a coleta e o compartilha-
mento de dados sobre beneficiário final 
de pessoas jurídicas brasileiras e estran-
geiras com atividades no País.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os beneficiários finais de 
pessoas jurídicas brasileiras e estrangeiras com atividade no Brasil.

§ 1º Para efeitos do disposto no caput, considera-se 
beneficiário final:

I – a pessoa natural que, em última instância, direta 
ou indiretamente, possui, controla ou influencia significativamen-
te a entidade; ou

II – a pessoa natural em nome da qual uma transação 
é conduzida.

§2º Presume-se influência significativa, a que se refere 



18

o §1º, quando a pessoa natural, alternativamente:

I – possui ao menos 15% (quinze por cento) do capital 
da entidade, direta ou indiretamente;

II – possui ao menos 15% (quinze por cento) de direito 
a voto, direta ou indiretamente;

III – detém ou exerce a preponderância nas delibera-
ções sociais e o poder de eleger ou remover a maioria dos adminis-
tradores da entidade, ainda que sem controlá-la.

Art. 2º A coleta de dados sobre o beneficiário final é 
responsabilidade do Ministério da Economia, por meio da Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil, bem como das Juntas Comerciais, 
a partir de orientações exaradas pelo Departamento de Registro 
Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital. 

Art. 3º Estão sujeitas à provisão mandatória de infor-
mações sobre beneficiário final:

I – as sociedades civis e comerciais, associações, coo-
perativas, fundações, sujeitos ao direito brasileiro ou ao direito es-
trangeiro, que exerçam atividade ou pratiquem ato ou negócio ju-
rídico em território nacional que determine a inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) junto à Secretaria da Receita 
Federal;

II – os representantes de entidades internacionais ou 
de direito estrangeiro que exerçam atividade no Brasil.

Art. 4º Não estão sujeitas a provisão mandatória de 
informações sobre beneficiário final as seguintes entidades:

I – pessoas jurídicas constituídas sob a forma de com-
panhia aberta no Brasil ou em países que exijam a divulgação pú-
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blica de todos os acionistas considerados relevantes e não estejam 
constituídas em jurisdições com tributação favorecida ou subme-
tidas a regime fiscal privilegiado de que tratam os arts. 24 e 24-A 
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

II – entidades sem fins lucrativos que não atuem 
como administradoras fiduciárias e não estejam constituídas em 
jurisdições com tributação favorecida ou submetidas a regime fis-
cal privilegiado de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 
27 de dezembro de 1996, desde que reguladas e fiscalizadas por 
autoridade governamental competente;

III – organismos multilaterais, bancos centrais, entida-
des governamentais ou ligadas a fundos soberanos;

IV – missões diplomáticas e consulares, bem como os 
organismos internacionais de natureza pública reconhecidos pelo 
Estado Brasileiro.

CAPÍTULO II
DECLARAÇÃO DO BENEFICIÁRIO FINAL

Art. 5º As entidades indicadas no art. 3º desta Lei 
devem declarar, nos momentos previstos e com a periodicidade 
fixada no presente regime, informação exata e atual sobre seus 
beneficiários finais, incluindo informação sobre como o controle é 
exercido nos termos do art. 1º desta Lei.

Parágrafo único. Em qualquer situação, o beneficiário 
final e a entidade identificados deverão ser notificados da declara-
ção prevista no caput, bem como, a qualquer momento, será fa-
cultado ao beneficiário final consultar seu registro em plataforma 
eletrônica mantida pelo Poder Público, conforme art. 2º desta Lei.

Art. 6º Possuem legitimidade para efetuar a declara-
ção prevista no artigo anterior:
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I – as pessoas físicas que atuem nas qualidades refe-
ridas no art. 1º;

II – os membros dos órgãos de administração das so-
ciedades;

III – os advogados cujos poderes de representação se 
presumem;

IV – os contabilistas certificados, em decorrência da 
declaração de início de atividade.

Art. 7º A declaração de beneficiário final deve conter 
informação sobre:

I – a entidade;

II – no caso de sociedades comerciais,   identificação 
dos titulares de capital social, com discriminação das respectivas 
participações sociais;

III – os beneficiários finais;

IV – o declarante, incluindo o nome, documento de 
identificação, endereço e a qualidade em que atua;

V – o endereço eletrônico institucional, caso haja.

Art. 8º Sem prejuízos de demais informações a res-
peito de pessoas físicas já previstas em lei, os seguintes dados refe-
rentes ao beneficiário final devem constar da declaração:

I – nome completo;

II – data de nascimento;
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III – número de CPF ou passaporte;

IV – nacionalidade ou nacionalidades;

V –  endereço residencial permanente, incluindo o 
país;

VI – data em que a pessoa natural indicada se tornou 
beneficiário final;

VII – condições presentes no art. 1º desta Lei;

VIII – o endereço eletrônico de contato, caso exista;

IX – explicação fundamentada, caso a entidade não 
possua um beneficiário final.

§ 1º Documentos que formalizam a constituição de 
sociedades comerciais devem conter a identificação das pessoas 
físicas que controlam as empresas nos termos do art. 1º desta Lei.

§ 2º Sempre que a pessoa ou as pessoas indicadas 
como beneficiários finais sejam não residentes no Brasil, deve-se 
adicionalmente ser identificado o seu representante fiscal, caso 
exista, com o nome completo, endereço residencial permanente e 
o número de CPF.

Art. 9º A Secretaria da Receita Federal aprimorará o 
sistema eletrônico para o preenchimento facilitado dos dados do 
Quadro de Sócios e Administradores (QSA) das Pessoas Jurídicas 
e deverá produzir, em articulação com o Departamento de Regis-
tro Empresarial e Integração, manuais e orientações com procedi-
mentos a serem adotados para o atendimento desta Lei.

§ 1º A Secretaria da Receita Federal, juntamente com o 
Departamento de Registro Empresarial e Integração da Secretaria 
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de Governo Digital, garantirão a simplificação, modernização e 
desburocratização do processo de declaração do beneficiário final.

§ 2º O cumprimento da obrigação declaratória do 
beneficiário final é gratuito e realizado por meio eletrônico.

Art. 10. A declaração inicial do beneficiário final deve 
ser efetuada com o registro de constituição da sociedade ou com 
a inscrição no CNPJ, consoante se trate ou não de entidade sujeita 
a registro comercial.

Parágrafo único. Quando uma entidade que se en-
contre originariamente excluída do dever de declaração de bene-
ficiário final fique sujeita ao cumprimento desse dever, nomeada-
mente em virtude de qualquer ocorrência que altere as situações 
de exclusão previstas no Art. 4º desta Lei, deve proceder à declara-
ção de beneficiário final, incluindo as alterações decorridas desde 
o momento da cessação da exclusão, dentro de 30 dias, contado a 
partir da data do fato que determina a sujeição ao registo.

Art. 11. A informação constante no QSA das Pessoas 
Jurídicas deve ser atualizada dentro de 30 dias contados a partir da 
data do fato que determina a atualização.

Parágrafo único. Sempre que possível, a informação 
respeitante à entidade pode ser atualizada mediante comunica-
ção automática a partir das bases de dados da Administração Pú-
blica.

Art. 12. A confirmação da exatidão, suficiência e atua-
lidade da informação deve ser feita em uma declaração anual a ser 
entregue até o dia 15 de março do ano corrente.

CAPÍTULO III
ACESSO

Art. 13. Serão disponibilizadas publicamente, em pá-
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gina eletrônica, as seguintes informações sobre os beneficiários fi-
nais e sobre as entidades:

I – relativamente aos beneficiários finais, o nome com-
pleto, o ano de nascimento, a nacionalidade, o país de residência, 
as condições presentes nos termos do art. 1º, e o CPF, ocultados os 
três primeiros e os dois últimos dígitos;

II – relativamente às entidades, o número de inscrição 
junto ao CNPJ, a firma ou denominação, a natureza jurídica, a sede, 
o número do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas e o 
identificador único de entidades jurídicas (LEI), quando relevante.

§ 1º As informações públicas contidas no QSA devem 
estar atualizadas e publicadas em formato aberto, estruturado, 
legível por máquina e acessíveis por sistemas externos de consultas 
em consonância com o artigo 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011.

§ 2º Os dados deverão ser mantidos em formato 
interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas 
à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, 
à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao 
acesso das informações pelo público em geral.

§3º A interoperacionalidade do banco de dados 
de beneficiários finais com os bancos de dados nacionais e 
internacionais devem observar as regras previstas na Lei nº 13.709, 
de 14 de agosto de 2018.

§4º Nenhuma disposição da Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018, poderá ser utilizada para fundamentar negativas de 
acesso aos dados públicos contidos no QSA, posto que a formação 
de pessoas jurídicas são informações públicas.

Art. 14. As pessoas sujeitas ao mecanismo de controle 
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estabelecido pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012, têm acesso a 
todas as informações declaradas pelo beneficiário final e pela enti-
dade, nos termos dos arts. 7º e 8º.

Parágrafo único. Todos os acessos efetuados devem 
ficar registrados para fins de auditoria ao sistema, bem como para 
a generalidade de funções inerentes às atribuições das autorida-
des de supervisão e fiscalização em matéria de prevenção e inves-
tigação criminal no âmbito da prevenção e do combate à lavagem 
de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

CAPÍTULO IV
RETIFICAÇÃO

Art. 15. A omissão, inexatidão, desconformidade ou 
desatualização da informação constante do QSA devem ser comu-
nicadas à Secretaria da Receita Federal por qualquer dos seguin-
tes interessados:

I – a própria entidade sujeita;

II – as pessoas indicadas como beneficiários finais;

III – as autoridades que prossigam fins de investiga-
ção criminal, as autoridades de supervisão e fiscalização e a Recei-
ta Federal;

IV – as pessoas sujeitas aos mecanismos de controle 
estabelecidos pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012;

V – outras pessoas ou entidades que possam provar 
interesse legítimo quanto à lavagem de dinheiro, ao financiamen-
to do terrorismo e às infrações subjacentes associadas, como a cor-
rupção, os crimes fiscais e a fraude.

CAPÍTULO V
FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES
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Art. 16. A comprovação do registro e das respectivas 
atualizações das informações sobre o beneficiário final pelas en-
tidades deve ser exigida em todas as circunstâncias em que a lei 
obrigue a comprovação da situação tributária regularizada.

Art. 17. As entidades que não preencherem e atuali-
zarem as informações referentes ao beneficiário final no prazo so-
licitado poderão ter sua inscrição suspensa no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica – CNPJ e serem impedidas de transacionar com 
estabelecimentos bancários, inclusive quanto à movimentação de 
contas-correntes, à realização de aplicações financeiras e à obten-
ção de empréstimos.

Parágrafo único. O impedimento de transacionar 
com estabelecimentos bancários não se aplica à realização das 
operações necessárias para o retorno do investimento ao país de 
origem e o cumprimento de obrigação assumida antes da suspen-
são, como prazos, carência e data de vencimento.

Art. 18. Aquele que prestar falsas declarações para 
efeitos de registro do beneficiário final, além da responsabilida-
de criminal incorrida, nos termos do artigo 299 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), responde civil-
mente pelos danos a que der causa.

Art. 19. A Receita Federal, em articulação com o De-
partamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), realiza-
rá ações de verificação e checagem a respeito da fidedignidade 
e tempestividade dos dados informados no Quadro de Sócios e 
Administradores (QSA).

§1º As ações de verificação e checagem de que trata o 
caput poderão ser realizadas através do cruzamento do banco de 
dados de beneficiários finais com os bancos de dados da adminis-
tração pública.
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§2º O cruzamento de banco de dados de que dispõe 
o parágrafo anterior deve observar as regras previstas na Lei nº 
13.709, de 14 de agosto de 2018.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor em 90 dias após a sua 
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A presente iniciativa buscou dispor sobre os benefi-
ciários finais de pessoas jurídicas brasileiras e estrangeiras com ati-
vidade no Brasil. Busca-se com o Projeto aprimorar a 13ª medida de 
um pacote chamado Novas Medidas contra a Corrupção e criado 
pela sociedade, com participação de mais de 200 especialistas e 
consulta a mais de 300 organizações da sociedade civil. Em sín-
tese, esse pacote representa um conjunto de anteprojetos de lei, 
propostas de emenda à constituição e instruções normativas que 
buscam enfrentar a corrupção sistêmica do Brasil. 

Notadamente quanto à 13ª Medida, intitulada “Trans-
parência do Beneficiário Final”, buscamos regulamentar esse ins-
tituto. Sabemos que pessoas jurídicas são instrumentos essenciais 
para a condução de negócios no Brasil e no mundo. Infelizmente, 
a personalidade jurídica pode ser empregada de forma indevida e 
até criminosa, como instrumento para ocultação de recursos ilíci-
tos, lavagem de dinheiro e dar execução a esquemas de corrupção, 
dificultando a identificação das pessoas físicas efetivamente res-
ponsáveis por essas irregularidades. Essa medida visa a garantir a 
transparência dos chamados beneficiários finais, disciplinando, re-
gulando, coletando e compartilhando dados desses beneficiários 
para facilitar o controle social.

Em síntese, a medida busca: a) definir como benefi-
ciário final de pessoas jurídicas a pessoa natural que, em última 
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instância, possui, controla ou influencia uma entidade – controle 
que é definido como possuir ao menos 15% do capital ou do direito 
de voto naquela entidade, aquele em cujo nome uma transação 
é conduzida ou aquele que detém ou exerce preponderância nas 
deliberações sociais e o poder de eleger ou remover a maioria dos 
administradores da entidade; b) fixar como responsáveis pela cole-
ta de dados sobre beneficiário final a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, bem como das Juntas Comerciais, a partir de orientações 
exaradas pelo Departamento de Registro Empresarial e Integra-
ção (DREI) da Secretaria de Governo Digital (SGD); c) sujeitar às 
obrigações relacionadas à transparência do beneficiário final todas 
as sociedades civis e comerciais, associações, cooperativas, funda-
ções sujeitas ao direito brasileiro ou estrangeiro que exerçam ativi-
dade ou pratiquem atos e negócios jurídicos em território nacional, 
assim como os representantes de entidades internacionais ou de 
direito estrangeiro que exerçam atividade no Brasil; e) prever que 
informações sobre os beneficiários finais de cada pessoa jurídica 
devem ser fornecidas com determinada periodicidade e detalhes 
suficientes para permitir a identificação precisa destes; f) aprimo-
rar os sistemas de preenchimento do Quadro de Sócios e Adminis-
tradores (QSA) de pessoas jurídicas, bem como a publicização de 
informações públicas contidas no QSA devem ser publicadas em 
formato aberto, estruturado e acessível a todos.

Adicionalmente ao pacote de Novas Medidas contra 
a Corrupção, inserimos disposições referentes à: a) notificação do 
beneficiário final e da entidade a fim de que possam tempestiva-
mente confrontar a sua identificação; b) inclusão de dispositivos 
que aprimoram o acesso aos dados sobre o beneficiário final e as 
entidades correlatas, tais como acesso às informações com atuali-
zadas e estruturadas em formato aberto e legível por máquina, re-
missões às legislações relativas à interoperacionalidade, tratamen-
to e transferência de bancos de dados nacionais e internacionais 
(Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de 
Dados e Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018 – canais de denún-
cia no Poder Público); c) simplificação e desburocratização do pro-
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cesso de declaração do beneficiário final, de modo a não implicar 
custos para as empresas; d) não aplicação da LGPD com relação 
aos dados públicos dos beneficiários finais, posto que informações 
sobre formação de pessoas jurídicas são informações públicas; e) 
realização, pela Receita Federal, em articulação com o DREI, de ve-
rificações e checagens a respeito da fidedignidade e tempestivida-
de dos dados informados.

Desse modo, o Projeto apresentado busca solucionar 
o problema causado por estruturas corporativas pouco transpa-
rentes, que, frequentemente, são usadas para ocultar dinheiro ilíci-
to e evitar o pagamento de impostos.

Ainda que o Brasil não esteja em listas de jurisdições 
nas quais frequentemente se abrem as chamadas empresas of-
fshore, por exemplo, a disponibilidade de informações detalhadas 
a respeito da estrutura societária de empresas com atividade no 
Brasil ajuda a demonstrar eventuais relações de pessoas físicas e 
jurídicas brasileiras com estruturas corporativas ligadas aos cha-
mados paraísos fiscais.

Esperamos contar com o auxílio dos Nobres Pares na 
aprovação desta medida.
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2. Teste de Dano e Interesse Público

Não são raros os casos em que autoridades negam acesso 
a informações públicas sem a devida motivação e fundamento 
legal, utilizando de forma equivocada a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) como escudo para a transparência pública. A LGPD, 
entretanto, não foi criada para esse fim, mas sim para assegurar a 
proteção da privacidade das pessoas comuns contra violações de 
dados pessoais por parte de agentes públicos ou privados. Já a Lei 
de Acesso à Informação (LAI) instrumentaliza e regulamenta a for-
ma pela qual os cidadãos exercem seu direito de exigir explicações 
sobre o funcionamento da administração pública. 

Ambos os direitos, de proteção dos dados pessoais e de 
acesso à informação, constam na Constituição como direitos fun-
damentais, e tanto a LAI quanto a LGPD representam grandes 
avanços do ordenamento jurídico brasileiro. Lamentavelmente, 
porém, a LGPD tem sido deturpada e utilizada para negar aces-
so a informações sobre agentes públicos e o exercício de suas 
atividades.  Estudo da Transparência Brasil5 mostra o aumento ex-
ponencial do uso da LGPD nas negativas de acesso à informação: 
o número de respostas classificadas como “Acesso Negado” que 
mencionava a Lei dentre pedidos que não tinham a regra como 
assunto nem a citavam em seu conteúdo saltou de 19, em 2019 
- quando apareceram pela primeira vez, ainda antes de a LGPD 
entrar em vigor - para 178 em 20216. E a partir de setembro de 2020, 
a média passou a 17,5 negativas por mês (antes disso eram de 4,8 
por mês).

Em novembro de 2021, 27 organizações da sociedade civil, 
dentre eles a ABRAJI7, Transparência Brasil, Transparência Partidá-
ria e Open Knowledge Brasil, divulgaram um manifesto justamen-
te contra a utilização da LGPD como forma de impedir cidadãos de 
saber como e por que a administração pública age. O manifesto 
5 Transparência Brasil (20210 LGPD: reforço a respostas negativas https://www.transpa-
rencia.org.br/downloads/publicacoes/lgpd_reforco_respostas_negativas_dez_2021.pdf
6  A análise tem como fonte a base de dados da Busca de Pedidos e Respostas, ou 
seja, apenas as demandas cujos conteúdos estão disponíveis publicamente e que podem ser 
verificados quanto à presença de termos relacionados à LGPD.
7  Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI).
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cita casos preocupantes de negativa de acesso a informações pú-
blicas, como as autuações contra trabalho análogo à escravidão, 
a lista de pessoas que acessam prédios públicos e a remoção do 
ar pelo TSE da base de dados de filiados de partidos políticos. 

Segundo pesquisa da Transparência Brasil, dentre os 10 ór-
gãos que apresentaram os maiores números absolutos de negati-
vas com menção à LGPD de fevereiro de 2019 a outubro de 2021, a 
liderança ficou com o Gabinete de Segurança Institucional da Pre-
sidência da República (GSI), seguido pelo Ministério da Saúde8. Em 
2021, a negativa de acesso à informação compôs mais da metade 
(51,2%) do total de negativas emitidas pelo GSI no ano.

Destaca-se o mês de junho de 2021, quando o GSI recebeu e 
negou 13 pedidos por registros de entrada e saída no Palácio do 
Planalto. As demandas eram principalmente referentes a reuniões 
com representantes da Precisa Medicamentos e ao deputado fe-
deral Luís Miranda. O argumento para a retenção das informa-
ções não foi a proteção de dados pessoais, mas sim a preserva-
ção da segurança do Presidente da República, apesar de se tratar 
de informações relativas a fatos passados. A Transparência Brasil 
ressalta que, salvo informações que pudessem revelar a rotina da 
autoridade ou que contivessem detalhes privados, os dados não 
teriam como comprometer a segurança dele, logo, a justificativa 
para a negativa não está enquadrada nas hipóteses de sigilo legal.

Para mitigar o grave problema causado pelo mau uso da 
LGPD, este Projeto de Lei insere na LAI o Teste de Dano e Interesse 
Público, mecanismo para avaliar eventual prejuízo à publicidade e 
à transparência da Administração Pública causado pela negativa 
do agente público de prestar as informações a que se refere a Lei.   
A proposta determina que o ônus da prova recairá sobre a auto-
ridade pública, que deverá demonstrar  que  a  informação  soli-
citada  está  sujeita  a  uma  das  exceções de sigilo previstas em 
lei, e elenca os elementos que devem ser demonstrados no Teste 
de Dano e Interesse Público, devendo o resultado ser publicizado. 

8 Transparência Brasil (20210 LGPD: reforço a respostas negativas https://www.transpa-
rencia.org.br/downloads/publicacoes/lgpd_reforco_respostas_negativas_dez_2021.pdf
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Devem constar no Teste os seguintes elementos: 

I - que a aplicação da exceção do sigilo é legítima e estrita-
mente necessária;

II - que a divulgação da informação poderá causar dano real, 
demonstrável e identificável a um interesse protegido por lei; 

III - que o risco e o grau de tal dano é maior do que o interes-
se público na  divulgação da informação;

IV - que não há um meio alternativo de conhecer a informa-
ção que seja menos lesivo ao interesse público.

Assim, busca-se evitar o uso da LGPD de forma inapropria-
da, uma vez que por meio do Teste a negativa deverá ser bem 
fundamentada, justificada e publicizada. Tal técnica inclusive en-
contra-se na Lei Modelo Interamericana 2.0 sobre acesso à infor-
mação pública da Organização dos Estados Americanos (OEA)9. 
Nosso projeto incorpora sugestões da Lei Modelo de forma a adap-
tar as disposições ao contexto brasileiro, fortalecendo a transpa-
rência pública e a proteção de dados.

Principais pontos

• Altera a LAI para incluir o Teste de Dano e Interesse Público;

• Sugerido pela Lei Modelo Interamericana sobre Acesso à Infor-
mação Pública da OEA;

• Técnica jurídica empregada para solucionar conflitos de in-
teresse que envolvem pedido de informação que contenha 
dados pessoais, e que de acordo com o caso concreto definirá 
qual dos interesses deve prevalecer; 

• Dispõe que o ônus de provar que haverá dano relevante na 
divulgação de determinada informação recairá sobre a autori-
dade pública;

9  Organization of American States (2020) Lei Modelo Interamericana 2.0 sobre Acesso 
à Informação Pública http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/Publicacao_Lei_Modelo_Interamerica-
na_2_0_Acesso_Informacao_Publica.pdf
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• Determina os elementos que devem ser demonstrados no 
teste de dano e interesse público, devendo o resultado ser pu-
blicizado.

Problemas que pretende resolver

• O Governo Federal tem utilizado a LGPD como fundamento 
para negar informações públicas solicitadas com base na LAI;

• Exemplos de informações negadas: registros de visitantes do 
Palácio do Planalto e dados de proprietários rurais que cons-
tam no Cadastro Ambiental Rural;

• Em 2021, a agência Fiquem Sabendo identificou 79 pedidos 
de informação que chegaram à CGU (última instância recursal) 
com negativas de informação com base na LGPD;

• Cientistas de dados, jornalistas, sociedade civil e outros atores 
têm demandado ações para compatibilizar os pedidos feitos 
pela LAI e os limites da LGPD.
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PL 251/2022 (Câmara dos Deputados); PL 234/2022 (Senado)

PROJETO DE LEI Nº       , DE 2022

Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novem-
bro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) 
para instituir o teste de dano e interesse 
público para estabelecer ônus ao agente 
público que negar informação à socie-

dade.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.  1º Esta lei altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011 (Lei de Acesso à Informação), para instituir o teste de dano 
e interesse público.

Art. 2º A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, pas-
sa a vigorar acrescida da seguinte redação:

“CAPÍTULO IV

……………………………………………………………………………................................

Seção VI

Do teste de dano e interesse público
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Art. 31-A É instituído o teste de dano e interesse público, mecanis-
mo mediante o qual se avaliará eventual prejuízo à publicidade e à 
transparência da Administração Pública causado pela negativa de 
agente público de prestar as informações a que se refere esta Lei, 
observado o disposto em regulamento.

§ 1º O ônus da prova recai sobre a autoridade pública, que deverá 
demonstrar  que  a  informação  solicitada  está  sujeita  a  uma  das  
exceções de sigilo previstas em lei.

§ 2º O teste de dano e interesse público previsto no caput será 
aplicado a partir da demonstração dos seguintes elementos:

I - que a aplicação da exceção do sigilo é legítima e estritamente 
necessária;

II - que a divulgação da informação poderá causar dano real, de-
monstrável e identificável a um interesse protegido por lei; 

III - que  o risco  e  o  grau  de  tal  dano  é  maior  do  que  o  interesse 
público  na  divulgação  da  informação;

IV - que não há um meio alternativo de conhecer a informação que 
seja menos lesivo ao interesse público.

§ 3º A eventual negativa de acesso a informação deve ser 
acompanhada pelo resultado do teste de dano aplicado pela 
Administração.

§ 4º Não poderá ser utilizado como justificação um dano ou prejuízo 
hipotético.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de proposição legislativa que, em harmonia 
com a Constituição brasileira, e visando dar efetividade ao princí-
pio da publicidade, e em coerência com o ordenamento jurídico 
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infraconstitucional, especialmente a Lei de Acesso à Informação 
(LAI), e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Entendemos que a ordem jurídica brasileira avançou 
a esse respeito, especialmente com a Lei de Acesso à Informação, 
mas a sua real efetividade carece de sua colmatação por esta dis-
ciplina nacional e genérica, nos termos da regulamentação espe-
cífica que lhe for atribuída por cada um dos entes públicos a que 
se refere. 

O teste de dano e interesse público é um mecanis-
mo que tem sido utilizado como estratégia eficiente para promo-
ção da transparência e proteção de dados, sobretudo em países 
que apresentam estruturas administrativas complexas. A relevân-
cia da aplicação dos testes de dano e do interesse público para a 
interpretação das hipóteses legais de restrição do acesso a infor-
mações, conforme previstas na Lei nº 12.527/2011 (LAI) foi testada 
em pesquisa publicada na Revista Jurídica da Presidência, onde 
se evidenciou que a aplicação dos testes facilitou o registro dos 
raciocínios jurídicos adotados para avaliação dos riscos e interesses 
relacionados à promoção da transparência e à proteção de sigi-
los legais, especialmente da privacidade. Os autores afirmam que 
os testes também tornaram possível garantir a transparência da 
implementação da política de transparência pública, na medida 
em que resultam em um conjunto de precedentes construído de 
modo coordenado e tendente à coerência, a partir de casos seme-
lhantes e precedentes administrativos.

