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APRESENTAÇÃO 

Em 10 de setembro de 2009, honrada por meus pares, fui eleita Presidente da 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, em substituição ao 

Deputado Alexandre Silveira (PPS/MG), que, Presidente da Comissão desde 4 de março 

de 2009, renunciou ao cargo em 2 de setembro do mesmo ano para assumir a 

presidência da CPI da Violência Urbana. Foi, sem dúvida, um enorme e gratificante 

desafio, que, embora brevemente, vivi como a coroação de minha longa experiência 

como profissional da segurança pública. 

Ao encerrarmos mais um ano de atividades, vemos nosso trabalho 

recompensado pelo esforço dos dois presidentes, dos demais membros, dos servidores 

da Comissão e de todas as assessorias internas e externas que nos auxiliaram no 

decorrer do ano de 2009. 

Isso propiciou a deliberação de 35 requerimentos e 95 proposições, além de 

duas sugestões de emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e duas ao 

Projeto de Lei Orçamentária Anual. Ademais, a Comissão logrou realizar 59 eventos, 

dentre reuniões deliberativas, audiências públicas, seminários e visitas, que incluem a 

recepção de delegações estrangeiras. 

Dentre as proposições deliberadas, destacam-se dois projetos que integraram 

as proposições selecionadas pelo Grupo de Trabalho de Direito Penal e Processual 

Penal, criado em 2007 pela presidência da Casa, quais foram PL nº 1.353/99, que trata 

das organizações criminosas, e Substitutivo do Senado Federal ao PL nº 4.208/01, que 

altera dispositivos do Código de Processo Penal relativos à prisão, medidas cautelares e 

liberdade. 

Além desses, os projetos mais discutidos na Comissão foram: PL nº 370/07, 

sobre crimes de extermínio de seres humanos e milícias armadas; PL nº 2.980/04, que 

institui o Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos; PL nº 

3.443/08, que altera dispositivos da Lei nº 9.613/98, objetivando tornar mais eficiente a 

persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro; e PL nº 6.563/06, que concede 

porte de armas de fogo aos Oficiais de Justiça, aos Fiscais do Ibama e Fiscais do 

Trabalho. 
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Com relação às audiência públicas, tanto pelos assuntos tratados quanto pela 

participação da sociedade, destacam-se as referentes aos temas: Fraternidade e 

Segurança Pública - tema da Campanha da Fraternidade da CNBB de 2009; Resultados 

de um ano de vigência da Lei Seca; Segurança no Poder Judiciário; Pacto Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Avaliação da Aplicação da Lei Maria da 

Penha; e a Política de Segurança Pública no Rio de Janeiro. 

Não poderíamos deixar de registrar aqui também a participação deste Órgão 

Técnico na Comissão Organizadora Nacional da 1ª Conferência Nacional de Segurança 

Pública - Conseg. Como integrante da referida Comissão, a Comissão de Segurança 

Pública da Câmara dos Deputados exerceu o papel de instância deliberativa, dispondo 

sobre a organização e o desenvolvimento das atividades da Conferência. 

Após várias etapas preparatórias municipais e estaduais e a realização da 

Conseg, foi criado o Conselho Nacional de Segurança Pública Transitório - Conasp 

Transitório, a fim de implementar as propostas resultantes da 1ª Conseg, o qual esta 

Comissão também passou a integrar. 

Esta é, pois, uma breve síntese dos trabalhos realizados por esta Comissão 

ao longo de 2009, cujos detalhes podem ser conferidos por meio de textos, gráficos, 

quadros e tabelas apresentados neste relatório. 

Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer pelo trabalho e esforço de 

todos que contribuíram para a concretização de nossas atividades, especialmente aos 

membros e servidores da Comissão, Consultores Legislativos e de Orçamento, 

assessores das lideranças partidárias, dos Ministérios relacionados ao campo temático 

deste Órgão Técnico e dos órgãos institucionais da segurança pública. 

Por fim, conclamo os que nos auxiliaram em 2009 e a toda a sociedade a 

continuar a busca por soluções para a segurança pública, tendo em vista que a 

complexidade do fenômeno violência e criminalidade no Brasil é um desafio que deve 

ser enfrentado coletivamente. Creio que o envolvimento e mobilização de todos será a 

única estratégia capaz de reverter a dura realidade vivida no País nessa área e de 

propiciar um ambiente de convívio pacífico. 

 

Deputada MARINA MAGGESSI (PPS/RJ), Presidente 
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SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

CCJC Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania 
CCP Coordenação de Comissões Permanentes 
CCTCI Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
CD Câmara dos Deputados 
CDEIC Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
CDHM Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
CDU Comissão de Desenvolvimento Urbano 
CEC Comissão de Educação e Cultura 
CFT Comissão de Finanças e Tributação 
CLP Comissão de Legislação Participativa 
CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
CPI Comissão Parlamentar de Inquérito 

CPICARCE 

Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a realidade do Sistema Carcerário brasileiro, com 
destaque para a superlotação dos presídios, custos sociais e econômicos desses estabelecimentos, a permanência 
de encarcerados que já cumpriram pena, a violência dentro das instituições do sistema carcerário, a corrupção, o 
crime organizado e suas ramificações nos presídios e buscar soluções para o efetivo cumprimento da Lei de 
Execuções Penais 

CPP Código de Processo Penal 
CREDN Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
CSPCCO Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
CSSF Comissão de Seguridade Social e Família 
CTASP Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público 
CVT Comissão de Viação e Transportes 
DEM Democratas 
Dep(s) Deputado(s) 
MJ Ministério da Justiça 
OAB  Ordem dos Advogados do Brasil 
ONGs 
PC do B 

Organizações não-Governamentais 
Partido Comunista do Brasil 

PDC Projeto de Decreto Legislativo 
PDT Partido Democrático Trabalhista 
PL Projeto de Lei 
PLP  Projeto de Lei Complementar 
PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
PMN Partido da Mobilização Nacional 
PPS Partido Popular Socialista 
PR Partido da República 
PRF Polícia Rodoviária Federal 
PSB Partido Socialista Brasileiro 
PSC Partido Social Cristão 
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira 
PT Partido dos Trabalhadores 
PT do B Partido Trabalhista do Brasil 
PTB Partido Trabalhista Brasileiro 
PTC Partido Trabalhista Cristão 
Req Requerimento  
REP Representação 
RICD Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
SF Senado Federal 
SINARM Sistema Nacional de Armas 
SUG Sugestão 
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Dep. ALEXANDRE SILVEIRA 
(PPS/MG) 

PRESIDENTE* 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 809 - Anexo IV 

Dep. MARINA MAGGESSI 
(PPS/RJ) 

PRESIDENTE* 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 238 - Anexo IV 

1. A COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Apresenta-se a seguir os integrantes da Comissão de Segurança Pública e 

Combate ao Crime Organizado, composta por 18 membros titulares e igual número de 

suplentes, destacando-se a Mesa diretora, e as alterações ocorridas ao longo do ano. 

Conforme destacado na apresentação, em 2009, a Comissão elegeu para 

Presidente o Deputado Alexandre Silveira (PPS/MG), que foi sucedido pela Deputada 

Marina Maggessi (PPS/RJ), dada a renúncia ao cargo pelo primeiro. 

Quanto aos demais membros da Mesa, nos termos do art. 23, parágrafo 

único, do Regimento Interno, foi declarada pelo Presidente da Câmara dos Deputados a 

perda dos cargos de Segundo e Terceiro-Vice-Presidentes da Comissão, ocupados 

pelos Deputados Laerte Bessa (PMDB/DF) e William Woo (PSDB/SP), por terem eles se 

desvinculado de suas bancadas. Por conseguinte, foram eleitos para os respectivos 

cargos os Deputados Marcelo Melo (PMDB/GO) e João Campos (PSDB/GO) em 

12/11/09.  

1.1. Composição da Comissão 

1.1.1. Presidentes 

 

 

 

 

 

 

  * até 2/9/09                  *a partir de 10/9/09 
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1.1.2. Vice-Presidentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     * PMDB/DF até 10/9/09      *a partir de 12/11/09 
    ** até 7/10/09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  * PSDB/SP até 3/11/09      *a partir de 12/11/09 
 ** até 3/11/09 

Dep. RAUL JUNGMANN 
(PPS/PE) 

1ª VICE-PRESIDENTE 

Mandatos: 2003/2007, 2007/2011 
Gabinete: 637 - Anexo IV 

Dep. LAERTE BESSA 
(PSC/DF)* 

2º VICE-PRESIDENTE** 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 354 - Anexo IV 

Dep. WILLIAM WOO 
(PPS/SP)* 

3º VICE-PRESIDENTE** 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 656 - Anexo IV 

Dep. MARCELO MELO 
(PMDB/GO) 

2º VICE-PRESIDENTE* 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 962 - Anexo III 

Dep. JOÃO CAMPOS 
(PSDB/GO) 

3º VICE-PRESIDENTE* 

Mandatos: 2003/2007, 2007/2011 
Gabinete: 315 - Anexo IV 
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1.1.3. Membros 

Titulares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Carlos Biscaia 

PT/RJ 

Mandatos: 1999/2003, 
2003/2007, 2007/2011 
Gabinete: 282 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnaldo Faria de Sá 

PTB/SP 

Mandatos: 1987/1991, 
1991/1995, 1995/1999, 
1999/2003, 2003/2007, 
2007/2011 
Gabinete: 929 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bispo Gê Tenuta 

DEM/SP 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 480 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitão Assumção 

PSB/ES 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 280 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingos Dutra 

PT/MA 

Mandatos: 1995/1999, 
2007/2011 
Gabinete: 806 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enio Bacci 
PDT/RS 

Mandatos: 1995/1999, 
1999/2003, 2003/2007, 
2007/2011 
Gabinete: 930 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Marroni 
PT/RS 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 372 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Melo 
PT/AC 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 735 - Anexo IV 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Tenorio 
PMN/AL 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 572 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Major Fábio 
DEM/PB 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 370 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neilton Mulim 
PR/RJ 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 639 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perpétua Almeida 
PCdoB/AC 

Mandatos: 2003/2007, 
2007/2011 
Gabinete: 625 – Anexo IV 
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Suplentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Sampaio 
PSDB/SP 

Mandatos: 2003/2007, 
2007/2011 
Gabinete: 207 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elizeu Aguiar 
PTB/PI 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 375 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glauber Braga 
PSB/RJ 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 232 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gonzaga Patriota 
PSB/PE 

Mandatos: 1987/1991, 
1995/1999, 1999/2003, 
2003/2007, 2007/2011 
Gabinete: 430 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guilherme Campos 
DEM/SP 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 367 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hugo Leal 
PSC/RJ 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 631 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iriny Lopes 
PT/ES 

Mandatos: 2003/2007, 
2007/2011 
Gabinete: 469 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janete Rocha Pietá 
PT/SP 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 578 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Genoíno 
PT/SP 

Mandatos: 1983/1987, 
1987/1991, 1991/1995, 
1995/1999, 1999/2003, 
2007/2011 
Gabinete: 311 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lincoln Portela 
PR/MG 

Mandatos: 1999/2003, 
2003/2007 2007/2011 
Gabinete: 615 – Anexo IV 
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Suplentes (Continuação) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcelo Itagiba 
PSDB/RJ 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 284 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauro Lopes 
PMDB/MG 

Mandatos: 1995/1999, 
1999/2003, 2003/2007, 
2007/2011 
Gabinete: 841 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paes de Lira 
PTC/SP 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 267 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paulo Rubem 
Santiago 
PDT/PE 

Mandatos: 2003/2007, 
2007/2011 
Gabinete: 229 – Anexo IV 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinto Itamaraty 
PSDB/MA 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 933 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompeo de Mattos 
PDT/RS 

Mandatos: 1999/2003, 
2003/2007, 2007/2011 
Gabinete: 810 – Anexo IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rogerio Lisboa 
DEM/RJ 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 371 – Anexo III 
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1.1.4. Alterações Ocorridas na Composição da Comissão 

Membro Deputado UF Partido Entrada Saída 

Titular Abelardo Lupion PR DEM * 4/3/09 

Suplente Ademir Camilo MG PDT * 4/3/09 

Titular Edmar Moreira MG DEM * 4/3/09 

Suplente 
Enio Bacci RS PDT 

* 4/3/09 

Titular 4/3/09 * 

Suplente Fátima Pelaes AP PMDB * 4/3/09 

Suplente Geraldo Pudim RJ PMDB * 4/3/09 

Titular Givaldo Carimbão AL PSB * 4/3/09 

Suplente Gonzaga Patriota PE PSB 
* 4/3/09 

3/6/09 * 

Titular Jair Bolsonaro RJ PP *1 4/3/09 

Suplente Jorginho Maluly SP DEM * 4/3/09 

Suplente José Eduardo Cardozo SP PT * 4/3/09 

Suplente José Genoíno SP PT 
* 4/3/09 

11/3/09 * 

Titular 
Lincoln Portela MG PR 

* 4/3/09 

Suplente 4/3/09 * 
Suplente Luciana Genro RS PSOL * 4/3/09 

Suplente Marcelo Itagiba RJ 
PMDB * 12/11/09 

PSDB 12/11/09 * 

Titular 

Marcelo Melo GO PMDB 

* 4/3/09 

Suplente 12/3/09 11/11/09 

Titular 11/11/09 * 

Titular 
Mauro Lopes MG PMDB 

* 4/3/09 

Suplente 4/3/09 * 

Suplente 
Neilton Mulim RJ PR 

* 4/3/09 

Titular 4/3/09 * 

Titular Paulo Pimenta RS PT * 4/3/09 

Titular Pinto Itamaraty MA PSDB * 4/3/09 
                                            

1 *Indica que o parlamentar já era membro da Comissão na Sessão Legislativa anterior ou sua permanência até o fim de 2009. 
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Membro Deputado UF Partido Entrada Saída 

Suplente 4/3/09 * 

Suplente 

William Woo SP 
PSDB 

* 4/3/09 

Titular 
4/3/09 3/11/09 

PPS 3/11/09 * 

Suplente Décio Lima SC PT 4/3/09 11/3/09 

Suplente Dimas Ramalho SP PPS 4/3/09 14/5/09 

Titular Domingos Dutra MA PT 4/3/09 * 

Titular Fernando Marroni RS PT 4/3/09 * 

Titular 
Laerte Bessa DF 

PMDB 4/3/09 10/9/09 

Sem partido 10/9/09 8/10/09 

PSC 
8/10/09 11/11/09 

Suplente 26/11/09 * 

Suplente Sérgio Moraes RS PTB 4/3/09 13/5/09 

Suplente Vital do Rêgo Filho PB PMDB 4/3/09 12/3/09 

Suplente Nelson Pellegrino BA PT 4/3/09 22/6/09 

Suplente Pompeo de Mattos RS PDT 13/5/09 * 

Suplente Paes de Lira SP PTC 22/6/09 * 
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2. EVENTOS 

2.1. Audiências Públicas 

Ao longo do ano de 2009, a Comissão de Segurança Pública promoveu dezesseis audiências públicas, sendo duas delas mistas 

(audiência pública e deliberativa), além de uma conjunta e participou de uma reunião de outra Comissão. No quadro a seguir apresenta-se 

um resumo dessas audiências com os tema e os palestrantes que nelas estiveram presentes. 

2.1.1. Quadro das Audiências Públicas Realizadas 

Data Tema Autor do Requerimento Palestrantes 

1 

30/4/09 

Discutir a situação dos excedentes do 
último concurso da PRF e as condições 
de trabalho dos policiais rodoviários 
federais.  

Perpétua Almeida 

 

Reqs. nos 129/09 e 
135/09 

Inspetor SÉRGIO MAX BASTOS LINS, Coordenador-Geral de Recursos Humanos do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal, representante do Ministério da Justiça e 
do DPRF; 

GILSON DIAS DA SILVA, Presidente da Federação Nacional dos Policiais 
Rodoviários Federais – FENAPRF; e 

JOSÉ ANTONIO CARVALHAL, Vice-Presidente da Comissão Nacional de 
Excedentes do Concurso da PRF. 

2 

5/5/09 

Discutir sobre a 1ª Conferência 
Nacional de Segurança Pública, a ser 
realizada no período de 27 a 30 de 
agosto de 2009. 

Audiência Pública conjunta com a CDHM. 

Antonio Carlos Biscaia e 
Iriny Lopes 

 

Req. no 133/09 

REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIK, representante do Ministério da Justiça e 
Coordenadora-Geral da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública; e 

ANTÔNIO DO CARMO GIANICHINNI, Coordenador de Infraestrutura do Ministério da 
Justiça. 
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Data Tema Autor do Requerimento Palestrantes 

3 

14/5/09 

Debater o tema "Fraternidade e 
Segurança Pública" 

Antonio Carlos Biscaia, 
Alexandre Silveira e 

João Campos 

 

Req. Nº 132/09 

RICARDO BRIZOLLA BALESTRERI, Secretário Nacional de Segurança Pública, 
representante do Ministério da Justiça; 

DOM DIMAS LARA BARBOSA, Secretário-Geral da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil; 

HERILDA BALDUINO DE SOUZA, representante do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil;  

VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA, Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, 
representante do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública; 

CORONEL EPAMINONDAS FIGUEIREDO DE MATOS, Comandante-Geral do Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal em exercício; e 

CORONEL PM ÁLVARO BATISTA CAMILO, Comandante-Geral da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo. 

4 

16/6/09 

Esclarecer possível prática do crime 
tipificado no artigo 287 do Código 
Penal, em tese, cometido durante a 
participação do Ministro de Estado do 
Meio Ambiente na “Marcha da 
Maconha”. 

Laerte Bessa 

 

Req. nº 143/09 

CARLOS MINC, Ministro de Estado do Meio Ambiente. 

5 

7/7/09 

Debater a atuação de membros de 
grupos terroristas no território 
brasileiro. 

Raul Jungmann 

 

Req. nº 145/09 

General-de-Exército JORGE ARMANDO FÉLIX, Ministro-Chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da República; 

DANIEL LORENZ DE AZEVEDO, Diretor de Inteligência Policial do Departamento de 
Polícia Federal, representando o Diretor-Geral;  

WILSON ROBERTO TREZZA, Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência; e  

ADEMIR DIAS CARDOSO JÚNIOR, Delegado de Polícia Federal. 

6 

8/7/09 

Examinar e analisar os resultados de 
um ano de vigência da Lei Seca. 

Audiência promovida pela CVT, com a 
participação da CSPCCO e CSSF. 

Hugo Leal 

 

Reqs. nºs 146/09 
(CSPCCO), 133/09 

(CVT) e 290 (CSSF). 

LUIZ PAULO BARRETO, Ministro de Estado da Justiça interino;  

JOSÉ GOMES TEMPORÃO, Ministro de Estado da Saúde;  

ALFREDO PERES DA SILVA, Diretor do Departamento Nacional de Trânsito; 

HÉLIO CARDOSO DERENNE, Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal; e 

ALEXANDRE CASTILHO, Assessor Nacional de Comunicação Social do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 
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Data Tema Autor do Requerimento Palestrantes 

7 

13/08/09 

Debater o tema “Segurança no Poder 
Judiciário”. 

Laerte Bessa 

 

Req. Nº 147/09 

CLÉBER ABREU COSTA, Delegado da Polícia Federal, representando o Ministério 
da Justiça;  

JUIZ MOZART VALADARES PIRES, Presidente da Associação dos Magistrados do 
Brasil;  

JUIZ LUCIANO ATHAYDE CHAVES, Presidente da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho;  

EDMILTON GOMES, Presidente da Associação Nacional dos Agentes de Segurança 
do Poder Judiciário da União;  

LÚCIA MARIA BERNARDES FREITAS, Presidente da Federação Nacional das 
Associações dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais;  

RONIEL ANDRADE, Coordenador da Federação Nacional dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal e Ministério Público do Trabalho; e  

CLÁUDIO AZEVEDO, Coordenador da Federação Nacional dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal e Ministério Público da União; 

8 

27/8/09 

Debater o tema “Pacto Nacional pelo 
Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher e Avaliação da Aplicação da Lei 
Maria da Penha”  

Iriny Lopes 

 

Reqs. nos 140/09 e 
159/09 

MINISTRA NILCÉA FREIRE, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; 

APARECIDA GONÇALVES, Subsecretária de Programas e Ações Temáticas da 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; 

ANALBA BRAZÃO, representante da Articulação de Mulheres Brasileiras; e 

LAÍS CERQUEIRA, Coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios. 
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Data Tema Autor do Requerimento Palestrantes 

9 

17/9/09 

Debater o PL 5.117/09, do Sr. Régis de 
Oliveira, que "Altera a redação dos arts. 
60, 69, 73 e 74, da Lei nº 9.099, de 26 
de setembro de 1995, que dispõe sobre 
os Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais, possibilitando a composição 
preliminar dos conflitos decorrentes dos 
crimes de menor potencial ofensivo 
pelos delegados de polícia". 

João Campos 

 

Req. nº 156/09 

JUIZ ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Representante da Associação dos Magistrados 
Brasileiros - AMB; 

LEONARDO ARAÚJO MARQUES, Promotor de Justiça do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro, representante da Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público - CONAMP; 

BENITO AUGUSTO GALIANI TIEZZI, Assessor para Assuntos Legais do   Conselho 
Nacional dos Chefes de Polícia Civil - CONCPC; 

Inspetor ALVAREZ DE SOUZA SIMÕES, Coordenador-Geral de Operações do  
Departamento da Polícia Rodoviária Federal/ MJ; 

ELIAS MILER DA SILVA, Representante da Federação Nacional de Entidades de 
Oficiais Militares Estaduais - FENEME; 

ALBERTO ZACHARIAS TORON, Secretário-Geral Adjunto do Conselho Federal da 
OAB; e 

CARLOS EDUARDO BENITO JORGE, Presidente da Associação dos Delegados de 
Polícia do Brasil - ADEPOL. 

10 

8/10/09 

A Segurança dos Servidores da 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – ECT. 

Paes de Lira 

 

Req. nº 151/09 

SÉRGIO DOUGLAS REPOLHO NEGRI, Chefe do Departamento de Segurança 
Operacional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; e 

JOSÉ RIVALDO DA SILVA, Secretário-Geral da Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos – FENTECT. 

11 

5/11/09 

Discutir a política de Segurança Pública 
no Estado do Rio de Janeiro. 