Doutro modo, a Organização dos Estados America-
nos elaborou a Lei Modelo Interamericana 2.0 sobre acesso à infor-
mação pública, que traz em seus artigos 35 e 36 a prova de dano e 
prova de interesse público, respectivamente. A presente proposi-
ção incorpora sugestões da lei modelo de forma a adaptar as dis-
posições ao contexto brasileiro, fortalecendo as instituições demo-
cráticas.
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3. Regulamentação das Frentes Parlamentares

As Frentes Parlamentares são associações suprapartidárias 
de deputados e/ou senadores destinadas a debater e promover o 
aprimoramento da legislação sobre determinado setor da socie-
dade. Também chamadas de Bancadas Temáticas, existem mais 
de 400 Frentes nesta 56ª Legislatura, que se dedicam aos mais di-
versos temas, como segurança pública, defesa dos esportes, agro-
negócio, saúde, legalização do comércio de armas de fogo, entre 
outras.

Apesar de serem bastante ativas e influentes, as Frentes 
atuam sem qualquer tipo de regramento ou publicidade sobre 
suas atividades. Hoje, não são objeto do Regimento Interno do Se-
nado Federal (RISF), tampouco da Câmara dos Deputados (RICD). 
Nesta última, há apenas um registro de Frentes Parlamentares, 
criado pelo Ato da Mesa nº 69, de 2005. 

Atualmente, é proibido o uso de verbas públicas, inclusive 
cota parlamentar, para financiar as Frentes. Logo, os estudos, jan-
tares, eventos, viagens e campanhas publicitárias das Frentes são 
pagos com dinheiro privado, e esse financiamento é uma forma 
das entidades privadas exercerem influência sobre os parlamenta-
res.  Vale lembrar que as Frentes representam interesses legítimos 
da sociedade civil e de grupos determinados, inclusive econômi-
cos. O problema é o fato de não haver regramento e, principalmen-
te, publicidade sobre quem financia suas atividades.

Para resolver esse problema, propomos dois Projetos de Re-
solução, no âmbito da Câmara e do Senado, para regulamentar as 
Frentes Parlamentares, dotando-lhes de maior legitimidade e de 
instrumentos adequados ao seu funcionamento. Nossas propos-
tas também dão ampla transparência à criação, funcionamento 
e financiamento das Frentes Parlamentares, cujas informações 
devem ser publicadas mensalmente em formato de dados aber-
tos em seção dedicada do site da Câmara e do Senado.
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Os Projetos determinam que a página online de cada Fren-
te parlamentar deverá conter: I - a finalidade e a composição da 
Frente Parlamentar; II - a identificação das pessoas físicas e jurídi-
cas que financiaram a Frente Parlamentar, contendo sua denomi-
nação social, sede, identificação de seu representante legal e dis-
criminação dos valores e das atividades realizadas; e III - relatório 
anual com descrição dos trabalhos realizados na Casa, resultados 
alcançados pela Frente parlamentar e prestação de contas dos va-
lores recebidos.

As resoluções ainda estabelecem que as Frentes funcio-
narão segundo estatutos próprios, os quais garantirão a transpa-
rência das atividades por elas desenvolvidas e conterão, em caso 
de omissão, de sonegação de informações ou de publicação de 
informações falsas, previsão das seguintes sanções: advertência, 
suspensão de funcionamento, e encerramento das atividades da 
Frente.

Em suma, a Câmara e o Senado receberão as Frentes em seu 
espaço físico, garantirão seu funcionamento legítimo dentro das 
instalações da Casa e velarão pela publicidade dos atos praticados, 
cabendo ao estatuto de cada uma maiores detalhamentos. Vale 
lembrar que nem toda frente temática representa interesses eco-
nômicos e assim, a criação de pormenores procedimentais po-
deriam se tornar obstáculos capazes de inviabilizar a represen-
tação de minorias e de outros estratos da sociedade civil sem 
acesso a fontes de financiamento privadas.

Principais Pontos

• Disciplina a organização, o funcionamento e o financiamento 
das Frentes Parlamentares, tanto na Câmara quanto no Sena-
do;

• Dá ampla transparência ao financiamento das atividades das 
Frentes, cujas informações devem ser publicadas mensalmen-
te em formato de dados abertos nos sites da Câmara e do Se-
nado.
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Problemas que pretende resolver

• Precariedade normativa das Frentes, o que tem impacto dire-
to sobre sua legitimidade;

• Falta de transparência sobre os setores que exercem influência 
sobre os parlamentares, por meio do financiamento de even-
tos, viagens, estudos e campanhas publicitárias das Frentes.
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PRC 6/2022 (Câmara dos Deputados)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº       
, DE 2022

Altera o Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados para dispor sobre as 
frentes parlamentares temáticas. 

A CÂMARA DOS DEPUTADOS resolve:

Art. 1º Inclua-se, onde couber, o seguinte título ao tex-
to do Regimento Interno da Câmara dos Deputados – Resolução nº 
17, de 1989:

     “TÍTULO… 

DAS FRENTES PARLAMENTARES

Art. X. Poderão ser criadas Frentes Parlamentares Te-
máticas na Câmara dos Deputados, de caráter permanente.

§ 1º Para os efeitos desta Resolução, considera-se 
Frente Parlamentar a associação suprapartidária de pelo menos 
um terço de membros do Poder Legislativo Federal, destinada a 
promover o aprimoramento da legislação federal sobre determi-
nado setor da sociedade
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§ 2º As Frentes Parlamentares não se sujeitam a or-
ganização partidária ou ao regime jurídico dos partidos políticos, 
representando interesses da sociedade civil e de grupos determi-
nados, inclusive econômicos, com vistas à edição, à revisão ou ao 
aperfeiçoamento das leis e demais atos normativos de competên-
cia do Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas, comis-
sões, comitês ou órgãos.

§ 3º A criação de cada Frente será feita por projeto de 
resolução, que será despachado ao Colegiado com que tiver maior 
pertinência temática.

§ 4º São membros das frentes parlamentares os de-
putados e as deputadas que a elas aderirem.

§ 5º As Frentes Parlamentares funcionarão segundo 
estatutos próprios, sempre submetidos, no que couber, às regras 
deste Regimento e a demais normas aplicáveis.

§ 6º Os estatutos das Frentes Parlamentares garan-
tirão a transparência das atividades por elas desenvolvidas e con-
terão, em caso de omissão, de sonegação de informações ou de 
publicação de informações falsas, previsão das seguintes sanções 
de natureza administrativa, gradativas e cumulativas: 

I – advertência, com indicação de prazo para adoção 
de medidas corretivas; 

II - suspensão de funcionamento;

III – encerramento das atividades da Frente.

§ 7º Após a criação da Frente Parlamentar, será reali-
zada reunião de instalação para eleger a diretoria e elaborar o es-
tatuto, que será encaminhado à publicação juntamente com a ata 
de instalação e os subsequentes registros de reuniões.
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§ 8º No início de cada legislatura, as frentes parlamen-
tares realizarão reunião de reativação para proceder à eleição da 
diretoria e ratificar ou modificar o estatuto, mediante solicitação de 
qualquer membro à Frente, dispensado requerimento ao Plenário 
da Câmara dos Deputados com essa finalidade.

§ 9º As frentes parlamentares não disporão de verbas 
orçamentárias da Câmara dos Deputados, salvo quando eventuais 
despesas imprescindíveis ao seu funcionamento forem autoriza-
das pela Comissão Diretora ou pelo Presidente da Casa, caso a caso.

§ 10º Pessoas físicas e jurídicas poderão financiar a 
produção de estudos, pesquisas e demais conteúdos relacionados 
à matéria objeto da frente parlamentar temática, cabendo à Câ-
mara dos Deputados publicar esse conteúdo na página da frente 
parlamentar, antecedido de nota editorial informando não se tra-
tar de conteúdo da instituição e indicando quem financiou a sua 
produção. 

§ 11º Pessoas físicas e jurídicas poderão financiar a 
realização de reuniões, seminários, encontros e palestras que não 
ocorrerão nas dependências físicas da Câmara dos Deputados 
nem contarão com o apoio institucional previsto no § 12.

§ 12 Compete à Secretaria-Geral da Mesa secretariar 
as reuniões e dar apoio administrativo às frentes parlamentares, 
mantendo seus cadastros e os dos parlamentares que as integram, 
bem como editar, por ato próprio, normas procedimentais com-
plementares de modo a garantir a publicidade das atividades das 
frentes conduzidas nas dependências da Câmara dos Deputados.

§ 13 As Frentes Parlamentares registradas na forma 
desta Resolução poderão requerer a utilização de espaço físico da 
Câmara dos Deputados para a realização de reunião, o que poderá 
ser deferido, a critério da Mesa, desde que não interfira no anda-
mento dos trabalhos da Casa, não implique contratação de pessoal 
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ou fornecimento de passagens aéreas

§ 14 A Câmara dos Deputados dará ampla e irrestrita 
publicidade à criação, ao funcionamento e ao financiamento das 
Frentes Parlamentares, em seção do site da Câmara dos Deputa-
dos dedicada, seguindo o formato de dados abertos, legíveis por 
máquina e atualizados mensalmente.

§ 15 A página de cada frente parlamentar conterá, 
obrigatoriamente:

I - a finalidade e a composição da Frente Parlamentar;

II - a identificação das pessoas físicas e jurídicas que 
financiaram a Frente Parlamentar nos termos dos §§ 10º e 11º, con-
tendo sua denominação social, sede, identificação de seu repre-
sentante legal e discriminação dos valores e das atividades reali-
zadas, e no caso de pessoa jurídica, os financiadores da instituição, 
contendo nome completo e número de CPF;

III - relatório anual com descrição dos trabalhos rea-
lizados na Casa, resultados alcançados pela Frente Parlamentar e 
prestação de contas dos valores recebidos nos termos dos §§ 10º e 
11º;

§ 16. Incumbe à Frente Parlamentar a elaboração do 
relatório anual e seu encaminhamento à Secretaria-Geral da Mesa 
no encerramento de cada sessão legislativa, para aceite e posterior 
publicação.

§ 17 Instrução Normativa da Secretaria-Geral da Mesa 
determinará o formato do relatório anual de atividades da Frente 
Parlamentar. 

§ 18 As atividades das Frentes Parlamentares registra-
das na forma desta Resolução serão amplamente divulgadas pela 
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TV Câmara, Rádio Câmara, Jornal da Câmara e na página da Câma-
ra dos Deputados na Internet.”

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

JUSTIFICAÇÃO

As Frentes Parlamentares são organizações supra-
partidárias e sem fins lucrativos, cuja finalidade é o debate aberto, 
amplo, irrestrito e aprofundado de temas setoriais nos quais se in-
siram ou com os quais se relacionem, com vistas à inovação ou ao 
aperfeiçoamento de institutos e de técnicas jurídicas, em face da 
realidade brasileira e dos problemas nacionais. 

Representam legítimos interesses da sociedade civil 
e de grupos determinados, inclusive econômicos, com vistas à edi-
ção, revisão ou aperfeiçoamento das leis e demais atos normativos. 
Por isso, devem funcionar sob a égide da publicidade e da transpa-
rência pública. Hoje, o Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos não regula as Frentes Parlamentares. E aquelas que existem, 
criadas por meio de Resolução ad hoc, sofrem com essa precarie-
dade normativa, o que tem impacto direto sobre a legitimidade e 
a amplitude dos resultados que alcançam. 

Este Projeto de Resolução é um primeiro passo na 
tentativa de dotar as frentes parlamentares com instrumentos 
adequados ao seu funcionamento dentro desta Casa Legislativa. 
Por isso, contamos com o apoio das Deputadas e dos Deputados 
para seu aperfeiçoamento e posterior aprovação. 
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PRS 2/2022 (Senado)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº       , DE 2022

Altera o Regimento Interno do Senado 
Federal para dispor sobre as frentes par-
lamentares temáticas. 

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º O Regimento Interno do Senado Federal – Re-
solução nº 93, de 1970 – passa a vigorar acrescido do seguinte art. 
70-A:

“Art. 70-A. Poderão ser criadas Frentes Par-
lamentares Temáticas no Senado Federal, de ca-
ráter permanente.

§ 1º As Frentes Parlamentares não se 
sujeitam a organização partidária ou ao regime 
jurídico dos partidos políticos, representando 
interesses da sociedade civil e de grupos 
determinados, inclusive econômicos, com vistas 
à edição, à revisão ou ao aperfeiçoamento das 
leis e demais atos normativos de competência 
do Congresso Nacional ou de qualquer de suas 
Casas, comissões, comitês ou órgãos.

§ 2º A criação de cada Frente será feita 
por projeto de resolução, que será despachado 
ao Colegiado com que tiver maior pertinência 
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temática.

§ 3º São membros das frentes parlamentares 
os senadores e as senadoras que a elas aderirem.

§ 4º As Frentes Parlamentares funcionarão 
segundo estatutos próprios, sempre submetidos, 
no que couber, às regras deste Regimento e a 
demais normas aplicáveis.

§ 5º Os estatutos das Frentes Parlamentares 
garantirão a transparência das atividades por 
elas desenvolvidas e conterão, em caso de 
omissão, de sonegação de informações ou de 
publicação de informações falsas, previsão das 
seguintes sanções de natureza administrativa, 
gradativas e cumulativas: 

I – advertência, com indicação de prazo 
para adoção de medidas corretivas; 

II - suspensão de funcionamento;

III – encerramento das atividades da Frente.

§ 6º Após a criação da Frente Parlamentar, 
será realizada reunião de instalação para eleger 
a diretoria e elaborar o estatuto, que será 
encaminhado à publicação juntamente com a 
ata de instalação e os subsequentes registros de 
reuniões.

§ 7º No início de cada legislatura, as frentes 
parlamentares realizarão reunião de reativação 
para proceder à eleição da diretoria e ratificar 
ou modificar o estatuto, mediante solicitação 
de qualquer membro à Frente, dispensado 
requerimento ao Plenário do Senado Federal 
com essa finalidade.

§ 8º As frentes parlamentares não disporão 
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de verbas orçamentárias do Senado Federal, salvo 
quando eventuais despesas imprescindíveis 
ao seu funcionamento forem autorizadas pela 
Comissão Diretora ou pelo Presidente da Casa, 
caso a caso.

§ 9º Pessoas físicas e jurídicas poderão 
financiar a produção de estudos, pesquisas e 
demais conteúdos relacionados à matéria obje-
to da frente parlamentar temática, cabendo ao 
Senado Federal publicar esse conteúdo na pá-
gina da frente parlamentar, antecedido de nota 
editorial informando não se tratar de conteúdo 
da instituição e indicando quem financiou a sua 
produção. 

§ 10º Pessoas físicas e jurídicas poderão 
financiar a realização de reuniões, seminários, 
encontros e palestras que não ocorrerão nas 
dependências físicas do Senado Federal nem 
contarão com o apoio institucional previsto no 
§ 11.

§ 11 Compete à Secretaria-Geral da Mesa 
secretariar as reuniões e dar apoio administrativo 
às frentes parlamentares, mantendo seus 
cadastros e os dos parlamentares que as 
integram, bem como editar, por ato próprio, 
normas procedimentais complementares de 
modo a garantir a publicidade das atividades 
das frentes conduzidas nas dependências do 
Senado Federal.

§ 12 O Senado Federal dará ampla e irrestrita 
publicidade à criação, ao funcionamento e ao 
financiamento das Frentes Parlamentares, em 
seção do site do Senado Federal dedicada, se-
guindo o formato de dados abertos, legíveis por 
máquina e atualizados mensalmente.
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§ 13 A página de cada frente parlamentar 
conterá, obrigatoriamente:

I - a finalidade e a composição da Frente 
Parlamentar;

II - a identificação das pessoas físicas e jurí-
dicas que financiaram a Frente Parlamentar nos 
termos dos §§ 10º e 11º, contendo sua denomina-
ção social, sede, identificação de seu represen-
tante legal e discriminação dos valores e das ati-
vidades realizadas, e no caso de pessoa jurídica, 
os financiadores da instituição, contendo nome 
completo e número de CPF;

III - relatório anual com descrição dos traba-
lhos realizados na Casa, resultados alcançados 
pela Frente Parlamentar e prestação de contas 
dos valores recebidos nos termos dos §§ 9º e 10º;

§ 14. Incumbe à Frente Parlamentar 
a elaboração do relatório anual e seu 
encaminhamento à Secretaria-Geral da Mesa no 
encerramento de cada sessão legislativa, para 
aceite e posterior publicação.

§ 15 Instrução Normativa da Secretaria-
Geral da Mesa determinará o formato do relatório 
anual de atividades da Frente Parlamentar. 

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

JUSTIFICAÇÃO

As Frentes Parlamentares são organizações supra-
partidárias e sem fins lucrativos, cuja finalidade é o debate aberto, 
amplo, irrestrito e aprofundado de temas setoriais nos quais se in-
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siram ou com os quais se relacionem, com vistas à inovação ou ao 
aperfeiçoamento de institutos e de técnicas jurídicas, em face da 
realidade brasileira e dos problemas nacionais. 

Representam legítimos interesses da sociedade civil 
e de grupos determinados, inclusive econômicos, com vistas à edi-
ção, revisão ou aperfeiçoamento das leis e demais atos normativos. 
Por isso, devem funcionar sob a égide da publicidade e da transpa-
rência pública. Hoje, o Regimento Interno do Senado Federal não 
regula as Frentes Parlamentares. E aquelas que existem, criadas 
por meio de Resolução ad hoc, sofrem com essa precariedade nor-
mativa, o que tem impacto direto sobre a legitimidade e a ampli-
tude dos resultados que alcançam. 

Este Projeto de Resolução é um primeiro passo na 
tentativa de dotar as frentes parlamentares com instrumentos 
adequados ao seu funcionamento dentro desta Casa Legislativa. 
Por isso, contamos com o apoio das Senadores e dos Senadores 
para seu aperfeiçoamento e posterior aprovação. 
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4. Transparência de Dados Rurais

Este Projeto de Lei dá mais transparência sobre os dados de 
posse e propriedade de terras, com o objetivo de facilitar o controle 
social e a fiscalização da situação legal da terra no país. Busca-se, 
portanto, aprimorar a governança fundiária e combater a corrup-
ção que viabiliza o processo de grilagem de terras. 

Mais especificamente, nossa proposta estabelece a divul-
gação na íntegra e em formato de dados abertos na internet, 
incluindo as informações de identificação dos posseiros e pro-
prietários de terras, dos principais sistemas cadastrais que são 
vulneráveis aos esquemas de grilagem: o CAR10, o CCIR11, o SNCR12 
e o SIGEF13.  De tal maneira, buscamos fomentar o maior controle 
social e fiscalização sobre a grilagem, uma vez que com mais trans-
parência será possível que cientistas de dados, jornalistas e organi-
zações da sociedade civil encontrem inconsistências e indícios de 
fraude por meio da análise e cruzamento de dados.

A transparência dos dados é fundamental para combater 
atos de corrupção no processo de grilagem, como a fraude de do-
cumentos e a inserção de dados falsos nos sistemas cadastrais. 
Afinal, há uma intrínseca relação entre corrupção e grilagem de 
terras, como mostra o estudo intitulado “Governança Fundiária 
Frágil, Fraude e Corrupção: um Terreno Fértil para a Grilagem de 
Terras” da Transparência Internacional Brasil14. Segundo o Relató-
rio, é comum a fraude por meio da inscrição de imóveis fictícios no 
SIGEF, no SNCR e/ou no CAR para cumprir os requisitos legais para 
atos registrais ou simular a posse de um imóvel grilado.

Embora esses cadastros não possam ser utilizados para 
comprovar direitos de propriedade (função reservada aos Regis-
tros de Imóveis), os grileiros fraudam os sistemas cadastrais para 
tomar terras, pois ao cadastrar um imóvel fictício eles podem ob-

10  Cadastro Ambiental Rural (CAR).
11  Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR).
12  Sistema Nacional do Cadastro Rural (SNCR).
13  Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF).
14  Stassart J., Torsiano R., Cardoso D., de A Collaço, F. (2021) Governança fundiária frágil, 
fraude e corrupção: um terreno fértil para a grilagem de terras. Transparência Internacional 
https://static.poder360.com.br/2021/12/transparencia-internacional.pdf
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ter documentos administrativos obrigatórios (como o CCIR, certifi-
cação de georreferenciamento, e CAR) para efetuar atos registrais 
associados ao imóvel. Além disso, esses documentos podem tam-
bém ser usados para dar uma aparência de legalidade a um imó-
vel grilado.

Esses esquemas de fraude também são possíveis porque a 
inscrição de imóveis nos sistemas cadastrais rurais é em geral um 
processo autodeclaratório, e os controles dos órgãos públicos res-
ponsáveis por gerenciar os cadastros são muitas vezes deficientes. 
Assim, é fundamental que haja uma maior transparência sobre es-
ses dados na internet, pois dessa forma outros atores podem con-
tribuir com a fiscalização sobre a posse legal das terras, através 
da análise e cruzamento de dados em busca de indícios de fraudes 
e outras formas de corrupção.  

Principais pontos

• Amplia a transparência dos dados sobre posse e propriedade 
de terras;

• Disponibiliza a íntegra dos dados do CAR, SIGEF, CCIR e SNCR 
públicos na rede mundial de computadores, em formato aber-
to; inclusive identificação dos proprietários;

• Estimula o controle social sobre a fraude e outras formas de 
corrupção no processo de grilagem de terras.

Problemas que pretende resolver

• A inscrição de imóveis nos sistemas cadastrais rurais (SNCR, 
SIGEF, CAR,CCIR) é um processo autodeclaratório, e os contro-
les dos órgãos públicos responsáveis por gerenciar os cadastros 
são deficientes;

• Cadastros são vulneráveis às fraudes, as quais, dentre outras 
coisas, visam dar uma aparência de legalidade a imóveis grila-
dos e cumprir os requisitos legais para atos registrais;

• Falta de transparência nos cadastros: nem todos os dados 
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são acessíveis ao público, especialmente as informações de 
identificação dos posseiros e dos proprietários de imóveis, o 
que dificulta o controle exercido pela sociedade civil.
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PL 250/2022 (Câmara dos Deputados); PL 237/2022 (Senado)

PROJETO DE LEI Nº          , de 2022

Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 
2012; a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973 – Lei dos Registros Públicos; a Lei 
nº 4.947, de 6 de abril de 1966; e a nº Lei 
5.868/1972, de 12 de dezembro de 1972 , 
para instituir e ampliar a transparência 
dos dados sobre posse e propriedade de 
terras.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei tem como objeto determinar a publi-
cidade e a transparência dos dados públicos sobre a posse e a pro-
priedade dos imóveis rurais.

Art. 2º O art. 29 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, 
passa a vigorar acrescido do seguinte §5º:

“Art. 29. .................................................................................

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

§ 5º É assegurado a todos o acesso à íntegra 
das informações referentes aos dados do CAR, 
incluindo o CPF e/ou CNPJ dos possuidores do 
imóvel, no âmbito do SINIMA.
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§ 6º Os dados do CAR serão disponibilizados 
para acesso público por meio da rede mundial 
de computadores, em formato aberto e legível 
por máquina, ocultando-se apenas os três pri-
meiros e os dois últimos dígitos do CPF.” (NR)

Art. 3º O artigo 176 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973 – Lei dos Registros Públicos, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 176.................................................................................

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

§ 5º- A Os dados do cadastro 
georreferenciado devem estar disponíveis ao 
público, em formato aberto, e na rede mundial 
de computadores, ocultando-se apenas os três 
primeiros e os dois últimos dígitos do CPF.”(NR)

Art. 4º O artigo 22 da Lei nº 4.947, de 6 de abril de 
1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 22..................................................................................

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

“§ 9º É assegurado a todos o acesso à ín-
tegra das informações referentes aos dados do 
CCIR.

§ 10º Os dados CCIR serão disponibilizados 
para acesso público por meio da rede mundial 
de computadores, inclusive em formato aberto 
e legível por máquina, ocultando-se apenas 
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os três primeiros e os dois últimos dígitos do 
CPF.”(NR)

Art. 5º O art. 1º da Lei nº 5.868/1972, de 12 de dezembro 
de 1972, passa a vigorar acrescido do seguinte §5º:

“Art. 1º ...................................................................................

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

§ 5º É assegurado a todos o acesso à 
íntegra das informações referentes aos dados do 
Sistema Nacional de Cadastro Rural.

§ 6º Os dados do Sistema Nacional de 
Cadastro Rural serão disponibilizados para 
acesso público por meio da rede mundial de 
computadores, em formato aberto e legível por 
máquina, ocultando-se apenas o nome e os três 
primeiros e os dois últimos dígitos do CPF. (NR)” 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICAÇÃO

Este projeto de lei destina-se a dar mais transparência  
sobre os dados de posse e propriedade de terras, no intuito de fa-
cilitar o controle social e a fiscalização da situação legal da terra no 
país. Busca-se, portanto, aprimorar a governança fundiária e com-
bater a corrupção e as fraudes que viabilizam o processo de grila-
gem de terras, ilícito criminal já tipificado em nossa ordem jurídica. 
Cabe agir para coibir essa prática, evitá-la e contribuir para o traba-
lho dos agentes públicos e das organizações da sociedade civil e as 
pessoas que atuam no sentido de assegurar a paz no campo.
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Buscamos, nesta proposição, atuar mais no senti-
do de evitar a situação que pode ensejar a grilagem constituída. 
Para tanto, propomos instituir e/ou ampliar a publicidade da situa-
ção legal da terra, mediante alterações no Código Florestal, na Lei 
Agrária, na Lei dos Registros Públicos e na Lei do Sistema Nacional 
de Cadastro Rural.

Essas alterações buscam atender ao princípio da pu-
blicidade da administração pública, nomeadamente no que diz 
respeito ao Código Florestal, em que se impõe a divulgação com-
pleta e em formato de dados abertos das informações do Cadastro 
Ambiental Rural, o CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Infor-
mações sobre o Meio Ambiente. Além disso, determina-se a pu-
blicidade das informações relativas ao Certificado do Cadastro de 
Imóveis Rurais (CCIR), ao cadastro georreferenciado do Sistema de 
Gestão Fundiária (SIGEF)  e ao Sistema Nacional de Cadastro Rural 
(SNCR), sempre em formato aberto e legível por máquina. 

Dessa forma, visa-se aprimorar o combate à fraude 
nos processo de grilagem, que envolve a inserção de dados fal-
sos nos sistemas cadastrais para dar uma aparência de licitude ao 
imóvel grilado. Para tanto, é de suma importância estabelecer a 
transparência dos cadastros e sistemas de informação dos órgãos 
públicos do sistema de administração de terras, de modo integral 
e em formato aberto, incluindo as informações de identificação 
dos posseiros e proprietários. Assim, fomenta-se o maior controle 
social e fiscalização sobre os esquemas de grilagem, por meio da 
análise e cruzamento de dados para encontrar inconsistências e 
indícios de fraude. 

E, quanto a todo o espírito do projeto que ora subme-
temos ao exame dos eminentes pares, ressalto a contribuição que 
se materializa no relatório da Transparência Internacional – Brasil 
sobre o crime de grilagem em nosso País, e, especialmente, sobre 
a indiscutível associação entre esse ilícito e a corrupção, além de 
outros crimes contra a administração pública e a sociedade.
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Estamos conscientes da importância e da complexi-
dade dessa matéria, e da sua rigorosa necessidade. E solicitamos, 
em face disso, o apoio indispensável dos eminentes Senadores e 
das eminentes Senadoras para a tramitação, o aperfeiçoamento e 
a aprovação desta iniciativa.
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B. CORRUPÇÃO E GÊNERO

5. Criminalização do Suborno Sexual

 Este Projeto de Lei criminaliza a prática do sextortion (ou 
sextorsão em tradução livre) que consiste no abuso de poder para 
obter um benefício ou vantagem sexual15. Ou seja, o sextortion é 
uma forma de corrupção na qual o sexo, e não o dinheiro, é a 
moeda do suborno. A situação ocorre majoritariamente com mu-
lheres, que por vezes são forçadas a prestar benefícios sexuais para 
ter acesso a serviços públicos, por exemplo. Para criminalizar essa 
conduta, este PL insere no Código Penal o crime de condiciona-
mento de dever de ofício à prestação de atividade sexual.