Marina Maggessi e 

Chico Alencar 

 

Req. nº 172/09 

RONALDO TEIXEIRA, Secretário-Executivo do Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – PRONASCI, representando o Ministro da Justiça; 

JOSÉ MARIANO BELTRAME, Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de 
Janeiro; 

EDVAL DE OLIVEIRA NOVAES JÚNIOR; Subsecretário de Modernização 
Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro;  

ALLAN TURNOWSKI, Chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro; e 

CORONEL PM MÁRIO SÉRGIO DE BRITO DUARTE, Comandante-Geral da Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro. 
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12 

19/11/09 

Discutir  indícios de que os discos 
ópticos virgens importados estão sendo 
destinados não apenas ao mercado 
formal, mas, sobretudo, à pirataria de 
obras audiovisuais. 

Guilherme Campos 

 

Req. nº 164/09 

FAUSTO VIEIRA COUTINHO, Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da 
Receita Federal do Brasil; 

WILLIAM MARCEL MURAD, Delegado do Departamento de Polícia Federal, 
representando o Diretor-Geral; 

ANSELMO GENTILE, Diretor-Executivo da Associação Brasileira  das Empresas de 
Software – ABES; e 

MARCOS OLIVEIRA, Diretor-Executivo da Motion Picture Association  Brasil – MPA. 

13 

24/11/09 

Debater sobre a 1ª Conferência 
Nacional de Segurança Pública, 
realizada de 27 a 30 de agosto do 
corrente. 

Francisco Tenorio 

 

Req. nº 174/09 

REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI, Assessora Especial do Ministro da 
Justiça e Secretária-Executiva do Conselho Nacional de Segurança Pública – 
CONASP. 

14 

10/12/09 

Debater o modelo de parceria público-
privada contra o crime organizado 

Marcelo Itagiba, 
Gonzaga Patriota e João 

Campos 

 

Reqs. nos 153/09, 155/09 
e 157/09 

JAIME BERGMANN SCALCO, Presidente da Compuletra; 

HORÁCIO LUIZ NAVARRO CATA PRETA, Diretor de Projetos Especiais da 
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e 
Vida, Saúde Complementar e Capitalização - CNSeg; 

MARCO ANTÔNIO MONTEIRO DE CASTRO, Presidente do Conselho Nacional dos 
Chefes de Polícia Civil; 

Cel. QOPM ELIAS MILER, representando o Conselho Nacional dos Comandantes-
Gerais das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares do Brasil;  

JÚLIO AVELAR, Vice-Presidente da Federação Nacional das Empresas de Seguros 
Privados e Capitalização – Fenaseg; e 

NEIVAL DE FREITAS, Diretor da Área de Automóveis da Fenaseg. 

15 

15/12/09 

Discutir "a disponibilidade financeira da 
emenda de Comissão no Valor de R$ 
15.000.000,00 (quinze milhões de 
reais) para aquisição de dois 
helicópteros para as fronteiras de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul com a 
Bolívia e o Paraguai". 

Capitão Assumção e 
Valtenir Luiz Pereira 

 

Req. nº 177/09 

Tenente-Coronel JOÃO FRANCISCO GOULART DOS SANTOS, Diretor do 
Departamento de Execução e Avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública, 
representando o Secretário Nacional de Segurança Pública; 

ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS, Secretário-Adjunto de Assuntos 
Estratégicos da Secretaria de Estado de Justiça do Mato Grosso; e 

WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI, Secretário de Estado de Justiça e 
Segurança do Mato Grosso do Sul. 
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Data Tema Autor do Requerimento Palestrantes 

16 

17/12/09 

Debate sobre a regulamentação do 
porte de armas dos guardas portuários. 

Paes de Lira 

 

Req. nº 173/09 

Cel. JORGE DO CARMO PIMENTEL, Superintendente da Guarda Portuária da 
Companhia Docas do Estado de São Paulo - COESP, representando o Ministro da 
Secretaria Especial dos Portos.  
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2.2. Outros eventos 

Além de reuniões deliberativas e de audiências públicas, em 2009 a 

Comissão de Segurança Pública realizou Seminário, participou de visitas a outros países 

e a presídios e da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, bem como das 

reuniões da Comissão Organizadora Nacional da Conseg, além de ter recebido 

delegações estrangeiras, conforme descrito a seguir. 

2.2.1. Seminários 

Em 11 de agosto de 2009, a Comissão de Segurança Pública promoveu o 

seminário "25 anos da  Lei de Execução Penal e o Sistema Penitenciário Brasileiro", por 

iniciativa dos Deputados Alexandre Silveira (PPS/MG), Domingos Dutra (PT/MA) e Paulo 

Rubem Santiago (PDT/PE), em conjunto com as Comissões de Direitos Humanos e 

Minorias e de Legislação Participativa. 

Os debates concentraram-se em três grandes temas, quais foram: 

responsabilidade da comunidade jurídica pelo caos no sistema carcerário; Poder 

Executivo: problemas, gestão e financiamento do sistema carcerário; e a execução penal 

e o direito à cidadania carcerária.  

Participaram do evento, dentre outros, representantes dos Ministérios da 

Justiça, da Educação, do Trabalho e Emprego e do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, dos agentes de segurança penitenciária, da OAB, da CNBB e de 

ONGs. 

O objetivo do seminário foi propiciar um debate profícuo sobre a execução 

penal no Brasil, após a promulgação da Lei nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal, 

especialmente para identificar os problemas e propor soluções, de forma a garantir aos 

presos condições dignas e meios de sua reinserção social. 
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2.2.2. Visitas a outros países 

A Comissão de Segurança Pública realizou, no período de 11 a 15 de maio 

de 2009, visita ao Estado de Israel, sendo representada pelo Deputado Hugo Leal 

(PSC/RJ) em missão oficial. 

O intuito da visita, que ocorreu a convite da Câmara de Comércio de Israel - 

América Latina, foi conhecer as inovações tecnológicas no campo da segurança pública 

que seriam colocadas em prática durante a visita do Papa Bento XVI àquele País. Além 

disso, o parlamentar visitou o centro de comando e controle do Parlamento Israelense e 

participou de reuniões com representantes de empresas e de equipamentos de defesa e 

de segurança pessoal. 

Também foi realizada visita à República Popular da China, entre 8 e 12 de 

junho de 2009, a fim de promover o intercâmbio de relações bilaterais entre autoridades 

daquele país e a Câmara dos Deputados, em conjunto com as polícias federal, civil e 

militar do Estado de São Paulo, em especial, na área de legislação, equipamentos e 

modalidades de crimes. 

Nesta visita, a Comissão foi representada pelo Deputado William Woo 

(PPS/SP), cujo relatório referente ao evento pode ser consultado no endereço 

www2.camara.gov.br/transparencia/missaooficial.html. 

2.2.3. Visitas a Presídios 

Por iniciativa da Deputada Marina Maggessi (PPS/RJ), a Comissão de 

Segurança realizou visitas aos Presídios Federais de Catanduvas/PR e de Campo 

Grande/MS em 27 e 29 de outubro de 2009 respectivamente.  

O objetivo das visitas foi averiguar as condições das instituições e de seus 

internos, no cumprimento das funções institucionais de fiscalizar os atos do Poder 

Executivo, no que tange à segurança pública. 

Na primeira visita, a Comissão foi representada pela Deputada Marina 

Maggessi (PPS/RJ), que se reuniu com Diretor-Substituto da Unidade, Sr. Carlos Luís 

Vieira Pires, e com o Corregedor-Geral do Sistema Penitenciário Federal, Sr. Zulmar dos 

Santos. 
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Já na visita ao Presídio Federal de Campo Grande, representada pelos 

Deputados Marina Maggessi (PPS/RJ) e William Woo (PPS/SP), a Comissão reuniu-se 

com o Diretor-Substituto da Penitenciária, Sr. Ricardo Marques Sarto, com o Diretor-

Substituto do Sistema Penitenciário Federal, Sr. Severino Moreira, e com o Titular da 5ª 

Vara Federal de Campo Grande, Juiz Dalton Igor Kita Conrado. 

O relatório dessas visitas pode ser consultado na página da Câmara dos 

Deputados, no endereço www2.camara.gov.br/transparencia/missaooficial.html. 

2.2.4. Visitas de Delegações Estrangeiras  

Em 28 de maio de 2009, esta Comissão recebeu, em reunião reservada, a 

visita do Comitê de Segurança Interna criado na Câmara de Representantes dos 

Estados Unidos em 2002, logo após os ataques terroristas de 11 de setembro, cuja 

delegação contou com a participação de Representantes e assessores. 

Já a Comissão de Segurança Pública contou com o apoio de Consultores 

Legislativos da Câmara dos Deputados, assessores da  Agência Brasileira de 

Inteligência - ABIN, do Ministério da Justiça, da Defesa e das Relações Exteriores e do 

Departamento de Polícia Federal. 

Segundo o Presidente do Comitê, Deputado Benni Thompson, o intuito da 

visita foi iniciar uma cooperação com deputados de outros países para tratar de temas 

como terrorismo, tráfico de armas, drogas e pessoas, tríplice fronteira, segurança 

portuária e aeroportuária e  lavagem de dinheiro. 

A Comissão de Segurança Pública também recebeu, em 6 de outubro de 

2009, a visita da Coordenadora de Negócios Regionais do Escritório Contra o 

Terrorismo do Departamento de Estado Americano, bem como de representantes da 

Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, para tratar de crimes cibernéticos e 

terrorismo. 

Por uma questão de logística, a reunião foi realizada no Gabinete do Senador 

Eduardo Azeredo (PSDB/MG), Presidente da Comissão de Relações Exteriores do 

Senado Federal, e contou com a participação dos Deputados  Marina Maggessi 

(PPS/RJ) e William Woo (PPS/SP). 
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No encontro, foi ressaltada pela coordenadora a necessidade de fortalecer o 

controle da Internet e da telefonia móvel, tecnologias muito utilizadas por criminosos e 

terroristas, sem contudo prejudicar o fluxo de serviços. 

2.2.5. Participação na 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública e nas 

reuniões da Comissão Organizadora Nacional da Conseg 

Instalada em setembro de 2008 pelo Ministro da Justiça, Tarso Genro, a 

Comissão Organizadora Nacional da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública foi 

criada para deliberar sobre a organização e o desenvolvimento da Conferência. 

Integrante da referida Comissão, este Órgão Técnico foi representado em 2009 pelos 

Deputados Alexandre Silveira (PPS/MG), membro titular, João Campos (PSDB/GO) e 

Antonio Carlos Biscaia (PT/RJ), suplentes. 

O objetivo geral da 1ª Conseg, definido em seu regimento interno, foi definir 

princípios e diretrizes orientadores da política nacional de segurança pública, com a 

participação da sociedade civil, trabalhadores e poder público como instrumento de 

gestão, visando efetivar a segurança como direito fundamental. A Conseg foi um 

instrumento participativo que buscou fortalecer o processo democrático e a ampliação do 

exercício da cidadania, bem como consolidar a reestruturação do Conselho Nacional de 

Segurança Pública (Conasp) e mecanismos de participação no âmbito do Sistema Único 

de Segurança Pública (Susp).  

Por ser um evento de grande interesse desta Comissão, além da participação 

nas reuniões do referido Conselho, foram promovidas no âmbito deste Órgão Técnico 

duas audiências públicas sobre a Conferência. A primeira, como forma de interagir o 

parlamento com a realização e os objetivos da Conferência, proposta pelos Deputados 

Antonio Carlos Biscaia (PT/RJ) e Iriny Lopes (PT/ES) e realizada em conjunto com a 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias, com a participação da Coordenadora da 

Conferência, Sra. Regina Miki. A segunda, para avaliar seus resultados, também com a 

presença da Coordenadora, proposta pelo Deputado Francisco Tenorio (PMN/AL). 

Ademais, grande parte dos membros da Comissão participou da Conseg, ocorrida no 

período de 27 a 30 de agosto de 2009. 

Realizada a Conferência Nacional, que foi precedida de etapas municipais e 

estaduais, por meio da Portaria nº 3.037, de 17 de setembro de 2009, esta Comissão foi 
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designada para integrar o Conselho Nacional de Segurança Pública Transitório, cujo 

objetivo é implementar as propostas resultantes da 1ª Conseg. Neste caso, a Comissão 

passou a ser representada por esta Presidente, como membro titular, e pelo Deputado 

William Woo (PPS/SP), suplente. 
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2.3. Demonstrativo Numérico dos Eventos 

Reuniões Deliberativas 
Ordinárias 32 

Extraordinárias 4 

Audiências Públicas 
Ordinárias* 12 

Extraordinárias 2 

Audiência Pública Conjunta    Ordinária 1 

Participação em Audiências Públicas de outras Comissões 1 

Seminário 1 

Outros eventos 

Visitas a outros países 2 

Visitas a presídios 2 

Visitas de Delegações Estrangeiras 2 

TOTAL 59 

*Sendo duas mistas: audiência pública e deliberativa. 
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Aprovados

68,0%

Rejeitados

2,0%

Prejudicados

8,0%

Não deliberados

22,0%

3. APRECIAÇÃO DE PROPOSIÇÕES NA COMISSÃO 

Para ilustrar as deliberações da Comissão de forma sintética - em termos 

numéricos - são apresentados, a seguir, os quantitativos referentes à apresentação e 

apreciação tanto de requerimentos como de projetos. 

3.1. Demonstrativos Numéricos dos Requerimentos 

REQUERIMENTOS 

Total de 
Requerimentos 
Apresentados 

Subcomissões 
Audiências 

Públicas 
Outros 

Eventos 
Diversos 

50 2 39 6 3 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO DOS REQUERIMENTOS 

Total de Requerimentos 
Apresentados 

Aprovados Rejeitados Prejudicados 
Não 

deliberados 

50 34 1 4 11 

 

 

 

 

 

 

Outros Eventos 

12,0%

Diversos 6,0%

Subcomissões 

4,0%

Audiências 

Públicas 78,0%
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Rejeitados

11,2%

Prejudicados

1,2%

Outras saídas

7,9%

Pendentes de 

apreciação

52,9%Aprovados

26,9%

3.2. Demonstrativos Numéricos dos Projetos 

PROJETOS 

Pendentes de 2008 121 

Recebidos em 2009 121 

Subtotal 242 

Saídas 

Aprovados 65 

Rejeitados 27 

Prejudicados na Comissão 3 

Outras saídas 19 

Subtotal 114 

PENDENTES DE APRECIAÇÃO 128 
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3.3. Emendas à LDO e ao Orçamento de 2010 

Em 2009, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado, usando da prerrogativa prevista na Resolução nº 1/06-CN, aprovou duas 

sugestões de emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PL nº 7/09-CN, e 

duas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual - PL 46/09-CN. 

Quanto às sugestões de emendas à LDO apresentadas nesta Comissão, 

todas foram aprovadas na íntegra. Já na Comissão de Orçamento, a de texto, que 

pretendia inserir as despesas dos programas de aprimoramento da execução penal e do 

PRONASCI nas que não poderiam ser objeto de limitação de emprenho, foi rejeitada e a 

de inclusão de meta foi aprovada parcialmente, conforme disposto no Quadro nº 1. 

Com relação às sugestões de emendas ao Orçamento, atendendo à 

Resolução citada, das três sugestões de emenda de apropriação apresentadas, duas 

foram aprovadas com alteração de valor e a terceira restou prejudicada em face dessa 

decisão. Entretanto, na Comissão de Orçamento, as emendas foram aprovadas 

parcialmente, com os valores alterados, conforme dados do Quadro nº 2. 

Apresentam-se, a seguir, os quadros com o resumo das sugestões de 

emendas aprovadas na CSPCCO aos referidos projetos e o resultado final de cada uma 

delas na Comissão de Orçamento. 

 

Quadro nº 1 - Sugestões de emendas ao PL nº 7/09-CN 

(Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010) 

N.º AUTOR 
TIPO DE 
EMENDA 

EMENTA RESULTADO na CMO 

1 Dep. William Woo 
Inclusão de 

meta 

Requer inclusão de meta para execução física 
de 100% do Sistema Integrado de Registro de 
Identidade Civil – RIC. 

Aprovada parcialmente, 
com execução de 80% 

da ação. 

 

Quadro nº 2 - Sugestões de emendas ao PL 46/09-CN 

(Lei Orçamentária Anual para 2010) 

N.º AUTOR 
TIPO DE 
EMENDA 

EMENTA 
RESULTADO  

na CMO 

1 Dep. William Woo 
Inclusão de 

Despesa 

Requer inclusão de despesa, no valor de R$ 
200.000.000,00, para a implantação do 
Sistema Integrado de Registro de Identidade 
Civil – RIC. 

Aprovada parcialmente, 
no valor de  

R$ 2.652.120,00. 

2 
Deps. João Campos 
e Marina Maggessi 

Acréscimo de 
despesa 

Requer acréscimo de despesa, no valor de R$ 
500.000.000,00 para apoio ao reaparelhamento 
das instituições de segurança pública. 

Aprovada parcialmente, 
no valor de 

R$ 2.652.120,00. 
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Apenas para conhecimento, apresenta-se a seguir a sugestão de emenda à 

LOA declarada prejudicada na CSPCCO, em virtude da aprovação das emendas 

mencionadas acima. 

 

Sugestões de emendas ao Projeto da LOA para 2010 declaradas prejudicadas 

 

N.º AUTOR EMENTA 

3 Dep. João Campos 
Requer acréscimo de despesa, no valor de R$ 49.287.030,00, para aquisição de 
veículos especiais e aeronaves para policiamento da malha rodoviária. 
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4. HISTÓRICO DA CSPCCO 

Apresenta-se neste item histórico comparativo, sob a  forma de gráficos, das 

proposições que aqui tramitaram e dos eventos realizados nesta e na última legislatura. 

Assim, pode-se visualizar e avaliar o volume de trabalho desenvolvido ao longo desses 

anos. 

   

4.1. Requerimentos 
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4.2. Projetos 

 

4.3. Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Somatório de reuniões de instalação e eleição de presidente e vice-presidentes, debates, 
seminários, reuniões externas (encontros) e visitas. 

** Na totalização, as reuniões mistas foram consideradas somente uma vez. 
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5. A SOCIEDADE E A COMISSÃO 

No ano de 2009, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado recebeu 238 correspondências, dentre e-mails, faxes e ofícios/cartas 

postadas, tanto de cidadãos, como de associações, entidades de classe e do próprio 

Poder Público. 

Para atender os representados e as instituições, dentre outras providências, a 

Comissão buscou informações sobre os órgãos competentes para apurar fatos narrados 

em denúncias; esclareceu dúvidas; forneceu publicações relativas ao seu campo 

temático; repassou aos relatores e demais membros os pedidos de deliberações, para 

que as decisões atendessem aos anseios da sociedade; orientou sobre a tramitação de 

proposições, ainda que não fossem ser deliberadas por este Colegiado; bem como 

sobre os instrumentos necessários para a solução dos problemas apontados, quando 

não diziam respeito ao campo temático deste Órgão Técnico.  

Os assuntos foram diversos, mas em geral refletiram os de maior repercussão 

na mídia. Em 2009, as manifestações se concentraram em temas referentes aos órgãos 

institucionais de segurança pública; valorização de seus agentes, como a PEC 300/08, 

que trata da remuneração dos policiais militares dos Estados; reforma da legislação 

penal e processual penal; matérias sobre segurança pública interna; e ação do crime 

organizado. 

No quadro a seguir, pode-se visualizar os quantitativos das manifestações, 

que estão elencadas por grupos de temas abordados pela sociedade perante a 

Comissão. 
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Manifestações da sociedade recebidas na CSPCCO 

TEMA TOTAL 

Órgãos institucionais de Segurança Pública 63 

Reforma da Legislação Penal e Processual Penal  43 

Matérias sobre segurança pública interna e ação do 

crime organizado 
40 

Solicitação de informações e material de apoio 19 

Estatuto do desarmamento, recadastramento, porte 

de armas e tráfico ilegal de armas e drogas  
17 

Sistema penitenciário, segurança e telefonia móvel 

nos presídios 
13 

Estatuto da Criança e do Adolescente, redução da 

maioridade penal e aumento de pena para crimes 

que envolvem a participação de criança  

11 

Outros assuntos 32 

Total de manifestações recebidas 238 
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6. A COMISSÃO É NOTÍCIA 

Para ilustrar o trabalho realizado pela Comissão, tanto em relação às 

proposições como aos eventos e outras ações do Colegiado em defesa da segurança 

pública, apresentam-se neste item algumas das notícias veiculadas na imprensa da 

Casa e em outros meios de comunicação nacionais. 

Pretende-se assim divulgar, de forma isenta, as posições dos membros e 

autoridades ouvidos pela Comissão e as principais questões debatidas ao longo de 

2009. 

 

 

 

 
(Agência Câmara - 11/3/09) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança torna mais efetiva lei contra lavagem de dinheiro 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou nesta quarta-feira medidas para 
aumentar a eficiência da legislação de combate à lavagem de 
dinheiro. O colegiado aprovou substitutivo ao Projeto de Lei 
3.443/08, do Senado, modificando a Lei 9.613/98. 

A principal alteração é o fim da exigência de 
comprovação do chamado crime antecedente para 
configuração da lavagem de dinheiro, ou seja, a lavagem de 
dinheiro passa a ser processada como crime autônomo. 

Se determinada pessoa sequestrou alguém e depois 
tentou "esquentar" o dinheiro que recebeu como resgate não 
será necessário comprovar o sequestro como condição para 
condená-lo por lavagem de dinheiro. 

Contravenções penais 

Autor do substitutivo, o deputado Antonio Carlos 
Biscaia (PT-RJ) afirmou que "qualquer ocultação, desvio ou 
transações simuladas de bens provenientes de infrações 
penais" vai dar ensejo à condenação por lavagem de dinheiro, 
independentemente da comprovação do crime anterior, por 
meio do qual o réu obteve os bens. 

Além disso, as penas passam de três a dez anos de 
reclusão e multa para três a 18 anos de reclusão e multa. 
Essas penas alcançarão mesmo as operações ilegais com 

dinheiro derivado de contravenções penais, que não se 
confundem com crimes na legislação penal. 

Assim, operações com dinheiro proveniente de 
atividades como o jogo de bicho passam a ser consideradas 
crimes de lavagem de dinheiro. 

Mais controle 

O substitutivo aprovado ainda contém mecanismos 
para aperfeiçoar o controle de movimentações financeiras e 
para acelerar o confisco de bens adquiridos com atividades 
ilícitas, que poderão ser vendidos até mesmo antes do fim do 
processo penal. 

Segundo Biscaia, a legislação brasileira para combate 
à lavagem de dinheiro, por meio dessas mudanças, incorpora 
avanços alcançados em países mais desenvolvidos nessa 
seara, como Estados Unidos, França e Itália. 