 Apesar de pouco discutido, o sextortion, ou suborno sexual, 
infelizmente é mais comum do que se imagina. Em 2019, o Relató-
rio da Transparência Internacional abordou, pela primeira vez, ca-
sos de corrupção que envolvem prática sexual. Segundo o relatório, 
uma em cada cinco pessoas na América Latina já sofreu extor-
são sexual ou conhece alguém que já passou por essa situação 
ao acessar serviços públicos, como acesso à saúde e educação1617. 
Além disso, 71% dos entrevistados disseram que este é um fenô-
meno que ocorre pelo menos ocasionalmente18. 

Porém, essa área de corrupção, em que ocorrem atos se-
xuais coercitivos como formas de suborno ou abuso de autoridade, 
é altamente subestimada. Primeiramente devido ao tabu social 
frequentemente associado aos crimes sexuais. Em segundo lugar, 
por causa da estigmatização das vítimas que denunciam a extor-
são de teor sexual ao acessar serviços públicos.

Vale salientar que o Grupo de Trabalho Anticorrupção do 
G20 recomenda fortemente reconhecer que os benefícios se-
15  Definição dada pela Associação Internacional de Mulheres Juízas (IAWJ) em 2008.
16  Dados do Latinobarometro, pesquisa anual de opinião pública que envolve cerca 
de 20.000 entrevistas em 18 países da América Latina, representando mais de 600 milhões de 
pessoas.
17  Feigenblatt H. (2020) Breaking the silence around sextortion: the links between 
power, sex and corruption. Transparency International 
https://www.transparency.org/en/publications/breaking-the-silence-around-sextor-
tion
18  Idem. 
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xuais também podem ser a moeda dos subornos. Do contrário, 
há dificuldade no processo e no julgamento dos casos de sextor-
tion, por serem considerados além do escopo das leis de corrup-
ção e das de violência de gênero. Apesar disso, de acordo com a 
Transparência Internacional, estudos realizados até o momento 
não identificaram países onde a legislação proíba explicitamen-
te o sextortion, ou suborno sexual, de modo que o Brasil seria 
pioneiro ao legislar sobre o tema19.

É importante diferenciar o suborno sexual de outras ofensas 
sexuais e outros atos de corrupção. Alguns delitos podem envolver 
atividade sexual, mas não envolvem corrupção, e como tal não 
podem ser classificados como sextortion. Da mesma forma, cer-
tos delitos podem envolver corrupção, mas não envolvem ativida-
de sexual e, portanto, também não podem ser classificados como 
sextortion. Conforme o relatório da Transparência Internacional já 
citado sobre a relação entre sexo, poder e corrupção, para que um 
ato constitua sextortion, dois componentes devem estar presen-
tes:

1. Atividade sexual: envolve um pedido implícito ou explíci-
to para se envolver em qualquer tipo de atividade sexual indese-
jada, que pode ir desde relações sexuais até a exposição de partes 
do corpo.

2. Corrupção: as pessoas que demandam a atividade sexual 
devem ocupar posição de autoridade, da qual abusam, buscando 
exigir, ou aceitando, um ato sexual em troca do exercício do poder 
que lhes foi confiado - ou seja, os perpetradores exercem sua auto-
ridade para seu próprio ganho.

Para determinar quais casos envolvem corrupção e podem, 
portanto, ser considerados “condicionamento de dever de ofício a 
prestação de ato sexual” (em oposição a outros tipos de abuso ou 
troca sexual), as três condições a seguir devem estar presentes:

1. Abuso de autoridade: o perpetrador usa o poder que lhe 
foi confiado para benefício pessoal.
19  Idem.
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2. Toma lá dá cá: o perpetrador exige ou aceita um ato se-
xual em troca de um benefício que tem o poder de reter ou con-
ferir.

3. Coerção psicológica: depende de pressão coercitiva ao 
invés de violência física para obter benefícios sexuais. O desequilí-
brio de poder entre o perpetrador e a vítima permite que o perpe-
trador exerça a pressão coercitiva.

O suborno sexual pode assumir diversas formas: policiais 
ou professores solicitando sexo em troca de não deter uma pessoa 
ou dar-lhes uma boa nota, respectivamente; um juiz que condicio-
na uma decisão favorável ao fornecimento de um ato sexual, um 
agente de compras públicas oferecendo um contrato em troca de 
sexo, ou ainda um servidor público que solicita um benefício se-
xual para dar acesso a um serviço, como assistência médica. Para 
abarcar os diversos tipos possíveis de sextortion, o PL insere no 
Código Penal o crime de condicionar a prestação de serviço ou a 
prática de ato de ofício à prestação de atividade sexual que en-
volva conjunção carnal ou a prática de outro ato libidinoso.

Na proposta, estabelecemos ainda a pena de reclusão, de 
dois a seis anos, para a conduta de condicionar a prestação de ser-
viço ou a prática de ato de ofício à atividade sexual por parte da ví-
tima.  E no caso de o ato sexual ser efetivamente praticado, a pena 
prevista é de reclusão, de seis a dez anos, a mesma pena cominada 
ao estupro simples (CP, art. 213, caput), que nos serviu de parâme-
tro. 

Determinamos também que, no caso de o agente ser fun-
cionário público, a pena será aplicada independentemente da 
pena correspondente ao crime contra a Administração Pública, 
pois, nessa hipótese, restará configurada também a ofensa ao pa-
trimônio público e à probidade administrativa. Por fim, estabele-
cemos também que há a possibilidade de a conduta ser praticada 
por qualquer agente que se prevaleça de emprego, cargo ou fun-
ção, ou, ainda que momentaneamente, de posição de suprema-
cia ou superioridade em relação à vítima.



60

Principais pontos

• Criminaliza o suborno sexual (sextortion), tornando crime o 
condicionamento de dever de ofício à prestação de atividade 
sexual:

o Pena: reclusão, de dois a seis anos.

o Se a atividade sexual for prestada pela vítima: reclu-
são, de seis a dez anos.

Problemas que pretende resolver

• 1 em 5 pessoas na América Latina já sofreu suborno sexual ou 
conhece alguém que já passou por essa situação ao acessar 
serviços públicos;

• Área de corrupção altamente subestimada devido à 
estigmatização das vítimas e ao tabu social associado aos 
crimes sexuais; 

• O Código Penal criminaliza tanto a oferta como a prestação 
do suborno, criminalizando, portanto, potencialmente, a vítima;

• Dificuldade no processo e no julgamento dos casos de sextor-
tion por serem considerados além do escopo das leis de corrup-
ção e das de violência de gênero.
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PL 4534/2021 (Câmara dos Deputados); PL 4535/2021 (Senado)

PROJETO DE LEI Nº       , DE 2021

Acrescenta o Capítulo I - B ao Títu-
lo VI da Parte Especial do Decre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, para tra-
tar do crime de condicionamento 
de dever de ofício à prestação de 
atividade sexual.  

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º O Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a viger 
acrescido do seguinte Capítulo I -B:

“CAPÍTULO I – B

DO CONDICIONAMENTO DE DEVER DE OFÍCIO À PRESTA-
ÇÃO DE ATO SEXUAL

Art. 216-C. Condicionar a prestação de ser-
viço ou a prática de ato de ofício à prestação de 
atividade sexual que envolva conjunção carnal 
ou a prática de outro ato libidinoso:

Pena – reclusão, de dois a seis anos.

§ 1º Se a atividade sexual for prestada pela 
vítima, a pena será de reclusão, de seis a dez 
anos.
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§ 2º A conduta descrita no caput deste arti-
go pode ser praticada por qualquer agente que 
se prevaleça de emprego, cargo ou função, ou, 
ainda que momentaneamente, de posição de 
supremacia ou superioridade em relação à víti-
ma.

§ 3º No caso de o agente ser funcionário 
público, aplica-se a pena prevista neste artigo 
independentemente da pena correspondente 
ao crime contra a Administração Pública.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publi-
cação.

JUSTIFICAÇÃO

No plano internacional, há intenso debate sobre o 
que vem sendo chamado, na língua inglesa, de sextortion, expres-
são que foi utilizada pela primeira vez em 2008 pela Associação 
Internacional de Mulheres Juízas (IAWJ).

A tradução direta do termo, todavia, não revela seu 
verdadeiro conteúdo. Numa definição rápida e superficial, trata-se 
de uma forma de corrupção, em que a vantagem indevida é a prá-
tica de um ato sexual exigida da vítima. Essa definição, todavia, é 
falha, por não alcançar, por exemplo, o professor que condiciona 
a aprovação de uma aluna à prática de um ato sexual, ou o profis-
sional de saúde que condiciona a feitura de um laudo à atividade 
sexual por parte da vítima.

A utilização do termo “corrupção” também não se 
mostra adequada, pois o Código Penal (CP) prevê tanto a corrup-
ção passiva (art. 317), quanto a corrupção ativa (art. 333) e não se 
pode, no caso, pretender classificar a entrega do ato sexual como 
forma de corrupção ativa, pois isso, evidentemente, significaria pu-
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nir a verdadeira vítima.

A descrição do crime concussão (CP, art. 316) afigura-
-se melhor do que a da corrupção. Ainda assim, contudo, além de 
o núcleo desse crime não ser o mais adequado, permanece a defi-
ciência relacionada ao alcance subjetivo, mencionada linhas atrás. 

Aliás, a limitação do alcance subjetivo também é obs-
táculo para a inserção da conduta entre os crimes de abuso de 
autoridade, definidos na Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019.

Por essas razões descartamos a modificação legislati-
va no capítulo dos crimes contra a Administração Pública do CP ou 
na Lei de Abuso de Autoridade.

Acima de tudo, somos de opinião que o bem da vida 
primordialmente atingido pela conduta designada como sextor-
tion é a liberdade sexual, razão pela qual optamos por inserir a tipi-
ficação da conduta no Título VI da Parte Especial do CP, que trata 
dos crimes contra a dignidade sexual.

Então, descrevemos a conduta típica no novo art. 216-
C, tomando o cuidado de evitar a expressão “favor” sexual, pois não 
se trata aqui de nenhum favor, senão de verdadeira coação sofrida 
pela vítima. 

No novo artigo, estabelecemos pena de reclusão, de 
dois a seis anos, para a mera conduta de condicionar a prestação 
de serviço ou a prática de ato de ofício à atividade sexual por parte 
da vítima. No caso de o ato sexual ser efetivamente praticado, a 
pena cominada é de reclusão, de seis a dez anos, a mesma pena 
cominada ao estupro simples (CP, art. 213, caput), que nos serviu 
de parâmetro.

Estabelecemos também que, no caso de o agente 
ser funcionário público, a pena será aplicada independentemente 
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da pena correspondente ao crime contra a Administração Pública, 
pois, nessa hipótese, restará configurada também a ofensa ao pa-
trimônio público e à probidade administrativa. 

De acordo com material elaborado pela Transparên-
cia Internacional em 2020 sobre o tema, para que um ato constitua 
a conduta, dois componentes devem estar presentes:

1. Atividade sexual: envolve um pedido implícito ou 
explícito para se envolver em qualquer tipo de atividade sexual in-
desejada, que pode ir desde relações sexuais até a exposição de 
partes do corpo.

2. Corrupção: as pessoas que demandam a atividade 
sexual devem ocupar posição de autoridade, da qual abusam, bus-
cando exigir, ou aceitando, um ato sexual em troca do exercício do 
poder que lhes foi confiado - ou seja, os perpetradores exercem 
sua autoridade para seu próprio ganho.

Para determinar quais casos envolvem corrupção e 
podem, portanto, ser considerados “condicionamento de dever de 
ofício a prestação de ato sexual” (em oposição a outros tipos de 
abuso ou troca sexual), as três condições a seguir devem estar pre-
sentes:

1. Abuso de autoridade: “O perpetrador usa o poder 
que lhe foi confiado para benefício pessoal”.

2. Quid pro quo ou “toma lá dá cá”: “O perpetrador 
exige ou aceita um favor sexual em troca de um benefício que tem 
o poder de reter ou conferir.”

3. Coerção psicológica: “ depende de pressão coerci-
tiva ao invés de violência física para obter favores sexuais. O de-
sequilíbrio de poder entre o perpetrador e a vítima / sobrevivente 
permite que o perpetrador exerça a pressão coercitiva. ”
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É premente a necessidade de se incriminar a conduta 
em tela. De acordo com a Transparência Internacional, em 2019, na 
América Latina, uma em cada cinco pessoas foram ou conhecem 
vítimas da ocorrência desse tipo de conduta, quando buscaram 
algum serviço público. Trata-se de um delito velado, pois muitas 
vezes a vítima tem receio em prestar denúncia e sofrer nova viti-
mização. Ainda de acordo com a Transparência Internacional, es-
tudos realizados até o momento não identificaram países onde a 
legislação proíba explicitamente a prática, de modo que o Brasil 
seria pioneiro ao legislar sobre o tema.

Diante desse quadro, impõe-se a tipificação da con-
duta, nos moldes propostos neste projeto.

Pedimos, então, que os ilustres Parlamentares votem 
pela sua aprovação.
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C. DETECÇÃO DE CORRUPÇÃO COM USO DE TECNOLOGIA

6. Rede Nacional de Observatórios de Despesa Pública 
(Rede-ODP)

O Observatório de Despesa Pública era uma unidade, criada 
em 2008, de produção de informações estratégicas do Ministério 
da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU).  A prin-
cipal função do ODP era monitorar os gastos públicos através de 
metodologia científica e tecnologia de ponta, e assim identificar 
situações que poderiam constituir irregularidades, atuando para 
prevenir suas ocorrências. 

De tal modo, o Observatório funcionava como uma “malha 
fina” das despesas públicas, e suas análises serviam como insumo 
para realização de auditorias e fiscalizações conduzidas pela CGU, 
contribuindo para o controle interno. Além disso, cabia ao Obser-
vatório informar aos gestores sobre indicadores gerenciais relati-
vos à realização de gastos públicos, de forma a permitir análises 
comparativas, subsidiando a tomada de decisões para melhoria da 
aplicação dos recursos públicos. O ODP chegou a ganhar o United 
Nations Public Service Awards, prestigiado prêmio da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) que agracia iniciativas  inovadoras 
na gestão pública.

Entretanto, o ODP no âmbito federal encontra-se inativo. 
A última atividade registrada a respeito do ODP foi o Decreto nº 
9.681, de 3 de janeiro de 201920. Após esse registro, não se vislum-
bra qualquer atividade que possa ser atribuída ao Observatório de 
Despesa Pública da CGU ou à instituição que o tenha substituído. 
Atualmente, estão em funcionamento apenas ODPs nos Estados, 
no Distrito Federal e nos Tribunais de Contas Estaduais, os quais no 

20 https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/
id/57760416/do1e-2019-01-03-decreto-n-9-681-de-3-de-janeiro-de-2019-57760326. Acesso em 
17/02/2021.
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decorrer dos anos foram criados por meio de parcerias com a CGU. 

Dessa maneira, este Projeto de Lei visa não só retomar o 
ODP no plano federal, como também fortalecer os Observató-
rios ao instituir a Rede Nacional de Observatórios de Despesa 
Pública (Rede ODP), sob coordenação da CGU. O PL institucionali-
za a Rede ODP, conferindo-lhes status legal e dispondo sobre seus 
objetivos, princípios, diretrizes, coordenação, responsabilidades e 
fontes de custeio. A Rede será composta pelos Observatórios já 
adotados e os que venham a ser implantados pelos órgãos públi-
cos com atribuição legal de prevenção de desvios e monitora-
mento das despesas públicas.

Estabelecemos ainda que a Rede ODP deve disponibilizar 
bases de dados para uso da sociedade em formato aberto no 
Portal do Observatório da Despesa Pública, o Portal ODP, que es-
tará disponível não só para os órgãos e entidades da Administra-
ção Pública, como também para a sociedade civil.

Principais pontos

Institui a Rede Nacional de Observatórios de Despesa Pública 
(Rede ODP);

• Define seus objetivos, princípios, diretrizes, coordenação, res-
ponsabilidades e fontes de custeio;

• Disponibiliza bases de dados para uso da sociedade em for-
mato aberto no Portal ODP.

Problemas que pretende resolver

• Inatividade do Observatório de Despesa Pública no âmbito fe-
deral;

• Ausência de institucionalidade dos Observatórios.
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PL 253/2022 (Câmara dos Deputados); PL 232/2022 (Senado)

PROJETO DE LEI Nº          , de 2022

Institui a Rede Nacional de Observató-
rios de Despesa Pública (Rede ODP) e 
define seus objetivos, princípios, diretri-
zes, coordenação, responsabilidades e 
fontes de custeio.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei institui a Rede Nacional de Observató-
rios de Despesa Pública (Rede ODP) e define seus objetivos, prin-
cípios, diretrizes, coordenação,  responsabilidades e fontes de cus-
teio.

Art. 2º O observatório de despesa pública constitui 
um espaço compartilhado entre a administração pública e a socie-
dade civil, democrático e apartidário, constituído de representan-
tes de entidades representativas e/ou de instituições dedicadas ao 
estudo ou à fiscalização da administração pública.

Parágrafo único. É vedada a participação em ação de 
fiscalização no observatório de despesa pública de servidor vincu-
lado ao ente objeto de sua fiscalização. 

Art. 3º Integram a Rede ODP os Observatórios da 
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Despesa Pública já adotados e que venham a ser implantados pe-
los órgãos públicos com atribuição legal de prevenção de desvios 
e monitoramento das despesas públicas.

Parágrafo único. A Controladoria-Geral da União po-
derá firmar acordos específicos de cooperação técnica para o al-
cance dos objetivos desta rede.

Art. 4º Os Observatórios de Despesa Pública atuarão 
de forma autônoma nas atividades e nos estudos sob sua respon-
sabilidade, voltados ao controle externo da administração pública.

Parágrafo único. A fim de possibilitar a integração, os 
Observatórios de Despesa Pública deverão manter uma constante 
troca de informações, assim como realizar estudos em conjunto, 
possibilitando a maximização de resultados.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 5º São objetivos da Rede ODP:

I - monitorar permanentemente as despesas públi-
cas, antecipando, inclusive, situações de inconformidade, para o 
encaminhamento de providências corretivas; 

II - proporcionar aos gestores informações analíticas 
e consolidadas sobre a qualidade do gasto público, com o objetivo 
de subsidiar a tomada de decisões e possibilitar a adoção de pro-
vidências; 

III - proporcionar aos órgãos públicos informações 
analíticas e consolidadas sobre a qualidade do gasto público, por 
meio de indicadores, com o objetivo de subsidiar a tomada de de-
cisão quanto à realização de procedimentos de fiscalizações e/ou 
acionar os gestores para que adotem as providências necessárias; 
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IV - atuar como “malha fina” da despesa pública com 
o objetivo de garantir a correta aplicação do dinheiro público;

  V - propiciar a integração e ações coordenadas e 
estruturadas entre o controle interno e o controle externo, de forma 
a auxiliar no processo de avaliação da gestão e posterior tomada de 
decisão, assim como na melhoria dos controles e monitoramento 
do gasto público.

VI – desenvolver, aplicar e difundir métodos, técnicas 
softwares e plataformas de fiscalização e transparência para uso da 
sociedade civil e de órgãos da administração pública;

VII – elaborar e difundir estudos sobre melhores prá-
ticas em fiscalização dos gastos públicos, estabelecendo, inclusive, 
metodologias e tecnologias ideais;

VIII – estabelecer padrões de risco em compras, licita-
ções e contratações públicas, assim como técnicas de cruzamento 
de dados e  uso de inteligência artificial para detectar indícios de 
irregularidades;

IX – apoiar as atividades de auditoria e de fiscalização 
dos órgãos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.

CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES

Art. 6º São princípios e diretrizes da Rede ODP:

I – o compartilhamento de informações técnicas en-
tre seus integrantes, especialmente as relacionadas a metodolo-
gias de gestão, análise e tecnologia;

II – a padronização de conceitos, procedimentos e 
modelos;
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III – a compatibilização de tecnologias;

IV – o aprendizado cooperativo interinstitucional; e

V – a promoção de treinamentos e encontros de tra-
balho regulares;

VI – a colaboração interinstitucional e com a socieda-
de civil.

CAPÍTULO IV
DA COORDENAÇÃO

Art. 7º A Rede ODP será coordenada pela Controlado-
ria-Geral da União.

Parágrafo único. A Coordenação da Rede ODP poderá 
constituir comitês e grupos de trabalho, objetivando o aprimora-
mento das suas atividades.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 8º São responsabilidades comuns dos órgãos 
integrantes da Rede ODP, cada qual em seu âmbito de atuação:

I – respeitar os princípios e as diretrizes da Rede ODP;

II – garantir o cumprimento do acordo de cooperação 
técnica para ingresso na Rede ODP;

III – garantir a formação e a qualificação dos profissio-
nais lotados em suas unidades;

IV – adotar mecanismos de monitoramento, avaliação 
e auditoria, com vistas à melhoria da qualidade de suas unidades; e
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V – promover o intercâmbio de experiências e infor-
mações e estimular o desenvolvimento de estudos e de pesquisas 
que busquem o aperfeiçoamento, a inovação de tecnologias e a 
disseminação de conhecimentos voltados à análise de dados pú-
blicos;

VI – estabelecer práticas de cooperação entre as uni-
dades, inclusive através do intercâmbio de servidores e de técnicas 
e métodos de fiscalização e análise de dados; 

VII – elaborar relatório semestral com descrição das 
atividades realizadas pela unidade;

VIII – realizar capacitação específica em regime de 
cooperação com órgãos do Poder Legislativo, Executivo e Judiciá-
rio, bem como com a sociedade civil, com objetivo de compartilhar 
conhecimentos e métodos de análise de dados públicos.

VII - elaborar, de forma colaborativa, plano de ação 
bianual para desenvolvimento de capacidade técnica e de outras 
atividades de forma conjunta. 

Art. 9º. Compete à Controladoria-Geral da União:

I – coordenar a Rede ODP;

II – adquirir os itens tecnológicos para a Rede ODP;

III – analisar, consolidar e divulgar as informações de 
produtividade das unidades da Rede ODP;

IV – avaliar, homologar e difundir as metodologias de 
gestão, análise e tecnologia desenvolvidas pelas unidades da Rede 
ODP; e

V – realizar os treinamentos e encontros de trabalho 
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da Rede ODP.

Parágrafo único. Cada órgão integrante será respon-
sável pela autorização e compartilhamento de informações junto 
aos demais integrantes da Rede ODP.

Art. 10. O usuário que se valer indevidamente das in-
formações obtidas por meio da Rede ODP estará sujeito a sanções 
administrativas, civis e criminais.

CAPÍTULO VI
DAS FONTES DE CUSTEIO

Art. 11. A Rede ODP será custeada por:

I – dotações orçamentárias;

II –  doações, nos termos da legislação vigente;

III - subvenções e auxílios de entidades de qualquer 
natureza, inclusive de organismos internacionais; e

IV - outras que lhe vierem a ser destinadas.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. A Rede ODP poderá firmar parcerias com or-
ganizações da sociedade civil a fim de difundir e compartilhar téc-
nicas para a análise e monitoramento dos gastos públicos. 

Art. 13. A administração pública federal, estadual, dis-
trital e municipal facilitará o compartilhamento de bases de dados 
com a Rede ODP para fins de análise e monitoramento dos gastos 
públicos. 

Parágrafo Único. O compartilhamento de dados de 
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que trata o caput deste artigo não implicará em ônus para a Rede 
ODP.

Art. 14. A Rede ODP deverá disponibilizar bases de 
dados para uso da sociedade em formato aberto, estruturado, legí-
vel por máquina e acessível por sistemas externos de consultas em 
consonância com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, salvo 
em casos de restrições e sigilos legais.

§ 1º A disponibilização de base de dados a que se refere 
o caput deste artigo deve ser realizada no Portal do Observatório 
da Despesa Pública - Portal ODP, destinado à consulta e utilização 
pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal, esta-
dual, municipal e distrital e pela sociedade civil. 

§ 2º   Regulamentação específica da Controladoria-
Geral da União disporá sobre as normas gerais e os procedimentos 
para funcionamento, acesso e utilização do Portal ODP.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICAÇÃO

Este Projeto de Lei tem por finalidade fortalecer o Ob-
servatório da Despesa Pública (ODP), conferindo-lhes status legal 
e versando sobre   seus objetivos, princípios, diretrizes, coordena-
ção, responsabilidades e fontes de custeio.

O ODP surgiu de iniciativa adotada pela CGU, entida-
de que fundou a metodologia da ODP. O ODP fundado pela CGU, 
constituía, originalmente, um espaço para o exercício da cidada-
nia, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior núme-
ro possível de entidades representativas da sociedade civil com o 
objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.
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Ocorre, entretanto, e muito lamentavelmente, que 
esses observatórios, embora tenham sido criados, hoje são objeto 
de descaso, que parece pensado e premeditado, em severo prejuí-
zo da moralidade e da publicidade da administração pública.

Portanto, pretendemos com esta Lei não só retomar o 
ODP como também institucionalizar a Rede ODP, composta pelos 
Observatórios que podem ser adotados, inclusive, pelos Tribunais 
de Contas. A Rede contará com unidades de produção de informa-
ções estratégicas voltadas às ações de prevenção, de combate à 
corrupção e de monitoramento dos gastos públicos.

Composto por analistas e auditores e utilizando tec-
nologia moderna, o ODP aplica a metodologia para cruzar dados 
de diferentes fontes à procura de sinais de má aplicação dos re-
cursos públicos. A finalidade é apurar, por exemplo, a existência de 
relações pessoais entre sócios de uma empresa e os servidores do 
órgão que a contratou. 

Uma vez que o projeto ODP tem o objetivo de con-
tribuir para o aprimoramento do controle externo, os resultados 
gerados pela unidade servem como insumo para realização de 
auditorias e fiscalizações conduzidas pelos órgãos públicos, bem 
como para produção de indicadores gerenciais relativos à realiza-
ção de gastos públicos, de modo a permitir análises comparativas, 
subsidiando a tomada de decisões para melhoria da aplicação dos 
recursos públicos. As informações geradas pressupõem indícios de 
irregularidades ou situações atípicas que devem ser apuradas pela 
administração pública, para que confirmem os indícios e tomem 
as providências necessárias.