O deputado Lincoln Portela (PR-MG), único a votar 
contra o projeto, apresentou um parecer paralelo em que 
alega que a inexigência da comprovação do crime anterior é 
"inconstitucional", assim como o fim da possibilidade de 
relaxamento de prisão provisória mediante fiança de réus por 
crime de lavagem de dinheiro, outra mudança presente no 
substitutivo. 
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(Agência Câmara - 12/3/09) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança Pública aumenta comitiva da inspeção mensal às prisões 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou a obrigatoriedade da presença de 
representantes de sete órgãos públicos nas inspeções 
mensais dos presídios feitas, atualmente, apenas pelos juízes 
da Vara de Execuções Criminais. 

A medida está prevista no Projeto de Lei 4.210/08, da 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema 
Carcerário, e altera a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84). 

Segundo o texto aprovado, deverão participar das 
visitas mensais representantes da Vigilância Sanitária, do 
Corpo de Bombeiros, do Conselho Regional de Medicina, do 
Conselho Regional de Engenharia, da Ordem dos Advogados 
do Brasil, do Ministério Público e do Conselho de Direitos 
Humanos. 

Além disso, os relatórios produzidos nessas inspeções 
judiciais deverão ser encaminhados às corregedorias de 
Justiça dos estados e ao Conselho Nacional de Justiça. 

Abandono 

O relator, deputado Lincoln Portela (PR-MG), 
apresentou parecer favorável à proposta. Ele concordou com 
os argumentos da CPI para sugerir a mudança na legislação 
atual. Segundo a CPI, "a população carcerária está 
abandonada pelo poder público brasileiro em todas as suas 
esferas de responsabilidade". 

Os parlamentares da CPI destacaram que a presença 
de outros profissionais pode ajudar na solução dos problemas 
estruturais e sociais identificados em quase todos os 
estabelecimentos visitados pela comissão. 

Os deputados ressaltaram ainda que "um diagnóstico 
mais realista do sistema somente poderá ser feito com a ajuda 
dos profissionais indicados". 

Para Lincoln Portela, a medida vai garantir maior 
transparência das condições dos presídios, melhorar a 
fiscalização e controle sobre esses estabelecimentos e 
"também possibilitará que mais pessoas pensem sobre os 
problemas que dizem respeito a eles e busquem soluções 
mais humanas para aqueles que cumprem penas". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Agência Câmara - 24/4/09) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão rejeita nova norma para liberdade provisória sem fiança 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado rejeitou a possibilidade de conceder 
liberdade provisória sem fiança a todos os capturados em 
flagrante por crimes com pena não superior a quatro anos, 
cometidos sem violência ou ameaça grave. 

A medida consta do Projeto de Lei 4.204/08, da 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema 
Carcerário. 

Hoje a legislação autoriza a liberdade sem fiança 
apenas aos flagrados na prática de crime de menor potencial 
ofensivo - aqueles com pena máxima de até dois anos. Nesse 
caso, não haverá prisão em flagrante, se o agente assumir o 
compromisso de comparecer perante a autoridade judicial 
sempre que for notificado. 

Regra suficiente 

O relator da matéria na comissão, deputado Laerte 
Bessa (PMDB-DF), afirmou que a regra em vigor é suficiente. 
"A aplicação da liberdade provisória sem fiança já é muito 
ampla em nosso direito penal, não havendo justificativa para 

ampliar ainda mais essa possibilidade", afirmou. Para ele, o 
PL 4.204/08, apresentado para descongestionar o sistema 
prisional do País, não deve prosperar porque provocaria 
efeitos indesejados. 

Na avaliação do parlamentar, acenar com a 
possibilidade de que se tornará ainda mais fácil livrar-se de 
efetiva prisão em flagrante teria, como desvantagem adicional, 
sinalizar para a sociedade que a lei está se tornando "mais 
leniente com o criminoso", ampliando a sensação de 
impunidade e impulsionando ainda mais a criminalidade. 

Voto em separado 

O deputado Fernando Marroni (PT-RS) não concordou 
com os argumentos do relator. Em voto em separado, alegou 
que o caráter "discriminatório" do sistema penitenciário, 
utilizado "majoritariamente por pobres e negros", faz com que 
uma parte significativa de presidiários, que poderiam estar 
soltos, continuem presos "em condições subumanas". O 
deputado Glauber Braga (PSB-RJ) também votou contra o 
parecer de Bessa. 
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(Agência Câmara - 6/5/09) Matéria relativa à audiência pública realizada em 5/5/09 

Deputados debatem realização de Conferência Nacional de Segurança 

As comissões de Direitos Humanos e Minorias e de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
discutiram ontem a realização da 1ª Conferência Nacional de 
Segurança Pública (Conseg), marcada para os dias 27 a 30 
de agosto. 

A coordenadora-geral da Conseg, Regina Miki, que 
participou do debate, explicou que sua intenção com a 
realização do evento é recolher diretrizes para nortear a 
elaboração de políticas públicas para o setor. "Temos que 
buscar um equilíbrio entre a prevenção e a repressão. 
Precisamos das duas coisas, elas não são antagônicas e 
precisam caminhar juntas", afirmou Miki. 

O deputado Ricardo Quirino (PR-DF), enfatizou a 
importância da participação popular na conferência. "É 
fundamental que a sociedade participe desse processo. É 
importantíssimo que ela seja ouvida, pois é ela quem sofre 
com a violência no cotidiano." 

Já o deputado Pedro Wilson (PT-GO), vice-presidente 
da Comissão de Direitos Humanos, fez críticas à terceirização 
dos serviços de segurança. "O Estado não pode ser 
substituído na função de garantir a Segurança Pública", disse 
o parlamentar goiano. 

A audiência realizada ontem foi proposta pelos 
deputados do PT Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) e Iriny Lopes 
(PT-ES). 

 
 
 
 

(Agência Câmara - 6/5/09) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança aprova permissão de porte de arma a oficiais de Justiça 

A Comissão de Segurança Pública aprovou, nesta 
quarta-feira, o Projeto de Lei 6.563/06, do deputado licenciado 
Alberto Fraga, que autoriza o porte de arma para mais três 
profissionais. De acordo com o texto, os oficiais de Justiça e 
os fiscais do trabalho e do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 
poderão usar armas durante o efetivo exercício da atividade. 

O porte só será concedido ao profissional que não 
esteja respondendo a inquérito policial ou a processo criminal. 
A comprovação de idoneidade também será exigida. 

O tema provocou debates acalorados entre os 
deputados. Por 9 votos a 4, a comissão rejeitou o parecer do 
relator, deputado José Genoíno (PT-SP), contrário ao projeto. 
Genoíno argumenta que, além de desfigurar o Estatuto do 
Desarmamento, a proposta ainda coloca em risco a vida 
desses profissionais. 

"Está claro, para nós que acompanhamos o noticiário 
sobre a violência no mundo inteiro, que o uso da arma para 
quem não tem autorização legal de combate à violência não 
combate a violência e acaba estimulando-a, porque (o 
profissional) não tem treinamento e não tem proteção. Ele fica 
sendo um alvo vulnerável para que o bandido use aquela 
arma em ações criminosas. Quando esses agentes estiverem 
cumprindo missões em que a segurança esteja em risco, eles 
têm que pedir a proteção das instituições de segurança do 
Estado", ressaltou. 

Voto em separado 

Com a rejeição do relatório de Genoíno, prevaleceu o 
voto em separado apresentado pelo deputado Capitão 
Assumção (PSB-ES), favorável ao projeto. Segundo ele, os 

oficiais de Justiça e os fiscais do trabalho e do Ibama são 
operadores de Segurança Pública e, devidamente treinados, 
devem ter direito ao porte de arma. 

Para mostrar a vulnerabilidade desses profissionais, 
Assumção citou o recente assassinato de uma oficial de 
Justiça, em São Paulo. "Sandra Regina Ferreira foi 
brutalmente assassinada, no dia 23 de abril, no cumprimento 
do dever. Ela foi entregar um mandado de busca e apreensão 
e o bandido disparou uma arma contra ela, recarregou e 
disparou de novo. Ela não tinha como se defender", lembrou. 

Ele considera impossível que policiais militares 
acompanhem os oficiais de Justiça e fiscais. "Em todo o 
Brasil, a defasagem de policiais militares é muito grande. Não 
existe a possibilidade de, em um dia de serviço, todos os 
oficiais de Justiça estarem sendo acompanhados por policiais 
militares", argumentou. 

Atualmente, a legislação permite o porte de arma para 
os integrantes das Forças Armadas; das polícias militar, 
judiciária e legislativa; e do Corpo de Bombeiros, entre outros 
profissionais. 

Parecer vencedor 

A deputada Marina Maggessi (PPS-RJ) foi designada 
relatora do parecer vencedor, que engloba o voto em 
separado de Assumção, apenas com a ressalva de que o 
porte só será permitido no efetivo exercício da atividade 
profissional, e não "mesmo fora do serviço", como previa o 
voto em separado original. 

Com o início da Ordem do Dia do Plenário, o parecer 
não chegou a ser votado. 
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(Agência Câmara - 15/5/09) Matéria relativa à audiência pública realizada em 14/5/09 

Audiência debate campanha da fraternidade deste ano 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado promoveu nesta quinta-feira (14) audiência 
pública sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano: 
"Fraternidade e Segurança Pública". Essa campanha é 
lançada todos os anos pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e, a cada ano, aborda um assunto diferente. 

A audiência foi proposta pelos deputados Alexandre 
Silveira (PPS-MG), Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) e João 
Campos (PSDB-GO). Os parlamentares ressaltam que, entre 
os objetivos da campanha da fraternidade deste ano, estão a 
criação e articulação de redes sociais populares e de políticas 
públicas com vistas à superação da violência e de suas 
causas; a discussão do sistema penal brasileiro; o apoio às 
vítimas da violência; e a denúncia de crimes contra a ética, a 
economia e gestões públicas. 

Foram convidados para o debate:  

- Ricardo Brisolla Balestreri, Secretário Nacional de 
Segurança Pública, representante do Ministério da Justiça;  

- D. Dimas Lara Barbosa, Secretário-geral da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB);  

- Herilda Balbuino De Souza, representante do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;  

- Valmir Lemos de Oliveira, Secretário de Segurança 
Pública do Distrito Federal, representante do Conselho 
Nacional de Secretários de Segurança Pública. 

 
 
 
 
 

(Agência Câmara - 28/5/09) Matéria relativa à visita de Deputados dos EUA à CSPCCO 

Deputados dos EUA querem cooperação com Comissão de Segurança 

Deputados do Comitê de Segurança Interna da 
Câmara dos Representantes dos Estados Unidos estiveram 
reunidos nesta quinta-feira com integrantes da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da 
Câmara dos Deputados. Por duas horas, os parlamentares 
trocaram experiências e, segundo o presidente do comitê 
norte-americano, deputado Bennie Thompson, a intenção é 
iniciar uma cooperação com 
deputados de outros países em 
temas comuns como terrorismo 
e o tráfico de armas, drogas e 
pessoas. 

Thompson avaliou que 
os parlamentares brasileiros 
estão alerta para as questões 
importantes nessa área, e 
acredita que o diálogo poderá 
fortalecer as duas nações. 
Terroristas podem se aliar a 
esquemas de lavagem de 
dinheiro e tráfico de drogas e, 
nessas áreas, ele avaliou que 
o Brasil tem dado respostas 
efetivas. "Não trouxemos uma solução pronta, os deputados 
brasileiros saberão o que é melhor para seus eleitores. O que 
queremos é encontrar temas comuns para nos mantermos à 
frente dos criminosos", disse. 

Na opinião do vice-presidente da comissão brasileira, 
deputado Raul Jungmann (PPS-PE), o encontro, que ocorreu 

em sessão reservada, marcou uma mudança de enfoque. "Os 
deputados queriam ouvir sobre nossas experiências, e nada 
de trazer uma receita pronta", avaliou. 

Terrorismo 

Segundo Jungmann, o tema do terrorismo dominou os 
debates - o Comitê de Segurança Interna foi criado na 

Câmara dos EUA em 2002, logo 
após os ataques terroristas de 
11 de setembro. "O Brasil é um 
país grande e receptivo, um 
lugar no qual os terroristas 
podem ver uma oportunidade", 
explicou Bennie Thompson 
sobre o interesse no tema. 

O deputado João 
Campos (PSBD-GO), que 
também participou da reunião, 
ressaltou que a experiência dos 
norte-americanos no combate 
ao terrorismo pode ser 
importante, uma vez que vêm 
lidando com o problema há 
algum tempo. Campos, que foi 

delegado de polícia, avalia que no caso de tráfico de armas, 
pelo contrário, a legislação brasileira é mais restritiva e 
iniciativas podem ser aproveitadas por lá. "Eles estão tendo 
problemas com isso, e nossa experiência é positiva", disse. 
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(Agência Câmara - 29/5/09) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança aprova redução de pena para presos que estudam 

Proposta obriga Senai, Senac e outras escolas do 
Sistema S a oferecer vagas para presos e prevê assistência 
por seis meses para ex-presos, inclusive com alojamento e 
alimentação. 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira (27) proposta que 
permite ao preso descontar um dia de pena para cada três 
que dedicar aos estudos. Atualmente, a chamada "remição" 
da pena é válida apenas para dias trabalhados. 

O texto aprovado torna obrigatória a oferta de vagas a 
detentos pelas escolas do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai); do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Comércio (Senac); do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (Senat). Na proposta original, essa oferta era 
facultativa e deveria ser acertada por convênio. 

A proposta foi aprovada na forma de um substitutivo 
do deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) ao Projeto de Lei 
4.202/08, da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 
Sistema Carcerário. 

O projeto ainda será analisado pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania e pelo Plenário. 

Princípios 

O texto aprovado, assim como o projeto, proíbe a 
terceirização de serviços penitenciários e determina que 
sejam executados diretamente pelo Estado. A capacitação 
dos servidores, inclusive em direitos humanos, a maior 
participação da sociedade no acompanhamento da execução 
da pena, mais efetividade no atendimento de saúde do preso 
e ampliação das possibilidades de formação acadêmica e 
profissional do sentenciado são alguns dos objetivos da 
proposta original mantidos no substitutivo. Biscaia modificou, 
basicamente, alguns dos mecanismos previstos para alcançar 
essas metas. 

O projeto previa que o detento teria direito a 
assistência de saúde em "caráter preventivo e curativo, com 
atendimento médico, farmacêutico, odontológico e 
psicológico". Biscaia considerou essa disposição "muito 
tímida". Em seu substitutivo, definiu que esse atendimento 
terá caráter público nas penitenciárias, a oferta compulsória, 
integral, multidisciplinar e multissetorial. 

O texto fixa em seis meses o prazo em que egresso 
do sistema penitenciário terá assistência pelo Estado, 
incluindo alimentação e alojamento. Na proposta original esse 

prazo também era ampliado, mas não em relação à 
alojamento e alimentação. 

Biscaia aprofundou também as garantias dos presos 
em processos disciplinares. No projeto, previa-se apenas que 
o preso teria assistência jurídica. No substitutivo, tornou-se 
obrigatória a inclusão no regimento dos estabelecimentos 
penais das regras do regime disciplinar, em que fique explícita 
a natureza das condutas caracterizadas como infrações, se 
leves, se médias ou graves, bem como as sanções a serem 
impostas em cada caso. "A inexistência de normas gerais para 
a aplicação dos regimes disciplinares pode proporcionar a 
ocorrência de uma série de abusos", justificou Biscaia. 

Permaneceram no substitutivo as mudanças para 
promover a capacitação dos servidores do sistema e 
modernizar os conselhos penitenciários dos estados e o 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 

Biscaia, porém, suprimiu os Centros de 
Monitoramento e Acompanhamento da Execução de Penas e 
Medidas Alternativas à Prisão, previstos no projeto. Optou por 
reestruturar os já existentes conselhos da comunidade, que, 
em cada comarca, passariam a ser integrados por cinco 
membros escolhidos pela população local. "Entendemos que 
o sistema não necessita crescer em sua estrutura e sim de 
uma reorganização dos elementos já existentes", afirmou o 
relator. 

O substitutivo também inovou o projeto ao prever a 
criação do Sistema Nacional de Avaliação da Execução Penal. 
De acordo com Biscaia, será um programa de avaliação da 
implementação das propostas, das instalações, do 
financiamento e de outros aspectos do sistema penitenciário. 
O monitoramento vai se dar em três dimensões: na gestão do 
sistema; na qualidade dos estabelecimentos e serviços 
penais; e nos resultados da execução. 

A avaliação será coordenada por uma comissão 
permanente e efetivada por comissões temporárias formadas 
por, no mínimo, três especialistas, com a colaboração da 
direção dos próprios estabelecimentos e dos gestores dos 
serviços penais. 

Os órgãos e servidores que descumprirem as regras 
previstas serão punidos, conforme o caso, com advertência, 
afastamento provisório, afastamento definitivo ou suspensão 
total ou parcial do repasse de verbas públicas. Os 
estabelecimentos que não se adequarem às normas poderão 
ser fechados ou interditados. 
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(Agência Câmara - 7/7/09) Matéria relativa à audiência pública com o Ministro Jorge Félix, 
realizada em 7/7/09 

Jorge Félix: Governo analisa criação de legislação antiterror  

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República, general Jorge 
Armando Félix, afirmou nesta terça-feira que o governo estuda 
criar uma legislação e uma estrutura para articular os 
trabalhos de prevenção antiterror. O objetivo, segundo o 
ministro, é minorar os efeitos de uma eventual ação terrorista. 

Jorge Félix, no entanto, ressaltou na Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado que a 
probabilidade de ocorrência de terrorismo no País é 
baixíssima e explicou aos parlamentares que o governo 
federal tem realizado ações preventivas porque tem 
responsabilidade com determinadas áreas. 

"O Brasil tem plano de contingência para combate ao 
terrorismo, principalmente para proteção da rede de 
infraestrutura [energia elétrica, usinas nucleares, 
telecomunicações, abastecimento de água, transportes]", 
disse. Esse plano de contingência, destacou o ministro, 
funciona inclusive para o setor privado - telecomunicações e 
transportes. 

No início de junho, o governo federal criou um núcleo 
de combate ao terrorismo no País, que vai propor estratégias 
para ação integrada de órgãos governamentais. O núcleo é 
formado por integrantes do Gabinete de Segurança 
Institucional e dos ministérios da Defesa, da Justiça e das 
Relações Exteriores. 

Prevenção 

O delegado Daniel Lorenz, que participou da 
audiência pública, afirmou que a Polícia Federal também 
realiza o trabalho de prevenção contra atos terroristas, mesmo 
que o Brasil não tenha sido alvo do terrorismo internacional. 

Lorenz lembrou o atentado ocorrido em 2003, em 
Istambul, na Turquia, contra o Banco HSBC, com várias 

vítimas fatais, apesar de o país ter ficado neutro durante a 
Guerra do Iraque. 

Segundo Lorenz, o terrorista responsável pela ação 
declarou à época que cometeu o atentado apenas porque 
Istambul era o local mais fácil e próximo para retaliar os 
pretensos responsáveis pela Guerra do Iraque. 

O delegado explicou que o fato de os atentados 
terroristas atingirem pessoas não envolvidas com as causas 
alegadas pelos terroristas faz com que a Polícia Federal fique 
preocupada. 

Internet 

Daniel Lorenz esclareceu que a Polícia Federal 
prendeu em abril um internauta libanês identificado como 
Senhor K por fazer proselitismo de idéias racistas contra 
judeus. O libanês era suspeito de ter ligação com a rede 
terrorista Al Qaeda. 

De acordo com o policial, Senhor K era dono de duas 
casas de Internet em São Paulo e teria tido sua prisão 
relaxada pois o crime por ele cometido não está tipificado na 
legislação penal. 

O diretor do Departamento de Segurança da 
Informação e Comunicações do Gabinete de Segurança 
Institucional, Raphael Mandarino Junior, que atua na área de 
terrorismo cibernético, afirmou que o Brasil não tipificou os 
crimes praticados via Internet, mas observou que a polícia 
atua de acordo com os crimes conexos que teriam sido 
cometidos. 

Para o deputado Raul Jungmann (PPS-PE), que pediu 
a realização e presidiu a audiência, o debate ajudou a mostrar 
que Executivo e Legislativo precisam legislar sobre a questão 
do terrorismo. 
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(Agência Câmara - 11/8/09) Matérias relativas ao Seminário 25 Anos da Lei de Execução Penal e o Sistema 
Penitenciário Brasileiro  

Deputados defendem prioridade para reabilitação 

Para o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, Alexandre Silveira (PPS-MG), a legislação 
deve assegurar punição proporcional aos crimes e evitar a 
impunidade. Ele afirmou, durante o seminário "25 anos da Lei de 
Execução Penal e o Sistema Penitenciário Brasileiro", que não se 
pode compactuar com princípios como "bandido bom é bandido 
morto", mas também não se deve tolerar a omissão com a 
crescimento da violência. 

Silveira lembrou os trabalhos da CPI do Sistema 
Carcerário, entre agosto de 2007 e junho de 2008, que apontou as 
deficiências das prisões brasileiras e sugeriu medidas para 
aperfeiçoá-las, como um subsídio importante para os debates 
sobre reformulação do sistema prisional. 

O presidente da Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias, deputado Luiz Couto (PT-PB), reforçou que a questão da 
recuperação deve ser prioridade. "É preciso um sistema prisional 
que assegure a reabilitação, porque com o acompanhamento 
adequado ela é realmente possível. 

Educação e Trabalho 

Entre as 
causas do caos 
penitenciário, o ex-
relator da mesma CPI, 
deputado Domingos 
Dutra (PT-MA), 
assinalou princípios 
equivocados da política 
carcerária do governo 
como a ausência de 
medidas para 
ressocialização dos 
presos, depois do 
cumprimento da pena. 
Ele afirmou que a 
ausência de programas 
de ensino e trabalho 
nos presídios é um 
descumprimento 
flagrante da lei de 
Execução Penal (Lei 
7.210/84), que deve 
ser corrigido. 

"Não se promove a educação no cárcere. Como se pode 
reabilitar alguém nestas condições?", questiona o deputado, 
lembrando que, apesar das enormes áreas produtivas disponíveis 
no País, a maioria dos presos não produz o que consome. Além 
da falta de ensino e trabalho, Dutra ainda aponta entre os 
problemas do sistema prisional brasileiro, o grande número de 
condenados mantidos irregularmente em cadeias de delegacias e 
a prática de tortura. 