Buscamos, com este projeto, retomar e fortalecer a 
prática saudável e salutar, para a moralidade e a publicidade da 
Administração Pública, em todos os níveis, dos chamados obser-
vatórios de despesas públicas. No momento em que o apresen-
tamos, solicitamos aos ilustres Pares do Senado Federal todas as 
iniciativas voltadas ao seu aperfeiçoamento e à sua aprovação, e os 
esforços no sentido de viabilizar, na prática, uma ideia tão saudável.
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7. Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra 
Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab)

A origem dos Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de 
Dinheiro remonta à necessidade de analisar grandes massas de 
dados obtidas de quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico 
nas investigações de casos de corrupção e lavagem de dinheiro. 
Assim, em 2007, mediante um convênio entre o MJSP e o Banco 
do Brasil, foi instalado o primeiro Laboratório de Tecnologia contra 
Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) do Departamento de Recuperação 
de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacio-
nal de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DRCI/
SENAJUS/MJSP). 

A iniciativa fazia parte de uma das ações anticorrupção su-
gerida pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à La-
vagem de Dinheiro (ENCCLA), a qual previa um “laboratório-mo-
delo de soluções de análise tecnológica de grandes volumes de 
informações para difusão de estudos sobre melhores práticas em 
hardware, software e adequação de perfis profissionais”. A partir 
do sucesso do primeiro laboratório, foi iniciada, em 2009, sua repli-
cação em outros órgãos federais e estaduais. E em 2014, a Portaria 
nº 242, da SNJ, instituiu a Rede Nacional de Laboratórios de Tecno-
logia contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab).

A ideia central da Rede é propiciar o compartilhamento 
de experiências, técnicas e soluções voltadas para a análise de 
dados financeiros e para a detecção da prática de lavagem de 
dinheiro, de corrupção e de crimes relacionados. Atualmente, a 
Rede conta com 59 laboratórios localizados nas Polícias Civis dos 
Estados, nos Ministérios Públicos Estaduais, na Receita Federal, na 
Polícia Federal e, em razão de acordos de cooperação, em órgãos 
parceiros, tais como Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunal 
de Contas da União (TCU), Procuradoria Geral da União (PGU), Pro-
curadoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Defensoria Pública 
da União (DPU) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE).
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Vale ressaltar que desde a criação da Rede-Lab, foram ana-
lisados 17.186 casos, gerando cerca de 150.000 relatórios, e identifi-
cados R$ 538 bilhões em ativos com indício de ilicitude. Contudo, 
a Rede-Lab e os Lab-LDs têm enormes carências, tanto materiais 
(hardwares e softwares específicos para o processamento de gran-
des volumes de dados) quanto de recursos humanos capacitados 
para a análise desses dados. 

Visando solucionar esses problemas e fortalecer a Rede-Lab 
e os Lab-LDs, este Projeto de Lei confere-lhes status legal, um pas-
so importante para sua institucionalização. Além disso, o Projeto 
garante-lhes fontes de custeio, como 0,01% da receita das loterias 
de prognósticos numéricos (Mega-Sena, Lotofácil, Quina etc.) e re-
cursos do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD). Somente a receita 
proveniente das lotéricas já asseguraria mais de R$ 1,5 milhão por 
ano aos laboratórios. 

A proposta também determina que regulamentação poste-
rior trate da distribuição dos recursos entre os laboratórios, de for-
ma que sejam priorizados os projetos que desenvolvam os Labs-
-LD com menor capacidade técnico-financeira. Assim, busca-se 
desenvolver os laboratórios com maiores carências e a Rede como 
um todo. O Projeto ainda possibilita que a Rede-Lab e os Lab-LDs 
estabeleçam parcerias com universidades e parques tecnológi-
cos para capacitar recursos humanos e desenvolver projetos para 
as atividades de análise de dados e investigações. Por fim, além de 
instituir a Rede-Lab, a proposta define seus objetivos, princípios, 
diretrizes, coordenação e responsabilidades.

Principais pontos

• Fortalece a Rede-Lab, conferindo-lhe status legal;

• Garante fontes de custeio para seu funcionamento:

o 0,01% da receita das loterias (Mega-Sena, Lotofácil, 
Quina etc.) = mais de R$ 1,5 milhão por ano;

o Recursos do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).
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• Possibilita que a Rede-Lab estabeleça parcerias com universi-
dades e parques tecnológicos, a fim de capacitar recursos hu-
manos e desenvolver projetos para as atividades de análise de 
dados e investigações.

Problemas que pretende resolver

• Falta de institucionalização, uma vez que não há lei ou decreto 
que trate especificamente da Rede-Lab, somente a Portaria nº 
242, da SNJ;

• Carência de:

o Materiais: hardwares e softwares específicos para o 
processamento de grandes volumes de dados;

o Recursos humanos capacitados para a análise dos 
dados.
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PL 4568/2021 (Câmara dos Deputados); PL 4536/2021 (Senado)

PROJETO DE LEI Nº       , DE 2021

Institui a Rede Nacional de Laboratórios 
de Tecnologia contra Lavagem de Di-
nheiro (Rede-Lab) e define seus objeti-
vos, princípios, diretrizes, coordenação, 
responsabilidades e fontes de custeio.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei institui a Rede Nacional de Laborató-
rios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab) e defi-
ne seus objetivos, princípios, diretrizes, coordenação, responsabili-
dades e fontes de custeio.

Art. 2º Integram a Rede-Lab os Laboratórios de Tec-
nologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) de órgãos públicos 
com atribuição legal para persecução penal do crime de lavagem 
de dinheiro e que venham a aderir a esta rede.

§ 1º A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública poderá firmar acordos específicos de 
parcerias para o alcance dos objetivos desta rede.

§ 2º Os demais órgãos públicos, não abrangidos pelo 
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caput deste artigo, poderão compor a Rede-Lab como órgãos 
parceiros, desde que seja firmado Acordo de Cooperação Técnica e 
que atendam aos seguintes requisitos:

I – demostrar relação entre a sua atividade-fim e a 
prevenção, detecção, investigação ou repressão à lavagem de di-
nheiro, ou a recuperação de ativos;

II – possuir unidade administrativa com estrutura físi-
ca e tecnológica própria, que desempenhe atividades em conso-
nância com os objetivos, princípios e diretrizes da Rede-Lab; e

III – demonstrar sua capacidade de agregar conheci-
mentos e expertise para as atividades dos demais integrantes da 
Rede-Lab.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 3º São objetivos da Rede-Lab:

I – desenvolver e aplicar métodos e técnicas destina-
dos à produção de informações em grandes volumes de dados;

II – elaborar e difundir estudos sobre melhores práti-
cas em produção de informações, estabelecendo, inclusive, meto-
dologias, tecnologias e perfis profissionais ideais;

III – apoiar as medidas tecnológicas necessárias à 
análise de grandes volumes de dados junto aos órgãos federais e 
junto aos Estados e ao Distrito Federal;

IV – promover pesquisas e angariar tecnologias de 
ponta em análise de dados disponíveis no mercado ou desenvolvi-
das por órgãos públicos, buscando a atualização e o aprimoramen-
to constantes dos recursos tecnológicos utilizados pelas unidades 
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da Rede-Lab; e

V – promover a investigação financeira e a recupera-
ção de ativos como métodos eficazes de combate à atividade cri-
minal.

CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES

Art. 4º São princípios e diretrizes da Rede-Lab:

I – o compartilhamento de informações técnicas en-
tre seus integrantes, especialmente as relacionadas a metodolo-
gias de gestão, análise e tecnologia;

II – a padronização de conceitos, procedimentos e 
modelos;

III – a compatibilização de tecnologias;

IV – o aprendizado cooperativo interinstitucional; 

V – a promoção de treinamentos e encontros de tra-
balho regulares; e

VI – a padronização e coleta periódica dos dados esta-
tísticos resultantes das atividades dos Lab-LD.

CAPÍTULO IV
DA COORDENAÇÃO

Art. 5º A coordenação nacional da Rede-Lab será 
exercida pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Coopera-
ção Jurídica Internacional (DRCI) da Secretaria Nacional de Justiça 
(SENAJUS) do MJSP.

Parágrafo único. A Coordenação da Rede-Lab poderá 
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constituir comitês e grupos de trabalho, objetivando o aprimora-
mento das suas atividades.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 6º São obrigações dos órgãos integrantes e dos 
órgãos parceiros da Rede-Lab:

I – respeitar os objetivos, princípios, e diretrizes da Re-
de-Lab;

II – garantir o cumprimento de todas as cláusulas dos 
Termos de Adesão ou acordos firmados com o Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública;

III – garantir a formação e a qualificação dos profissio-
nais lotados em suas unidades;

IV – adotar mecanismos de monitoramento, avaliação 
e auditoria, com vistas à melhoria da qualidade de suas unidades; 

V – promover o intercâmbio de experiências e estimu-
lar o desenvolvimento de estudos e de pesquisas que busquem o 
aperfeiçoamento, a inovação de tecnologias e a disseminação de 
conhecimentos voltados à análise de grandes volumes de dados;

VI – assegurar o uso regular e lícito, por parte de seus 
agentes públicos, das ferramentas e produtos disponibilizados na 
Rede-Lab; e

VII – acatar a cláusula de confidencialidade, com men-
ção expressa à responsabilidade pela integridade e segurança de 
acesso aos dados e informações compartilhadas.

Art. 7º Compete ao Lab-LD do DRCI:
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I – coordenar a Rede-Lab;

II – adquirir os itens tecnológicos para os Lab-LDs;

III – ceder, por instrumento próprio e por prazo deter-
minado, itens tecnológicos para qualquer unidade da Rede-Lab;

IV – analisar, consolidar e divulgar as informações de 
produtividade das unidades da Rede-Lab;

V – avaliar, homologar e difundir as metodologias de 
gestão, análise e tecnologia desenvolvidas pelas unidades da Re-
de-Lab; e

VI – realizar os treinamentos e encontros de trabalho 
da Rede-Lab.

Parágrafo único. Cada órgão integrante será respon-
sável pela autorização e compartilhamento de informações junto 
aos demais integrantes da Rede-Lab.

Art. 8º O usuário que se valer indevidamente das in-
formações obtidas por meio da Rede-Lab estará sujeito a sanções 
administrativas, civis e criminais, previstas na legislação específica.

CAPÍTULO VI
DAS FONTES DE CUSTEIO

Art. 9º A Rede-Lab e os Lab-LDs serão custeados por:

I – dotações orçamentárias;

II – 0,01% (um centésimo por cento) do produto da ar-
recadação da loteria de prognósticos numéricos a que se refere a 
Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018; e
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III – recursos do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD, 
a que se refere a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986.

Parágrafo único. Regulamentação tratará da distri-
buição dos recursos, priorizando os projetos que desenvolvem a 
rede como um todo e o desenvolvimento dos Labs-LD com menor 
capacidade técnico-financeira.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. A Rede-Lab e os Lab-LDs poderão firmar par-
cerias com universidades e parques tecnológicos a fim de capaci-
tar recursos humanos e desenvolver projetos para as atividades de 
análise de dados e investigações.

Art. 11. O inciso II do caput do art. 16 da Lei nº 13.756, de 
12 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16. .............................

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

II – ......................................

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

h) 19,13% (dezenove inteiros e treze centési-
mos por cento) para a cobertura de despesas de 
custeio e manutenção do agente operador da 
loteria de prognósticos numéricos;

i) 0,01% (um centésimo por cento) para a 
Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia 
contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab); e

j) 43,78% (quarenta e três inteiros e setenta 
e oito centésimos por cento) para o pagamento 
de prêmios e o recolhimento do imposto de ren-
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da incidente sobre a premiação.

..............................................” (NR)

Art. 12. O caput do art. 5º da Lei nº 7.560, de 19 de de-
zembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 5º ..............................

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

IX – ao custeio das despesas relativas ao 
cumprimento das atribuições e às ações do 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
- COAF, no combate aos crimes de “lavagem” ou 
ocultação de bens, direitos e valores, previstos 
na Lei nº 9.613, de 1998, até o limite da disponibi-
lidade da receita decorrente do inciso VI do art. 
2º;

X – às entidades governamentais e não go-
vernamentais integrantes do Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo (Sinase); e

XI – à Rede Nacional de Laboratórios de 
Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Rede-
-Lab).

.............................................” (NR)

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICAÇÃO

A Meta 16 da Estratégia Nacional de Combate à Cor-
rupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) previa a implantação, 
até 30 de junho de 2006, de um “laboratório-modelo de soluções 
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de análise tecnológica de grandes volumes de informações para 
difusão de estudos sobre melhores práticas em hardware, software 
e adequação de perfis profissionais”.

Trata-se do Laboratório de Tecnologia contra Lava-
gem de Dinheiro (LAB-LD) do Departamento de Recuperação de 
Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional 
de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DRCI/SE-
NAJUS/MJSP), instalado em 2007, mediante um convênio entre o 
MJSP e o Banco do Brasil.

Sua origem remonta à necessidade de analisar gran-
des massas de dados obtidas de quebras de sigilo bancário, fiscal 
e telefônico nas investigações de casos de corrupção e lavagem de 
dinheiro.

A partir do sucesso desse primeiro laboratório, foi ini-
ciada, em 2009, sua replicação em outros órgãos federais e esta-
duais.

A Portaria nº 242, da SNJ, de 29 de setembro de 2014, 
instituiu a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra La-
vagem de Dinheiro (REDE-LAB).

A Rede-Lab conta, hoje, com 59 laboratórios localiza-
dos nas Polícias Civis dos Estados, nos Ministérios Públicos Esta-
duais, na Receita Federal, na Polícia Federal e, em razão de acordos 
de cooperação, em órgãos parceiros, tais como Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), Tribunal de Contas da União (TCU), Procurado-
ria Geral da União (PGU), Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), Defensoria Pública da União (DPU) e Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica (CADE).

A ideia central da Rede-Lab é propiciar o comparti-
lhamento de experiências, técnicas e soluções voltadas para a aná-
lise de dados financeiros e para a detecção da prática de lavagem 
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de dinheiro, de corrupção e de crimes relacionados.

Desde a criação da Rede-Lab, foram analisados 17.186 
casos, gerando cerca de 150.000 relatórios, e identificados R$ 538 
bilhões em ativos com indício de ilicitude.

A coordenação da Rede-Lab compete ao DRCI (inciso 
II do art. 14 do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019).

A Rede-Lab e os Lab-LDs, no entanto, têm enormes 
carências, tanto materiais (hardwares e softwares específicos para 
o processamento de grandes volumes de dados) quanto de recur-
sos humanos capacitados para a análise desses dados.

Este Projeto de Lei tem por finalidade fortalecer a 
Rede-Lab e os Lab-LDs, conferindo-lhes status legal e garantindo-
-lhes fontes de custeio para seu funcionamento, entre elas, 0,01% 
da receita das loterias de prognósticos numéricos (Mega-Sena, Lo-
tofácil, Quina etc.) e recursos do Fundo Nacional Antidrogas (FU-
NAD).

Em 2020, só as arrecadações da Mega-Sena, da Loto-
fácil e da Quina foram de, respectivamente, R$ 6,9 bilhões, R$ 5,2 
bilhões e R$ 3 bilhões, o que asseguraria mais de R$ 1,5 milhão por 
ano à Rede-Lab e aos Lab-LDs para o combate à corrupção e à la-
vagem de dinheiro.

O Projeto também possibilita que a Rede-Lab e os 
Lab-LDs estabeleçam parcerias com universidades e parques tec-
nológicos para treinar e obter pessoal para trabalhar na análise de 
dados.

Em face do exposto, convidamos as Senhoras Sena-
doras e Senhores Senadores a discutir, aperfeiçoar e aprovar este 
Projeto de Lei.
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D. PROMOÇÃO DA CULTURA DE INTEGRIDADE

8. Integridade nas Escolas

A construção de uma cultura de integridade na sociedade 
começa necessariamente com a educação das crianças e adoles-
centes. Afinal, os conhecimentos, habilidades e comportamentos 
que eles adquirem agora moldarão o futuro do país e os ajudarão 
a manter a integridade pública, elemento essencial para prevenir a 
corrupção. Segundo relatório da OCDE envolver o sistema escolar 
é fundamental para inspirar normas de integridade nos jovens21. 
Inclusive, uma tendência crescente em todo o mundo hoje envol-
ve países que utilizam seus sistemas escolares para comunicar aos 
jovens os papéis e responsabilidades da integridade pública.

Pensando nisso, propomos este Projeto de Lei, o qual insti-
tui a Semana de Promoção da Educação para a Integridade, em 
todas as instituições públicas e privadas de ensino da educação 
básica. A educação para a integridade, conforme a definição da 
OCDE, consiste em inspirar comportamentos éticos e equipar os 
jovens com conhecimentos e habilidades para resistir à corrup-
ção22. Logo, propomos a realização dessa Semana, que deve ser 
realizada anualmente no mês de outubro, em remissão ao Dia da 
Honestidade (10/10).

A Semana de Promoção da Educação para a Integridade, 
entre outros, terá os seguintes objetivos: I - promover a cultura da 
integridade como elemento essencial para prevenir atos de cor-
rupção; II - proporcionar ações educativas que auxiliem na forma-
ção ética dos estudantes, incluindo assuntos transversais e cor-
relatos à ética e à cidadania; III - instruir os estudantes para agir 
eticamente e ter uma postura anticorrupção; IV -  orientar sobre os 
princípios que regem o Estado Democrático de Direito; e V -  en-
corajar os cidadãos e a comunidade a identificar e denunciar atos 
21  OCDE (2018) Education for Integrity: Teaching on Anti-Corruption, Values and the 
Rule of Law
https://www.oecd.org/governance/ethics/education-for-integrity-web.pdf
22  Idem. 
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de corrupção.

Além disso, nosso Projeto possibilita a realização de par-
cerias com órgãos e entidades da Administração Pública federal, 
estadual, distrital e municipal, e também com entidades sem fins 
lucrativos com o objetivo de facilitar e distribuir as atividades de 
planejamento e execução da Semana. De tal modo, evita-se so-
brecarregar as escolas, professores e gestores. Ressaltamos ainda 
que a Controladoria-Geral da União (CGU) já possui diversas inicia-
tivas reconhecidas de programas voltados para a educação cidadã, 
a exemplo do “Turma da Cidadania” e do “Um por Todos e Todos 
por Um! Pela Ética e Cidadania”.

Ainda no intuito de facilitar as atividades decorrentes da 
Semana de Educação para Integridade, o projeto dispõe sobre a 
realização de programas de capacitação dos profissionais da edu-
cação e de elaboração de material didático adequado, a serem 
feitos pelo Poder Executivo em regime de colaboração com os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios.

Por último, a proposta determina avaliações periódicas so-
bre a execução da Semana, com o objetivo de aferir o impacto da 
política pública no desenvolvimento da cultura de integridade 
dos alunos.

Principais pontos

• Institui a Semana de Promoção da Educação para a Integri-
dade em todas as instituições públicas e privadas de ensino 
da educação básica; com atividades transversais que abordem 
comportamento ético e prevenção à corrupção;

• Determina a possibilidade de parcerias do Executivo com ór-
gãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, 
distrital e municipal, e também com entidades sem fins lucrati-
vos, para facilitar as atividades da Semana.
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Problemas que pretende resolver

• Falta de uma cultura de integridade na sociedade brasileira 
como um todo;

• A construção de uma cultura de integridade na sociedade co-
meça necessariamente com a educação das crianças e adoles-
centes, porém não há programas de integridade e prevenção à 
corrupção nas escolas brasileiras.
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PL 4533/2021 (Câmara dos Deputados); PL 4507/2021 (Senado)

PROJETO DE LEI Nº          , de 2021

Acrescenta o art. 30-A à Lei nº 12.846, de 
1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), 
para instituir a Semana de Promoção da 
Educação para a Integridade nas escolas 
públicas e privadas da educação básica.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei acrescenta o art. 30-A à Lei nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), para instituir a Semana 
de Promoção da Educação para a Integridade nas escolas públicas 
e privadas da educação básica.

§ 1º Para fins do disposto nesta lei, considera-
se   “Educação para a Integridade” o desenvolvimento de uma 
cultura ética e cidadã entre crianças e adolescentes, por meio 
da valorização de comportamentos íntegros e da formação de 
cidadãos conscientes.

§ 2º A Semana de Promoção da Educação para a 
Integridade estará alinhada ao desenvolvimento da competência 
geral da educação básica “Responsabilidade e Cidadania” conforme 
definida na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Art. 2º A Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, passa 
a vigorar acrescida do art. 30-A com a seguinte redação:

Art. 30-A É instituída a Semana de Promoção 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2313165
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151375
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da Educação para a Integridade, a ser reali-
zada anualmente em outubro, em todas as 
instituições públicas e privadas de ensino da 
educação básica, com os seguintes objetivos:

I - promover a cultura da integridade como 
elemento essencial para prevenir atos de cor-
rupção;

II - proporcionar ações educativas que auxi-
liem na formação ética dos estudantes, in-
cluindo assuntos transversais e correlatos à 
ética e à cidadania;

III - instruir os estudantes para agir eticamen-
te e ter uma postura anticorrupção;

IV -  orientar sobre os princípios que regem o 
Estado Democrático de Direito; e

V -   encorajar os cidadãos e a comunidade 
a identificar e denunciar atos de corrupção. 
(NR)

Art. 3º Para promover as ações decorrentes da Se-
mana instituída por esta Lei, o Poder Executivo, em regime de cola-
boração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desen-
volverá programas de capacitação dos profissionais da educação e 
de elaboração de material didático adequado. 

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá promo-
ver parcerias com órgãos e entidades da Administração Pública 
federal, estadual, distrital e municipal, e também com entidades 
sem fins lucrativos, com o objetivo de facilitar e distribuir as ativi-
dades de planejamento e execução da Semana.

Art. 4º A cada 2 (dois) anos, o Poder Executivo rea-
lizará, avaliações sobre a execução da Semana de Promoção da 
Educação para a Integridade com o objetivo de aferir o impacto da 
Semana instituída por esta Lei  no desenvolvimento da cultura de 
integridade dos alunos.
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos 365 
(trezentos e sessenta e cinco dias) da data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O Projeto de Lei que apresentamos acrescenta o 
art. 30-A à Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), 
para instituir a Semana de Promoção da Educação para a Integri-
dade nas escolas públicas e privadas da educação básica. Em re-
missão ao Dia da Honestidade propomos que a Semana seja reali-
zada anualmente no mês de outubro.

Ao nosso ver, a instituição da Semana de Promo-
ção da Educação para a Integridade – a ser trabalhada de modo 
transversal nas instituições de ensino – representa medida essen-
cial para a preparação do exercício da cidadania, um dos objetivos 
educacionais consignados no art. 205 da Constituição Federal.

Conforme a definição da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2018), a educação 
para a integridade envolve inspirar comportamentos éticos e equi-
par os jovens com conhecimentos e habilidades para resistir à cor-
rupção. Em todo o mundo, as sociedades disseminam os valores e 
normas relacionadas à integridade pública e à prevenção da cor-
rupção por meio das escolas, comunidades e famílias. 

A construção de uma cultura de integridade e an-
ticorrupção em sociedade deve necessariamente começar com a 
educação para os jovens. O conhecimento, as habilidades e com-
portamentos adquiridos influenciarão o comportamento dos fu-
turos cidadãos e incentivará a integridade pública, componente 
essencial para se prevenir a corrupção.

Na publicação Education for Integrity, a OCDE evi-
denciou exemplos bem-sucedidos de países, como Coreia do Sul, 
Áustria e Hungria, que incluíram medidas de promoção da cultu-
ra da integridade em seus sistemas educacionais. O engajamento 
da comunidade educacional notabiliza-se como elemento funda-
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mental nas medidas anticorrupção. Há uma tendência mundial de 
que os países envolvam seus sistemas escolares para comunicar 
aos jovens os desafios e responsabilidades inerentes à integridade 
pública. Por esse motivo, entendemos que a Semana de Promo-
ção da Educação para a Integridade, entre outros, terá os seguin-
tes objetivos:

I - promover a cultura da integridade como ele-
mento essencial para prevenir atos de corrupção;

II - proporcionar ações educativas que auxiliem na 
formação ética dos estudantes, incluindo assuntos 
transversais e correlatos à ética e à cidadania;

III - instruir os estudantes para agir eticamente e 
ter uma postura anticorrupção;

IV -  orientar sobre os princípios que regem o Esta-
do Democrático de Direito; e

V -  encorajar os cidadãos e a comunidade a identi-
ficar e denunciar atos de corrupção.

A Controladoria-Geral da União possui iniciativas 
reconhecidas de programas voltados para a educação cidadã, a 
exemplo do Turma da Cidadania e Um por Todos e Todos por Um! 
Pela Ética e Cidadania. Outros movimentos também têm cami-
nhado nesse sentido, como a campanha Unidos contra a Corrup-
ção, encabeçada pela Transparência Internacional, com apoio da 
Fundação Getúlio Vargas, que compilou o pacote intitulado Novas 
Medidas contra a Corrupção, documento com 70 (setenta) medi-
das de combate à corrupção, entre as quais destacamos o item 11, 
que prevê medidas para incluir a anticorrupção nas escolas. Nesse 
sentido, o parágrafo único do art. 3º possibilita a promoção de par-
cerias com órgãos e entidades da Administração Pública federal, 
estadual, distrital e municipal, e também com entidades sem fins 
lucrativos para a consecução das atividades previstas na Lei.

Ante o exposto, acreditamos que a escola é locus 
de excelência para o desenvolvimento de uma cultura de inte-
gridade, razão pela qual conclamamos as e os nobres Pares para 
apoiarem nosso Projeto de Lei.
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9. Prêmio de Integridade Anadyr de Mendonça

Durante décadas, as estratégias de combate à corrupção fo-
ram baseadas no entendimento de que as pessoas corruptas eram 
atores completamente racionais, tomando decisões racionais 
quando ao se envolver em atos corruptos. Como resultado, a lógi-
ca era tornar a corrupção tão custosa quanto possível.  Entretanto, 
ao contrário dessa suposição, estudos recentes da psicologia social 
e da economia comportamental têm demonstrado que a tomada 
de decisões humanas nem sempre é fruto de um cálculo estratégi-
co racional de perdas e ganhos. Pelo contrário, os indivíduos não só 
possuem vieses inconscientes, como se utilizam de atalhos men-
tais e da intuição na formação do seu comportamento, inclusive  
em torno da corrupção23. 

Esse ramo da ciência, conhecida na academia científica 
como behavioural science, enfatiza a necessidade de se compreen-
der a psicologia da corrupção e, em segundo lugar, de adotar uma 
abordagem holística no intuito de influenciar tanto a mente quan-
to o ambiente no qual o indivíduo toma decisões. As evidências 
científicas na área anticorrupção mostram que a adoção de prê-
mios, como forma de incentivo, pode ser uma poderosa ferra-
menta para o combate à corrupção através da mudança de com-
portamento dos indivíduos24. 