Dutra discordou ainda da ideia de que quanto mais tempo 
o detento passar na cadeia melhor. "Quanto mais tempo passam, 
mais caro fica para o Estado. Então é melhor que eles trabalhem e 
estudem, já que cada três dias trabalhados ou três dias estudados 
é um dia a menos de pena", explicou. 

O secretário de Justiça da Bahia, Nelson Pellegrino, 
deputado licenciado, concordou e ressaltou a necessidade de 
medidas para assegurar ensino e profissionalização para os 
presos. "30% dos detentos da Bahia são analfabetos", afirma 
Pellegrino, lembrando que o percentual sobe para 60% se forem 
incluídos os analfabetos funcionais. "Se os presos saem da cadeia 
ainda analfabetos, é o cúmulo da exclusão e o caminho de volta é 
quase certo". 

Defensores públicos criticam desprezo por população 
carcerária 

O presidente da Associação Nacional dos Defensores 
Públicos, André Luiz Machado de Castro, afirmou que há um 

desprezo da comunidade jurídica em relação ao tratamento 
conferido aos presos. A afirmação foi feita durante seminário "25 
anos da Lei de Execução Penal e o Sistema Penitenciário 
Brasileiro". 

No seminário promovido pelas comissões de Legislação 
Participativa; de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado; e de Direitos Humanos e Minorias; André Castro, que 
é defensor público no Rio de Janeiro, lembrou que 88% dos 
presos concluíram apenas o ensino fundamental e 90% têm renda 
familiar inferior a três salários mínimos. 

Ele afirmou que outro sinal do descaso com os presos por 
parte da comunidade jurídica é a ausência de defensorias públicas 
em três estados - Goiás, Santa Catarina e Paraná. "Além de 
contrariar a Constituição, quem vai defender essas pessoas 
nesses estados, se os presos são quase sempre pobres?", 
questiona. O problema se estende a outros estados onde as 
defensorias praticamente não funcionam, como o Rio Grande do 
Norte, que possui apenas 22 defensores públicos. 

O representante dos defensores ainda vinculou a atuação 
de facções criminosas no sistema prisional à ausência do Estado. 

Castro lembra que, se 
para a sociedade as 
facções representam o 
crime organizado, para 
os presos, elas são 
garantia de solidariedade 
e de um advogado. 

Ressocialização 

O presidente da 
Associação Nacional do 
membros do Ministério 
Público, José Carlos 
Cosenzo, que é 
promotor de justiça em 
São Paulo, lembrou que 
a Lei de Execução Penal 
(Lei 7.210/84) é vista no 
País, desde que entrou 
em vigor em 1984, como 
uma legislação utópica e 
de difícil aplicação. 

Cosenzo 
também reclamou da Lei de Responsabilidade Fiscal, afirmando 
que prejudica a atuação do Ministério Público em razão do 
"engessamento" no uso dos recursos orçamentários. 

O deputado Paulo Rubem Santiago (PDT-PE), ex-
integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que 
investigou o Sistema Carcerário também criticou a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, por considerar que atrapalha a 
realização de concursos e facilita o sucateamento dos 
equipamentos. 

Santiago apontou o que chamou de "divórcio entre os 
poderes e dentro dos poderes". Para ele, entre os exemplos estão 
os cargos de promotor e procurador vagos em vários estados, 
enquanto os orçamentos das assembleias não parava de subir ou 
a falta de dinheiro para execuções penais, enquanto os tribunais 
foram ganhando sedes cada vez mais luxuosas em todo o País. 
"Nós não encontramos nenhum exemplo no País de ação 
articulada entre Executivo, Judiciário e Ministério Público na área 
de execuções penais", disse. 

O ex-relator da mesma CPI, deputado Domingos Dutra 
(PT-MA), criticou as condições inadequadas dos presídios, citando 
como exemplo o desrespeito ao espaço mínimo de seis metros 
quadrados recomendado para cada presidiário. Ele lembrou que 
no presídio de Contagem (MG), por exemplo, esse espaço é de 
apenas 60 centímetros. 
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(Agência Câmara - 11/8/09) Matéria relativa ao Seminário 25 Anos da Lei de Execução Penal e o Sistema 
Penitenciário Brasileiro 

Participantes de seminário apoiam modelo do SUS em penitenciárias  

Criar um sistema penitenciário nos moldes do Sistema 
Nacional de Saúde (SUS) foi a proposta recebida com maior 
entusiasmo pelos participantes do Seminário 25 Anos da Lei 
de Execução Penal e o Sistema Penitenciário Brasileiro. A 
ideia foi apresentada pelo secretário de Justiça da Bahia, 
Nelson Pellegrino. A forma de superar a crise do sistema 
penitenciário nacional seria municipalizar o sistema. 

O objetivo é diminuir o custo atual da construção de 
presídios, muito alto 
devido à sofisticação 
dos modelos de alta 
segurança, e 
permitir o respeito 
aos direitos 
humanos dos 
presos. Seriam 
construídos 
pequenos presídios 
em cada cidade, que 
abrigariam os presos 
locais. De acordo 
com o juiz da 2.ª 
Vara de Bacabal, no 
Maranhão, Carlos 
Roberto Paula, isso 
facilitaria o 
cumprimento da 
pena e também a 
ressocialização do 
preso. Esse aspecto 
da proximidade e 
humanização do cumprimento da pena também contou com o 
apoio do coordenador nacional de Pastoral Carcerária/CNBB, 
Padre Gunther Zgubic. 

Essas pequenas cadeias abrigariam apenas os presos 
de pequena periculosidade. As penas de delitos de média 
periculosidade seriam cumpridas em presídios regionais, que 
reunissem seis ou sete cidades, não muito distantes, para 
permitir o adequado cumprimento da execução penal. Só 
ficariam para o sistema federal os presos de alta 
periculosidade, estes sim em presídios mais sofisticados, cuja 
construção é hoje muito cara. 

Oliveira Paula entregou ao ex-presidente da CPI do 
Sistema Carcerário, deputado Domingos Dutra (PT-MA), dois 
anteprojetos de proposta de emenda constitucional que 
permitem aos municípios a construção de presídios e 

determinando que o cumprimento de penas privativas de 
liberdade ocorra no município de residência do condenado. 

Facções nas cadeias 

Na opinião do diretor-geral do Departamento 
Penitenciário Nacional, Airton Aloisio Michels, as cadeias 
brasileiras são locais de enquadrilhamento. Diante da lotação, 
o preso que entra precisa da proteção das facções que 
dominam as prisões. Quando sai, ele precisa pagar por essa 

proteção. 

Ele afirmou 
que só no primeiro 
semestre deste ano 
o número de presos 
passou de 351 mil 
para 369 mil - 18 mil 
a mais -, enquanto 
em todo o ano 
anterior o aumento 
foi de 23 mil. O 
diretor disse que, 
apesar de a 
demanda por 
prisões ter 
aumentado em 
300% desde os 
anos 80, mais do 
que qualquer outro 
serviço público, não 
foram construídas 
cadeias suficientes. 

Ele afirmou que nenhum governante quer construir 
cadeia e sofre oposição da população. Essa resistência, 
acreditam os participantes, pode ser vencida no modelo 
descentralizado, porque as cidades não receberiam presos de 
fora nem seriam grandes presídios. 

Pellegrino defendeu a atuação do Estado no sistema 
prisional. Ele informou que, no sistema de parceria público-
privado, um preso custa R$ 3,5 mil; em sistema de co-gestão, 
de R$ 2 mil a 2,4 mil; e na administração direta, R$ 1,8 mil. 
Para Luiz Couto, é inadmissível a ideia de passar a 
responsabilidade do estado para a iniciativa privada, a fim de 
transformar presídios em um bom negócio. Ele alertou que, 
para a sociedade, quanto menos presos houver é melhor. E 
para a iniciativa privada, a vantagem é o oposto; portanto, são 
interesses contraditórios. 
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(Agência Câmara - 13/8/09) Matéria relativa à audiência pública realizada em 13/8/09 

Entidades cobram criação de polícia exclusiva para o Judiciário  

Representantes do Poder Judiciário e de órgãos de 
segurança pública afirmaram que os juízes brasileiros estão 
sob permanente risco de violência pela falta de uma estrutura 
de segurança própria para os tribunais, varas e fóruns do 
País. Em audiência pública realizada nesta quinta-feira pela 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, os participantes defenderam a aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 358/05, do 
Senado, que conclui a reforma do Judiciário e cria uma polícia 
específica para esse poder. 

Uma pesquisa apresentada pela Associação dos 
Magistrados do Brasil (AMB) na audiência demonstra que não 
há policiamento em 46% das varas e não existem itens de 
segurança, como detectores de metais e câmeras de 
monitoramento, em mais de 80% delas - percentual que 
supera os 90% nas regiões Norte e Nordeste. 

"Esses dados são extremamente preocupantes, 
demonstram a situação crítica na segurança das unidades 
judiciais. E isso não afeta só os magistrados, mas toda a 
sociedade, que pode sofrer qualquer tipo de agressão e 
violência nesses locais", alertou o presidente da AMB, Mozart 
Valadares Pires. 

O presidente da Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho, Luciano Athayde Chaves, declarou 
que na vara de Assu (RN), onde trabalha, há apenas 
policiamento noturno, para a proteção patrimonial, que é feito 
por seguranças terceirizados. "Durante o horário de trabalho, 
ficamos rezando para não acontecer nada. É preciso proteger 
o patrimônio físico, mas os processos também. Segurança é 
fundamental, especialmente nos rincões do País. Altruísmo é 
um valor que acreditamos, mas sabemos dos limites", disse. 

O deputado Laerte Bessa (PMDB-DF), autor do 
requerimento para a realização da audiência, disse que o 
Congresso Nacional tem obrigação de "preencher a lacuna" 
na legislação brasileira e aprovar a PEC que cria a polícia 
judiciária. "O Judiciário precisa de uma polícia porque é o 
poder que concentra os processos que regem o País", 
defendeu. 

Segundo a Associação Nacional dos Agentes de 
Segurança do Poder Judiciário da União, atuam no País cerca 
de 7 mil profissionais no setor. "Todos são concursados, têm o 
salário definido, evitando um aumento de custos caso a 
Polícia Judiciária seja criada", afirmou o presidente da 
associação, Edmilton Gomes. 

 
 
 
 
 

(Agência Câmara - 19/8/09) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança aprova fim de prisão especial devido à função do réu 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira da semana 
passada (12) o fim da prisão especial em razão da função do 
investigado ou réu. Categorias como titulares de diploma de 
curso superior, advogados, vigilantes, militares e políticos 
perdem esse direito. O benefício foi mantido apenas para 
juízes, integrantes do Ministério Público e defensores 
públicos, pois está previsto em leis complementares e não 
podia ser revogado por lei ordinária. 

A medida faz parte do substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei 4.208/01, do Poder Executivo, aprovado na 
Câmara em junho do ano passado. A proposta promove uma 
série de alterações no Código de Processo Penal (Decreto-Lei 
3.689/41), reformulando a sistemática da prisão preventiva e 
da liberdade provisória e ampliando o rol de medidas 
cautelares aplicáveis ao processo penal. 

De acordo com o novo texto, a prisão especial 
continua existindo, mas apenas para garantir a integridade 
física do preso. A proposta mantém a prisão de policiais em 
quartéis ou repartições a que estão vinculados. "A prisão 
especial não deve ser justificada pela posição da pessoa", 
avalia o relator da proposta na Comissão de Segurança, 
deputado João Campos (PSDB-GO). 

Em relação à prisão especial para juízes, integrantes 
do Ministério Público e defensores públicos, tramita na 
Câmara o Projeto de Lei Complementar 283/08, do deputado 
Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), que acaba também com essas 
hipóteses. 

As alterações sugeridas pelos senadores ao texto 
aprovado na Câmara ainda serão analisadas pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Na CCJ, o 
relator, deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP), 
recomendou o aproveitamento parcial do substitutivo do 
Senado. Posteriormente, a versão do Senado ainda será 

votada pelo Plenário, antes de o projeto ser remetido à sanção 
presidencial. 

Fortalecimento da fiança 

A proposta também tenta resgatar a importância da 
fiança, reduzida quando em 1977 a lei autorizou a liberdade 
provisória sem fiança. Acusados de crimes mais leves 
afiançáveis continuaram obrigados ao pagamento, ao passo 
que os suspeitos de crimes graves, inafiançáveis, passaram a 
conseguir o relaxamento da prisão sem pagar nada. 

O substitutivo do Senado prevê que a discrepância só 
será mantida para os crimes que a própria Constituição define 
como inafiançáveis, como o crime de racismo, por exemplo. 
Pelo texto, a liberdade provisória continua sendo possível sem 
fiança, porque o projeto não pode alterar regras 
constitucionais. Nos demais casos, deverá sempre haver o 
pagamento de fiança. Para João Campos, no entanto, essa 
medida não tem efeito prático. 

Os senadores também aumentaram os valores da 
fiança, medida que foi aprovada na Comissão de Segurança. 
Para os crimes menos graves, com pena máxima não superior 
a quatro anos, será cobrado de 1 a 100 salários mínimos de 
fiança. A partir daí, a fiança será de 10 a 200 salários 
mínimos. 

Na versão da Câmara, a fiança ficaria na faixa de 1 a 
10 salários mínimos para crimes com pena máxima não 
superior a dois anos; de 5 a 100 salários mínimos, para crimes 
com pena máxima de até quatro anos; e de 10 a 200 salários 
mínimos, para crimes com pena máxima acima disso. 

A depender da situação econômica do preso, do 
prejuízo que tiver causado ou da vantagem que tiver auferido 
com a prática criminosa, o delegado ou juiz poderá multiplicar 
esses valores por até mil vezes, de acordo com o substitutivo 
do Senado. O texto da Câmara previa que esse multiplicador 
seria no máximo igual a 100. 
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(Agência Câmara - 24/8/09) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança amplia definição do crime de organização criminosa  

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na última quarta-feira (19) uma 
definição ampliada do crime de organização criminosa, que 
passa a ser "associarem-se três ou mais pessoas, em grupo 
organizado, de forma estruturada, com divisão de tarefas e 
continuidade de propósitos, para o fim de cometer crime cuja 
pena máxima cominada seja igual ou superior a quatro anos". 

A pena prevista na proposta para a participação em 
organização criminosa é de seis a dez anos de reclusão 
(prisão que começa no regime fechado) e multa. 

"O Parlamento brasileiro está devendo à sociedade a 
definição de organização criminosa para fins penais. Fala-se 
muito em organizações criminosas, mas é tudo linguagem 
jornalística porque, juridicamente, organização criminosa é 
uma expressão que não existe", afirmou o relator da proposta 
na comissão, deputado João Campos (PSDB-GO). 

Atualmente, na legislação brasileira não há o crime de 
organização criminosa, mas o Brasil aderiu à Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 
conhecida como Convenção de Palermo, que hoje 
fundamenta a ação penal no País contra a prática. 

Substitutivo 

O texto aprovado na comissão é um substitutivo do 
deputado João Campos ao Projeto de Lei 1.353/99, do ex-
deputado Luiz Antonio Fleury. A redação do artigo-chave da 
proposta foi aproveitada de voto em separado do deputado 
Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ). 

João Campos (PSDB-GO) rejeitou a definição 
proposta pelo deputado Alexandre Silveira (PPS-MG), que 
enquadrava como crime de organização criminosa apenas as 
práticas de grupos que empregassem violência, intimidação, 
corrupção, fraude ou de outros meios assemelhados para 
obtenção de vantagem indevida de qualquer natureza e 
cometimento de crime com pena igual ou superior a quatro 
anos. 

Campos considera que a redação aprovada "facilita a 
classificação de associações para prática de ilícitos como 
organizações criminosas". A versão original do projeto previa 
apenas a revogação do início do cumprimento da pena de 
prisão em regime fechado quando o condenado tivesse 
praticado o crime em articulação com quadrilha, bando, 
organizações ou associações criminosas. 

Regime de progressão 

A ideia de Fleury é acabar com a progressão de 
regime para esses criminosos, que está implícita na regra em 
vigor; e também acabar com os prazos para conclusão da 
instrução criminal (produção de provas no processo penal), 
que é de 81 dias quando o réu estiver preso e de 120 dias, 
quando solto. 

João Campos manteve essa última alteração, mas 
ignorou a primeira, até porque o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu em 2006 que a progressão de regime é direito 
de qualquer preso, até mesmos dos que praticam crimes 
hediondos. 
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(Agência Câmara - 26/8/09) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão de Segurança aprova tipificação do tráfico de pessoas  

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou no dia 19 proposta que tipifica os 
crimes de tráfico interno e internacional de pessoas para 
exploração sexual ou econômica, para exercer atividade de 
trabalho escravo ou para a remoção ilegal de tecidos, órgãos 
ou partes do corpo. Atualmente, o Código Penal (Decreto-Lei 
2.848/40) pune apenas o tráfico de pessoas com a finalidade 
de prostituição. 

Foi aprovado o substitutivo do relator, deputado Raul 
Jungmann (PPS-PE), ao Projeto de Lei 2.375/03, do deputado 
Antonio Carlos Pannunzio (PSDB-SP). Além de modificar o 
Código Penal, a proposta altera o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/90). 

Remoção de órgãos 

De acordo com o substitutivo, o tráfico internacional 
de pessoas, independentemente da finalidade do crime, será 
punido com multa e pena de reclusão de 3 a 8 anos - mesma 
pena que era prevista no projeto original. 

No caso do tráfico interno, a pena estabelecida pelo 
texto do relator é igual. Já a proposta de Pannunzio prevê 
multa e pena de reclusão de 2 a 5 anos. 

O substitutivo determina dois agravantes, tanto para o 
tráfico interno quanto para o internacional: 

- se a vítima for menor de 18 anos ou o criminoso for 
ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, 
tutor, curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de 
educação, tratamento ou guarda, a pena passa a ser de 4 a 
10 anos e multa; 

- se houver emprego de violência, grave ameaça ou 
fraude, a pena aumenta para de 5 a 12 anos e multa. 

O projeto original considera esses agravantes apenas 
para os casos de tráfico internacional. 

Crianças e adolescentes 

Pelo texto do relator, quem sequestrar criança ou 
adolescente com o objetivo de remover órgão, tecido ou parte 

do corpo humano ficará sujeito a pena de reclusão de 3 a 8 
anos, além de multa, sem agravante. 

O projeto original estabelece pena de 6 a 12 anos, 
aumentada para de 12 a 30 anos se a remoção resultar em 
morte. O relator argumenta que, com a redução da pena 
determinada em seu substitutivo, mantém-se a 
proporcionalidade do sistema, já que os crimes de tráfico 
interno e internacional de pessoas estarão sujeitos à mesma 
pena. 

Além disso, Jungmann mudou o verbo "raptar", que 
constava do texto de Pannunzio, para "sequestrar", porque o 
primeiro se refere apenas a conduta com objetivos sexuais, 
segundo a conceituação penal. 

Em relação ao tráfico internacional de criança ou 
adolescente, o substitutivo determina punição com multa e 
reclusão de 4 a 6 anos, que subirá para de 6 a 8 anos se 
houver emprego de violência, grave ameaça ou fraude. No 
caso do agravante, ainda será somada a pena específica 
correspondente à violência praticada. 

Segundo a proposta original, as penas para esse 
crime serão aumentadas em um terço se houver "perda ou 
inutilização de membro, órgão ou função da vítima", e 
triplicadas em caso de morte. 

Estrangeiros 

O projeto também muda a Lei dos Estrangeiros 
(6.815/80), para negar visto ao estrangeiro condenado ou 
processado em outro país por crime de tráfico de pessoas. O 
relator ressalta, porém, que a mesma lei já determina que 
qualquer condenado ou processado em outro país por crime 
doloso não receberá visto de entrada no Brasil. Portanto, a 
mudança prevista no projeto é desnecessária. 

Jungmann também retirou o dispositivo que 
estabelece a perda de bens do condenado ou de pessoa 
jurídica que tenha contribuído para o crime de tráfico de 
pessoas. Ele argumenta que o Código Penal já prevê a perda, 
em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem 
ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a 
prática do fato criminoso. 

 
 
 
 

(Agência Câmara - 27/8/09) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão. 

Segurança endurece pena para vazamento de investigações 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou ontem o Projeto de Lei 1.947/07, 
do deputado Sandro Mabel (PR-GO), que transforma em 
crime o vazamento de informação sobre investigações 
sigilosas de caráter oficial. Segundo o texto, essa prática será 
punida com pena de dois a quatro anos de reclusão e multa. 

A relatora da matéria, Marina Maggessi (PPS-RJ), 
disse ter a impressão de que dados sigilosos sob investigação 
"são muitas vezes lançados à opinião pública com o claro 
intuito de macular a imagem do investigado". 

Segundo ela, "a execração pública [provocada por 
vazamentos] prejudica a vida dos investigados e funciona 
como sanção penal, mesmo quando não há indícios 
suficientes". Por isso, a tipificação da divulgação de 
informações de processos sigilosos "resguarda o princípio da 
presunção de inocência", que é "basilar na Constituição". 

Críticas 

Os deputados Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), 
Fernando Marroni (PT-RS) e Paes de Lira (PTC-SP) votaram 
contra o parecer de Maggessi. "O sigilo deve ser respeitado, 
mas em alguns casos a publicidade [de atos sob investigação] 
é importante. Esse projeto atinge em alguma medida a 
liberdade de imprensa, e isso eu não admito", afirmou Biscaia. 

Para o deputado, a proposta, se convertida em lei, 
poderia coibir a atuação de delegados e promotores, que 
poderiam ser punidos, inclusive, por vazamentos de 
procedimentos sob sua responsabilidade a que não deram 
causa. 

Além disso, Biscaia lembrou que o artigo 325 do 
Código Penal já considera crime a violação de sigilo funcional, 
com pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa. 
Não haveria, segundo ele, motivo para mudar a legislação. 
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(Agência Câmara - 27/8/09) Matéria relativa à audiência pública realizada em 27/8/09 

Deputados e feministas defendem aplicação da Lei Maria da Penha 

Parlamentares, entidades feministas e representantes 
de secretarias estaduais e do Ministério Público defenderam a 
Lei Maria da Penha (11.340/06) contra alterações previstas 
em projetos de lei ou decisões do Judiciário e exigiram sua 
efetiva aplicação. 

O assunto foi tema nesta quinta-
feira de audiência pública promovida 
pela Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, que 
contou com a participação da Secretária 
Especial de Políticas para as Mulheres, 
Nilcéa Freire. 

Atualmente em discussão no 
Senado, a reforma do Código Penal 
(Decreto-Lei 2.848/40) é considerada 
uma ameaça à eficácia da Lei Maria da 
Penha. Nos tribunais superiores, correm 
ações que questionam, ou pedem que 
seja reconhecida, a sua 
constitucionalidade. 

Lesão corporal 

No Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ) está em discussão se, em caso de 
crime de lesão corporal contra a mulher, 
a ação pública é condicionada (que 
exige a concordância da vítima) ou 
incondicionada (de responsabilidade do 
Estado, mesmo contra a vontade da 
vítima). As mulheres entendem que 
exigir o consentimento da vítima pode 
levar à retirada de muitas ações, por 
medo ou constrangimento. 

No Supremo Tribunal Federal (STF) está em curso 
uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) que 
tornaria obrigatória a aplicação da lei pelos operadores do 
Direito, que em muitos casos ainda resistem, segundo a 
coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do 
Distrito Federal, promotora Laís Cerqueira. 

"Prendam o facão" 

A promotora Laís Cerqueira, exemplificando a 
dificuldade de fazer valer a lei, relatou situações em que ainda 

é aplicada a antiga lei 9.099/95, por resistência em aplicar a 
prisão preventiva em casos de lesão corporal. 

Ao receber, na delegacia, um marido flagrado 
correndo atrás da mulher na rua, com um facão na mão e 
gritando "vou te matar", pela antiga lei tudo o que se podia 

fazer era... prender o facão e aconselhar 
uma reconciliação. Os promotores das 
varas não especializadas, segundo Laís 
Cerqueira, ainda aplicam essa lei, 
praticamente impondo acordos e 
conciliações sob constrangimento. 

A mesma situação - a 
especificidade de gênero ignorada nas 
varas criminais, que continuam usando a 
lei 9.099 em casos de violência 
doméstica - foi denunciada pela 
representante da Articulação de 
Mulheres Brasileiras (AMB), Analba 
Brazão. 

Retirar PLs de pauta 

Existem hoje, também, cerca de 
10 projetos de lei em tramitação, de 
iniciativa parlamentar, propondo 
alterações na lei. A ministra Nilcéa Freire 
fez um apelo aos parlamentares autores 
desses projetos para que peçam sua 
retirada de pauta. 

Mesmo as contribuições 
positivas, entende ela, devem ser 
evitadas até que decorra um prazo 
razoável, de pelo menos cinco anos, e 

se possa avaliar os efeitos dessa legislação. 

Na audiência pública, houve consenso sobre a 
manutenção da lei na sua forma atual. Analba Brazão, da 
AMB, ressaltou o esforço da entidade para a aprovação da lei 
e, posteriormente, pela sua efetiva implementação. Ela 
entende que uma avaliação dos seus efeitos depende da 
existência de dados estatísticos, cuja carência é muito grande. 
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(Agência Câmara - 25/9/09) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança Pública agrava pena para produção e tráfico de crack 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou, no dia 23 de setembro, o 
substitutivo do deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) ao 
Projeto de Lei 5.444/09, do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), 
que aumenta, de 2/3 até o dobro do período de reclusão, a 
pena de quem produzir, traficar ou estimular o consumo de 
cloridrato de cocaína, o crack. 

Segundo Biscaia, o consumo de crack tem alarmado a 
população pelo seu potencial danoso e até mortal para o 
usuário. Ele ressalta que os efeitos da droga são mais 
devastadores do que o da própria cocaína e, por ser mais 
barata, seu uso vem se disseminando pela camada social 
mais pobre. 

"Todos sabemos que o tráfico de crack é um crime 
mais grave que o tráfico em geral porque todos os estudos 
revelam que a droga administrada chega à corrente 
sanguínea e ao cérebro em torno de 15 segundos. O efeito é 
curto, o que faz o viciado usar muitas vezes a droga para 
obter o efeito pelo tempo desejado", explica o parlamentar. 
Biscaia acredita que a dependência química tem prejudicado 
sobretudo os jovens, que se envolvem com a droga de forma 
muito rápida e grave. 

Faixa etária e desemprego 

Em seu voto, o parlamentar fluminense cita pesquisa 
realizada nas cidades de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo 
e Porto Alegre dando conta do aumento de usuários do crack. 

De acordo com o estudo, os usuários da droga representam 
cerca de metade dos pacientes em tratamento em clínicas 
para dependentes de álcool e outras drogas. O mesmo 
trabalho constata também que 52% dos usuários de crack têm 
menos de 31 anos e estão desempregados. 

Em seu substitutivo, Biscaia trocou a palavra crack, 
que classifica como um estrangeirismo, pelo nome científico 
da droga, que é a mistura da pasta de cocaína com 
bicarbonato de sódio, ganhando assim o aspecto sólido ou de 
pedra e, portanto, suscetível de ser inalado após atingir seu 
ponto de ebulição. "O nome deriva do barulho que produz ao 
ser aquecido e utilizado pelos usuários. O tipo penal deve, 
portanto, designar a substância entorpecente no vernáculo 
nacional." 

Droga química 

O deputado também mudou o projeto original - que 
altera a Lei 11.343/06, do Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas -, para excluir das causas de aumento 
de pena o plantio, cultivo ou colheita de substância ou 
matéria-prima utilizada na preparação de drogas, porque o 
texto é inaplicável ao crack, que é uma droga química. 

Relatório Mundial sobre Drogas de 2009 da 
Organização das Nações Unidas (ONU) mostra que os 
mercados de cocaína, maconha e derivados do ópio estão 
estáveis ou em declínio, enquanto o das drogas sintéticas está 
em crescimento. 

 
 
 
 

(www.deputadowilliamwoo.com.br - 6/10/09) Matéria relativa à visita de representantes da embaixada dos Estados Unidos 
no Brasil ao Congresso Nacional 

Parlamentares debatem medidas de segurança para o Brasil 

Representantes da embaixada dos Estados Unidos no 
Brasil e do Congresso brasileiro estiveram reunidos no dia 6 
de outubro para debater crimes cibernéticos e terrorismo. 

A coordenadora de 
Negócios Regionais do 
Escritório Contra Terrorismo do 
Departamento de Estado 
Americano, Shari Villarosa, 
participou da reunião com o 
deputado federal William Woo, 
o senador Eduardo Azeredo e a 
deputada federal Marina 
Maggessi. 

Villarosa deu início à 
conversa destacando que 
atualmente a Internet e a 
telefonia móvel são duas 
tecnologias muito utilizadas por 
criminosos e terroristas e que é 
preciso fortalecer o controle de 
ambas sem prejudicar, no entanto, o fluxo dos serviços. A 
coordenadora sugeriu a possibilidade de Brasil e Estados 
Unidos trabalharem juntos em políticas para essa área. 

O senador Eduardo Azeredo ressaltou que no Brasil 
não há legislação sobre crimes cibernéticos. Apesar do tema 

já ter sido discutido tanto no Senado Federal quanto na 
Câmara dos Deputados, o Poder Executivo não sancionou 
nenhum projeto. Para o deputado William Woo, a troca de 
experiências entre o país e os Estados Unidos favorecerá o 

surgimento de legislação sobre 
o assunto. 

Em relação ao 
terrorismo, Woo ressaltou que 
um dos grandes problemas 
brasileiros é a impunidade. 
“Vemos grupos como o MST, 
vemos policiais sendo mortos 
por facções criminosas e nada 
acontece. Isso gera terrorismo 
interno”, atentou. 

Para o parlamentar, já 
que o Brasil vai sediar uma 
Copa do Mundo e as 
Olimpíadas, esse é o momento 
do país investir em segurança 

pública. “Por isso é importante a participação do Brasil no 
Conselho de Segurança da ONU. Com isso receberemos 
investimentos”, concluiu. 
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(Agência Câmara - 8/10/09) Matéria relativa à audiência pública realizada em 8/10/09 

Carteiros denunciam maior insegurança com criação do Banco Postal 

O secretário-geral da Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e 
Similares (Fentect), José Rivaldo da Silva, afirmou nesta 
quinta-feira que cresceu o número de delitos praticados contra 
agências da ECT após a implantação do Banco Postal. Ele 
participou de audiência da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado da Câmara sobre o assunto. 

Rivaldo da Silva informou que 10% das agências não 
têm segurança, porta giratória ou detectores de metal, embora 
funcionem hoje como um banco. O sindicalista comparou a 
situação dos Correios à das agências lotéricas, que enfrentam 
o mesmo problema. 

O chefe do Departamento de Segurança Operacional 
da ECT, Sérgio Douglas Repolho Negri, que também 
participou da audiência, informou que, até setembro de 2009, 
foram registradas 1.846 ocorrências de delitos postais em 
todo o País - uma média de 7 roubos, furtos ou tentativas por 
dia contra agências, carteiros ou responsáveis pelos pelo 
transporte de correspondências e encomendas. Em 2007 
foram 1.415 registros, e, em 2008, 2.578. 

Mais de 85% dessas ocorrências são assaltos, em 
que o trabalhador é exposto a alguma forma de violência, 
depois vêm furtos, com 10%. As situações mais graves estão 
nas grandes cidades, e 91% das ocorrências estão 
concentradas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Medidas de segurança 

José Rivaldo da Silva lembra que o transporte de 
encomendas e cartões de crédito, por exemplo, é uma das 
áreas mais vulneráveis e expõe os carteiros e pessoal de 
transporte a risco permanente. Silva disse que os sindicatos 

da categoria têm ganhado ações em diversas cidades para 
obrigar a ECT a instalar equipamentos e contratar segurança, 
e há um projeto na Assembléia Legislativa do Paraná para 
tornar a medida obrigatória no estado. "Talvez fosse o caso de 
transformar isso numa lei federal", sugeriu aos deputados. 

Paes de Lira adiantou que vai analisar a sugestão dos 
sindicatos para uma lei sobre segurança. Para ele, se uma 
agência postal tem a mesma configuração de uma agência 
bancária, por lei, deveria ter os mesmos mecanismos de 
proteção dos bancos. "É algo lógico, racional, coerente, e isso 
pode ser resolvido pelo legislador", disse. 

O chefe de segurança dos Correios disse que as 
agências em áreas de risco e que movimentam valores serão 
todas equipadas dessa forma, e apenas este ano foram 
investidos R$ 7 milhões na área. A empresa está firmando 
convênios com as secretarias de segurança para troca de 
informações, e já colabora com as polícias Militar e Federal 
em vários estados. "Além disso, já trabalhamos para retirar a 
atratividade do transporte via correios do cartão de crédito 
junto à Febraban, e hoje essa ocorrência tende a diminuir", 
disse Negri. 

Entregas suspensas 

Tanto o representante da ECT quanto o dos 
trabalhadores explicam que há áreas em que a entrega é 
suspensa ou realizada com escolta policial. "Onde houver 
risco à segurança dos trabalhadores ou à distribuição, nós 
podemos suspender os trabalhos", afirmou Negri. 

"Isso é a falência do Estado, não podemos tolerar 
áreas liberadas para o crime em parte alguma do País. O fato 
de que o serviço postal ser suspenso é um sintoma de que a 
área não está sendo bem avaliada pelos órgãos de Segurança 
Pública", ressaltou Paes de Lira, que foi comandante da 
Polícia Militar na região metropolitana de São Paulo - área 
com maior incidência de problemas para a ECT atualmente. 

Segurança privada 

A Câmara analisa projeto de lei (4.305/04) que 
regulamenta o funcionamento do setor de segurança privada. 
Para o deputado João Campos (PSDB-GO), integrante da 
comissão especial que analisa a proposta, essa nova 
legislação poderá facilitar a contratação de serviços de 
segurança privada pelas agências bancárias e dos Correios. 
"É preciso criar mecanismos para que essa segurança 
complementar, assim como facilitar a troca de dados entre os 
correios e as secretarias de Segurança estaduais", disse o 
parlamentar. 
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(Agência Câmara - 5/11/09) Matéria relativa à audiência pública realizada em 5/11/09 

Especialistas defendem segurança pública no Rio como prioridade 

Deputados e especialistas ressaltaram que derrotar o 
crime no Rio servirá de exemplo para outras metrópoles 
brasileiras. 

A situação da segurança pública no Rio de Janeiro 
deve ser prioridade do País. E isto não apenas por causa das 
competições esportivas que acontecerão na cidade na 
próxima década - Copa de Futebol em 2014 e Olimpíadas em 
2016 -, mas principalmente porque o crime organizado na 
cidade está diretamente ligado ao tráfico de drogas. 

A ideia foi defendida nesta quinta-feira por todos os 
convidados da audiência pública sobre o tema promovida pela 
Comissão de 
Segurança Pública e 
Combate ao Crime 
Organizado. 

Na audiência, 
os deputados ouviram 
da cúpula da 
segurança pública no 
estado do Rio e do 
secretário executivo do 
Programa Nacional de 
Segurança Pública 
com Cidadania 
(Pronasci), Ronaldo 
Teixeira, o que tem 
sido feito para 
combater a 
criminalidade no 
estado.  

Mudança de 
paradigma 

Para o dirigente do Pronasci, derrotar o crime no Rio 
servirá de exemplo para as outras metrópoles brasileiras. "É 
preciso vencer essa batalha do Rio para termos de fato uma 
mudança de paradigma no País, e é lá exatamente que nós 
estamos instituindo um novo conceito, que é articulações de 
segurança pública e ações sociais de caráter preventivo", 
disse Teixeira.  

"Nós não temos dúvida que de essa relação entre 
ações de segurança strictu-sensu e as ações sociais capazes 
de prevenir de fato é que podem alterar o paradigma da 
segurança pública no País, especialmente no Rio de Janeiro", 
acredita. 

Campeão em recursos 

O Rio de Janeiro é o estado campeão em recursos 
recebidos pelo Pronasci. Foram R$ 200 milhões nos últimos 
dois anos. São recursos como um bônus de R$ 400 para os 
policiais militares que realizarem cursos de capacitação. 

Quantia que faz diferença para os policiais cariocas, 
que começam a carreira ganhando menos de mil reais por 
mês. Mas, apesar dos esforços, a guerra nos morros cariocas 
continua. 

A derrubada por traficantes da Vila Cruzeiro de um 
helicóptero da polícia mês passado no Morro dos Macacos 
matou três dos seus ocupantes e mostrou o poder de fogo dos 

criminosos. 

Descaso 

Para a 
presidente da Comissão 
de Segurança Pública, 
Marina Maggessi (PPS-
RJ), o problema 
continua sendo de 
descaso. "A situação 
sempre está ficando 
mais complicada. Não 
quero ficar aqui 
repetindo jargão de 
político de que eles 
estão pressionados e 
tal. Não é nada disso 
não. Eles [os traficantes] 
estão muito bem 
armados", explica a 
deputada. 

Segundo a parlamentar, a Vila Cruzeiro é um lugar 
que foi abandonado. "Quando nós prendemos o traficante 
Elias Maluco, na época em que ele matou o jornalista Tim 
Lopes, acabou o tráfico ali. Hoje, eu posso te dizer que mil 
homens não entram ali". 

Mas o secretário de Segurança Pública do Rio, José 
Beltrame, acha que o incidente pode ajudar na mobilização do 
governo e da sociedade para finalmente resolver a questão da 
segurança no estado. 

"A segurança pública, como disse muito bem o nosso 
deputado, não é a polícia. Nós temos uma série de questões 
que tem que ser trazidas e este é o momento. Eu conclamo 
que nós avancemos com o Pronasci, com as mudanças 
legislativas, com as punições dos policiais", diz Beltrame. 
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(Agência Câmara - 6/11/09) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança aprova proteção para defensores de Direitos Humanos 

Genoíno: política de estado para proteger quem defende 
os direitos humanos. 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira (4) o Projeto de Lei 
4575/09, do Executivo, que garante proteção similar à de 
testemunhas em casos criminais aos defensores dos Direitos 
Humanos que estejam sendo ameaçados em sua atividade. A 
comissão rejeitou o PL 2.980/04, do deputado Eduardo 
Valverde (PT-RO), que institui um Programa de Proteção aos 
Defensores dos Direitos Humanos em outros moldes, mas 
com a mesma finalidade. 

O relator, deputado José Genoíno (PT-SP), explicou 
que o projeto do Executivo é mais abrangente e objetivo. A 
proposta visa ampliar o programa de proteção à testemunha - 
que já existe no âmbito da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República. "Você vai ter uma 

política de Estado, junto com a sociedade, para acompanhar e 
denunciar quando houver violação dos direitos da pessoa 
humana", disse o relator. 

A Comissão de Segurança também acatou emenda 
aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias que 
deixa claro que a proteção a ser disponibilizada aos 
defensores dos Direitos Humanos deverá ser promovida com 
garantia de escolta policial e segurança ininterrupta por tempo 
previamente determinado pelo órgão que definiu a medida. 

Proteção das entidades  

Pela proposta, serão protegidas pessoas ou 
instituições que estiverem sofrendo ameaças em decorrência 
de seu trabalho na defesa dos direitos e da dignidade 
humana. Os casos devem ser analisados por um conselho 
deliberativo local ou federal, e terão a partir daí proteção dos 
órgãos de segurança pública. 

 
 
 
 

(Agência Câmara - 19/11/09) Matéria relativa à audiência pública realizada em 19/11/09. 

Estúdios pedem rigor contra mídias virgens para combater pirataria 

Entidade que representa os estúdios dos EUA afirma que 
importação de mídias virgens chega a 1 bilhão de 
unidades por ano e que a maioria se destina à pirataria. 

O diretor-executivo da Motion Pictures Association 
(MPA) Brasil, Marcos Oliveira, disse nesta quinta-feira aos 
deputados da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado que a importação de mídias virgens deve 
chegar este ano a quase 1 bilhão de unidades. Mas o 
consumo interno é de aproximadamente 100 milhões e é de 
fabricação nacional. Portanto, 
ele conclui que a maior parte 
dos produtos importados esteja 
servindo para a pirataria de 
filmes e de música. 

Enquanto isso, 
segundo ele, a apreensão de 
mídias piratas alcança apenas 
30 milhões de unidades por 
ano. 

Ele sugeriu que seja 
feito um monitoramento dos 
produtos que entram no Brasil, 
além da verificação do 
subfaturamento de preços ou 
concorrência desleal em torno 
dessas mídias, que custam em média R$ 0,21.  

Oliveira informou que o consumo de DVDs no Brasil 
caiu de 24,8 milhões em 2008 para 20,8 milhões em 2009. Já 
a apreensão de produtos piratas passou de 26,2 milhões para 
29 milhões.  

A MPA representa os seis principais estúdios de 
cinema dos Estados Unidos. A entidade integra o Conselho 
Nacional de Combate à Pirataria (órgão ligado ao Ministério 
da Justiça) e defende os interesses de suas empresas 
afiliadas em cada setor de distribuição - teatro, televisão, TV 
por assinatura, entretenimento domiciliar e digital e 
tecnologias novas.  

Força-tarefa 

O subsecretário da Receita Federal do Brasil, Fausto 
Coutinho, sugeriu a realização de uma força-tarefa que 
envolva desde a polícia federal até os bombeiros para tentar 
fechar estabelecimentos que reconhecidamente vendem 
produtos piratas. 

O diretor da Associação Brasileira das Empresas de 
Software (Abes), Anselmo Gentile, disse que esse tipo de 

operação é complicado e já foi 
tentado em estabelecimentos 
como o Stand Center, em São 
Paulo. 

"Havia problemas 
elétricos, e então a prefeitura 
proibiu de funcionar. Havia 
problemas de violação de 
direitos autorais, e então a 
polícia federal autuou. Havia 
problema de recolhimento de 
impostos, e então o Estado 
autuou. Esse conjunto de coisas 
conseguiu fechar o Stand 
Center. Mas é uma operação 
muito difícil, e foi o tempo de 
fechar um e abrir outro a 500 

metros de distância", disse. 

Gentile explicou que, nas feiras populares, existem 
lojas que trabalham legalmente e fica difícil separar as 
atividades. Além disso, a luta com os ilegais geralmente 
enfrenta um longo caminho na Justiça. 

O deputado Guilherme Campos (DEM-SP), autor do 
requerimento para a realização da audiência pública de hoje, 
lembrou que muitos turistas que vêm conhecer Brasília 
incluem a Feira dos Importados no roteiro da visita. 

A Abes estima em R$ 30 bilhões por ano a perda de 
arrecadação com a pirataria, um pouco mais da metade do 
que o governo pretende gastar em educação em 2010. 
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(Agência Câmara - 10/12/09) Matéria relativa à audiência pública realizada em 10/12/09 

Entidades cobram mais PPPs no setor de segurança 

Representantes de entidades ligadas ao setor de 
segurança cobraram, nesta quinta-feira, medidas legais que 
deem maior consistência às parcerias entre o setor público e 
as empresas privadas (PPPs) no combate ao crime 
organizado. 

Durante audiência pública sobre o assunto, realizada 
pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, o diretor de projetos especiais da Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização, 
Horácio Cata Preta, afirmou que os órgãos de segurança 
pública das regiões de fronteira têm se beneficiado de um 
sistema de fiscalização que permite a identificação de veículos 
roubados e outras irregularidades documentais. 

Identificação de veículos 

O chamado Sistema Nacional de Identificação de 
Veículos em Movimento (Sinivem), por exemplo, permitiu a 
recuperação, por parte da Polícia Rodoviária Federal e outras 
instituições de segurança, de diversos automóveis roubados e 
que seguiam para países vizinhos ao Brasil, especialmente o 
Paraguai, onde seriam comercializados. 

O Sinivem consiste na identificação da placa dos 
veículos e a comunicação imediata de qualquer eventual 
irregularidade com o posto policial mais próximo. O aumento 

do número de automóveis recuperados também permitiu à 
indústria de seguros nacional reduzir o pagamento de 
indenizações, que somam cerca de R$ 4 bilhões por ano. 

Segundo Horácio Preta, desde fevereiro de 2003, 
quando o sistema foi implementado na fronteira de 
Uruguaiana (RS), houve a identificação de 110 milhões de 
automóveis (alguns repetidos, pois o sistema registra cada 
vez que o veículo passa em um ponto de observação), sendo 
que 41.926 eram roubados e outros 8.449, suspeitos de 
fraude contra seguros. Isso não significa que todos os casos 
foram punidos, porque muitas vezes a polícia não consegue 
agir a tempo. O programa tem custo anual de R$ 5 milhões 
pagos pelas seguradoras e já foi estendido para outros postos 
na fronteira. 