Estudos também mostram que sanções apenas são insufi-
cientes para motivar indivíduos a agir proativamente e a adotar 
medidas preventivas anticorrupção. Ainda, na falta de reconheci-
mento por boas ações, os agentes públicos e privados raramente 
têm motivação para ir além do mínimo legal a se fazer. Na mesma 
linha, a OCDE recomenda incentivos à integridade pública como 
uma alternativa para lidar com a corrupção, já que as abordagens 
tradicionais, baseadas na produção excessiva de regras e em 
medidas mais rigorosas de conformidade, possuem uma efeti-
vidade limitada25.
23  Martinez B. Kukutschka B.(2018) Anti-corruption and integrity awards. https://
knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/anti-corruption-and-integrity-
-awards_2018.pdf
24  Idem.
25  OECD. ANTI-CORRUPTION & INTEGRITY HUB. https://www.oecd.org/corruption-inte-
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Estas Resoluções, então, inovam ao instituir o Prêmio de 
Integridade Anadyr de Mendonça na Câmara e no Senado, com 
o objetivo de dar reconhecimento nacional a pessoas e entida-
des que implementaram iniciativas inovadoras para promover 
transparência, acesso à informação, integridade e luta contra 
a corrupção, tanto no âmbito público quanto privado. Visamos 
assim gerar um debate sobre o conceito de integridade na ad-
ministração pública e no setor privado, e inspirar as pessoas a se-
rem profissionais mais íntegros, honestos, responsáveis e efetivos. 
Também almejamos reafirmar o compromisso da administração 
pública com o fortalecimento institucional e com os princípios da 
administração pública presentes na Constituição (legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).

Sugerimos que a cerimônia de entrega do Prêmio, em ses-
são especialmente convocada para esse fim, ocorra no mês de de-
zembro, em razão do Dia Internacional Contra a Corrupção, come-
morado no dia 09/12. As resoluções também criam os Conselhos 
do Prêmio, na Câmara e no Senado, que serão responsáveis por 
elaborar o regulamento e escolher os agraciados. O Conselho 
será composto pelos seguintes membros: 1 parlamentar de cada 
partido com representação na Casa e uma entidade da sociedade 
civil, devendo-se respeitar a paridade de gênero. 

As indicações dos candidatos ao Prêmio serão realizadas 
via inscrição, acompanhadas de justificativa e de curriculum vitae 
do (a) indicado (a) ou dos (as) responsáveis pela entidade indicada. 
Uma vez escolhidos os agraciados, seus nomes serão amplamente 
divulgados pelos meios de comunicação da Câmara e do Senado, 
e em sessão plenária. O Prêmio consistirá na concessão de diplo-
ma de menção honrosa aos agraciados e outorga de placa, me-
dalha ou troféu.

Vale ressaltar que o Prêmio leva o nome da primeira 
ministra mulher da então Corregedoria-Geral da União, Anadyr 
de Mendonça. A ministra comandou a Pasta entre abril de 2001 e 1º 

grity/.
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de janeiro de 2003, e durante esse período, reestruturou o Sistema 
de Controle Interno do Poder Executivo Federal, de forma a ampliá-
-lo. Sob sua direção, o órgão passou a ter a atribuição de executar 
todas as funções referentes ao controle interno do Poder Executivo 
Federal, exercendo, no mesmo âmbito, as atividades de auditoria 
pública, correição e ouvidoria. Esse modelo foi o embrião da Con-
troladoria-Geral da União (CGU), que viria a ser legalmente institu-
cionalizada em maio de 2003. A jurista é lembrada pela CGU por 
sua postura competente e ilibada à frente de suas atribuições, 
seja enquanto ministra, advogada-geral da União e subprocurado-
ra geral da República, principalmente no propósito de combater a 
corrupção e promover a defesa do patrimônio público. 

Principais pontos

• Institui, no âmbito do Senado Federal e da Câmara dos De-
putados, o Prêmio de Integridade Anadyr de Mendonça, des-
tinado a agraciar lideranças e entidades da sociedade civil, 
empresas privadas, servidores públicos e órgãos e entidades 
governamentais que se destacaram na promoção da cultura 
da integridade pública e privada, mediante iniciativas relevan-
tes para promover a transparência, acesso à informação, inte-
gridade e combate à corrupção;

• As indicações dos candidatos ao Prêmio serão realizadas via 
inscrição conforme regulamento elaborado pelo Conselho do 
Prêmio de Integridade;

• O prêmio leva o nome de Anadyr de Mendonça, a primeira 
ministra mulher da então Corregedoria-Geral da União.

Problemas que pretende resolver

• Ausência de incentivos para o comportamento íntegro no se-
tor público;

• Atualmente, o combate de atos ilícitos ou antiéticos tem uma 
abordagem majoritariamente punitivista e cheia de regras, 
mas sanções são insuficientes para motivar indivíduos a agir 
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proativamente e a adotar medidas preventivas anticorrupção; 

• Na falta de reconhecimento por boas ações, os agentes públi-
cos e privados raramente têm motivação para ir além do míni-
mo legal a se fazer;

• Busca-se promover a cultura de integridade no setor público.
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PRC 85/2021 (Câmara dos Deputados)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº  , 
DE 2021

Institui o Prêmio de Integridade Anadyr 
de Mendonça, a ser conferido, anual-

mente, pela Câmara dos Deputados. 

A Câmara dos Deputados resolve:

Art.  1º É instituído, no âmbito da Câmara dos Deputados, o 
Prêmio de Integridade Anadyr de Mendonça, destinado a agraciar 
pessoas físicas e jurídicas e entidades e órgãos governamentais 
que, no Brasil, tenham oferecido contribuição relevante para a pro-
moção da cultura de integridade na administração pública ou no 
setor privado.

Parágrafo único. Poderão ser indicados ao Prêmio lideranças da 
sociedade civil, entidades da sociedade civil, empresas privadas, 
servidores públicos e órgãos e entidades governamentais que se 
destacaram na promoção da cultura da integridade pública e pri-
vada, mediante ações, atividades ou iniciativas relevantes para pro-
mover transparência, acesso à informação, integridade e combate 
à corrupção no setor público ou privado.

Art.  2º O Prêmio consistirá na concessão de diploma de 
menção honrosa aos agraciados e outorga de placa, medalha ou 
troféu.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2313076
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Art. 3º A cerimônia de entrega do Prêmio ocorrerá em ses-
são da Câmara dos Deputados especialmente convocada para 
esse fim, a realizar-se no mês de dezembro, em razão do “Dia Inter-
nacional Contra a Corrupção”, comemorado em 09 de dezembro.

Art. 4º O Prêmio será conferido, anualmente, a organizações 
e indivíduos que tenham se destacado pela promoção da integri-
dade pública ou privada, distribuídos da seguinte forma: 

I - 1 (uma) liderança da sociedade civil;

II - 1 (uma) entidade da sociedade civil; 

III - 1 (um) servidor público, de âmbito nacional;  

IV - 1 (um) servidor público, de âmbito subnacional;

V - 1 (um) órgãos ou entidade público, de âmbito nacional;

VI - 1(um)  órgãos ou entidade público, de âmbito subnacio-
nal;

VII - 1(uma) empresa privada.

Parágrafo Único: os indicados nos incisos I a VI deverão ter 
apresentado relevante atividade de promoção de integridade no 
setor público, à exceção dos indicados no inciso VII, que deverão 
apresentar relevante atividade de promoção de integridade no se-
tor privado.

Art. 5º Para proceder à apreciação das indicações e à 
escolha dos agraciados será constituído o Conselho do Prêmio de 
Integridade Anadyr de Mendonça, com as seguintes atribuições:

I – elaborar o regulamento com os critérios de seleção, a ser 
submetido à Mesa da Câmara dos Deputados;

II – elaborar e divulgar, anualmente, o regulamento e as nor-
mas para inscrição, inclusive por meio da internet;

III – apreciar os nomes dos agraciados, sobre eles decidir e en-
caminhá-los à promulgação pela Mesa da Câmara dos Deputados.



101

§ 1º O Conselho poderá contar, na elaboração de suas normas, 
na divulgação do evento e na seleção dos indicados, com o apoio 
e o assessoramento de unidades da Câmara dos Deputados, bem 
como com a cooperação de outros órgãos e instituições públicos 
ou privados ligados aos objetivos do Prêmio.

 § 2º O Conselho definirá a cada ano as datas para recebimento 
das indicações e para premiação dos agraciados, sendo a  data 
mencionada nesta Resolução meramente indicativa.

Art. 6º O Conselho será composto pelos seguintes membros, 
designados por ato do Presidente da Câmara dos Deputados:

I – 1 (um) Deputado ou 1 (uma) Deputada de cada partido po-
lítico com representação na Câmara dos Deputados;

II – 1 (uma) entidade da sociedade civil;

§ 1º A entidade que trata o inciso II do caput será escolhida 
pelo Presidente do Conselho e não poderá constar na lista de 
indicações ao Prêmio de que trata esta Resolução.

§ 2º A designação dos membros do Conselho do Prêmio de 
Integridade Anadyr de Mendonça deverá respeitar a paridade de 
gênero.

§ 3º A composição do Conselho a que se refere o caput será 
renovada a cada 2 (dois) anos, entre os meses de fevereiro e março 
da primeira e da terceira sessões legislativas ordinárias, permitida 
a recondução de seus membros.

§ 4º O Conselho do Prêmio de Integridade Anadyr de 
Mendonça escolherá entre seus integrantes o seu presidente, a 
quem caberá a coordenação dos trabalhos.

 

Art.7º As indicações dos candidatos ao Prêmio serão realiza-
das via inscrição, conforme regulamento elaborado pelo Conselho, 
acompanhadas de justificativa e de curriculum vitae do (a) indi-
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cado (a) ou dos (as) responsáveis pela entidade indicada, além de 
documentação comprobatória das atividades realizadas na área 
de integridade pública.

Art. 8º Uma vez escolhidos os agraciados, seus nomes se-
rão amplamente divulgados pelos meios de comunicação da Câ-
mara dos Deputados e em sessão plenária.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICAÇÃO

Durante décadas, as estratégias de combate à cor-
rupção foram baseadas no entendimento de que as pessoas cor-
ruptas eram atores racionais, tomando decisões racionais quando 
decidem se envolver em corrupção. Como resultado, a lógica era 
tornar a corrupção tão dificultosa quanto possível.  Entretanto, ao 
contrário desta suposição, estudos recentes da psicologia social e 
a economia comportamental têm demonstrado que a tomada de 
decisões humanas nem sempre é fruto de um cálculo estratégico 
racional de perdas e ganhos. Pelo contrário, os indivíduos não só 
possuem vieses inconscientes, como se utilizam de atalhos men-
tais e da intuição na formação do seu comportamento, inclusive   
em torno da corrupção. 

Esse ramo da ciência, conhecida na academia cientí-
fica como behavioural science, enfatiza a necessidade de se com-
preender a psicologia da corrupção e, em segundo lugar, de adotar 
uma abordagem holística no intuito de influenciar tanto a mente 
quanto o ambiente no qual o indivíduo toma decisões. Nesse sen-
tido, a adoção de prêmios, como forma de incentivo, estão entre 
algumas das ferramentas que podem ser consideradas na elabo-
ração de estratégias destinadas a auxiliar o combate à corrupção 
através de mudanças de comportamento dos atores. 
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Logo, esta Resolução institui o Prêmio de Integridade 
Anadyr de Mendonça, cujo nome homenageia a primeira ministra 
da então Corregedoria-Geral da União. O órgão, vinculado à  Presi-
dência da República, tinha a função de assistir direta e imediata-
mente o chefe do Executivo Federal nos assuntos e providências 
relativos à defesa do patrimônio público, com finalidade principal 
de investigar denúncias de corrupção e dar celeridade aos proces-
sos de apuração de irregularidades.

Anadyr de Mendonça comandou a Pasta entre abril 
de 2001 e 1º de janeiro de 2003, e durante esse período, reestrutu-
rou o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, de 
forma a ampliá-lo. Por meio do  Decreto nº 4.177, foram transferidas 
para a Corregedoria-Geral da União toda a estrutura da Secretaria 
Federal de Controle Interno (SFC), responsável pelas auditorias e 
fiscalizações contábil e operacional, antes vinculada à Casa Civil; a 
Comissão de Coordenação de Controle Interno (CCCI), assim como 
as atribuições da Ouvidoria-Geral da União (OGU), então vinculada 
ao Ministério da Justiça.

Com isso, o órgão dirigido pela ministra Anadyr de 
Mendonça passou a ter a atribuição de executar todas as funções 
referentes ao controle interno do Poder Executivo Federal, exer-
cendo, no mesmo âmbito, as atividades de auditoria pública, cor-
reição e ouvidoria. Esse modelo foi o embrião da Controladoria-Ge-
ral da União (CGU), que viria a ser legalmente institucionalizada 
em maio de 2003. A jurista é lembrada pela CGU por sua postura 
competente e ilibada à frente de suas atribuições, seja enquanto 
ministra, advogada-geral da União e subprocuradora geral da Re-
pública, principalmente no propósito de combater a corrupção e 
promover a defesa do patrimônio público. 

Em suma, o Prêmio de Integridade Anadyr de Men-
donça tem como objetivo dar reconhecimento nacional a pessoas 
e entidades que implementaram iniciativas inovadoras para pro-
mover transparência, acesso à informação, integridade e luta con-
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tra a corrupção, tanto no âmbito público quanto privado.  

Também se busca gerar um debate sobre o conceito 
de integridade na administração pública e inspirar os funcionários 
públicos a serem profissionais mais íntegros, honestos, responsá-
veis e efetivos, reafirmando o compromisso da administração pú-
blica com o fortalecimento institucional e com os princípios cons-
titucionais do Art. 37. 

Para tais fins, faz-se primordial promover e divulgar 
nacionalmente as iniciativas mais destacadas sobre integridade e 
prevenção da corrupção na gestão pública e privada, de forma a 
promover a cultura de integridade nessas esferas.

Em face do exposto, pedimos que os ilustres Parla-
mentares votem pela aprovação desta Resolução.
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PRS 73/2021 (Senado)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº  , DE 2021 

Institui o Prêmio de Integridade Anadyr 
de Mendonça, a ser conferido, anual-
mente, pelo Senado Federal. 

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1º É instituído, no âmbito do Senado Federal, o Prêmio de 
Integridade Anadyr de Mendonça, destinado a agraciar pessoas fí-
sicas e jurídicas e entidades e órgãos governamentais que, no Bra-
sil, tenham oferecido contribuição relevante para a promoção da 
cultura de integridade na administração pública ou no setor pri-
vado.

Parágrafo único. Poderão ser indicados ao Prêmio lideranças da 
sociedade civil, entidades da sociedade civil, empresas privadas, 
servidores públicos e órgãos e entidades governamentais que se 
destacaram na promoção da cultura da integridade pública e pri-
vada, mediante ações, atividades ou iniciativas relevantes para pro-
mover transparência, acesso à informação, integridade e combate 
à corrupção no setor público ou privado.

Art.  2º O Prêmio consistirá na concessão de diploma de 
menção honrosa aos agraciados e outorga de placa, medalha ou 
troféu.

Art. 3º A cerimônia de entrega do Prêmio ocorrerá em sessão 
do Senado Federal especialmente convocada para esse fim, a reali-
zar-se no mês de dezembro, em razão do “Dia Internacional Contra 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151378
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a Corrupção”, comemorado em 09 de dezembro.

Art. 4º O Prêmio será conferido, anualmente, a organizações 
e indivíduos que tenham se destacado pela promoção da integri-
dade pública ou privada, distribuídos da seguinte forma: 

I - 1 (uma) liderança da sociedade civil;

II - 1 (uma) entidade da sociedade civil; 

III - 1 (um) servidor público, de âmbito nacional;  

IV - 1 (um) servidor público, de âmbito subnacional;

V - 1 (um) órgãos ou entidade público, de âmbito nacional;

VI - 1(um)  órgãos ou entidade público, de âmbito subnacio-
nal;

VII - 1(uma) empresa privada.

Parágrafo Único: os indicados nos incisos I a VI deverão ter 
apresentado relevante atividade de promoção de integridade no 
setor público, à exceção dos indicados no inciso VII, que deverão 
apresentar relevante atividade de promoção de integridade no se-
tor privado.

Art. 5º Para proceder à apreciação das indicações e à 
escolha dos agraciados será constituído o Conselho do Prêmio de 
Integridade Anadyr de Mendonça, , com as seguintes atribuições:

I – elaborar o regulamento com os critérios de seleção, a ser 
submetido à Mesa do Senado Federal;

II – elaborar e divulgar, anualmente, o regulamento e as nor-
mas para inscrição, inclusive por meio da internet;

III – apreciar os nomes dos agraciados, sobre eles decidir e 
encaminhá-los à promulgação pela Mesa do Senado Federal.

§ 1º O Conselho poderá contar, na elaboração de suas normas, 
na divulgação do evento e na seleção dos indicados, com o apoio e 



107

o assessoramento de unidades do Senado Federal, bem como com 
a cooperação de outros órgãos e instituições públicos ou privados 
ligados aos objetivos do Prêmio.

 § 2º O Conselho definirá a cada ano as datas para recebimento 
das indicações e para premiação dos agraciados, sendo a  data 
mencionada nesta Resolução meramente indicativa.

Art. 6º O Conselho será composto pelos seguintes membros, 
designados por ato do Presidente do Senado Federal:

I – 1 (um) Senador ou 1 (uma) Senadora de cada partido políti-
co com representação no Senado Federal;

II – 1 (uma) entidade da sociedade civil;

§ 2º A entidade que trata o inciso II do caput será escolhida 
pelo Presidente do Conselho e não poderá constar na lista de 
indicações ao Prêmio de que trata esta Resolução.

§ 3º A designação dos membros do Conselho do Prêmio de 
Integridade Anadyr de Mendonça deverá respeitar a paridade de 
gênero.

§ 4º A composição do Conselho a que se refere o caput será 
renovada a cada 2 (dois) anos, entre os meses de fevereiro e março 
da primeira e da terceira sessões legislativas ordinárias, permitida 
a recondução de seus membros.

§ 5º O Conselho do Prêmio de Integridade Anadyr de 
Mendonça escolherá entre seus integrantes o seu presidente, a 
quem caberá a coordenação dos trabalhos.

Art.7º As indicações dos candidatos ao Prêmio serão realiza-
das via inscrição, conforme regulamento elaborado pelo Conselho, 
acompanhadas de justificativa e de curriculum vitae do (a) indi-
cado (a) ou dos (as) responsáveis pela entidade indicada, além de 
documentação comprobatória das atividades realizadas na área 
de integridade pública.
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Art. 8º Uma vez escolhidos os agraciados, seus nomes se-
rão amplamente divulgados pelos meios de comunicação do Se-
nado Federal e em sessão plenária.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICAÇÃO

Durante décadas, as estratégias de combate à cor-
rupção foram baseadas no entendimento de que as pessoas cor-
ruptas eram atores racionais, tomando decisões racionais quando 
decidem se envolver em corrupção. Como resultado, a lógica era 
tornar a corrupção tão dificultosa quanto possível.  Entretanto, ao 
contrário desta suposição, estudos recentes da psicologia social e 
a economia comportamental têm demonstrado que a tomada de 
decisões humanas nem sempre é fruto de um cálculo estratégico 
racional de perdas e ganhos. Pelo contrário, os indivíduos não só 
possuem vieses inconscientes, como se utilizam de atalhos men-
tais e da intuição na formação do seu comportamento, inclusive   
em torno da corrupção. 

Esse ramo da ciência, conhecida na academia cientí-
fica como behavioural science, enfatiza a necessidade de se com-
preender a psicologia da corrupção e, em segundo lugar, de adotar 
uma abordagem holística no intuito de influenciar tanto a mente 
quanto o ambiente no qual o indivíduo toma decisões. Nesse sen-
tido, a adoção de prêmios, como forma de incentivo, estão entre 
algumas das ferramentas que podem ser consideradas na elabo-
ração de estratégias destinadas a auxiliar o combate à corrupção 
através de mudanças de comportamento dos atores. 

Logo, esta Resolução institui o Prêmio de Integridade 
Anadyr de Mendonça, cujo nome homenageia a primeira ministra 
da então Corregedoria-Geral da União. O órgão, vinculado à  Presi-
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dência da República, tinha a função de assistir direta e imediata-
mente o chefe do Executivo Federal nos assuntos e providências 
relativos à defesa do patrimônio público, com finalidade principal 
de investigar denúncias de corrupção e dar celeridade aos proces-
sos de apuração de irregularidades.

Anadyr de Mendonça comandou a Pasta entre abril 
de 2001 e 1º de janeiro de 2003, e durante esse período, reestrutu-
rou o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, de 
forma a ampliá-lo. Por meio do  Decreto nº 4.177, foram transferidas 
para a Corregedoria-Geral da União toda a estrutura da Secretaria 
Federal de Controle Interno (SFC), responsável pelas auditorias e 
fiscalizações contábil e operacional, antes vinculada à Casa Civil; a 
Comissão de Coordenação de Controle Interno (CCCI), assim como 
as atribuições da Ouvidoria-Geral da União (OGU), então vinculada 
ao Ministério da Justiça.

Com isso, o órgão dirigido pela ministra Anadyr de 
Mendonça passou a ter a atribuição de executar todas as funções 
referentes ao controle interno do Poder Executivo Federal, exer-
cendo, no mesmo âmbito, as atividades de auditoria pública, cor-
reição e ouvidoria. Esse modelo foi o embrião da Controladoria-Ge-
ral da União (CGU), que viria a ser legalmente institucionalizada 
em maio de 2003. A jurista é lembrada pela CGU por sua postura 
competente e ilibada à frente de suas atribuições, seja enquanto 
ministra, advogada-geral da União e subprocuradora geral da Re-
pública, principalmente no propósito de combater a corrupção e 
promover a defesa do patrimônio público. 

Em suma, o Prêmio de Integridade Anadyr de Men-
donça tem como objetivo dar reconhecimento nacional a pessoas 
e entidades que implementaram iniciativas inovadoras para pro-
mover transparência, acesso à informação, integridade e luta con-
tra a corrupção, tanto no âmbito público quanto privado.  

Também se busca gerar um debate sobre o conceito 
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de integridade na administração pública e inspirar os funcionários 
públicos a serem profissionais mais íntegros, honestos, responsá-
veis e efetivos, reafirmando o compromisso da administração pú-
blica com o fortalecimento institucional e com os princípios cons-
titucionais do Art. 37. 

Para tais fins, faz-se primordial promover e divulgar 
nacionalmente as iniciativas mais destacadas sobre integridade e 
prevenção da corrupção na gestão pública e privada, de forma a 
promover a cultura de integridade nessas esferas.
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E. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

10. Compliance em Grandes Licitações

Os programas de compliance são uma prática disseminada 
nos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) como mecanismos eficazes de prevenção a 
condutas ilícitas nas empresas, sobretudo em seu relacionamento 
com o poder público. A OCDE alude a tais programas como 
medidas voluntárias de autorregulação das empresas, mas 
também aconselha governos a fazer exigências das empresas que 
com eles venham a manter contratos, no sentido de demonstrar 
que adotam políticas anticorrupção26.

No Brasil, a Nova Lei de Licitações (a Lei nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021) exige que em contratações de grande vulto as em-
presas contratadas adotem programa de integridade, para mitigar 
os riscos do cometimento de ilegalidades e fortalecer seus con-
troles internos com respeito à aderência à legislação. Todavia, ao 
disciplinar a matéria, a legislação fixou um limiar muito elevado a 
partir do qual seria exigível das empresas contratadas a imple-
mentação de um programa de integridade: 200 milhões de reais. 

Para se ter uma ideia do que isso representa apenas em ní-
vel federal, no qual contratos de maior vulto são celebrados, so-
mente 17 deles foram celebrados no ano de 2020 com valor igual 
ou superior a 200 milhões de reais, segundo o Portal da Trans-
parência do Poder Executivo federal. Portanto, este projeto reduz 
esse valor, para que mais empresas adotem tal mecanismo de 
compliance. Se o valor mínimo do contrato fosse reduzido para 
um quinto do hoje previsto, como propomos, a exigência se apli-
caria, naquele mesmo período, a 134 contratos. E, certamente, 
também seria ampliado o número de contratações realizadas por 
outros entes federados nas quais o programa de integridade seria 
exigível.
26  OECD (2009) OECD Principles for Integrity in Public Procurement https://www.oecd.
org/gov/ethics/48994520.pdf
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Reconhecemos que uma redução mais significativa no va-
lor mínimo contratual para se fazer a exigência poderia ter efei-
tos negativos, já que a implantação de programas de integridade 
importa custos significativos e isso poderia ser um desestímulo a 
empresas menores contratarem com o poder público. Por outro 
lado, embora desvios e corrupção sejam indesejáveis em qualquer 
contexto e devam ser combatidos, contratos de maior vulto se re-
vestem de maior materialidade, e os prejuízos aos cofres públicos 
decorrentes de práticas ilícitas no curso de sua execução são mais 
impactantes, a ponto de justificar uma regra mais rigorosa. Além 
disso, em grandes empresas os custos relacionados à implantação 
do programa de compliance seriam mais facilmente diluídos e ab-
sorvidos. 

A presente proposição altera a Lei nº 14.133, de 2021 também 
para deixar claro que a obrigação de implantar programas de in-
tegridade se aplica às contratações de maior vulto feitas com dis-
pensa ou inexigibilidade de licitação. Com efeito, a forma como foi 
redigido o art. 25, § 4º, da Lei pode suscitar dúvidas quanto à exten-
são da regra nele contida nos casos de contratação direta. 

Principais pontos

 • A Lei de licitações exige a adoção de programa de Com-
pliance para as empresas contratadas em obras de grande vulto, 
que têm contratos acima de 200 milhões;

• Em 2020, somente 17 obras foram realizadas nesse patamar.

Problemas que pretende resolver

• Redução para um quinto do valor previsto para obras de 
grande vulto, o que representaria 134 contratos em 2020;

• Aplica-se aos casos de inelegibilidade e dispensa de licitação.
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PL 4531/2021 (Câmara dos Deputados); PL 4506/2021 (Senado)

PROJETO DE LEI Nº       , DE 2021

Altera a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 
e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
para reduzir o valor mínimo de contrata-
ção a partir do qual é obrigatória a im-
plantação de programa de integridade 
pelo contratado, e dá outras providên-
cias.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 25. ...............................................

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

§ 4º Nas contratações de obras, serviços 
e fornecimentos com valor estimado igual ou 
superior a um quinto do previsto no inciso XXII 
do art. 6º desta Lei, o edital deverá prever a 
obrigatoriedade de implantação de programa de 
integridade pelo licitante vencedor, observando-
se o disposto na Lei n° 12.846, de 1° de agosto 
de 2013, no prazo de 6 (seis) meses, contado da 
celebração do contrato, conforme regulamento 
que disporá sobre as medidas a serem adotadas, 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2313158
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151374
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a forma de comprovação e as penalidades pelo 
seu descumprimento.

............................................................” (NR)

“Art. 72. .................................................

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

§  1º ...........................................................

§ 2º Aplica-se à contratação direta com 
valor igual ou superior a um quinto do previsto 
no inciso XXII do art. 6º o disposto no § 4º do art. 
25 desta Lei.” (NR)

Art. 2º O art. 55 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 55. ..............................................

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

§ 4º Nas contratações de obras, serviços 
e fornecimentos com valor estimado igual 
ou superior a R$ 40.000.000,00 (quarenta 
milhões de reais), o contrato deverá prever a 
obrigatoriedade de implantação de programa 
de integridade pelo contratado, no prazo 
de 6 (seis) meses, contado do início de sua 
vigência, conforme regulamento que disporá 
sobre as medidas a serem adotadas, a forma 
de comprovação e as penalidades pelo seu 
descumprimento.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.
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11. Transparência nas Contratações Públicas

No Brasil, os contratos públicos significaram, em 2019, dis-
pêndios de mais de 80 bilhões apenas na esfera federal27. Ao so-
mar-se estados e municípios, o valor gasto equivaleu a 9,4% do 
PIB28. Essa área é uma forte fonte de corrupção, sendo permea-
da por casos de superfaturamento, desvios, fraudes, formação de 
cartéis, direcionamento e simulação de licitação, uso de empresas 
fantasmas, dentre outros atos ilícitos. 