Convênio 

O caso do Sinivem é considerado um modelo de 
convênio, regulado pela Lei de Licitações (8.666/93), e não 
admite lucro por parte do setor privado envolvido. Não pode 
ser considerado uma PPP, que é regida pela Lei 11.079/04 e 
admite que a empresa parceira obtenha lucros. “Por enquanto, 
o Sinivem é aplicado apenas na área de fronteira, não tem 
tanta cobertura e dá para ser totalmente financiado pelas 
empresas de seguros. Se for estendido para todo o País, 
certamente o poder público será forçado a aportar recursos, 
criando um mercado paralelo de softwares que poderá não 
funcionar de acordo com os interesses públicos”, alertou o 
diretor institucional do Conselho de Comandos Gerais da 
Polícia Militar e Bombeiros, coronel Elias Miler. 

Ele informou ainda que casos semelhantes foram 
identificados em PPPs para a administração de presídios, em 
que empresas responsáveis pelas unidades prisionais 
utilizavam a força de trabalho dos presos para obter 
benefícios econômicos junto a empresas que contratam essa 
mão-de-obra mediante incentivos fiscais. 

O deputado Marcelo Itagiba (PSDB-RJ), um dos 
autores do requerimento para a realização da audiência, 
defendeu a mudança da legislação para permitir a 
formalização de um leque maior de parcerias na área de 
segurança. Ele sugeriu que o modelo de identificação do 
Sinivem seja utilizado nos radares que medem a velocidade 
nas vias públicas.  
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7. SUBCOMISSÕES 

Nesta sessão legislativa permaneceram três subcomissões permanentes e 

duas especiais criadas nesta Legislatura, conforme dados a seguir: 

 

PERMANENTES 

- Subcomissão Permanente para Estudar Políticas, Orçamento e 

Financiamento da Segurança Pública (Requerimento nº 17/07, do Dep. Paulo Rubem 

Santiago, aprovado em 21/3/07). 

 

- Subcomissão Permanente para Tratar do Sistema de Segurança Pública, 

seus Órgãos Institucionais, Carreiras e Programas de Valorização do Policial 

(Requerimento nº 18/07, do Dep. João Campos, aprovado em 21/3/07). 

 

- Subcomissão Permanente para Promover o Conhecimento e Difusão de 

Programas Exitosos Referentes a Segurança, Combate ao Crime Organizado e Sistema 

Penitenciário Implantados no País e no Exterior, bem como para Estudar e Aperfeiçoar a 

Legislação Pertinente (Requerimento nº 19/07, do Dep. João Campos, aprovado em 

21/3/07). 

 

ESPECIAIS 

- Subcomissão Especial de Armas e Munições (Requerimento nº 2/07, do 

Dep. Raul Jungmann, aprovado em 7/3/07). 

 

- Subcomissão Especial do Registro de Identidade Civil (Requerimento nº 

100/08, do Dep. William Woo, aprovado em 23/4/08). 
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Tabela 1. Proposições Apreciadas na Comissão 

Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

1.  PDC 496/08 

Comissão 
Parlamentar 
Conjunta do 
MERCOSUL 

Aprova o texto do Memorando de 
Entendimento para o Estabelecimento de um 
Grupo Bilateral de Inteligência Brasil-Paraguai 
na Esfera da Pirataria, da Falsificação e do 
Contrabando de Produtos Pirateados e 
Falsificados, celebrado em Assunção, em 20 
de junho de 2006. 

Pompeo de Mattos Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCP em 
26/8/09. 

2.  PDC 571/08 CREDN 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Mútua entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da 
República Bolivariana da Venezuela para 
Combater o Tráfego de Aeronaves Envolvidas 
com Atividades Ilícitas Transnacionais, 
celebrado em Caracas, em 30 de dezembro 
de 2005. 

Perpétua Almeida Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 
 

Encaminhado à CCP em 
24/4/09. 

3.  PDC 1106/08 

Representação 
Brasileira no 

Parlamento do 
Mercosul 

Aprova o texto do Memorando de 
Entendimento entre a República Federativa 
do Brasil e a República do Paraguai para a 
Cooperação em Matéria de Combate à 
Fabricação e ao Tráfico Ilícitos de Armas de 
Fogo, Munições, Acessórios, Explosivos e 
Outros Materiais Correlatos, celebrado em 
Assunção, em 23 de novembro de 2006. 

Gonzaga Patriota Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCP em 
20/3/09. 

4.  PDC 1656/09 CREDN 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha sobre 
Parceria e Cooperação em Matéria de 
Segurança Pública, assinado em Brasília, em 
6 de novembro de 2008. 

Fernando Marroni Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCP em 
4/9/09. 

5.  PDC 1674/09 CREDN 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da África do Sul Relativo à 
Assistência Mútua entre suas Administrações 
Aduaneiras, celebrado na Cidade do Cabo, 
em 11 de maio de 2008. 

Raul Jungmann Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCP em 
30/10/09. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

6.  PDC 1807/09 CREDN 

Aprova o texto do Convênio entre a República 
Federativa do Brasil e o Reino da Espanha 
sobre Cooperação em Matéria de Combate à 
Criminalidade, assinado em Madri, em 25 de 
junho de 2007. 

Neilton Mulim Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCP em 
12/11/09. 

7.  PDC 1973/09 CREDN 

Aprova o texto do Memorando entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Colômbia para a 
Cooperação no Combate da Fabricação e o 
Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, Munições, 
Acessórios, Explosivos e outros Materiais 
Relacionados, assinado em Bogotá, em 19 de 
julho de 2008. 

Marcelo Melo Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCP em 
11/12/09. 

8.  

PL 121/99 

(Emendas do 
Senado Federal ao 

PL 121/99) 

Cunha Bueno 
Proíbe a reprodução e a importação de cães 
das raças "Rotweiller" e "Pit Bull", puros ou 
mestiços, e dá outras providências. 

Hugo Leal Pela aprovação das emendas do Senado. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCP em 
18/12/09. 

9.  PL 135/07 Neucimar Fraga 

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do 
Estatuto do Desarmamento, tornando crime o 
descumprimento das portarias e orientações 
do Comando do Exército sobre produtos 
controlados. 

Major Fábio Pela rejeição. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCP em 
1º/10/09. 

10.  

PL 139/07 

PL 180/07 
PL 4232/08 

Neucimar Fraga 
Tipifica o crime de uso ou porte de aparelho 
de comunicação clandestino em presídio. 

Cristiano Matheus Pela prejudicialidade deste e dos apensados. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCP em 
4/5/09. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

11.  

PL 370/07 

(Emendas do 
Senado Federal ao 

PL 370-C/07) 

Luiz Couto 
Dispõe sobre o crime de extermínio de seres 
humanos, e dá outras providências. 

Iriny Lopes 
Parecer com complementação de voto pela 
aprovação das Emendas nºs 1 e 3 e pela 

rejeição das Emendas nºs 2 e 4. 

Aprovado o parecer com 
complementação de voto, 
ressalvado o destaque, 

em 9/12/09. Os 
Deputados Raul 

Jungmann e Paes de Lira 
apresentaram votos em 

separado. 
 

Rejeitado o destaque, 
contra os votos dos 

Deputados Bispo Gê 
Tenuta, Francisco 
Tenorio, Guilherme 

Campos, Marcelo Melo e 
Paes de Lira, em 

16/12/09. 
 

Encaminhado à CCP em 
18/12/09. 

12.  PL 1018/07 Celso Russomanno 

Acrescenta dispositivos à Lei nº 7.102, de 20 
de junho de 1983, para dispor sobre a 
renovação da frota de veículos das empresas 
particulares que exploram serviço de 
vigilância e de transportes de valores. 

Mauro Lopes 
Pela aprovação, com adoção das duas emendas 

da CVT. 

Aprovado o parecer, 
contra o voto do Deputado 

Antonio Carlos Biscaia. 
 

Encaminhado à CCJC em 
24/4/09. 

13.  PL 1215/03 Carlos Souza Regulamenta a Guarda Portuária. José Genoíno Pela rejeição. 

Aprovado o parecer. O 
Deputado Paes de Lira 

apresentou voto em 
separado. 

 
Encaminhado 

à CCP em 4/9/09. 

14.  PL 1345/07 Jurandy Loureiro 
Dispõe sobre a criação do “Cadastro Nacional 
do Sistema Carcerário”. 

Fernando Melo 
Parecer com complementação de voto pela 

aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer, com 
substitutivo e 

complementação de voto. 
 

Encaminhado à CFT em 
11/12/09. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

15.  

PL 1353/99 

PL 2751/00 
PL 7622/06 
PL 140/07 

PL 1655/07 
PL 2858/00 
PL 7223/02 
PL 2909/08 
PL 7141/06 

Luiz Antonio Fleury 

Modifica a redação do art. 10 e revoga o art. 
8º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995 - Lei 
do Crime Organizado. 

Explicação da ementa: Revoga o artigo que 
fixa em 180 (cento e oitenta) dias o prazo 
máximo da prisão processual e dispondo que 
em se tratando de crime hediondo, prática de 
tortura, tráfico de drogas e terrorismo, o 
cumprimento da pena será efetuado 
integralmente em regime fechado. 

Alexandre Silveira 
Pela aprovação deste e dos PLs 2.751/00, 

2.858/00, 7.141/06, 7.622/06, 7.223/02, 2.909/08, 
140/07 e 1.655/07, apensados, com substitutivo. 

Aprovado o parecer do 
Relator, tendo como 
relator subsituto o 

Deputado João Campos. 
O Deputado Antonio 

Carlos Biscaia apresentou 
voto em separado. 

 
Encaminhado à CCP em 

25/9/09. 

João Campos 
(Relator Substituto) 

Pela aprovação deste e dos PLs 2.751/00, 
2.858/00, 7.141/06, 7.622/06, 7.223/02, 2.909/08, 
140/07 e 1.655/07, apensados, com substitutivo. 

16.  PL 1583/07 Enio Bacci 

Acresce o Parágrafo Único aos artigos 4º e 5º 
da Lei nº 7.102 de 20 de junho de 1983, 
determinando horário para transporte de 
valores. 

Capitão Assumção Pela aprovação. Rejeitado o parecer. 

Antonio Carlos Biscaia 
(Relator do parecer vencedor) 

Pela rejeição. 

Aprovado o parecer 
vencedor. O parecer do 

Deputado Capitão 
Assumção passou a 

constituir voto em 
separado. 

 
Encaminhado à CCP em 

20/8/09. 

17.  PL 1808/07 William Woo 

Altera a Lei nº 5.070, de 1966, com a 
finalidade de permitir o uso dos recursos do 
FISTEL – Fundo de Fiscalização das 
Telecomunicações – na construção de 
estabelecimentos prisionais e na compra de 
equipamentos de segurança. 

Marcelo Itagiba Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer, 
contra o voto do Deputado 

Antonio Carlos Biscaia.  
 

Encaminhado à CCTCI 
em 29/10/09. 

18.  PL 1921/07 
Sebastião Bala 

Rocha 

Altera dispositivo da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003 (Estatuto do 
Desarmamento). 

Explicação da ementa: Proíbe a 
comercialização, fabricação, importação  de 
quaisquer brinquedo, réplica ou simulacro de 
armas de fogo. 

Hugo Leal Pela rejeição. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
8/9/09. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

19.  PL 1947/07 Sandro Mabel 
Tipifica o crime de violação de sigilo 
investigatório.  

Marina Maggessi Pela aprovação. 

Aprovado o parecer 
contra os votos dos 

Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, Fernando Marroni 

e Paes de Lira. O 
Deputado Antonio Carlos 
Biscaia apresentou voto 

em separado. 
 

Encaminhado à CCJC em 
8/9/09. 

20.  PL 1950/07 Poder Executivo 

Altera e acresce dispositivos à Lei nº 10.201, 
de 14 de fevereiro de 2001, que institui o 
Fundo Nacional de Segurança Pública – 
FNSP. 

Explicação da ementa: Inclui as perícias 
oficiais e os consórcios públicos constituídos 
como associação pública, cujos objetivos 
sejam de segurança pública, como 
beneficiários dos recursos do FNS, dentre 
outros projetos. 

Marina Maggessi 
Pela aprovação deste e das seis emendas 

apresentadas na CSPCCO. 

Aprovado o parecer, 
contra os votos dos 

Deputados Antonio Carlos 
Biscaia e Fernando 

Marroni. O Deputado 
Hugo Leal apresentou 

voto em separado. 
 

Encaminhado à CFT em 
22/4/09. 

21.  PL 2375/03 
Antonio Carlos 

Pannunzio 

Modifica o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940 – Código Penal; a Lei nº 
6.815, de 19 de agosto de 1980; e a Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para estabelecer a 
tipificação criminal do tráfico de pessoas, 
suas penalidades e outras disposições 
correlatas. 

Raul Jungmann Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer, 
contra o voto do Deputado 

Paes de Lira, que 
apresentou voto em 

separado. 
 

Encaminhado à CCJC em 
8/9/09. 

Marina Maggessi (Relatora 
Substituta) 

Pela aprovação, com substitutivo. 

22.  PL 2541/07 Adão Pretto 

Acrescenta § 5º ao art. 4º da Lei nº 9.613, de 
3 de março de 1998, e dá nova redação ao § 
9º do art. 62 da Lei nº 11.343, de 23 de 
agosto de 2006, a fim de destinar os recursos 
obtidos pela alienação de bens que sejam 
instrumentos ou produtos dos crimes de 
lavagem de dinheiro e de tráfico ilícito de 
drogas, ou proveitos auferidos com a sua 
prática, ao Fundo Nacional da Habitação. 

Pinto Itamaraty Pela rejeição. 

Aprovado o parecer, 
contra os votos dos 
Deputados Capitão 

Assumção e Paes de Lira, 
que apresentou voto em 

separado. 
 

Encaminhado à CDU em 
8/12/09. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

23.  

PL 2608/07 

PL 2639/07 
PL 2657/07 
PL 3110/08 
PL 3501/08 
PL 4822/09 

Pepe Vargas 
Acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei nº 
7.210 de 11 de julho de 1984, que trata da 
Execução Penal. 

Domingos Dutra 
Pela rejeição deste e dos PLs 2.639/07, 
2.657/07, 3.110/08, 3.501/08 e 4.822/09, 

apensados. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
1º/10/09. 

24.  PL 2825/03 Sandro Mabel 

Acrescenta os arts. 77-A e 86-A à Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984, que "Institui a 
Lei de Execução Penal", e dá outras 
providências. 

Explicação da ementa: Autoriza a 
terceirização de serviços no âmbito dos 
estabelecimentos penais, inclui os que se 
destinam à custódia de menores infratores. 

Alexandre Silveira 
Parecer com complementação de voto pela 

aprovação, com substitutivo, e pela rejeição do 
substituto da CTASP. 

Aprovado o parecer com 
complementação de voto. 

O Deputado Antonio 
Carlos Biscaia apresentou 

voto em separado. 
 

Encaminhado à CFT em 
6/10/09. 

25.  PL 2957/04 Medeiros 

Altera normas de destinação de mercadorias 
apreendidas acrescentando o art. 122-A ao 
Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 (Código de 
Processo Penal). 

Paes de Lira Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
8/12/09. 

26.  
PL 2980/04 

PL 3616/04 
PL 4575/09 

Eduardo Valverde 
Institui o Programa Nacional de proteção aos 
Defensores de Direitos Humanos e dá outras 
providências. 

José Genoíno 
Parecer pela rejeição deste, e do PL 3.616/04, 
apensado, e pela aprovação do PL 4.575/09, 

apensado, e da Emenda da CDHM. 

Aprovado o parecer do 
relator e da relatora 

substituta, contra os votos 
dos Deputados Neilton 

Mulim, Guilherme 
Campos e Paes de Lira, 
que apresentou voto em 

separado. 
 

Encaminhado à CFT em 
18/11/09. 

Perpétua Almeida (Relatora 
Substituta) 

Parecer da Relatora Substituta pela rejeição 
deste e do PL 3616/04, apensado, e pela 

aprovação do PL 4575/09, apensado, e da 
Emenda CDHM. 

27.  
PL 3279/08 

PL 3604/08 
Vic Pires Franco 

Obriga condomínios e edifícios comerciais e 
residenciais a instalarem em suas áreas 
comuns sistemas de monitoramento e 
gravação de imagens. 

Alexandre Silveira Pela rejeição deste e do PL 3604/08, apensado. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
6/5/09. 

28.  PL 3362/08 Pompeo de Mattos 

Reconhece o documento de identidade 
parlamentar, expedido pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, na forma 
regimental prevista, como prova de identidade 
civil para todos os fins legais. 

William Woo Pela aprovação, com emenda. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
2/4/09. 
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29.  PL 3442/08 Senado Federal 

Altera o art. 83 da Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984 - Lei de Execução Penal, para 
autorizar a instalação de salas de aulas nos 
presídios. 

Paulo Rubem Santiago Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
4/9/09. 

30.  
PL 3443/08 

PL 3247/08 

Senado Federal 

(Antonio Carlos 
Valadares) 

Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 
9.613, de 3 de março de 1998, objetivando 
tornar mais eficientes a persecução penal dos 
crimes de lavagem de dinheiro. 

Antonio Carlos Biscaia 
Parecer com complementação de voto pela 
aprovação deste, com substitutivo, e pela 

rejeição do PL 3247/08, apensado. 

Aprovado o parecer, com 
complementação de voto, 
contra o voto do Deputado 

Lincoln Portela, que 
apresentou votos em 

separado. 
 

Encaminhado à CCJC em 
7/4/09. 

31.  PL 3544/08 Eduardo Cunha 

Dispõe sobre o transporte de policiais 
militares e bombeiros militares em veículos 
coletivos intermunicipais de passageiros, e 
adota outras providências. 

Laerte Bessa Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer, 
contra os votos dos 

Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, Glauber Braga, 

Iriny Lopes e José 
Genoíno. 

 
Encaminhado à CVT em 

6/5/09. 

32.  PL 3640/08 
Senado Federal 

(Sérgio Zambiasi) 

Altera o art. 73 da Lei nº 11.343, de 23 de 
agosto de 2006, para permitir que a União 
possa celebrar convênios com os Estados e o 
Distrito Federal visando à prevenção e 
repressão do tráfico ilícito e do uso indevido 
de drogas, e com os Municípios com o 
objetivo de prevenir o seu uso indevido, e 
possibilitar a atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas. 

Bispo Gê Tenuta Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CFT em 
28/5/09. 
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33.  PL 3672/08 Pompeo de Mattos 

Acrescenta § 2º-B ao art. 5°, da Lei n° 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, estabelecendo 
isenções de procedimentos e taxas arma de 
fogo de cano longo de alma raiada, calibre 
igual ou inferior a .22, e de alma lisa. 

Hugo Leal Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer, 
contra os votos dos 
Deputados Perpétua 

Almeida, Raul Jungmann, 
Antonio Carlos Biscaia, 

Domingos Dutra, 
Alexandre Silveira, 

Fernando Marroni, Bispo 
Gê Tenuta e Janete 

Rocha Pietá. 
 

Encaminhado à CFT em 
4/6/09. 

34.  PL 3679/08 Eliene Lima 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas 
de ônibus interestaduais e intermunicipais de 
implantarem em seus veículos sistema de 
rastreamento via satélite ou similar. 

Guilherme Campos Pela rejeição. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CVT em 
20/8/09. 

35.  PL 3730/08 Silvinho Peccioli 

Altera a Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de 
Execução Penal 

Explicação da ementa: Tipifica a conduta da 
autoridade policial que submeter o preso a 
tratamento cruel, degradante ou desumano. 

Hugo Leal Pela rejeição. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
24/9/09. 

36.  PL 3861/08 Carlos Bezerra 
Modifica a redação do § único, do art. 13, da 
Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999. 

Hugo Leal Pela rejeição. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
26/6/09. 

37.  PL 3974/08 Manato 
Altera o art. 152 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro. 

Hugo Leal Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CVT em 
24/9/09. 

38.  PL 4004/01 Lincoln Portela 
Proíbe a divulgação prévia de informações 
referentes a operações policiais e dá outras 
providências. 

Neilton Mulim Parecer pela aprovação com substitutivo. Rejeitado o parecer. 

Paes de Lira  

(Relator do parecer vencedor) 
Parecer vencedor pela aprovação. 

Aprovado o parecer 
vencedor. 

 
Encaminhado à CCJC em 

31/8/09. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

39.  PL 4051/08 Marina Maggessi 
Proíbe a utilização das dependências da 
Polícia Civil para custodiar presos. 

Francisco Tenorio Pela aprovação, com emenda. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
12/11/09. 

40.  PL 4132/08 CLP 
Institui o dia 7 de fevereiro como o Dia 
Nacional da Vítima de Crime 

Antonio Carlos Biscaia Pela rejeição. 

Aprovado o parecer, 
contra o voto do Deputado 

Pinto Itamaraty. 
 

Encaminhado à CEC em 
31/3/09. 

41.  PL 4160/08 Laerte Bessa 

Dispõe sobre a promoção de integrantes das 
carreiras policiais federais e rodoviários 
federais, policiais civis e militares do Distrito 
Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal para a classe ou posto 
imediatamente superior na passagem para a 
reserva ou inatividade e dá outras 
providências. 

Ademir Camilo Pela aprovação. 

Aprovado o parecer, 
contra os votos dos 

Deputados Antonio Carlos 
Biscaia e Glauber Braga. 

 
Encaminhado à CTASP 

em 24/4/09. 

42.  PL 4202/08 CPICARCE 

Altera os arts. 13, 14, 25, 59, 63, 70, 72, 75, 
77, 81, 82 e 103, e acrescenta os arts. 30-A, 
205 e o Capítulo VIII ao Título IV da Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a 
Lei de Execução Penal. 

Antonio Carlos Biscaia Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
4/6/09. 

43.  PL 4204/08 CPICARCE 
Altera o art. 321 do Decreto-Lei nº 3.689, de 
outubro de 1941 – Código de Processo Penal. 

Laerte Bessa Pela rejeição. 

Aprovado o parecer, 
contra o voto do Deputado 

Glauber Braga. O 
Deputado Fernando 

Marroni apresentou voto 
em separado. 

 
Encaminhado à CCJC em 

24/4/09. 

44.  PL 4207/08 CPICARCE 
Estabelece normas específicas à constituição 
e ao funcionamento de cooperativas em apoio 
ao Sistema Penitenciário Nacional. 