De fato, de acordo com a OCDE, a Comissão Europeia e o 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), as 
compras públicas constituem o maior fator de risco de corrup-
ção para os governos no mundo, e o Brasil não foge à regra29. Uma 
das principais formas de combater a corrupção na área é justa-
mente através de maior transparência sobre sistema de compras 
públicas em todas as etapas do ciclo de compras, de acordo com 
recomendação da OCDE.

Nessa perspectiva, este Projeto de Lei visa garantir mais 
transparência sobre as contratações públicas brasileiras, por 
meio de aprimoramentos na Nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos (Lei nº 14.133/2021) e no Portal Nacional de Con-
tratações Públicas (PNCP), o sítio eletrônico oficial destinado à di-
vulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela Lei nº 
14.133/2021.

Nossa proposta dispõe, primeiramente, sobre a transparên-
cia ex-ante das contratações públicas, isto é, antes do contrato ser 
firmado. Esse tipo de transparência é vital porque estabelece con-
dições para uma concorrência justa, ao permitir que as empresas 
identifiquem chamadas adequadas e desenvolvam propostas de 
27 OCDE (2021) Combate a cartéis em licitações no Brasil: Uma revisão das Compras 
Públicas Federais https://www.oecd.org/competition/fighting-bid-rigging-in-brazil-a-review-o-
f-federal-public-procurement-pt.htm
28  Idem.
29  OCDE (2016) Preventing Corruption in Public Procurement
https://www.oecd.org/gov/ethics/Corruption-Public-Procurement-Brochure.pdf
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acordo com as preferências declaradas do órgão público30. Assim, 
estabelecem-se condições para uma concorrência justa e miti-
gam-se riscos de corrupção, possibilitando às empresas monito-
rar os requisitos e os processos formais para a seleção da licitação 
vencedora. 

Essas foram as conclusões de estudo com dados de mais 
de 3,5 milhões de contratos governamentais na Europa entre 2006 
e 2015, o qual demonstrou empiricamente que a transparência 
reduz substancialmente os riscos de corrupção31. A transparência 
ex ante, especialmente, permite o monitoramento horizontal por 
parte das empresas e pessoas de dentro no processo de licitação, 
as quais têm mais experiência técnica para compreender as infor-
mações e têm claros incentivos para agir se suspeitarem que uma 
licitação contenha irregularidades. 

Logo, nosso projeto determina a divulgação de informa-
ções relevantes antes do contrato ser firmado, como a modali-
dade de licitação, a duração prevista do contrato, e os critérios 
de julgamento e habilitação. A divulgação a priori dessas informa-
ções também é importante porque evita o contato entre empresa 
e poder público, o que pode dar margem a conluios. 

O projeto também inclui dois representantes da socie-
dade civil no Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações 
Públicas, que gere o PNCP32. Os representantes serão indicados 
pelo Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção 
da Controladoria-Geral da União (CGU). A medida é fundamental 
para o engajamento da sociedade civil e o alinhamento do for-
necimento de dados com as demandas dos usuários. Segundo o 

30  Bauhr M., Czibik Á., Licht J., Fazekas M. (2019). Lights on the shadows of public procu-
rement: Transparency as an antidote to corruption. Governance. 33. 
http://www.govtransparency.eu/wp-content/uploads/2020/01/Bauhr-et-al_lights-on-the-sha-
dows_accepted_2019.pdf
31  Idem.
32  Atualmente, o Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas é compos-
to por: três representantes da União indicados pelo Presidente da República; dois represen-
tantes dos Estados e do Distrito Federal indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de 
Estado da Administração;e dois representantes dos Municípios indicados pela Confederação 
Nacional de Municípios. 
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Open Government Partnership33, frequentemente há um descom-
passo entre o fornecimento e a demanda de dados nos países, pois 
muitos deles primeiro desenvolvem plataformas de dados abertos 
e só posteriormente procuram envolver as partes interessadas e 
incentivar o uso do site. 

Em vez disso, identificar e consultar as partes interessa-
das antes do desenvolvimento de uma nova plataforma de con-
tratação pode ajudar a adaptar a divulgação de informações para 
atender às necessidades dos usuários. Por exemplo, o governo dos 
Estados Unidos colaborou com jornalistas investigativos e organi-
zações da sociedade civil durante o projeto de um novo portal de 
dados de gastos públicos - o USA Spending - para garantir que o 
produto final fosse de fato utilizável. Nosso PL, portanto, ao incluir 
a sociedade civil no comitê gestor, busca evitar o problema de 
desalinhamento entre as informações presentes no PNCP e as 
reais necessidades dos cidadãos, organizações da sociedade ci-
vil e jornalistas. 

A proposta ainda contém uma série de mecanismos para 
assegurar a contratação aberta, com a previsão de novas funciona-
lidades no PNCP e a ampliação das informações que esse portal 
deve conter. Adicionamos no PNCP a publicação de base de da-
dos de fornecedores, indicadores sobre contratações e fornecedo-
res, bases de dados de editais de licitações, de contratos, de dados 
de execução financeira de contratações e de beneficiários finais. As 
novas informações e indicadores ajudarão a tornar a utilização dos 
dados mais fácil e intuitiva, fortalecendo o controle social sobre 
as contratações.

Além disso, inserimos no PNCP novas funcionalidades, como 
um sistema de alerta de indícios de irregularidades e ineficiência 
nas contratações, através de inteligência artificial e cruzamento 
de dados. Como os dados do PNCP devem ter o formato aberto, 
33  Open Government Partnership (2019)Open government partnership global report: 
democracy beyond the ballot box. First Edition
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/09/Global-Report_Volume-1.
pdf
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é possível e altamente recomendável o desenvolvimento de fer-
ramentas que gerem alertas em casos de indícios de corrupção, 
servindo de fonte de informações para os órgãos de controle inter-
no e externo, assim como para a sociedade civil.

Por fim, o PL insere no PNCP: canais para o envio de recla-
mações, denúncia de erros e irregularidades, sugestão de me-
lhorias e outras formas de interação com o público; ferramentas 
e canais para a participação e o engajamento da sociedade civil 
no processo de contratações públicas; sistema de ouvidoria, com 
respostas às demandas recebidas e adoção de medidas relativas 
às mesmas, como redirecionamento aos órgãos de controle, cor-
reção e aperfeiçoamento dos processos licitatórios e realização de 
investigações formais. Além disso, determinamos que devem estar 
presentes no PNCP orientações, cartilhas, lista de perguntas fre-
quentes e cursos de treinamento online sobre a participação da 
sociedade civil no processo de contratações públicas.

Os mecanismos citados no parágrafo acima buscam esti-
mular o engajamento da sociedade civil no monitoramento das 
contratações públicas. Para isso, os governos precisam estabele-
cer oportunidades claras para o público agir sobre os dados de 
compras divulgados, apresentando reclamações, relatando ir-
regularidades ou sugerindo melhorias34. Para engajar a socieda-
de também é preciso fechar o ciclo de feedback, respondendo e 
agindo às demandas do público35. 

Principais pontos

• Determina a divulgação de informações relevantes antes do con-
trato ser firmado, como a modalidade de licitação, a duração pre-
vista do contrato, e os critérios de julgamento e habilitação;

34  Open Government Partnership (2019) Open government partnership global report: 
democracy beyond the ballot box. First Edition
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/09/Global-Report_Volume-1.
pdf
35  Idem.
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• Inclui dois representantes da sociedade civil no Comitê 
Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas;

• Garante mais transparência nas contratações públicas, 
adicionando novas funcionalidades no Portal Nacional 
de Contratações Públicas (PNCP) e ampliando as infor-
mações que o site deve conter;

• Inclui no PNCP uma série de mecanismos de engaja-
mento da sociedade, com o objetivo de promover o con-
trole social sobre as contratações públicas.

Problemas que pretende resolver

• Transparência sobre contratos públicos ainda insufi-
ciente, apesar dos avanços da Nova Lei de Licitações e a 
implementação do PNCP;

• Ausência de membros da sociedade civil no Comitê 
Gestor e o consequente risco de desalinhamento do for-
necimento de dados com as demandas dos usuários;

• A maior disponibilização de dados aumentará a possi-
bilidade de desenvolvimento de ferramentas que gerem 
alertas em casos de indícios de corrupção, servindo de 
fonte de informações para os órgãos de controle interno 
e externo;

• Mais indicadores facilitarão o uso dos dados pela socie-
dade civil organizada, cidadãos e jornalistas.
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PL 249/2022 (Câmara dos Deputados); PL 235/2022 (Senado)

PROJETO DE LEI Nº          , DE 2022

Dispõe sobre normas de transparência 
nas contratações públicas da União.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas de transparência 
nas contratações públicas.

Parágrafo único. Aplica-se esta lei à administração di-
reta e indireta de todos os Poderes e órgãos autônomos da União, 
no âmbito de suas respectivas competências.

Art. 2º A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 25. .............................

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

  § 10º As informações sobre a modalidade de 
licitação, a duração prevista do contrato, e os critérios 
de julgamento e habilitação devem estar presentes 
de forma clara no edital de licitação e disponíveis no 
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).” 
(NR)

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2314510
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151727
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“Art. 174. .............................

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

§ 1º ........................................

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

IV – 2 (dois) representantes da sociedade civil 
organizada, os quais serão indicados pelo Conselho 
de Transparência Pública e Combate à Corrupção da 
Controladoria-Geral da União (CGU).

§ 2º ........................................

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

VII – base de dados de beneficiários finais, con-
forme regulamento; 

VIII – base de dados de fornecedores, incluindo 
estruturas societárias, histórico das pessoas físicas e 
jurídicas contratadas e penalidades aplicadas;

IX – indicadores sobre contratações e fornecedo-
res, incluindo índices de desempenho, porcentagem 
de novos fornecedores que apresentaram propostas 
e porcentagem de contratos implementados dentro 
do prazo original e após aditivos nos contratos;

X - bases de dados de editais de licitações, com 
o tipo da licitação (ou dispensa), texto publicado no 
diário oficial, datas e termos de referência e/ou proje-
to básico, se houver;

XI - bases de dados de contratos, com texto do 
contrato, número, código que identifica a licitação na 
base de dados do inciso X supracitado, todos os aditi-
vos do contrato, se houver, e código dos fornecedores 
que os identifiquem na base de dados do inciso VIII 
supra;

XII - base de dados de execução financeira de 
contratações, incluindo dados de empenho, paga-
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mento e liquidação de forma que seja possível acom-
panhar a execução do contrato em tempo real.

§ 3º ........................................

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

VII –  sistema de alerta de indícios de irregulari-
dades e ineficiência nas contratações, através de inte-
ligência artificial e cruzamento de dados;

VIII – canais para o envio de reclamações, denún-
cia de erros e irregularidades, sugestão de melhorias 
e outras formas de interação com o público;

IX – ferramentas e canais para a participação e o 
engajamento da sociedade civil no processo de con-
tratações públicas.

§ 6º O PNCP terá um sistema de ouvidoria 
efetivo, com respostas às demandas recebidas e 
adoção de medidas relativas às mesmas, como 
redirecionamento aos órgãos de controle, correção 
e aperfeiçoamento dos processos licitatórios e 
realização de investigações formais.

§ 7º Estarão disponíveis publicamente no PNCP 
orientações, cartilhas, lista de perguntas e respostas 
frequentes e cursos de treinamento on line sobre a 
participação da sociedade civil no processo de con-
tratações públicas, estes oferecidos aos interessados 
conforme tabela de custas definida em regulamen-
to.” (NR)

“Art. 175. .............................

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

§ 3º O PNCP poderá consolidar todos os dados 
de compras que estiverem atualmente espalhados 
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por outras plataformas ou sistemas de contratações 
públicas no País.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publi-
cação.

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto contém uma série de mecanis-
mos para assegurar a contratação aberta e a transparência dos 
dados de contratações públicas. Dispõe ainda sobre mecanismos 
de engajamento da sociedade civil. O objetivo principal é dar mais 
transparência aos dados de contratações públicas de modo que a 
sociedade civil possa monitorar as informações e identificar even-
tuais irregularidades.

Experiências de contratações abertas e monitora-
mento da população na Colômbia, no Paraguai e na Ucrânia já se 
mostraram eficazes na descoberta de desvios, superfaturamento 
e outros atos de corrupção, razão pela qual é salutar sua adoção 
também em nosso País. 

Também é fundamental garantir a transparência ex-
-ante das contratações públicas, isto é, antes do contrato ser fir-
mado. A transparência ex-ante é vital porque estabelece condições 
para uma concorrência justa e evita a corrupção, permitindo às 
empresas monitorar as exigências e os processos formais para a 
seleção da proposta vencedora. Logo, este Projeto de Lei determi-
na a divulgação de informações relevantes, como a modalidade de 
licitação, a duração prevista do contrato, e os critérios de julgamen-
to e habilitação. 

Além disso, a previsão de novas funcionalidades no 
PNCP e a ampliação das informações que esse portal deve conter 
são medidas que contribuirão para a transparência e a fiscalização 
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das compras públicas, razão de sua inserção na atual Lei de Lici-
tações, diploma que trata do tema. No mesmo sentido, temos a 
previsão de que o PNCP deverá consolidar os dados de compras 
que estão atualmente espalhados por diferentes plataformas, por 
meio de acordos entre os entes federativos para que isso se torne 
realidade.

Os dados abertos possibilitarão o desenvolvimento 
de ferramentas que gerem alertas em casos de indícios de corrup-
ção, servindo de fonte de informações para os órgãos de controle 
interno e externo, assim como para a sociedade civil.

Noutro giro, a inclusão de representantes da socieda-
de civil no Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públi-
cas é medida importante para o engajamento da sociedade civil e 
o alinhamento do fornecimento de dados com as demandas dos 
usuários.
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12. Integridade nas Contratações Públicas

 As contratações públicas, como já mencionado neste docu-
mento, é o principal fator de risco de corrupção para os governos. 
Só no ano de 2019, os contratos públicos nas esferas federal, es-
tadual e municipal significaram 9,4% do PIB brasileiro. Esses ne-
gócios com quantias bilionárias entre o setor público e privado se 
tornam alvo de conluios entre fornecedores, desvios, e superfatu-
ramentos.  Para combater a corrupção no processo de contrata-
ção pública, este Projeto de Lei dispõe de importantes medidas, 
como códigos de conduta específicos, capacitação de agentes de 
contratação para combate a cartéis e capacitação de pequenos e 
médios licitantes.

Sobre os códigos de conduta, vale salientar que há riscos 
específicos relacionados à complexidade e às características pró-
prias do processo de compras públicas, motivo pelo qual se faz 
necessária a implementação de um código também específico36.  
As normas para agente de contratação visam assegurar que os in-
teresses privados dos funcionários não influenciem indevidamen-
te o desempenho de seus deveres e responsabilidades públicas. 
França, Canadá e Áustria são exemplos de países com códigos de 
conduta específicos para os agentes públicos que realizam contra-
tos.

O código de conduta que prevê este projeto será composto 
por um conjunto de regras e valores para orientar e disciplinar a 
conduta dos agentes de contratação, de modo a mitigar riscos de 
corrupção e erros no processo de contratação pública. As regras 
versarão sobre gestão de conflitos de interesse, recebimento de 
presentes, transparência, e sigilo de informações sensíveis, bem 
como as sanções aplicáveis ao seu descumprimento. O PL estabe-
lece também que cabe ao Tribunal de Contas da União estabele-
cer diretrizes, guias e modelos de Códigos de Conduta aplicáveis a 
diferentes realidades, bem como campanhas e treinamentos que 
visem a sua disseminação. 

36 OCDE (2016) Preventing Corruption in Public Procurement https://www.oecd.org/gov/
ethics/Corruption-Public-Procurement-Brochure.pdf
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Nossa proposta ainda insere dispositivos na Lei 14.133/2021, 
a qual exige que os tribunais de contas promovam a capacitação 
dos agentes de contratação. No Projeto de Lei, incluímos também 
o treinamento sobre o combate a cartéis em licitações, e frisamos 
que tais programas de capacitação devem ser abrangentes e de 
longo prazo, e não apenas iniciativas isoladas.  Os treinamentos de-
vem ainda ser obrigatórios para todos os funcionários envolvidos 
nas contratações públicas e fazer parte da estratégia de profissio-
nalização do pessoal responsável pelas compras públicas. Tanto 
as medidas de capacitação quanto o código de conduta foram re-
comendadas pela OCDE no relatório intitulado “Combate a cartéis 
em licitações no Brasil: Uma revisão das compras públicas federais 
2021”37.

No intuito de promover o desenvolvimento local e mais con-
corrência em licitações, a proposta determina ainda que o Poder 
Público deve prover treinamento para microempreendedores in-
dividuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte 
sobre o processo de contratações públicas, que poderá ser rea-
lizado mediante parceria com tribunais de contas ou órgãos de 
apoio às micro e pequenas empresas.

Finalmente, o Projeto determina que o Poder Executivo Fe-
deral designará órgão da administração pública federal responsá-
vel: a) pela promoção de campanha de abrangência nacional de 
fomento à cultura da transparência e integridade nas compras pú-
blicas; b) pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao 
desenvolvimento de práticas relacionadas a contratações públicas; 
e c) pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da adminis-
tração pública federal.

37  OCDE (2021), Combate a cartéis em licitações no Brasil: Uma revisão das Compras 
Públicas Federais.
https://www.oecd.org/competition/fighting-bid-rigging-in-brazil-a-review-of-federal-publi-
cprocurement.
htm.
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Principais pontos

• Cria códigos de conduta específicos para os agentes 
de contratação com normas sobre gestão de conflitos 
de interesse, recebimento de presentes, transparência, 
e sigilo de informações sensíveis, bem como as sanções 
aplicáveis ao seu descumprimento;

• Determina que o Poder Público promoverá capacitação 
específica para microempreendedores e micro e peque-
na empresas sobre o processo de licitação e de contrata-
ções públicas;

• Fortalece os programas de capacitação para agentes de 
contratação  já existentes, tornando-lhes permanentes, e 
cria capacitação específica para combate a cartéis.

Problemas que pretende resolver

• Agentes de contratação pública mal preparados e vul-
neráveis à corrupção;

• Falta de  uma cultura de integridade no setor público.
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PL 252/2022 (Câmara dos Deputados); PL 238/2022 (Senado)

PROJETO DE LEI Nº          , DE 2022

Dispõe sobre normas de integridade e 
capacitação nas contratações públicas 
da União.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas de transparência 
e integridade nas contratações públicas.

Parágrafo único. Aplica-se esta lei à administração di-
reta e indireta de todos os Poderes e órgãos autônomos da União, 
no âmbito de suas respectivas competências.

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - Contratações públicas: contratações de bens, obras, 
serviços e fornecimentos pelas Administrações Públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios;

II - Agente de contratação: pessoa designada pela 
autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados 
públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para 
tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso 
ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades 
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necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

III - Código de conduta de contratações públicas: con-
junto de regras e valores para orientar e disciplinar a conduta dos 
agentes de contratação, de modo a mitigar riscos de corrupção e 
erros no processo de contratação pública.

Art. 3º O Poder Público estabelecerá códigos de con-
duta específicos para os agentes de contratação. 

§ 1º Os códigos de conduta de contratações públicas 
conterão, entre outros aspectos, normas sobre gestão de conflitos 
de interesse, recebimento de presentes, transparência, e sigilo de 
informações sensíveis, bem como as sanções aplicáveis ao seu 
descumprimento.

§ 2º As normas dos códigos de conduta de contratações 
públicas buscarão, entre outras finalidades, mitigar os riscos 
específicos relacionados às características e à complexidade do 
processo de compras públicas.

§ 3º Cabe ao Tribunal de Contas da União estabelecer 
diretrizes, guias e modelos de Códigos de Conduta aplicáveis a 
diferentes realidades, bem como campanhas e treinamentos que 
visem a sua disseminação. 

Art. 4º O Poder Público promoverá capacitação espe-
cífica para microempreendedores individuais, as microempresas e 
as empresas de pequeno porte sobre o processo de licitação e de 
contratações públicas, a fim de promover o desenvolvimento local 
e a concorrência em licitações.

Parágrafo único. A capacitação poderá ser realizada 
mediante parceria com os tribunais de contas ou órgãos e entida-
des públicas e privadas de apoio às micro e pequenas empresas.
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Art. 5º O Poder Executivo Federal designará órgão da 
administração pública federal responsável:

I - pela promoção de campanha de abrangência na-
cional de fomento à cultura da transparência e integridade nas 
compras públicas;

II - pelo treinamento de agentes públicos no que se 
refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas a contratações 
públicas;

III - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbi-
to da administração pública federal.

Art. 6º A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte alterações:

“Art. 173. .............................

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

§ 1º Os tribunais de contas promoverão 
capacitação específica para os agentes de contratação 
e seus auxiliares sobre o combate a cartéis em 
licitações.

§ 2º As capacitações de que trata o caput e o § 1º 
deste artigo:

I – poderão ser realizadas mediante parceria com o 
Tribunal de Contas da União (TCU) ou outros órgãos 
ou entidades públicas de fiscalização e controle ou 
com atuação no combate a cartéis;

II – serão realizadas de forma permanente, abrangen-
te e de longo prazo, inclusive com cursos de atualiza-
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ção, não se limitando a iniciativas isoladas;

III – serão obrigatórias para todos os servidores direta-
mente envolvidos em contratações públicas;

IV – integrarão a estratégia de profissionalização do 
pessoal responsável por compras públicas.” (NR)

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publi-
cação.

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto determina uma série de medidas 
para fomentar a integridade e o combate à corrupção no processo 
de contratação pública. A proposta dispõe sobre códigos de con-
duta, programas de capacitação de agentes de contratação e ca-
pacitação de pequenos licitantes. 

Quanto aos códigos de conduta, temos que, além das 
normas aplicáveis em todo o serviço público, regras específicas 
para servidores que atuem nas compras podem mitigar os riscos 
específicos relacionados à complexidade e às características do 
processo de compras públicas. França, Canadá e Áustria são exem-
plos de países com códigos de conduta específicos para os agen-
tes públicos que realizam contratos.

Ainda, a previsão de capacitação de pequenas em-
presas, a ser promovida como o auxílio dos tribunais de contas ou 
de entidades de apoio aos pequenos empreendedores, é de fun-
damental importância para tornar o processo licitatório mais con-
corrido, gerando eficiência e promovendo o desenvolvimento local. 

Ademais, a previsão de capacitação dos agentes de 
contratação sobre combate a cartéis em licitações é providência 
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em consonância com as diretrizes da OCDE, que recomendam 
que as agências públicas treinem regularmente seu pessoal em 
compras públicas e em combate a cartéis em licitações. Assim, for-
talecem-se os programas de capacitação para agentes de contra-
tação já existentes, tornando-lhes permanentes, e cria-se capacita-
ção específica para combate a cartéis.

Ante o exposto, conclamamos os nobres Pares à apro-
vação do presente projeto de lei.
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13. Sanções contra a corrupção

Com o objetivo de desestimular a prática de atos de cor-
rupção pelas pessoas jurídicas, esta proposta inclui na Lei Anticor-
rupção (Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013) três novas possi-
bilidades de sanções em decorrência da prática de atos lesivos à 
Administração Pública nacional ou estrangeira. 

Na legislação atual, a pessoa jurídica infratora está sujeita a 
perdimento dos bens, dissolução compulsória, suspensão ou inter-
dição parcial de suas atividades, e proibição de receber incentivos, 
subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou en-
tidades públicas e de instituições financeiras públicas ou contro-
ladas pelo poder público, pelo prazo máximo de 5 anos. Acrescen-
tamos então as seguintes penalidades, as quais foram sugeridas 
também pelo grupo Unidos contra a Corrupção38:

1) Declaração de inidoneidade e consequente proibição de 
contratar com o Poder Público pelo prazo mínimo de 3 e 
máximo de 5  anos;

2) Proibição de obter parcelamento de tributos federais; e 

3) Cancelamento de incentivos fiscais ou subsídios públicos.

Dessa forma, buscamos aumentar os custos dos crimes 
cometidos por pessoas jurídicas ao incluir novas sanções admi-
nistrativas rol de possíveis penalidades, e assim desestimular os 
atos lesivos à Administração Pública. Vale salientar que as novas 
penalidades têm grande potencial de desestímulo, primeiramente 
porque a proibição de contratar com a Administração Pública pos-
sui impacto relevante para empresas que dependem da relação 
com o Poder Público para suas atividades. No mesmo sentido, o 
cancelamento de incentivos e subsídios é considerada uma das 
sanções anticorrupção mais efetivas pela OCDE.

38  Mohallem MF.,   Brandão B.,  Oliveira, ICV., France GJ., Aranha AL., Martini M., Angélico 
F.,  Wanick L. (2018)  Novas medidas contra a corrupção
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/23949
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Principal ponto

• Necessidade de aprimoramento da Lei Anticorrupção 
para desestimular a prática de crimes e ampliar as pos-
sibilidades de sanções administrativas para pessoas jurí-
dicas.

Problemas que pretende resolver

• Altera a Lei Anticorrupção para incluir três possibilida-
des de sanções administrativas em decorrência da práti-
ca de atos lesivos à Administração Pública;

• Foram acrescentadas as penalidades de declaração 
de inidoneidade e proibição de contratar com o Poder 
Público, proibição de obter parcelamento de tributos fe-
derais e cancelamento de incentivos fiscais ou subsídios 
públicos.
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PL 4517/2021 (Câmara dos Deputados); PL 4509/2021 (Senado)

PROJETO DE LEI Nº          , de 2021

Altera a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013, para incluir novas possibilidades de 
sanções administrativas em decorrência 
da prática de atos lesivos à Administra-
ção Pública nacional ou estrangeira.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º O art. 19 da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 19......................

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

V – declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública pelo 
prazo mínimo de 3 (três) e máximo de 5 (cinco) 
anos; 

VI – proibição de obter parcelamento de tri-
butos federais por elas devidos.

VII – cancelamento de incentivos fiscais ou 
subsídios públicos previamente concedidos.” 
(NR)
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICAÇÃO

Altera-se a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei 
Anticorrupção), para incluir três possibilidades de sanções admi-
nistrativas em decorrência da prática de atos lesivos à Administra-
ção Pública nacional ou estrangeira previstos no art. 5º do mesmo 
diploma. Conforme legislação atual, a pessoa jurídica infratora está 
sujeita às ações que especifica, incluindo perdimento dos bens, 
dissolução compulsória e outras.

Visando aprimorar a legislação e desestimular a práti-
ca de atos de corrupção pelas pessoas jurídicas, foram acrescenta-
das as penalidades de declaração de inidoneidade e proibição de 
contratar com o Poder Público, proibição de obter parcelamento 
de tributos federais e cancelamento de incentivos fiscais ou subsí-
dios públicos.

A proibição de contratação com a Administração tem 
impacto relevante para empresas que dependem da relação com 
o Poder Público para suas atividades. No mesmo sentido, o cance-
lamento de incentivos e subsídios é considerada uma das sanções 
mais efetivas pela OCDE. Todas essas medidas foram sugeridas 
pelo grupo Unidos contra a Corrupção no trabalho denominado 
Novas Medidas contra Corrupção.

Considerando a relevância da proposição, contamos 
com a sua boa acolhida pelos nobres Pares.
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F. NOMEAÇÕES EM CARGOS PÚBLICOS

14. Conceitos Jurídicos Indeterminados

Reputação ilibada, notável saber jurídico e outros atributos 
são exigidos pela Constituição Federal, para a investidura em vários 
cargos nos tribunais, nos Conselhos Nacionais de Justiça e do Mi-
nistério Público, bem como no cargo de Advogado-Geral da União. 
No entanto, sobretudo diante da subjetividade dessas expressões, 
tais exigências constitucionais terminam por cair no vazio, uma 
vez que dependem da interpretação das autoridades, órgãos e 
instituições participantes do processo decisório de indicação e no-
meação. 

A forma leniente como a Constituição de 1988 trata as pré‐
qualificações desses agentes contribui para a politização, por 
exemplo, dos Tribunais de Contas. As exigências constitucionais 
se restringem a aspectos formais (ter entre 35 e 70 anos de idade 
e dez anos de experiência profissional correlata) e a questões de 
difícil verificação, como “idoneidade moral”, “reputação ilibada” e 
“notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e finan-
ceiros ou de administração pública”.

Segundo estudo da Transparência Brasil, de cada dez con-
selheiros dos Tribunais de Contas, seis são ex‐políticos, dois sofrem 
processos na Justiça ou nos próprios Tribunais de Contas e 1,5 é 
parente de algum político local39. O estudo analisou 238 conse-
lheiros, e desses, 47 (20%) possuíam ocorrências na Justiça ou nos 
próprios Tribunais de Contas. Ademais, doze conselheiros já foram 
condenados na Justiça ou em Tribunais de Contas, um deles por 
homicídio e seis por improbidade administrativa. Punições da Jus-
tiça Eleitoral também foram aplicadas a três e outros três tiveram 
contas julgadas irregulares por Tribunais de Contas.

39 Sakai, J; Paiva, N. (2014). Quem são os conselheiros dos Tribunais de Contas? Transparência 
Brasil. https://www.transparencia.org.br/downloads/publicacoes/tbrasiltribunaisdecontas2016.
pdf.
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 Os demais respondiam pelas mais diversas condutas, como 
improbidade administrativa, peculato, acumulação indevida de 
cargos ou salários, nepotismo, corrupção passiva, crimes eleitorais, 
crimes contra o sistema financeiro, falsidade ideológica, formação 
de quadrilha, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

É razoável afirmar que expressões como idoneidade moral, 
reputação ilibada, notável ou notório saber jurídico de fato possuem 
zonas de incerteza quanto ao seu significado. Contudo, há também 
zonas de certeza quanto ao enquadramento de determinadas 
realidades nos referidos conceitos. Por exemplo, não faz sentido 
supor que detenha idoneidade moral e reputação ilibada alguém 
que seja considerado inelegível. Os casos mencionados pelo estu-
do da Transparência Brasil também claramente não se enquadram 
nos conceitos de “Idoneidade moral” e “reputação ilibada”.

Acreditamos que tal descaso com que muitas vezes as in-
dicações para cargos importantes da estrutura do Estado são 
tratadas acontecem devido à facilidade com que o exame das 
respectivas indicações se transforma numa decisão puramente in-
terpretativa. Em outras palavras, devido à ausência de uma maior 
precisão nos conceitos de idoneidade moral, reputação ilibada, 
notável ou notório saber jurídico.

 Esse cenário cria condições para o tratamento diferenciado 
de situações semelhantes, já que não há mecanismo de controle 
das decisões. Assim, a pessoa indicada para um determinado car-
go pode ter o seu nome rejeitado, a despeito de se encontrar em 
situação equivalente à de outra pessoa cuja indicação para cargo 
idêntico tenha sido aprovada. 

Ainda, o uso de expressões vagas dificulta o controle judicial 
de legalidade dos atos de indicação e nomeação aos cargos, espe-
cialmente porque o Poder Judiciário tende a interpretar o caráter 
fluido de tais expressões como a concessão, aos tomadores de de-
cisão, de uma ampla margem de escolha.
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Nesse sentido, o presente projeto pretende tornar mais 
claro e objetivo os termos constitucionais, definindo o que são as 
expressões: notório e notável saber jurídico, idoneidade moral, 
reputação ilibada e conduta ilibada, todas elas identificadas como 
requisitos para a investidura em cargos importantes. De tal modo, 
esperamos contribuir para uma seleção mais criteriosa para os 
cargos públicos nos tribunais, nos Conselhos Nacionais de Justi-
ça e do Ministério Público, e na Advocacia-Geral da União.

Principais pontos

• Fornece elementos e critérios mais precisos para iden-
tificar as expressões da Constituição Federal:

 O  Notório saber jurídico: o domínio de conhecimen-
tos técnico-jurídicos que possa ser objetivamente com-
provado por meio do exercício de cargos ou funções, 
públicos ou privados, que os demandem, da titulação 
acadêmica do indicado, de sua produção científica, de 
sua aprovação em concursos públicos na área do Direi-
to, do recebimento de premiações, ou por outras formas 
igualmente hábeis de atestá-lo;

 O  Notável saber jurídico: o notório saber jurídico reco-
nhecido doutrinária, acadêmica ou jurisprudencialmen-
te pela sua excelência ou influência sobre a comunidade 
jurídica;

 O  Idoneidade moral: adequação da conduta pública 
e privada do indicado aos princípios éticos e aos padrões 
morais socialmente exigidos dos agentes públicos;

 O  Reputação ilibada: o amplo reconhecimento social 
da idoneidade moral do indicado;

 O  Conduta ilibada: o comportamento que permite 
qualificar o indicado como moralmente idôneo.
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• Gera presunção de inidoneidade moral nos casos de 
inelegibilidade, com exceção dos analfabetos e inalistá-
veis.

Problemas que pretende resolver

• A Constituição prevê como requisitos para investidu-
ra em determinados cargos a presença de reputação e 
conduta ilibada, notável e notório saber jurídico, idonei-
dade moral;

• Ausência de critérios objetivos para caracterização des-
ses conceitos indeterminados;

• Levantamento realizado pela Transparência Brasil, em 
2014, identificou que de cada 10 conselheiros de todos os 
tribunais de contas do país, 6 são ex-políticos, 2 sofrem 
processo na justiça ou nos próprios tribunais de contas e 
1,5 é parente de algum político local.
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PL 4518/2021 (Câmara dos Deputados); PL 4508/2021 (Senado)

PROJETO DE LEI Nº       , DE 2021

Dispõe sobre os requisitos intelectuais e 
éticos exigidos pela Constituição Federal 
para o provimento de cargos públicos 
nos tribunais, conselhos nacionais e no 
Poder Executivo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Consideram-se, para efeito das exigências 
constantes da Constituição Federal quanto à investidura em car-
gos e funções públicas:

I – notório saber jurídico: o domínio de conhecimen-
tos técnico-jurídicos que possa ser objetivamente comprovado por 
meio do exercício de cargos ou funções, públicos ou privados, que 
os demandem, da titulação acadêmica do indicado, de sua pro-
dução científica, de sua aprovação em concursos públicos na área 
do Direito, do recebimento de premiações, ou por outras formas 
igualmente hábeis de atestá-lo;

II – notável saber jurídico: o notório saber jurídico re-
conhecido doutrinária, acadêmica ou jurisprudencialmente pela 
sua excelência ou influência sobre a comunidade jurídica;

III – idoneidade moral: adequação da conduta pública 
e privada do indicado aos princípios éticos e aos padrões morais 
socialmente exigidos dos agentes públicos;

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2313078
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/151376
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IV – reputação ilibada: o amplo reconhecimento so-
cial da idoneidade moral do indicado;

V – conduta ilibada: o comportamento que permite 
qualificar o indicado como moralmente idôneo.

Parágrafo único. Aplica-se aos cargos que exijam no-
tórios conhecimentos em áreas distintas do Direito a definição do 
inciso I do caput deste artigo, adaptada ao respectivo âmbito ma-
terial. 

Art. 2º. Sem prejuízo de outras situações, geram pre-
sunção de inidoneidade moral para os fins desta Lei aquelas des-
critas no inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, ressalvada a alínea a do mesmo inciso. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

JUSTIFICAÇÃO

É do conhecimento público o descaso com que 
muitas vezes as indicações para cargos importantes da estrutura 
do Estado são tratadas. Reputação ilibada, notável saber jurídico 
e outros atributos são exigidos pela Constituição Federal, para 
a investidura em vários cargos nos tribunais, nos Conselhos 
Nacionais de Justiça e do Ministério Público, bem como no cargo 
de Advogado-Geral da União. No entanto, sobretudo em face da 
textura aberta de tais expressões, as exigências constitucionais 
findam por cair no vazio, dependentes que são do juízo elástico das 
autoridades, órgãos e instituições partícipes do processo decisório 
de indicação e nomeação. 

Não negamos que expressões como idoneidade mo-
ral, reputação ilibada, notável ou notório saber jurídico comportem 
zonas de incerteza quanto ao seu alcance semântico dos concei-
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tos que procuram veicular. Contudo, há também zonas de certeza 
positiva e negativa quanto ao enquadramento de determinadas 
realidades nos referidos conceitos. Por exemplo, não faz sentido 
supor que detenha idoneidade moral e reputação ilibada alguém 
que seja considerado inelegível, em decorrência de conduta de-
sestimada pela própria legislação.

Acreditamos que muito da postura leniente quanto à 
aferição dos mencionados requisitos constitucionais para a inves-
tidura em cargos relevantes se deve à facilidade com que o exame 
das respectivas indicações se transforma num juízo puramente 
discricionário, para o que contribui decisivamente a vagueza e in-
determinação das expressões utilizadas pelo constituinte. 

A ausência de uma maior precisão conceitual pode 
dar ensejo a duas ordens de problemas. De um lado, cria condições 
para o tratamento diverso de situações equivalentes, já que não há 
mecanismo de controle das decisões. Assim, pessoa indicada para 
um determinado cargo pode ter o seu nome rejeitado, a despeito 
de se encontrar em situação equivalente à de outra pessoa cuja 
indicação para cargo idêntico tenha sido aprovada. 

De outro lado, o uso de expressões vagas dificulta o 
controle judicial de legalidade dos atos de indicação e nomeação, 
haja vista a tendência do Poder Judiciário de interpretar o caráter 
fluido de tais expressões como a concessão, aos partícipes do pro-
cesso decisório de escolha, de uma ampla margem de discrição, 
imune ao escrutínio jurisdicional de sua validade. Ora, tal estado de 
coisas importa, ao fim e ao cabo, negar força normativa à própria 
Constituição. Pensar que o constituinte lançou certas expressões 
na Carta Magna por mero diletantismo, com o simples intuito de 
adorná-la, sem que de seu uso pudesse provir qualquer conse-
quência, não é levar a sério o Texto Constitucional.

Não deixando de reconhecer a dificuldade em pre-
cisar os termos utilizados pelo constituinte, o presente projeto 
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pretende densificar os respectivos preceitos constitucionais, ofe-
recendo definição para as expressões notório e notável saber jurí-
dico, idoneidade moral, reputação ilibada e conduta ilibada, todas 
elas identificadas como requisitos para a investidura em cargos de 
relevo.

Com a convicção de que as inovações propostas con-
tribuirão para tornar mais criteriosa a seleção de candidatos aos 
mencionados cargos, solicitamos o apoio de nossos Pares para sua 
aprovação. 
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PERGUNTAS FREQUENTES

A. TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

1. Transparência do Beneficiário Final

1) Como a transparência do beneficiário final ajuda a com-
bater a corrupção?  

Para escapar de investigações e esconder irregularidades 
financeiras, como lavagem de dinheiro, muitas vezes os ato-
res corruptos escondem sua identidade utilizando várias 
pessoas jurídicas sucessivas. O beneficiário final, no intuito 
de, por exemplo, obter lucros ilegais sem revelar sua identi-
dade, constitui uma empresa, que constitui outra empresa, 
e assim sucessivamente, como uma boneca russa, de modo 
a dificultar a identificação da pessoa que se beneficia de 
fato das transações. 

Ao se exigir o cadastro do beneficiário final, juntamente 
com a disponibilização desses dados, facilita-se a investiga-
ção e a identificação de irregularidades por meio de análise 
e cruzamento de dados. Com os dados públicos, a fiscaliza-
ção poderá ser feita não só pelos órgãos fiscalizatórios, mas 
também por membros da sociedade civil, jornalistas inves-
tigativos e cientistas de dados. 

2) Existem casos de corrupção que foram descobertos gra-
ças à transparência do beneficiário final?

Sim, grandes casos de corrupção já foram descobertos nos 
primeiros países que adotaram a medida. No Reino Unido, o 
registro público de beneficiário final foi utilizado por jorna-
listas e por organizações da sociedade civil para descobrir 
redes de corrupção utilizadas pelos governos, como o gran-
de caso de lavagem de dinheiro e suborno chamado “La-
vanderia do Azerbaijão”, um esquema que envolveu quase 3 
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bilhões de dólares40.

Na Eslováquia, organizações da sociedade civil identifica-
ram que 191 dos beneficiários finais de empresas que con-
trataram com o Poder Público eram também autoridades 
públicas, o que pode ser um indício de conflito de interesses 
quando se trata do processo de contratações públicas. 

3) Quais dados devem ser declarados?

O nome da entidade; no caso de sociedades comerciais, a 
identificação dos titulares de capital social;  o declarante, in-
cluindo o nome, documento de identificação, endereço e a 
qualidade em que atua; e o e-mail institucional. Também 
deve constar na declaração informações básicas sobre os 
beneficiários finais, como: nome completo; data de nasci-
mento; CPF ou passaporte; nacionalidade; endereço resi-
dencial; data em que a pessoa natural indicada se tornou 
beneficiário final; condições que a tornam beneficiário final 
(ex.: 20% do capital); e-mail e explicação fundamentada caso 
a entidade não possua um beneficiário final.

4) Quais dados devem ser disponibilizados publicamente?

Relativamente aos beneficiários finais: o nome completo, o 
ano de nascimento, a nacionalidade, o país de residência, as 
condições que o tornam beneficiário final, e o CPF (oculta-
dos os três primeiros e os dois últimos dígitos).

Relativamente às entidades: o CNPJ, a firma ou denomina-
ção, a natureza jurídica, a sede, o número do Cadastro Na-
cional de Atividades Econômicas e o identificador único de 
entidades jurídicas (LEI), quando relevante.

40 Harding L., Barr C., Nagapetyants D.(2017) Everything you need to know about the 
Azerbaijani Laundromat
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/04/everything-you-need-to-know-about-the-a-
zerbaijani-laundromat
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5) As empresas brasileiras arcarão com algum custo decor-
rente da proposta?

Não. A declaração é gratuita, eletrônica e simplificada. O 
projeto determina que  a Secretaria da Receita Federal deve 
aprimorar o sistema eletrônico para o preenchimento faci-
litado dos dados do Quadro de Sócios e Administradores 
(QSA) das Pessoas Jurídicas, além de produzir, em articu-
lação com o Departamento de Registro Empresarial e In-
tegração, manuais e orientações para facilitar ao máximo o 
procedimento de declaração.  Ademais, o projeto é claro ao 
estabelecer que a Secretaria da Receita Federal, juntamente 
com o Departamento de Registro Empresarial e Integração 
da Secretaria de Governo Digital, garantirá a simplificação, 
modernização e desburocratização do processo de declara-
ção do beneficiário final.

6) Por que foi estabelecido o valor de 15% de capital ou de 
direito de voto para definir o beneficiário final?

Muitos países definem o percentual de 25%. Entretanto, gru-
pos da sociedade civil pressionam para limites mais baixos, 
clamando até mesmo que possuir uma ação da empresa 
baste para configurar a pessoa como beneficiário final. Há 
essa cobrança devido à facilidade com que os criminosos 
se adaptam à legislação. Há um caso, por exemplo, de um 
banqueiro do Cazaquistão, Ablyazov, que utilizou várias en-
tidades que detinham 9,5 a 9,96% de participação para evi-
tar passar o limite de 10% que era o exigido para registro em 
seu país41. Além disso, de acordo com uma análise da Global 
Witness, quase 1 em cada 10 empresas no Reino Unido alega 
não ter proprietário beneficiário, o que é plausível dado o li-
miar de 25%42. Assim, nossa proposta busca  um meio termo 
ao definir o valor de 15%.

41  Open Government Partnership (2019) Open government partnership global report: 
democracy beyond the ballot box. First Edition https://www.opengovpartnership.org/wp-con-
tent/uploads/2019/09/Global-Report_Volume-1.pdf
42  Idem.
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7) A medida vale para todas as empresas ou somente àque-
las que contratam com o Poder Público?

A medida vale para todas as sociedades civis e comerciais, 
associações, cooperativas, fundações, sujeitos ao direito bra-
sileiro ou ao direito estrangeiro, que exerçam atividade ou 
pratiquem ato ou negócio jurídico em território nacional 
que determine a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) junto à Secretaria da Receita Federal; além 
dos representantes de entidades internacionais ou de direi-
to estrangeiro que exerçam atividade no Brasil. Ou seja, vale 
para todas as empresas e não apenas para as que contratam 
com o Poder Público.

8) A transparência do beneficiário final é adotada em outros 
países? 

Sim. Atualmente, a medida já existe em alguns países eu-
ropeus, como Reino Unido, Portugal, Eslovênia e Ucrânia. A 
medida faz parte da Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro da 
União Europeia, e a tendência é que cada vez mais países 
não só registrem os beneficiários finais, como tornem os da-
dos públicos.

9) Como o setor empresarial reagiu à medida em outros paí-
ses?

Os registros públicos de beneficiários finais ajudam as em-
presas e governos a cumprir suas obrigações de diligência e 
gestão de riscos. Para as empresas, as informações são úteis 
para evitar a violação dos regulamentos existentes e o risco 
de sanções, além de ajudar investidores a tomar decisões 
quando estes consideram investir em uma empresa.

A Pesquisa Global de Fraude conduzida em 2016 pela Ernst 
& Young constatou que 91% dos executivos seniores acredi-
tam que é importante conhecer os beneficiários finais das 
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entidades com as quais fazem negócios43.

Vale ressaltar também que no Reino Unido, o Instituto de 
Diretores, que representa mais de 38.000 líderes empresa-
riais, incentivou o impulso inicial do governo britânico para 
que o G8 adotasse a transparência do beneficiário final44.

10)  Como será feita a checagem dos dados pelas autorida-
des públicas?

A Receita Federal, em articulação com o Departamento de 
Registro Empresarial e Integração (DREI), realizará ações de 
verificação e checagem a respeito da fidedignidade dos da-
dos informados. As ações poderão ser realizadas através do 
cruzamento do banco de dados de beneficiários finais com 
os bancos de dados da administração pública, respeitando-
-se a Lei Geral de Proteção de Dados.

43  Idem.
44  Idem.
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2. Teste de Dano e Interesse Público

1) A Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de 
Dados são incompatíveis no que diz respeito à proteção 
de dados pessoais?

Não. As duas legislações fornecem elementos necessários 
para que a disponibilização de informações de interesse pú-
blico não seja prejudicada pela proteção de dados pessoais. 
Assim, definem-se regras de sigilo a informações pessoais, 
anonimização de dados e responsabilização para os casos 
de uso indevido de informações. Atualmente, há consenso 
sobre a compatibilização da LAI e LGPD e qualquer tentativa 
de sobreposição das legislações deve ser interpretada como 
uso equivocado dos conceitos disponíveis legalmente.

2) Quem aplicará o teste de dano e interesse público?

O Projeto de Lei define que o ônus da prova de dano e inte-
resse público recai sobre o agente público responsável pelo 
fornecimento da informação.

3) Quais elementos deverão ser demonstrados no teste de 
dano e interesse público?

O projeto de lei define que deverão ser demonstrados os se-
guintes elementos:

I - que a aplicação da exceção do sigilo é legítima e estrita-
mente necessária;

II - que a divulgação da informação poderá causar dano real, 
demonstrável e identificável a um interesse protegido por 
lei; 

III - que  o risco  e  o  grau  de  tal  dano  é  maior  do  que  o  
interesse público  na  divulgação  da  informação;

IV - que não há um meio alternativo de conhecer a informa-
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ção que seja menos lesivo ao interesse público.

4) Como o cidadão terá acesso ao resultado do teste de 
dano e interesse público?

O projeto de lei define que a eventual negativa de acesso à 
informação deve ser acompanhada pelo resultado do teste 
de dano.
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3. Regulamentação das Frentes Parlamentares

1) O que são as Frentes Parlamentares? 

Segundo o site da Câmara dos Deputados45, as Frentes Par-
lamentares, ou Bancadas Temáticas, são associações de 
parlamentares de vários partidos para debater sobre de-
terminado tema de interesse da sociedade. Elas podem ser 
compostas apenas por deputados, apenas por senadores, 
ou mistas, formadas por ambos. Das Frentes que se desta-
cam, citamos as da Segurança Pública (Bancada da Bala), 
Evangélica e da Agropecuária (Ruralista). Outras conhecidas 
são as Frentes em defesa da Educação, de Furnas e dos Mu-
nicípios Brasileiros.

2) Existe diferença entre Frentes Parlamentares e lobby?

Devido à falta de regulação sobre o lobby e frentes parla-
mentares, é difícil distinguir as duas atividades. De maneira 
geral, entende-se por lobby, ou representação de interesses, 
a atividade de pressão de um grupo organizado sobre polí-
ticos e poderes públicos. Dessa forma, as frentes parlamen-
tares podem ser entendidas como uma das formas de se 
fazer lobby, focado em um determinado tema, no âmbito 
do Legislativo.

3) As Frentes Parlamentares são legítimas?

Sim. No contexto da democracia representativa brasileira, as 
Frentes representam legítimos interesses da sociedade civil 
e um instrumento democrático de promoção de interesses. 
O problema consiste na ausência de regras que as discipline 
e na falta de transparência sobre suas atividades e financia-
mento.

45  https://www2.camara.leg.br/deputados/frentes-e-grupos-parlamentares.
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4) Quais regras existem hoje acerca das Frentes?

Atualmente, a única regra que dispõe sobre as Frentes Par-
lamentares é o Ato da Mesa nº 69, de 2005, da Câmara dos 
Deputados46. De acordo com ela, para que seja constituída, 
a Frente Parlamentar deve registrar um requerimento, con-
tendo: composição de pelo menos um terço de membros 
do Poder Legislativo (deputados e senadores); indicação do 
nome da Frente Parlamentar; e representante responsável 
por prestar as informações. 

5) Por que um Projeto de Resolução, e não um Projeto de 
Lei?

Porque a proposta trata de regras de funcionamento (inter-
na corporis) à Câmara, ao Senado e ao Congresso Nacional. 
Dessa forma, cabe a um Projeto de Resolução do Senado 
(PRS) regulamentar as Frentes constituídas no Senado, e a 
um Projeto de Resolução da Câmara (PRC) regulamentar as 
Frentes constituídas na Câmara. Já um projeto de lei implica 
uma proposição que é apreciada pelas duas Casas do Con-
gresso Nacional e depois submetida à sanção ou veto pelo 
Presidente da República: nesse passo, conduz necessaria-
mente a uma ofensa à separação dos poderes, pois concede 
ao Chefe de um Poder, o Executivo, o direito de intervir no 
funcionamento interno de outro, o Legislativo, o que implica 
flagrante inconstitucionalidade.

6) Quais informações devem ser publicadas sobre as Fren-
tes?

A finalidade e a composição da Frente Parlamentar; a iden-
tificação das pessoas físicas e jurídicas que a financiaram, 
contendo sua denominação social, sede, identificação de 
seu representante legal e discriminação dos valores e das 

46 Câmara dos Deputados. (2005) Legislação Informatizada - ATO DA MESA Nº 69, DE 
10/11/2005
https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2005/atodamesa-69-10-novembro-
-2005-539350-publicacaooriginal-37793-cd-mesa.html



154

atividades realizadas, e no caso de pessoa jurídica, os finan-
ciadores da instituição, contendo nome completo e número 
de CPF; e relatório anual com descrição dos trabalhos rea-
lizados na Casa, resultados alcançados pela Frente Parla-
mentar e prestação de contas dos valores recebidos.
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4. Transparência de Dados Rurais

1) Qual a relação entre corrupção e grilagem de terras?

Os esquemas de grilagem de terras envolvem uma série de 
atos de corrupção, como suborno, fraude de documentos, 
conluios, extorsão e lavagem de dinheiro. É prática comum, 
por exemplo, fraudar documentos para dar uma aparência 
de legalidade à terra grilada, cumprir os requisitos legais 
para atos registrais e alterar ilegalmente a localização ou os 
limites de um imóvel. Também é recorrente cadastrar um 
imóvel em nome de um laranja para escapar de sanções por 
infrações ambientais. O relatório da Transparência Interna-
cional explica detalhadamente como a corrupção e a grila-
gem estão interligadas47.

2) Como a transparência dos dados cadastrais rurais pode 
ajudar no combate à grilagem?

A fiscalização sobre a posse legal de terras e a governança 
fundiária pode ir além do controle feito pelos órgãos públi-
cos e ser realizada também pela sociedade civil48. Para isso, 
é fundamental aprimorar a transparência dos cadastros e 
sistemas de informação dos órgãos públicos do sistema de 
administração de terras, garantindo a disponibilização inte-
gral e em formato aberto dos dados na internet, incluindo as 
informações de identificação dos posseiros e proprietários. 
Assim, membros da sociedade civil podem atuar também 
na fiscalização, por meio da análise e cruzamento de dados 
em busca de indícios de irregularidades. 

3) O que são o CAR, CCIR, SNCR e SIGEF?

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi criado pelo novo Có-
digo Florestal para integrar as informações ambientais e 

47  https://transparenciainternacional.org.br/grilagem.
48  Transparency International (TI). Land and Corruption Topic Guide. Berlin: Transparen-
cy International, 2018a.
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geoespaciais dos imóveis rurais, com condições de criar 
uma base de dados para controle, monitoramento e plane-
jamento ambiental e econômico, assim como combate ao 
desmatamento. A inscrição no CAR é necessária para diver-
sos processos administrativos ambientais.

O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) é docu-
mento obrigatório para acessar crédito nos bancos e operar 
qualquer ato registral associado ao imóvel.

O Sistema Nacional do Cadastro Rural (SNCR), sob a respon-
sabilidade do INCRA49, fornece informações literais sobre o 
ocupante e as características do imóvel e é necessário para 
obter o CCIR.

O Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) é uma plataforma 
eletrônica criada para proporcionar uma base de dados es-
paciais para a certificação do georreferenciamento do perí-
metro de imóveis rurais.

4) Os documentos cadastrais, como o CAR e o SNCR, dão 
direito de propriedade sobre o imóvel?