Luciana Genro Pela aprovação, com emenda. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CFT em 
20/3/09. 
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45.  PL 4208/01 Poder Executivo 

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 - Código de Processo 
Penal, relativos à prisão, medidas cautelares 
e liberdade, e dá outras providências. 

João Campos 

Pela aprovação do art. 1º do Substitutivo do SF 
ao PL 4.208-C/01, que altera arts. do CPP, da 
seguinte forma: pela aprovação do art. 282, 

incisos I e II, e §§ 1º a 3º, 5º e 6º; pelo 
restabelecimento dos § 4º do art. 282, constante 
do art. 1º do Substitutivo da CD; e pela rejeição 
do § 7º do art. 282 do Substitutivo do SF; pela 
aprovação dos arts. 283; 289, caput, exceto o 
termo "investigado",  §§ 1º, 2º e 3º, exceto a 

expressão "sob pena de a autoridade requisitada  
ou deprecada colocá-lo em liberdade 

independentemente de qualquer formalidade"; 
pela aprovação dos arts. 295, 299, 300, exceto a 
expressão “e, o desertor ou insubmisso preso por 
autoridade policial” constante do parágrafo único, 

306, 310, inciso I, e p. único, e pelo 
restabelecimento dos incisos II e III do art. 310, 
constante do art. 1º do Substitutivo da CD; pela 

aprovação dos arts. 311, 312, 313, 314, 315, 
318, 319, caput e inciso I, IV, exceto a expressão 
"ou do País", V, VI, VIII e IX, e §§ 1º a 4º e pelo 

restabelecimento dos incisos II, III e VII; pela 
aprovação dos arts. 322, 323, 324, 325, 334, 
335, 336, 337, 341, 343, 344, 345, 346, 350 e 

439; pela rejeição dos arts. 317, 320 e 321, para 
restabelecer, em substituição, os arts. 317, 320 e 
321, constantes do art. 1º do Substitutivo da CD; 
pela aprovação do art. 2º, com a redação dada 
ao art. 289-A e rejeição do art. 315-A; e pela 
aprovação dos arts. 3º e 4º do Substitutivo do 

SF. 

Aprovado o parecer, com 
complementação de voto. 
O Deputado Paes de Lira 

apresentou voto em 
separado. 

 
Encaminhado à CCP em 

20/8/09. 

46.  PL 4209/08 CPICARCE 

Altera os arts. 13, 14, 25, 59, 63, 70, 72, 75, 
77, 81, 82 e 103, e acrescenta os arts. 30-A, 
205 e o Capítulo VIII ao Título IV da Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a 
Lei de Execução Penal. 

Laerte Bessa Pela rejeição. 

Aprovado o parecer, 
contra os votos dos 

Deputados Antonio Carlos 
Biscaia e Pinto Itamaraty. 
A Deputada Iriny Lopes 
apresentou votos em 

separado. 
 

Encaminhado à CCJC em 
25/8/09. 
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47.  PL 4210/08 CPICARCE 
Acrescenta artigo à Lei nº 7.210, de 11 de 
julho de 1984 – Lei de Execução Penal. 

Lincoln Portela Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
20/3/09. 

48.  PL 4311/08 Paulo Lima 
Institui medidas compensatórias para os 
municípios que sejam sede de unidades 
prisionais de qualquer natureza. 

Mauro Lopes Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer, 
contra os votos dos 

Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, Glauber Braga e 

Guilherme Campos. 
 

Encaminhado à CFT em 
28/5/09. 

49.  PL 4340/08 Onyx Lorenzoni 

Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, que dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, 
define crimes e dá outras providências. 

José Genoíno Pela rejeição. 

Rejeitado o parecer, 
contra os votos dos 

Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, Iriny Lopes e 

Laerte Bessa. O 
Deputado Guilherme 

Campos apresentou votos 
em separado. 

Guilherme Campos (Relator 
do parecer vencedor) 

Parecer vencedor pela aprovação 

Aprovado o parecer 
vencedor, contra os votos 
dos Deputados Antonio 
Carlos Biscaia e Iriny 

Lopes. 
 

Encaminhado à CFT em 
4/9/09. 

50.  PL 4426/08 Paulo Lima 
Dispõe sobre exame de DNA em  caso de 
carbonização. 

Fernando Marroni Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CFT em 
26/6/09. 

51.  PL 4437/08 
Senado Federal 

(Paulo Paim) 

Dispõe sobre a criação do Dia Nacional de 
Combate às Drogas e aos Entorpecentes, 
bem como da Semana Nacional de Combate 
às Drogas e aos Entorpecentes. 

Marina Maggessi Pela rejeição. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CEC em 
26/6/09. 
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52.  PL 4535/08 Walter Ihoshi 

Acrescenta o inciso XI ao art. 6º, da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, que 
dispõe sobre o registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, 
define crimes e dá outras providências. 

Antonio Carlos Biscaia Pela rejeição. 

Rejeitado o parecer. O 
Deputado Guilherme 

Campos apresentou voto 
em separado. 

Guilherme  

Campos 

(relator do parecer  

vencedor) 

Parecer vencedor pela aprovação. 

Aprovado o parecer 
vencedor. O parecer do 

Deputado Antonio Carlos 
Biscaia passou a 
constituir voto em 

separado. 
 

Encaminhado à CCJC em 
1º/10/09. 

53.  PL 4608/09 Pedro Henry 

Altera a redação dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 159 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal. 

Explicação da ementa: Agrava a pena quando 
o prazo do sequestro ultrapassar 8 (oito) 
horas, se a vítima for menor de 18 (dezoito) 
anos, gestante ou idoso e se houver lesão 
corporal ou dano psicológico de natureza 
grave. 

Major Fábio Pela rejeição. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
18/5/09. 

54.  PL 4681/09 Capitão Assumção 

Altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 
1969, acrescentando o art. 11-A, prevendo o 
afastamento para acompanhar cônjuge para 
os policiais militares e bombeiros militares. 

Major Fábio Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CTASP 
em 4/6/09. 

55.  PL 4731/09 Luciana Costa 

Cria a "identidade odontológica" com a 
finalidade de possibilitar a identificação 
póstuma pelo estudo das arcadas dentárias - 
odontograma. 

José Genoíno Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
20/8/09. 

56.  PL 4920/09 Léo Vivas 
Proíbe o uso de embalagens de alumínio no 
acondicionamento de alimentos em 
estabelecimentos penitenciários. 

Antonio Carlos Biscaia Pela rejeição. 

Aprovado o parecer, 
contra o voto do Deputado 

Laerte Bessa. 
 

Encaminhado à CCP em 
28/5/09. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

57.  
PL 4975/09 

PL 5339/09 
Capitão Assumção 

Estabelece que parte dos recursos captados 
junto ao Fundo Nacional de Segurança 
Pública seja destinado à estruturação e 
modernização dos Centros de Investigação e 
Prevenção de Incêndios dos Corpos de 
Bombeiros Militares 

William Woo 
Pela aprovação deste e do PL 5339/09, 

apensado, com substitutivo. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CFT em 
25/9/09. 

58.  PL 5273/09 Senado Federal 

Dá nova redação ao art. 3º da Lei nº 10.029, 
de 20 de outubro de 2000, que estabelece 
normas gerais para a prestação voluntária de 
serviços administrativos e de serviços 
auxiliares de saúde e de defesa civil nas 
Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros 
Militares e dá outras providências. 

Capitão Assumção Pela aprovação. 

Aprovado o parecer, 
contra o voto do Deputado 

Paes de Lira, que 
apresentou voto em 

separado. 
 

Encaminhado à CREDN 
em 4/9/09. 

59.  PL 5352/09 Capitão Assumção 
Dispõe sobre aquisição de computadores 
portáteis para profissionais da segurança 
pública. 

Gonzaga Patriota Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CFT em 
1º/10/09. 

60.  PL 5444/09 Paulo Pimenta 

Altera o art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de 
agosto de 2006, que Institui o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - 
Sisnad; prescreve medidas para prevenção 
do uso indevido, atenção e reinserção social 
de usuários e dependentes de drogas; 
estabelece normas para repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 
drogas; define crimes e dá outras 
providências, para aumentar a pena para o 
crime de tráfico de entorpecente no caso 
especificado. 

Antonio Carlos Biscaia Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
30/9/09. 

61.  PL 5471/09 Carlos Sampaio 

Cria o § 2º do art. 147, do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal). 

Explicação da ementa: Tipifica a preparação 
para crime que se seguir ao crime de 
ameaça. 

Paes de Lira Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
26/8/09. 

62.  PL 5664/09 
Poder  

Executivo 

Dispõe sobre os militares da Polícia Militar do 
Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

Capitão Assumção Pela aprovação. 

Aprovado o  
parecer. 

 
Encaminhado à CCP em 

1º/10/09. 
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63.  PL 6047/09 Major Fábio 

Dispõe sobre a contratação de empresas que 
prestam serviços de brigadas de incêndio ou 
de socorristas em estabelecimentos de 
grande porte. 

Paes de Lira Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CDEIC 
em 27/11/09. 

64.  PL 6563/06 
Alberto  

Fraga 

Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, concedendo o porte de armas de fogo  
aos Oficiais de Justiça, aos Fiscais do Ibama 
e Fiscais do Trabalho. 

José Genoíno 
Pela rejeição deste e da Emenda nº 1/06, 

apresentada na CSPCCO. 

Rejeitado o parecer, 
contra os votos dos 

Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, Marcelo Melo, 

Alexandre Silveira e José 
Genoíno. O Deputado 

Capitão Assumção 
apresentou voto em 

separado. 

Marina Maggessi (relatora do 
parecer vencedor) 

Parecer vencedor pela aprovação, com 
substitutivo. 

Aprovado o parecer 
vencedor, contra os votos 
dos Deputados Antonio 

Carlos Biscaia, Domingos 
Dutra, Glauber Braga e 

Bispo Gê Tenuta. O 
parecer do Relator, 

Deputado José Genoíno, 
passou a constituir voto 
em separado. Deferida a 

retirada da emenda nº 
1/06, apresentada na 

CSPCCO. 
 

Encaminhado à CCJC em 
19/5/09. 

65.  PL 6846/06 
Alberto  

Fraga 

Altera a Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, 
permitindo que os Policiais Bombeiros 
Militares do Distrito Federal sejam reformados 
com proventos do posto ou graduação 
imediato. 

Lincoln Portela Pela aprovação. 

15/4/09 
Aprovado o parecer, 
contra os votos dos 

Deputados Antonio Carlos 
Biscaia e Fernando 

Marroni. A Deputada 
Perpétua Almeida 

apresentou voto em 
separado. 

 
Encaminhado à CFT em 

22/4/09. 



CCOOMMIISSSSÃÃOO  DDEE  SSEEGGUURRAANNÇÇAA  PPÚÚBBLLIICCAA  EE  CCOOMMBBAATTEE  AAOO  CCRRIIMMEE  OORRGGAANNIIZZAADDOO  

 

RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  ––  22000099  PPÁÁGGIINNAA  6688 

Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

66.  

PL 7219/06 

PL 89/07 
PL 1133/07 
PL 1910/03 
PL 4950/05 
PL 4998/05 

Senado Federal 
(Renan Calheiros) 

Autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Programa de Subsídio Habitacional para 
Policiais Federais, Rodoviários Federais, 
Militares, Civis e Corpos de Bombeiros 
Militares (PSHP). 

William Woo 
Pela aprovação deste e dos apensados, com 

substitutivo. 

Aprovado o parecer, 
contra o voto do Deputado 

Antonio Carlos Biscaia. 
 

Encaminhado à CFT em 
1º/12/09. 

67.  PL 7582/06 
José Otavio 

Germano 

Institui a concessão de bolsas de estudo em 
cursos de graduação e pós-graduação aos 
membros dos órgãos de segurança pública 
constantes do art. 144 da Constituição 
Federal. 

William Woo Pela aprovação. 

Aprovado o parecer, 
contra o voto do Deputado 

Antonio Carlos Biscaia. 
 

Encaminhado à CFT em 
30/4/09. 

68.  REP 40/09 
Dalmo Ubiratan 
Bonfim Santos 

Apresenta representação contra o Sr. Paulo 
de Tarso Vannhuchi – Secretário Especial de 
Direitos Humanos, o Sr. José Roberto Arruda 
– Governador do Distrito Federal e a Srª Nilda 
Turra – Coordenadora do Programa de 
Proteção à Testemunha. 

Antonio Carlos Biscaia 
Parecer com complementação de voto pelo 

arquivamento. 

Aprovado o parecer, com 
complementação de voto. 

 
Encaminhado à CCP em 

30/9/09. 

69.  REP 41/09 
Dalmo Ubiratan 
Bonfim Santos 

Apresenta denúncias sobre um grupo de 
extermínio envolvendo policiais civis e 
militares baseados em Planaltina/DF, Núcleo 
Bandeirante/DF e Paranoá/DF e entorno de 
Goiás. 

Antonio Carlos Biscaia 

Contrário à manifestação da CSPCCO no caso 
sob análise e pelo envio dos documentos 

referentes à Representação ao Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios, Ministério 

Público de Goiás, Polícias Civis e Militares de 
Goiás e do Distrito Federal para apuração das 

denúncias. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCP em 
1º/9/09. 

70.  REP 43/09 
Dalmo Ubiratan 
Bonfim Santos 

Apresenta representação contra  a Srª. Nilda 
Turra, Coordenadora do Programa  de 
Proteção à Testemunha. 

Antonio Carlos Biscaia 

Contrário à atuação da CSPCCO no caso sob 
análise e pelo envio dos documentos constantes 

da Representação à Secretária Especial de 
Direitos Humanos, ao Ministério Público de 

Goiás, à Polícia Civil de Goiás e Secretaria de 
Segurança Pública de Goiás para as 

providências cabíveis. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCP em 
26/8/09. 
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Tabela 1.1. Proposições Apreciadas na Comissão – Apensadas 

Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA OBSERVAÇÃO 

1.  PL 89/07 Neilton Mulim Dispõe sobre financiamento para casa própria aos integrantes dos órgãos de Segurança Pública. Apensado ao PL 7219/06. 

2.  PL 140/07 Neucimar Fraga 
Tipifica o crime de Organização Criminosa e estabelece normas para sua investigação e julgamento, inclusive o 
acesso de autoridades policiais a informações resguardadas por sigilo, mediante simples requerimento ou ofício. 

Apensado ao PL 7622/06, 
que está apensado ao PL 

2751/00, que está apensado 
ao PL 1353/99. 

3.  PL 180/07 Fernando Coruja 
Altera a Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal -, e o Decreto Lei n.º 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal -, para tornar falta grave o uso de aparelho celular em estabelecimentos 
penitenciários e tipificar a conduta de entrar com aparelho de comunicação em estabelecimentos penais. 

Apensado ao PL 139/07. 

4.  PL 1133/07 Sabino Castelo Branco 
Determina a aplicação do saldo líquido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em programas habitacionais 
para os servidores das áreas de segurança pública e dá outras providências. 

Apensado ao PL 7219/06. 

5.  PL 1655/07 Geraldo Resende Dispõe sobre o crime de participação em organização criminosa. 

Apensado ao 7622/06, que 
está apensado ao PL 

2751/00, que está apensado 
ao PL 1353/99. 

6.  PL 1910/03 Reinaldo Betão 
Cria o Fundo de Financiamento Habitacional para Policiais e Bombeiros Militares (FHBPM) de menor precedência 
hierárquica e dá outras providências. 

Apensado ao PL 7219/06. 

7.  PL 2639/07 Angela Portela 
Acrescenta § 3º ao art. 14 e dá nova redação ao caput do art. 80, ao inciso III do art. 81 e ao art. 89, da Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984, para dotar as penitenciárias femininas de creches e  seção para gestantes e parturientes. 

Apensado ao PL 2608/07. 

8.  PL 2657/07 Vital do Rêgo Filho 
Faculta às mães detentas que conceberem filhos a permanecerem com os mesmos no período de um ano nos 
termos desta lei. 

Apensado ao PL 2608/07. 

9.  PL 2751/00 Alberto Fraga Tipifica o crime organizado, qualifica-o como crime hediondo, e dá outras providências. Apensado ao PL 1353/99. 

10.  PL 2858/00 Poder Executivo 
Acresce dispositivo ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e à Lei nº 7.960, de 21 de 
dezembro de 1989, e dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995. 

Apensado ao PL 1353/99. 

11.  PL 2909/08 Sabino Castelo Branco 
Altera o art. 288 do Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), aumentando a pena para o 
crime de formação de quadrilha. 

Apensado ao PL 7223/02, 
que está apensado ao PL 

2858/00, que está apensado 
ao PL 1353/99. 

12.  PL 3110/08 Takayama Dispõe sobre a amamentação dos filhos de mulheres presidiárias, do nascimento até o 6º mês de vida. Apensado ao PL 2608/07. 

13.  PL 3247/08 Manoel Júnior Altera a redação do § 5º do art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 e dá outras providências. Apensado ao PL 3443/08. 

14.  PL 3501/08 Joaquim Beltrão Dispõe sobre a permanência de filhos de encarceradas em presídios. Apensado ao PL 2608/07. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA OBSERVAÇÃO 

15.  PL 3604/08 Cristiano Matheus 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de câmeras de segurança e registro de imagens em 
condomínios residenciais e comerciais. 

Apensado ao PL 3279/08. 

16.  PL 3616/04 Iriny Lopes 
Insere Capítulo na Lei nº 9.807, de 1999, que institui o Programa de Vítimas e Testemunhas Ameaçadas e dá outras 
providências. 

Apensado ao PL 2980/04. 

17.  PL 4232/08 Roberto Britto 
Acrescenta o inciso VII ao art. 50 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal, e dá 
outras providências. 

Apensado ao PL 180//07, 
que está apensado ao PL 

139/07. 

18.  PL 4575/09 Poder Executivo 
Institui o programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos - PPDDH, no âmbito da Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República. 

Apensado ao PL 2980/04. 

19.  PL 4822/09 João Herrmann Acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que trata da Execução Penal. Apensado ao PL 2608/07. 

20.  PL 4950/05 Carlos Nader 
Dispõe sobre aquisição  de unidades habitacionais por integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e 
da Polícia Civil e dá outras providências. 

Apensado ao PL 7219/06. 

21.  PL 4998/05 Cabo Júlio Cria o Programa de Financiamento Habitacional para o Policial Militar - PROFHAM. 
Apensado ao PL 4950/05, 
que está apensado ao PL 

7219/06. 

22.  PL 5339/09 Capitão Assumção 
Estabelece que parte dos recursos captados junto ao Fundo Nacional de Segurança Pública seja destinado aos 
Programas de Prevenção e Combate a Incêndios e Acidentes dos Corpos de Bombeiros Militares Estaduais e do 
Distrito Federal. 

Apensado ao PL 4975/09 

23.  PL 7141/06 Betinho Rosado 
Aumenta a pena base dada ao art. 12, da Lei nº 6.368, de 1976, e altera o art. 33, § 2º,  alínea "a", do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para estabelecer  que o condenado por tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins deva começar a cumprir a pena em regime fechado. 

Apensado ao PL 1353/99. 

24.  PL 7223/02 Luiz Carlos Hauly 
Acrescenta dispositivos à Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995, que "dispõe sobre a utilização de meios operacionais 
para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas", e ao art. 288 do Código Penal. 

Apensado ao PL 2858/00, 
que está apensado ao PL 

1353/99. 

25.  PL 7622/06 CPI-TRÁFICO DE ARMAS 
Tipifica o crime de Organização Criminosa e estabelece normas para sua investigação e julgamento, inclusive o 
acesso de autoridades policiais a informações resguardadas por sigilo, mediante simples requerimento ou ofício. 

Apensado ao PL 2751/00, 
que está apensado ao PL 

1353/99. 
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Tabela 2. Outras Saídas 

Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR OBSERVAÇÃO ENCAMINHAMENTO 

1.  PL 148/07 Neucimar Fraga 

Altera a redação da Lei nº 10.826, de 2003, 
autorizando o uso de munição apreendida 
em atividades de instrução de tiro pelos 
órgãos de segurança pública. 

Carlos Sampaio 
Declarada a prejudicialidade pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados. 
Encaminhado à CCP em 11/2/09. 

2.  PL 149/03 Alberto Fraga 

Altera o Decreto Lei nº 2848, de 7 
dezembro de 1940 – Código Penal, 
tipificando o crime de terrorismo e dá outras 
providências. 

Marcelo Itagiba 
Novo despacho que cria Comissão Especial 

para apreciar a matéria. 
Encaminhado à CCP em 3/3/09. 

3.  PL 718/07 Eliene Lima 

Altera o art. 25 da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, determinando o 
repasse de armamento apreendido para as 
polícias civil e militar. 

Carlos Sampaio 
Declarada a prejudicialidade pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados. 
Encaminhado à CCP em 11/2/09. 

4.  PL 1116/07 Mendonça Prado 

Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, disciplinando a destinação de 
armas de fogo, acessórios e munições 
apreendidos. 

Carlos Sampaio 
Declarada a prejudicialidade pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados. 
Encaminhado à CCP em 11/2/09. 

5.  PL 1438/07 Alberto Fraga 

Altera o anexo da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, e dá outras 
providências. 

Explicação da ementa: Reduz o valor das 
taxas para registro e renovação de registro 
de arma de fogo e expedição e renovação 
de porte de arma. 

William Woo 
Declarada a prejudicialidade pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados. 
Encaminhado à CCP em 11/2/09. 

6.  PL 2662/03 Pompeo de Mattos 
Dispõe sobre prazos para registro de armas 
de fogo irregulares e dá outras 
providências. 

Fernando Melo 
Declarada a prejudicialidade pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados. 
Encaminhado à CCP em 6/4/09. 

7.  PL 3060/08 Sandro Matos 
Altera dispositivos da Lei nº 10.826, de 22 
de dezembro de 2003 (Estatuto do 
Desarmamento). 

Carlos Sampaio 
Declarada a prejudicialidade pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados. 
Encaminhado à CCP em 11/2/09. 

8.  PL 3666/08 
(SUG 83/07) 

CLP 
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984, que '"Institui a Lei de Execução 
Penal". 

Raul Jungmann 
Novo despacho que determina a apensação 

deste ao PL 4230/04. 
Encaminhado à CCP em 30/9/09. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR OBSERVAÇÃO ENCAMINHAMENTO 

9.  PL 4057/04 Maninha 

Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, que "Dispõe sobre registro, posse 
e comercialização de armas de fogo e 
munição, sobre o Sistema Nacional de 
Armas - SINARM, define crimes e dá outras 
providências. 