Não, a inscrição de um imóvel em um cadastro tem papel 
apenas informativo e de apoio à administração pública, e 
não proporciona nenhum direito de propriedade. A compro-
vação dos direitos de propriedade é uma função reservada 
aos Registros de Imóveis. Apesar disso, vários cadastros são 
também vulneráveis a fraudes e corrupção em esquemas 
de grilagem.

49  Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
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B. CORRUPÇÃO E GÊNERO

5. Criminalização do Suborno Sexual

1) Como o sextortion, ou suborno sexual, está ligado à 
corrupção?

O sextortion é o abuso de poder para obter um benefí-
cio sexual. Ou seja, é uma forma de corrupção na qual o 
sexo, e não o dinheiro, é a moeda do suborno. Ocorre, por 
exemplo, quando uma autoridade solicita à vítima algu-
ma vantagem sexual em troca do acesso a um serviço 
público.

2) Por que criminalizar o suborno sexual especificamen-
te se já há leis anticorrupção que criminalizam o su-
borno?

A Associação Internacional de Mulheres Juízes (IAWJ) 
destaca uma importante fraqueza no uso das leis de cor-
rupção nos casos em que o sexo é a moeda da corrup-
ção: a maioria das leis anticorrupção tende a criminalizar 
tanto a oferta como a prestação de um suborno, crimi-
nalizando, portanto, potencialmente, a vítima50. Este é o 
caso do Brasil, cujo Código Penal prevê tanto a corrup-
ção passiva (art. 317), quanto a corrupção ativa (art. 333) 
e não se pode, obviamente, classificar a entrega do ato 
sexual como forma de corrupção ativa, pois isso signifi-
caria punir a verdadeira vítima.

Outro problema é que meras leis anticorrupção sem ti-
pificar especificamente o crime de suborno sexual pode 
ter a desvantagem de não ser projetada para considerar 
a dimensão de gênero da conduta. Por exemplo, uma 
análise de vários casos processados sob as leis anticor-
rupção no Peru concluiu que as reparações por vezes 

50  United Nations Office on Drugs and Crime (2020).The time is now: addressing the 
gender dimensions of corruption
https: //www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/ THE_TIME_ IS_
NOW_2020_12_08.pdf
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eram concedidas ao Estado, e não à pessoa que sofreu 
do suborno sexual.  

3) Por que criminalizar o suborno sexual especificamen-
te se já há leis que criminalizam o assédio sexual e o 
estupro?

Há uma dificuldade quanto ao uso das leis de violência 
de gênero, que reside principalmente nas evidências do 
crime. Como os assédios e atividades sexuais coercitivas 
geralmente ocorrem sem testemunhas, pode ser difícil 
provar não apenas que elas aconteceram, mas também 
que não foram consensuais ou livres de coerção. E quan-
do as leis não prevêem situações em que os indivíduos 
cedem à coerção por uma autoridade corrupta, os juí-
zes podem considerar as vítimas como tendo consenti-
do livremente em pagar um suborno sexual, levando à 
impunidade do perpetrador.  Ademais, uma vantagem 
de processar especificamente o suborno sexual é que, 
neste contexto, a própria ocorrência de atividade sexual 
constitui um abuso de poder e um benefício indevido. 
Isto ultrapassa a questão do consentimento que muitas 
vezes resulta em casos que são descartados sob as leis 
de violência baseada no gênero51.

É importante frisar ainda que o abuso de poder para obter 
sexo ocorre na interseção de corrupção e abuso sexual. 
Isto abre a possibilidade de processar judicialmente o 
suborno sexual, seja sob as leis anticorrupção ou as de 
violência baseada no gênero, como o assédio sexual ou 
o estupro. No entanto, a ausência de uma legislação que 
vise diretamente o abuso de autoridade relacionado 
ao sexo também significa que o processo pode ser 
menos provável de ocorrer sob qualquer uma destas 
estruturas legais, pois casos de suborno sexual podem 

51  Feigenblatt H. (2020) Breaking the silence around sextortion: the links between 
power, sex and corruption. Transparency International 
https://www.transparency.org/en/publications/breaking-the-silence-around-sextor-
tion
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ser considerados fora do escopo de qualquer uma delas, 
ou pode se assumir que outra instância está mais bem 
posicionada para processar o caso. 

4) Há casos de suborno sexual no Brasil?

O suborno sexual é uma prática difícil de ser detectada, 
especialmente pelo tabu relacionado aos crimes sexuais 
e ao medo da vítima de ser estigmatizada e desacredita-
da. No Brasil ainda não há estudos sobre a recorrência da 
conduta, porém uma pesquisa do Latinobarometro de 
2019 mostrou que uma em cada cinco pessoas na Amé-
rica Latina já sofreu sextortion ou conhece alguém que 
já passou por essa situação. Além disso, um estudo de 
2017 sobre mulheres e corrupção no setor de água na 
Colômbia constatou que funcionários homens solicitam 
atos sexuais de mulheres em troca de água52.  A pesquisa 
relatou que em Bogotá mulheres são forçadas a se enga-
jar em atos sexuais com os funcionários, especialmente 
quando elas estão numa situação em que não podem 
percorrer longas distâncias para ter acesso à água. Se o 
suborno sexual ocorre na América Latina, e em um país 
vizinho tão semelhante ao nosso, tudo indica que a con-
duta ocorra bastante também no Brasil. Mais estudos na 
área de corrupção e gênero são necessários para a coleta 
de dados sobre esse grave problema, e assim possibilitar 
a formulação de políticas pública de combate a práticas 
como o suborno sexual.

5) Por que se optou por inserir o crime no Título VI da 
Parte Especial do Código penal?

Consideramos que o bem da vida primordialmente atin-
gido pela conduta designada como sextortion é a liber-
dade sexual, razão pela qual optamos por inserir a tipifi-

52  UNDP-SIWI Water Governance Facility (2017), “Women and corruption in the water 
sector: Theories and experiences from Johannesburg and Bogotá”, Water Governance Facility 
Report No. 8.
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cação da conduta no Título VI da Parte Especial do CP, 
que trata dos crimes contra a dignidade sexual.

6) Por que ainda não há legislação que criminaliza o sex-
tortion em nenhum país do mundo? 

O termo sextortion como um tipo de corrupção foi cunha-
do pela primeira vez somente em 2008, pela Associação 
Internacional de Mulheres Juízes (IAWJ). E apenas em 
2019 a pesquisa Barômetro Global de Corrupção 2019 da 
Transparência Internacional buscou dados sobre a con-
duta. Ou seja, apesar de comum, o suborno sexual per-
maneceu por muito tempo invisível para a comunidade 
anticorrupção. Contudo, recentemente o tema tem rece-
bido a devida atenção, e organizações como UNODC53 e 
a OCDE começaram a incluí-lo em suas discussões sobre 
corrupção54. Inclusive, o Grupo de Trabalho Anticorrup-
ção do G20 recomenda fortemente reconhecer que os 
benefícios sexuais podem constituir a moeda dos subor-
nos, e definir e criminalizar o sextortion é recomendada 
enfaticamente pela Transparência Internacional em seu 
relatório sobre Poder, Sexo e Corrupção55.

7) Por que se utiliza o termo em inglês – sextortion - ou 
suborno sexual em vez de extorsão sexual?

O termo sextortion para definir um tipo de corrupção só 
foi cunhado em 2008, pela Associação Internacional de 
Mulheres Juízes (IAWJ). Na língua portuguesa ainda não 
há tradução exata, e o termo “extorsão sexual” ou “sex-
torsão” no Brasil geralmente tem outro sentido, sendo 

53  Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).
54  United Nations Office on Drugs and Crime (2020).The time is now: addressing the 
gender dimensions of corruption
https: //www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/ THE_TIME_ IS_
NOW_2020_12_08.pdf
55  Feigenblatt H. (2020) Breaking the silence around sextortion: the links between 
power, sex and corruption. Transparency International 
https://www.transparency.org/en/publications/breaking-the-silence-around-sextor-
tion
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utilizado para designar o ato de ameaçar divulgar ima-
gens ou vídeos íntimos da vítima a fim de trazer algum 
benefício a quem pratica o crime. Portanto, optamos por 
usar a palavra original em inglês (sextortion) ou o termo 
suborno sexual, que mais se aproxima da prática.

8) Mesmo que o ato sexual não for praticado há crime?

Sim. Nosso Projeto de Lei estabelece que a mera con-
duta de condicionar a prestação de serviço ou a prática 
de ato de ofício à atividade sexual por parte da vítima já 
é crime. E no caso de o ato sexual ser efetivamente pra-
ticado, o crime passa a ter uma pena maior, que pode 
chegar a dez anos de prisão, a mesma pena cominada 
ao estupro simples.
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C. DETECÇÃO DE CORRUPÇÃO COM USO DE TECNOLOGIA

6. Rede Nacional de Observatórios de Despesa Pública 
(Rede-ODP)

1) Existe participação da sociedade civil nos Observatórios 
de Despesa Pública?

O ODP fundado pela CGU constituía, originalmente, um es-
paço para o exercício da cidadania, democrático e apartidá-
rio, reunindo o maior número possível de entidades repre-
sentativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir 
para a melhoria da gestão pública. Este PL retoma a prática 
ao determinar que o ODP constitui um espaço comparti-
lhado entre a administração pública e a sociedade civil, de-
mocrático e apartidário, constituído de representantes de 
entidades representativas e/ou de instituições dedicadas ao 
estudo ou à fiscalização da administração pública.

2) Como o ODP pode atuar no combate à corrupção?

Através da análise de dados e monitoramento das despesas 
do Poder Executivo, os ODPs são capazes de identificar ris-
cos de fraude, irregularidades ou mau uso dos recursos pú-
blicos.  É possível, por exemplo, apurar a existência de rela-
ções pessoais entre sócios de uma empresa e os servidores 
do órgão que a contratou, o que pode ser indício de conflito 
de interesses e fraude no processo de licitação. 

3) Os ODPs no âmbito dos Tribunais de Conta farão parte da 
Rede ODP?

Os Observatórios já existentes, sejam no âmbito das Con-
troladorias Estaduais ou dos Tribunais de Contas, poderão 
fazer parte da Rede ODP.  Também podem integrar a Rede 
os Observatórios que venham a ser implantados pelos ór-
gãos públicos com atribuição legal de prevenção de desvios 
e monitoramento das despesas públicas.
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7. Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra 
Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab)

1) O que são os Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem 
de Dinheiro?

Os laboratórios são unidades tecnológicas que atuam na 
análise de grandes volumes de dados, obtidas muitas ve-
zes através de quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico, 
para a detecção da prática de lavagem de dinheiro, de cor-
rupção e de crimes relacionados. Juntos, os laboratórios for-
mam a Rede-Lab, que também atua no compartilhamento 
de experiências, técnicas e soluções voltadas para a análise 
de dados financeiros

2) Onde estão instalados os Laboratórios?

Hoje, existem 59 laboratórios espalhados pelo país, presen-
tes nas Polícias Civis dos Estados, Ministérios Públicos Esta-
duais, Receita Federal e Polícia Federal e em outros órgãos 
parceiros, tais como Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tri-
bunal de Contas da União (TCU), Procuradoria Geral da União 
(PGU), Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), De-
fensoria Pública da União (DPU) e Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (CADE).

3) Como surgiram os Laboratórios e a Rede-Lab?

O primeiro laboratório, do DRCI/SNJ, foi instalado em 2007, 
como a realização da meta 16 da ENCCLA 2006, mediante 
um convênio entre o MJSP e o Banco do Brasil. A partir do 
sucesso do primeiro laboratório, foi iniciada, em 2009, sua 
replicação em outros órgãos federais e estaduais. Os traba-
lhos culminaram na Portaria nº 242, da SNJ, de 29 de setem-
bro de 2014, que instituiu a Rede Nacional de Laboratórios 
de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab).
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4) Se a Rede-Lab já existe, por que há necessidade de uma 
lei?

Apesar do sucesso da Rede-Lab, o fato de não haver uma 
lei ou decreto que a regulamente traz insegurança e pre-
cariedade normativa. Assim, é fundamental para o fortale-
cimento da Rede a sua institucionalização por meio de lei, 
dando-lhes status legal. Além disso, o projeto busca resol-
ver problemas que os laboratórios enfrentam, como falta de 
materiais e recursos humanos capacitados, ao assegurar-
-lhes fontes de custeio e ao abrir a possibilidade de parcerias 
com universidades e parques tecnológicos. 

5) Os Laboratórios são eficazes?

Sim. Desde a criação do primeiro laboratório, a Rede-Lab já 
identificou mais de R$ 538 bilhões em ativos com indício de 
ilicitude, além de haver analisado mais de 17 mil casos de 
corrupção, que geraram cerca de 150.000 relatórios.

6) As fontes de custeio previstas pelo Projeto são razoáveis?

Sim. Os 0,01% da receita das lotéricas já asseguraria mais de 
R$ 1,5 milhão por ano aos laboratórios.  Esse valor é consi-
derável, principalmente ao compararmos com as fontes de 
custeio atuais. Por exemplo, há uma proposta de emenda 
orçamentária,  no valor de R$ 100 mil, na Cartilha de Emen-
das Parlamentares do MJSP para o Orçamento Geral da 
União de 2021. O valor equivale a bem menos de 10% do que 
o nosso Projeto garante para o custeio da Rede-Lab. 
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D. PROMOÇÃO DA CULTURA DE INTEGRIDADE

8. Integridade nas Escolas

1) O que significa Educação para Integridade?

De acordo com a definição da OCDE, a educação para a in-
tegridade envolve inspirar comportamentos éticos e equi-
par os jovens com conhecimentos e habilidades para resistir 
à corrupção. Ou seja, por meio da educação busca-se forta-
lecer o comportamento ético e o senso de integridade pú-
blica na sociedade, que resumidamente consiste em “fazer 
o certo mesmo que ninguém esteja olhando”.

2) Por que fazer uma Semana para Integridade em vez de 
incluir diretamente o tema anticorrupção no currículo 
escolar?

Muitos sistemas de educação enfrentam o dilema de currí-
culos sobrecarregados e demandas concorrentes no tempo 
de aula, como é o caso do Brasil. Dada essa pressão sobre o 
tempo curricular, é mais apropriado realizar uma semana 
com diversas atividades de promoção da integridade, in-
cluindo assuntos transversais entre as matérias escolares e 
integrando lições de integridade pública com outros com-
ponentes curriculares. Por exemplo, é possível abordar o 
tema da prevenção da corrupção com aulas de matemática 
ou de interpretação de texto. 

3) Outros países possuem iniciativas semelhantes?

Sim. Na Áustria, por exemplo, o Departamento Federal de 
Combate à Corrupção fornece, desde 2012, treinamentos 
anticorrupção para estudantes do ensino médio e profissio-
nalizante, com idade entre 14 e 18 anos, através de eventos 
anticorrupção e oficinas de prevenção à corrupção e pro-
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moção da integridade. Outro modelo é a Coréia do Sul, cujo 
Instituto de Treinamento Anticorrupção (ACTI), sob a Comis-
são Anticorrupção e Direitos Civis, desenvolve programas de 
treinamento anticorrupção para estudantes do ensino fun-
damental e médio desde 2015.

4) Qual será o órgão responsável por realizar a Semana de 
Promoção da Educação para a Integridade?

A educação básica é competência dos governos estaduais 
e municipais, de forma que suas respectivas Secretarias da 
Educação serão responsáveis pela Semana. Porém, com o 
objetivo de não sobrecarregar as escolas, o Projeto de Lei 
também permite que sejam feitas parcerias com órgãos da 
administração pública ou entidades da sociedade civil. As-
sim, a CGU, por exemplo, que já possui programas de edu-
cação cidadã pode auxiliar no planejamento e execução das 
atividades da Semana. Além disso, o PL prevê que o Poder 
Executivo desenvolverá programas de capacitação dos pro-
fissionais da educação e de elaboração de material didático 
adequado, também no intuito de auxiliar as Secretarias da 
Educação. 

5) Somente as escolas públicas terão a Semana?

Não, o PL institui a Semana de Promoção da Educação para 
a Integridade nas escolas públicas e privadas da educação 
básica.
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9. Prêmio de Integridade Anadyr de Mendonça

1) O que é a integridade no setor público?

A CGU define integridade pública “como um conjunto de 
medidas, princípios e normas éticas que têm a finalidade 
de evitar a ocorrência de casos de fraudes e irregularidades 
dentro de uma instituição”56. Outra definição, da OCDE, en-
tende a integridade pública como “a adesão a valores, prin-
cípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o 
interesse público sobre os interesses privados no setor pú-
blico”57.

2) Como será feita a indicação ao Prêmio?

As indicações dos candidatos ao Prêmio serão realizadas via 
inscrição, conforme regulamento elaborado pelo Conselho, 
acompanhadas de justificativa e de curriculum vitae do (a) 
indicado (a) ou dos (as) responsáveis pela entidade indicada, 
além de documentação comprobatória das atividades rea-
lizadas na área de integridade pública. Os indicados devem 
ter apresentado relevante atividade de promoção de inte-
gridade.

3) Como será feita a escolha dos agraciados ao Prêmio?

O Conselho do Prêmio de Integridade Anadyr de Mendonça 
será responsável por apreciar os indicados, sobre eles deci-
dir e encaminhar os nomes dos agraciados à promulgação 
pela Mesa. Os critérios de escolha serão de acordo com o 
regulamento elaborado pelo Conselho.

56 https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/noticias/2019/04/voce-sabe-o-que-e-inte-
gridade-publica-e-qual-a-sua-importancia-para-a-administracao
57 https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/integridade-publica/
integridade-publica/saiba-mais
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4) Quem fará parte do Conselho do Prêmio de Integridade 
Anadyr de Mendonça?

Na Câmara dos Deputados, o Conselho será composto por 
um deputado ou  deputada de cada partido político com re-
presentação na Câmara, e uma entidade da sociedade civil. 
No Senado, os membros serão um Senador ou Senadora de 
cada partido político com representação na Casa, mais uma 
entidade da sociedade civil. Em ambos os casos, a composi-
ção do Conselho deve respeitar a paridade de gênero. 

5) Por que Projetos de Resolução, e não um Projeto de Lei?

Os projetos criam o Prêmio de Integridade Anadyr de Men-
donça no âmbito da Câmara e do Senado, de forma que se 
trata de um assunto interna corporis, ou seja, que devem ser 
resolvidas internamente por cada poder, sendo questões 
próprias do regimento interno das Casas. Logo, a matéria 
deve ser proposta por Projeto de Resolução, que é o meio 
destinado a regular as matérias da competência privativa 
da Câmara e do Senado.
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E. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

10. Compliance em Grandes Licitações

1) O que é o Programa de Compliance?

Os Programas de Compliance, também chamados 
de Programa de Integridade na legislação brasileira, 
tem definição no Decreto 8.420, de 18 de março de 
2015, e consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no 
conjunto de mecanismos e procedimentos internos 
de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de 
ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo 
de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e 
atos ilícitos praticados contra a administração públi-
ca, nacional ou estrangeira.

2) Qual o valor das obras de grande vulto? O que 
muda com o Projeto de Lei?

As obras, serviços e fornecimentos de grande vul-
to são aqueles cujo valor estimado supera R$ 
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). O Proje-
to de Lei cria a obrigação de implantação de Progra-
ma de Compliance para os contratos que possuam 
um quinto desse valor, ou seja, R$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões de reais).

3) Quais empresas serão impactadas com o Projeto 
de Lei?

Apenas as empresas vencedoras de processos de lici-
tação para contratar com o Poder Público.
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11. Transparência nas Contratações Públicas

1) Como a transparência sobre as contratações públi-
cas combate a corrupção? 

A disponibilização de novos dados, informações e in-
dicadores em formato aberto torna a utilização dos 
dados mais fácil e intuitiva, fortalecendo o controle 
social sobre as contratações.  Assim, permite-se que 
cientistas de dados e organizações da sociedade civil 
atuem como watchdogs e fiscalizem as contratações 
públicas por meio da análise de dados.

2) Mecanismos de transparência sobre as contrata-
ções públicas já foram implementadas com êxito 
em outros países?

Experiências de contratações abertas e monitora-
mento da população já se mostraram eficazes na 
descoberta de grandes desvios, superfaturamento e 
outros atos de corrupção em diversos países, como 
Paraguai58 e Ucrânia59.

3) Por que a transparência ex ante, ou seja, antes do 
contrato ser firmado, também é importante?

Porque a transparência ex ante permite o monitora-
mento horizontal por parte das empresas e pessoas 
de dentro no processo de licitação, as quais têm mais 
experiência técnica para compreender as informa-
ções e têm claros incentivos para fazer uma denún-
cia caso suspeitem que uma licitação contenha irre-

58  Brown S., Neumann G. (2017)  Paraguay’s transparency alchemists: How citizens are 
using open contracting to improve public spending 
https://medium.com/open-contracting-stories/paraguays-transparency-alchemists-623c8e-
3c538f
59  Nestulia V., Lakhtionov I., Mazurok A., Hohol A., Pavliul S. (2019) Dozorro story. OCDE-
-OPSI
https://www.oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2019/04/DOZORRO-STORY-ENG.
pdf
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gularidades. 

4) O que são exatamente as compras e contratações 
públicas?

As compras e contratações públicas são aquisições 
de bens, serviços, obras e fornecimentos levadas a 
cabo por entidades do setor público de um país, em 
suas diferentes esferas. Tais aquisições destinam-se 
às diferentes áreas do governo e estão associadas a 
bens e serviços simples e de baixo custo (como lápis e 
serviço de impressão), e também a compra de bens e 
serviços de maior custo e complexidade (como gran-
des obras, aeronaves, plataformas petrolíferas etc.).
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12. Integridade nas Contratações Públicas

1) Se já existe o Código de Conduta da Alta Adminis-
tração Federal, por que este projeto cria um novo 
código?

As compras públicas são um terreno fértil para a cor-
rupção, em boa parte devido à complexidade e às 
características próprias do processo de contratações. 
Assim, é importante haver um código de conduta es-
pecífico para os agentes de contratação pública, para 
mitigar os riscos específicos relacionados à comple-
xidade e às características do processo de compras 
públicas.

2) Quais outros países possuem códigos de conduta 
ou capacitação específicos para servidores públi-
cos responsáveis pelas contratações públicas?

Muitos países da OCDE introduziram códigos de con-
duta específicos para funcionários de compras, fre-
quentemente em conjunto com treinamento especí-
fico, para ajudar os funcionários de compras a aplicar 
essas normas em sua prática diária. A capacitação de 
integridade para funcionários públicos, e funcioná-
rios de compras em particular, pode suprir a falta de 
diretrizes claras quanto à interpretação das normas 
de contratação, e fomentar uma cultura de integri-
dade nas organizações públicas. O Canadá tem um 
Código de Conduta específico para Compras, e na 
Áustria e França são oferecidos treinamento especia-
lizado para funcionários de compras públicas.

3) O que deve constar no Código de Conduta que pro-
põe o PL?

Entre outros aspectos, o Código deve conter normas 
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sobre gestão de conflitos de interesse, recebimento 
de presentes, transparência, e sigilo de informações 
sensíveis, bem como as sanções aplicáveis ao seu 
descumprimento, com o objetivo de mitigar os riscos 
específicos relacionados às características e à com-
plexidade do processo de compras públicas.

4) Na Lei de Licitações já existe a previsão de capaci-
tação dos servidores públicos?

A Lei atual determina que os tribunais de contas de-
verão  promover eventos de capacitação para os ser-
vidores efetivos e empregados públicos designados 
para o desempenho das funções essenciais à execu-
ção da Lei, incluindo cursos presenciais e a distância, 
redes de aprendizagem, seminários e congressos 
sobre contratações públicas. Nossa proposta avança 
ao fortalecer essas capacitações, tornando-as perma-
nentes, abrangentes e de longo prazo, inclusive com 
cursos de atualização, não se limitando a iniciativas 
isoladas. Também definimos que as capacitações se-
rão obrigatórias para todos os servidores diretamente 
envolvidos em contratações públicas e que devem fa-
zer parte da estratégia de profissionalização do pes-
soal responsável por compras públicas. Além disso, 
incluímos na Lei a capacitação específica para o com-
bate a cartéis em licitações, uma das recomendações 
da OCDE feitas especialmente para o Brasil60.

5) Como a capacitação para pequenos licitantes pode 
prevenir a corrupção?

A capacitação para pequenos licitantes busca tornar 
não só processo licitatório mais concorrido, gerando 

60  OCDE (2021), Combate a cartéis em licitações no Brasil: Uma revisão das Compras 
Públicas Federais.
https://www.oecd.org/competition/fighting-bid-rigging-in-brazil-a-review-of-federal-publi-
cprocurement.
htm.
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eficiência e desenvolvimento local, como também 
quebrar cadeias de corrupção. A capacitação visa in-
cluir novos fornecedores no processo de contratação 
pública, e essa inclusão de novos atores pode ajudar a 
quebrar cartéis e conluios já existentes.
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13. Sanções contra a corrupção

1) Quais as sanções que o Projeto insere na Lei anticorrup-
ção?

O projeto acrescenta as seguintes sanções administrativas:

i) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública pelo prazo mínimo de 3 (três) e má-
ximo de 5 (cinco) anos; 

ii) proibição de obter parcelamento de tributos federais por 
elas devidos.

iii) cancelamento de incentivos fiscais ou subsídios públicos 
previamente concedidos.

2) As novas sanções serão aplicadas contra quais condutas?

As sanções serão aplicadas nos casos de atos lesivos à admi-
nistração pública, nacional ou estrangeira previstos no art. 5º 
da Lei Anticorrupção.
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F. NOMEAÇÕES EM CARGOS PÚBLICOS

14. Conceitos Jurídicos Indeterminados

1) Os requisitos definidos no Projeto de Lei são exigidos em 
quais cargos?

Esses requisitos são exigidos, cumulativamente ou não, para 
compor os seguintes órgãos: TCE, TCU, TCDF, TRFs, TJs, STF, 
CNJ, STJ, TST, CNMP, AGU, TSE, TRE e STM.

2) Por que conferir maior objetividade a esses conceitos é 
importante?

Porque na forma como estão definidos pela Constituição 
Federal, os conceitos jurídicos indeterminados possibilitam 
um espaço amplo para interpretações subjetivas, o que tem 
sido utilizado para viabilizar nomeações de  pessoas sem as 
qualificações necessárias, além de casos de favorecimento 
pessoal e político por meio de cargos altos. Conforme levan-
tamento da Transparência Brasil, realizado em 2014, identi-
ficou-se que de cada 10 conselheiros de todos os tribunais 
de contas do país, 6 são ex-políticos, 2 sofrem processo na 
justiça ou nos próprios tribunais de contas e 1,5 é parente de 
algum político local.

3) O que é presunção de idoneidade moral e quais são os 
casos previstos no Projeto de Lei?

A presunção de inidoneidade moral é o ato de assumir que 
determinado indicado a uma vaga não preenche o requisito 
de idoneidade moral a partir da constatação de um indício. 
No caso deste Projeto de Lei, presume-se que são inidôneos 
aqueles que são considerados inelegíveis, conforme o inci-
so I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990. O projeto excetua dessa presunção os inalistáveis e 
analfabetos, uma vez que não se trata de caso de violação 
de condutas éticas ou cometimento de crimes.
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