Carlos Sampaio 
Declarada a prejudicialidade pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados. 
Encaminhado à CCP em 11/2/09. 

10.  PL 4581/09 Dr. Talmir 
Cria o IRP - Índice de Ressocialização do 
Preso. 

Enio Bacci Retirado de tramitação a requerimento do autor. Encaminhado à CCP em 3/9/09. 

11.  PL 5019/05 Cabo Júlio 

Altera a redação da Lei nº 10.826, de 2003 
(Estatuto do Desarmamento), autorizando o 
uso, pelas Polícias Civis e Militares, das 
armas de fogo apreendidas e à disposição 
da Justiça. 

Carlos Sampaio 
Declarada a prejudicialidade pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados. 
Encaminhado à CCP em 11/2/09. 

12.  PL 5307/09 Mauro Nazif 
Altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho 
de 1969. 

Capitão Assumção 
Retirado de tramitação, a requerimento do 

autor. 
Encaminhado à CCP em 20/11/09. 

13.  PL 5552/05 Capitão Wayne 

Altera a redação da Lei nº 10.826, de 2003 
(Estatuto do Desarmamento), autorizando o 
uso, pelos órgãos de segurança pública, 
das armas de fogo apreendidas e à 
disposição da Justiça. 

Carlos Sampaio 
Declarada a prejudicialidade pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados. 
Encaminhado à CCP em 11/2/09. 

14.  PL 6025/09 Professor Victório Gallio 
Dispõe sobre o horário de circulação de 
carros-fortes. 

 Apensado ao PL 4436/08. Encaminhado à CCP em 16/10/09. 

15.  PL 6078/05 Arnaldo Faria de Sá 
Altera disposições referentes ao porte de 
arma de fogo e constantes da Lei nº 10.826, 
de 2003 (Estatuto do Desarmamento). 

Neucimar Fraga Retirado de tramitação a requerimento do autor. Encaminhado à CCP em 3/4/09. 

16.  PL 6163/05 Jair Bolsonaro 

Dá nova redação ao art. 25 da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, que 
dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e 
munição, sobre o Sistema Nacional de 
Armas - Sinarm, define crimes e dá outras 
providências. 

Carlos Sampaio 
Declarada a prejudicialidade pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados. 
Encaminhado à CCP em 11/2/09. 

17.  PL 6701/06 Vicentinho 

Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 
2001, para permitir o reequipamento, 
treinamento e qualificação dos Corpos de 
Bombeiros voluntários nos municípios com 
recursos do Fundo Nacional de Segurança 
Pública. 

Marcelo Melo Retirado de tramitação a requerimento do autor. Encaminhado à CCP em 25/2/09. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR OBSERVAÇÃO ENCAMINHAMENTO 

18.  PL 7211/06 Carlos Nader 

Determina que as armas, munições, 
explosivos, granadas e congêneres, 
apreendidas, sejam adjudicadas para o uso 
das próprias corporações e dá outras 
providências. 

Carlos Sampaio 
Declarada a prejudicialidade pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados. 
Encaminhado à CCP em 11/2/09. 

19.  PL 7613/06 CPI-ARMAS 

Altera a redação da Lei nº 10.826, de 2003, 
autorizando o uso de munição apreendida 
em atividades de instrução de tiro pelos 
órgãos de segurança pública. 

Carlos Sampaio 
Declarada a prejudicialidade pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados. 
Encaminhado à CCP em 11/2/09. 
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Tabela 3. Proposições Pendentes de Apreciação na Comissão 

Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER SITUAÇÃO EM 31/12/09 

1.  
PL 25/99 

(Substitutivo do 
SF ao PL 25/99) 

Paulo Rocha 
Modifica a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução 
Penal) para instituir o ensino médio nas penitenciárias. 

Marina Maggessi  Aguardando parecer. 

2.  PL 84-E/99 Luiz Piauhylino 
Dispõe sobre os crimes cometidos na área de informática, suas 
penalidades e dá outras providências. 

Pinto Itamaraty  Aguardando parecer. 

3.  PL 113/07 Alberto Fraga 

Altera o anexo da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e dá 
outras providências. 

Explicação: Reduz o valor das taxas para registro e renovação de 
registro de arma de fogo e expedição e renovação de porte de arma. 

William Woo  Aguardando parecer. 

4.  PL 150/07 Neucimar Fraga 

Inclui parágrafo no art. 3º do Estatuto do Desarmamento, 
determinando requisitos para o registro de armas de fogo por órgãos, 
corporações e instituições que gerenciem cadastros para registros 
próprios. 

Marcelo Itagiba  Aguardando parecer. 

5.  

PL 179/03 

PL 2159/07 
PL 4688/09 
PL 6394/09 
PL 5863/09 

Reginaldo Lopes 
Dispõe sobre o exercício da atividade policial, disciplinando o uso da 
força ou de arma de fogo, e dá outras providências. 

William Woo 

Pela rejeição deste e 
pela aprovação dos 
PLs nos 2.159/07, 

4.688/09 e 6.390/09, 
apensados, com 

substitutivo. 

Aguardando parecer sobre o PL 
6394/09, apensado. 

6.  

PL 1332/03 

PL 1017/07 
PL 2857/04 
PL 4896/09 
PL 6665/06 
PL 3854/04 
PL 5959/05 
PL 6810/06 
PL 7284/06 
PL 3969/08 
PL 4821/09 

Arnaldo Faria de Sá 

Dispõe sobre as atribuições e competências comuns das Guardas 
Municipais do Brasil. Regulamenta e disciplina a constituição, 
atuação e manutenção das Guardas Civis Municipais como Órgãos 
de Segurança Pública em todo o Território Nacional e dá outras 
providências. 

Neilton Mulim  Aguardando parecer. 

7.  
PL 1341/07 

PL 3027/08 

Senado Federal 
(Demóstenes Torres) 

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal, para dar novo tratamento ao instituto da fiança no 
processo penal e dá outras providências 

Marcelo Itagiba  Aguardando parecer. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER SITUAÇÃO EM 31/12/09 

8.  PL 1557/07 Ivan Valente 
Dispõe sobre a expropriação de glebas onde houver milícias armadas 
e dá outras providências 

Marcelo Itagiba  Aguardando parecer. 

9.  PL 1693/07 Lobbe Neto 
Dispõe sobre a criação das brigadas comunitárias de combate a 
incêndios florestais. 

João Campos  Aguardando parecer. 

10.  PL 1741/07 Chico Alencar 

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas 
jurídicas reguladas pelo Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras - COAF, relativamente a operações realizadas por 
pessoas politicamente expostas 

Paulo Rubem Santiago  Aguardando parecer. 

11.  PL 1976/07 Eliene Lima 

Modifica a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que instituiu o 
Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP. 

Explicação: Destina recursos do FNSP aos Municípios que 
mantenham Secretarias Municipais de Segurança Pública. 

Fernando Melo  Aguardando parecer. 

12.  PL 2319/07 
Senado Federal 
(Romero Jucá) 

Altera a redação do caput do art. 12 da Lei nº 9.493, de 10 de 
setembro de 1997, para conceder aos Municípios isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), nos produtos que menciona, 
quando adquiridos por órgãos de segurança pública. 

João Campos  Aguardando parecer. 

13.  PL 2648/07 Walter Brito Neto 
Institui o Sistema de Comunicação, Cadastro e Atendimento 
Psicológico e Social aos Pais de crianças e Adolescentes 
Desaparecidos e dá outras providências. 

Fernando Melo  Aguardando parecer. 

14.  PL 3585/08 Waldir Neves 
Torna obrigatória a instalação de portais de detectores de metais nas 
escolas da rede pública. 

  Aguardando parecer. 

15.  
PL 3624/08 

PL 4408/08 
Tadeu Filippelli 

Altera o art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que 
dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e 
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define crimes 
e dá outras providências, para conceder porte de arma aos 
integrantes dos quadros de pessoal de fiscalização dos 
departamentos de trânsito. 

Iriny Lopes Pela rejeição. 
Aguardando parecer sobre o PL 

4408/08, apensado. 

16.  PL 3657/00 Pompeo de Mattos 
Estabelece a competência federal para a investigação e aplicação de 
penalidades do crime de roubo de cargas. 

João Campos  Aguardando parecer. 

17.  

PL 3700/97 

PL 2065/07 
PL 5116/01 
PL 6742/02 

Zaire Rezende 

Revoga o art. 21 e parágrafo único do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Processo Penal 

Explicação da ementa: revogando o dispositivo que estabelece a 
incomunicabilidade do preso. 

João Campos  Aguardando parecer. 

18.  
PL 3842/08 

PL 4197/08 
Laerte Bessa 

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal e dá outras providências. 

Explicação da ementa: Suspende a prescrição do condenado que 
evadir-se e também durante o tempo entre o pedido de extradição e 
sua apresentação à autoridade brasileira competente. 

Alexandre Silveira 

Pela aprovação 
deste, com 

substitutivo, e pela 
rejeição PL 4197/08, 

apensado. 

Aguardando deliberação. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER SITUAÇÃO EM 31/12/09 

19.  PL 3870/08 Pompeo de Mattos 
Altera o art. 6°, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
compatibilizando tratamento entre carreiras específicas quanto ao 
uso de armas para defesa pessoal em decorrência da atividade. 

Iriny Lopes  Aguardando parecer. 

20.  
PL 3886/08 

PL 6418/09 
Raul Jungmann 

Dispõe sobre a defesa dos direitos e garantias fundamentais nos 
casos de abuso de autoridade. 

Marcelo Itagiba Pela aprovação. 
Aguardando parecer sobre o PL 

6418/09, apensado. 

21.  

PL 3941/04 

PL 1010/07 
PL 5168/09 
PL 5041/05 
PL 5604/09 

Nelson Bornier 
Altera disposições da Lei nº 10.826, de 2003 (Estatuto do 
Desarmamento). 

Carlos Sampaio 

Pela aprovação 
deste, do PL 

5041/05 e 5604/09, 
apensados, com 

substitutivo. 

Aguardando parecer sobre os PLs 
1010/07 e 5168/09, apensados. 

22.  PL 4158/08 William Woo Dispõe sobre a garantia da legítima defesa. Marcelo Itagiba  Aguardando parecer. 

23.  PL 4205/08 CPICARCE 
Dispõe sobre a dedutibilidade das doações ao Fundo Penitenciário 
Nacional (FUNPEN) da base de cálculo do imposto de renda das 
pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido. 

Gonzaga Patriota Pela aprovação. Aguardando deliberação. 

24.  PL 4306/08 Alexandre Silveira 
Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941 – 
Código de Processo Penal, relativos ao Inquérito Policial, e dá outras 
providências. 

Guilherme Campos 
Pela aprovação, 
com substitutivo. 

Aguardando deliberação. 

25.  PL 4372/08 Juvenil 

Acrescenta os §§ 12 e 13 ao art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, que institui o Código Penal. 

Explicação da ementa: Tipifica a lesão corporal praticada contra 
profissionais vinculados à atividade esportiva e torcedores em razão 
de descontentamento com resultados esportivos. 

Hugo leal  Aguardando parecer. 

26.  PL 4501/08 Antonio Carlos Biscaia 
Acrescenta artigo ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal. 

Iriny Lopes  Aguardando parecer. 

27.  PL 4533/08 Jurandy Loureiro 

Acrescenta o inciso XI ao art. 6º, da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre o registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema 
Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências. 

Domingos Dutra Pela rejeição. Aguardando deliberação. 

28.  

PL 4549/98 

PL 4540/04 
PL 4808/98 
PL 4294/04 
PL 3225/00 
PL 4573/09 
PL 796/03 

Salvador Zimbaldi Concede anistia para o crime que menciona. Glauber Braga  Aguardando parecer. 

29.  PL 4585/09 Carlos Bezerra 
Dispõe sobre a posse e a comercialização de gás pimenta e similares 
e dá outras providências. 

Bispo Gê Tenuta  Aguardando parecer. 
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30.  PL 4655/09 Glauber Braga 
É introduzida a Subseção VI na Seção III da Lei nº 7.210, de 11 de 
julho de 1984, com o conceito de sobrepena e suas consequências. 

Domingos Dutra  Aguardando parecer. 

31.  PL 4658/09 Marcelo Itagiba 

Altera a Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal, para permitir a 
execução da decisão condenatória de segundo grau de jurisdição que 
aplicar pena privativa de liberdade da qual não caiba recurso com 
efeito suspensivo. 

Laerte Bessa  Aguardando parecer. 

32.  

PL 4662/09 

PL 5191/09 

 

Senado Federal 

Altera os arts. 126, 131, 132 e 325 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e 3º da Lei nº 9.613, de 
3 de março de 1998, para tornar mais eficientes as medidas 
cautelares de sequestro de bens de proveniência ilícita e estabelecer 
o pagamento de fiança para os crimes de lavagem de dinheiro. 

Raul Jungmann 

Parecer pela 
aprovação deste e 

do PL 5191/09, 
apensado, com 

substitutivo. 

Aguardando deliberação 

33.  PL 4751/09 Poder Executivo 
Assegura validade nacional à Carteira de Identidade expedida pelo 
Ministério da Defesa. 

  
Aguardando designação de 

relator. 

34.  PL 4793/09 Vital do Rêgo Filho 
Altera dispositivos do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941(Código de Processo Penal) e dá providências correlatas. 

William Woo 
Pela aprovação, 

com emenda. 
Aguardando deliberação. 

35.  

PL 4941/09 

PL 4981/09 
PL 5522/09 

Eduardo da Fonte Estabelece pena aos usuários de drogas. João Campos  Aguardando parecer. 

36.  PL 5016/09 Dr. Talmir 

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que dispõe sobre 
execução penal.  

Explicação da Ementa: Estabelece que deverão residir no município 
em que se localiza o estabelecimento penal cinquenta por cento, no 
mínimo, do total de agentes penitenciários e demais servidores 
lotados no respectivo estabelecimento. 

Domingos Dutra  Aguardando parecer. 

37.  PL 5021/09 Otavio Leite 

Considera de Especial Interesse para o País, a prática regular de 
atividades físicas e desportivas por Policiais Federais, Policiais 
Rodoviários Federais, Policiais Ferroviários Federais, Policiais Civis, 
Policiais Militares, e Bombeiros Militares, e determina sua 
incorporação nas rotinas dessas corporações. 

  
Aguardando designação de 

relator. 

38.  PL 5117/09 Regis de Oliveira 

Altera a redação dos arts. 60, 69, 73 e 74, da Lei nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, que dispões sobre os Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais, possibilitando a composição preliminar dos conflitos 
decorrentes dos crimes de menor potencial ofensivo pelos delegados 
de polícia. 

João Campos  Aguardando parecer. 

39.  PL 5179/05 Celso Russomanno 
Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal, dispondo sobre o tratamento hormonal aos presos 
por Crime contra os Costumes. 

Carlos Sampaio  Aguardando parecer. 
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40.  PL 5235/09 Paes de Lira 

Altera a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, que institui o 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - 
PRONASCI, e a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, Lei do 
Serviço Militar, e dá outras providências. 

Explicação da ementa: Inclui no Pronasci o Projeto Policial/Bombeiro 
Cidadão. 

William Woo 
Pela aprovação, 
com substitutivo. 

Aguardando emendas ao 
substitutivo. 

41.  PL 5240/09 Manoel Junior 
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução 
Penal, estabelecendo critérios para concessão de indulto. 

Hugo Leal  Aguardando parecer. 

42.  
PL 5369/09 

PL 6481/09 
Vieira da Cunha Institui o Programa de Combate ao “Bullying”. Antonio Carlos Biscaia  Aguardando parecer. 

43.  PL 5411/09 Capitão Assumção 
Concede isenção de impostos para autoridades públicas e órgãos 
públicos na aquisição de proteção balística pessoal e para veículos 
automotores terrestres. 

Paulo Rubem Santiago  Aguardando parecer. 

44.  PL 5433/09 Paes de Lira 
Altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as 
Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, 
dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências.  

Capitão Assumção Pela aprovação. Aguardando deliberação. 

45.  PL 5524/09 Márcio França 
Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para conceder 
porte de arma aos Conselheiros Tutelares, e dá outras providências. 

Raul Jungmann Pela rejeição. Aguardando deliberação. 

46.  PL 5605/09 Paes de Lira 

Revoga dispositivos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo 
e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas-Sinarm, define 
crimes e dá outras providências. 

Antonio Carlos Biscaia  Aguardando parecer. 

47.  PL 5673/09 Glauber Braga 

Dá nova redação ao art. 104 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
e inclui na referida lei os arts. 105-A e 122, considerando que o 
regime de semiliberdade e a medida de internação não serão 
aplicados ao adolescente que praticou o ato infracional em razão de 
dependência ou sob o efeito de droga; os benefícios da anistia, graça 
e indulto alcançam o menor infrator e a medida de internação só 
poderá ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença 
condenatória. 

Major Fábio  Aguardando parecer. 

48.  PL 5708/09 Nelson Goetten 

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal. 

Explicação da ementa: Estabelece que os interrogatórios e as 
audiências judiciais serão realizadas por meio de videoconferência, 
ou outro recurso tecnológico de presença virtual em tempo real. 

João Campos  Aguardando parecer. 

49.  PL 5793/09 Vital do Rego Filho 
Altera a Lei nº 5.553, de 6 dezembro de 1968, para dispor sobre o 
procedimento para segurança de cópia de documento de 
identificação. 

William Woo Pela aprovação. Aguardando deliberação. 
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50.  PL 5799/09 Capitão Assumção 
Estipula carga horária semanal máxima para os operadores de 
segurança que especifica, tais como os que compõem os organismos 
militares estaduais, polícia judiciária e guardas municipais. 

Francisco Tenório  Aguardando parecer. 

51.  PL 5834/09 Vital do Rego Filho 

Proíbe a utilização de cerol ou produto industrializado nacional ou 
importado semelhante que possa ser aplicado nos fios ou linhas 
utilizados para manusear os brinquedos conhecidos como "pipas ou 
papagaios".  

Antonio Carlos Biscaia  Aguardando parecer. 

52.  PL 5944/09 Eliene Lima 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de fiscalização, pelo Corpo de 
Bombeiros, de casas de festas infantis e de empresas de locação de 
brinquedos. 

Janete Rocha Pietá Pela aprovação. Aguardando deliberação. 

53.  
PL 5982/09 

PL 5997/09 
Jair Bolsonaro 

Altera a redação do § 1º do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema 
Nacional de Armas - Sinarm, define crimes e dá outras providências. 

Raul Jungmann  Aguardando parecer. 

54.  

PL 5999/05 

PL 6076/05 
PL 6085/05 
PL 6118/05 
PL 6122/05 
PL 6257/05 
PL 6306/05 

Milton Cardias 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os policiais civis e policiais 
militares serem submetidos a exames clínicos toxicológicos 
periódicos. 

Laerte Bessa  Aguardando parecer. 

55.  PL 6041/09 Carlos Bezerra 

Acrescenta artigo ao Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 
- Código Penal - para tipificar como crime o atentado contra 
repartição pública, bem como inciso ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 
de julho de 1990, alterado pelas Leis nº 8.930, de 06 de setembro de 
1964, e 9.695 de 20 de agosto de 1998, para incluir o referido 
atentado entre crimes hediondos. 

Antonio Carlos Biscaia  Aguardando parecer. 

56.  PL 6066/09 Paulo Piau 
Autoriza a dedução do imposto de renda devido dos valores doados 
pelas pessoas físicas e jurídicas ao Fundo Nacional Antidrogas. 

Marcelo Itagiba  Aguardando parecer. 

57.  PL 6125/09 
Senado Federal 

(Marcelo Crivella) 

Disciplina o uso de cassetetes e armas perfurocortantes pelos 
agentes de segurança pública, nas atividades de policiamento 
ostensivo, em todo território nacional. 

Major Fábio  Aguardando parecer. 

58.  PL 6126/09 
Senado Federal 
(Romero Jucá) 

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal, para tornar crime a falsificação, adulteração ou fabricação de 
cigarro em desacordo com a legislação sanitária. 

Janete Rocha Pietá  Aguardando parecer. 

59.  PL 6162/05 Jair Bolsonaro 

Altera a redação do art. 15 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas 
de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, 
define crimes e dá outras providências. 

João Campos  Aguardando parecer. 
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60.  PL 6217/09 Eliene Lima 
Concede anistia a policiais militares da Polícia Militar do Estado de 
Mato Grosso. 

Perpétua Almeida 
Pela aprovação, 

com uma emenda. 
Aguardando deliberação. 

61.  PL 6256/09 Major Fábio 
Estende a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para 
veículos adquiridos por policiais militares e bombeiros militares, nas 
condições que estabelece. 

Capitão Assumção Pela a provação. Aguardando deliberação. 

62.  PL 6307/09 Mauro Nazif 
Inclui o art. 24-A no Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para 
assegurar aos policiais militares e bombeiros militares o adicional de 
periculosidade, nas condições que estabelece. 

Capitão Assumção  Aguardando parecer. 

63.  PL 6329/09 Capitão Assumção 
Cria requisito de conclusão de curso superior para ingresso na 
carreira dos militares estaduais. 

Fernando Melo  Aguardando parecer. 

64.  PL 6331/09 Marcelo Itagiba 

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que "Dispõe sobre os 
crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição 
Federal, e determina outras providências." 

Explicação da ementa: Tipifica como crime hediondo a posse ou 
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o comércio ilegal e o 
tráfico internacional de armas de fogos. 

Guilherme Campos  Aguardando parecer. 

65.  PL 6340/09 Capitão Assumção 

Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, e dá outras 
providências. 

Explicação da ementa: Reduz para 24 (vinte e quatro) horas o prazo 
para que a autoridade policial envie o pedido da mulher ofendida ao 
juiz, para a concessão de medidas protetivas de urgência, e igual 
prazo para que o juiz tome as providências cabíveis. 

Perpétua Almeida  Aguardando parecer. 

66.  PL 6399/09 Mauro Nazif 
Inclui parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho 
de 1969, para assegurar aos policiais militares e bombeiros militares 
a carga horária semanal máxima de quarenta e oito horas. 

William Woo  Aguardando parecer. 

67.  PL 6410/09 Pompeo de Mattos 
Altera a pena base do art. 334 do Código Penal e inclui o transporte 
por via marítima e fluvial nas hipóteses de aplicação em dobro da 
pena. 

Enio Bacci  Aguardando parecer. 

68.  PL 6441/09 Capitão Assumção 
Acrescenta o art. 340-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal dispondo sobre o crime de Comunicação 
Falsa - "trote". 

Major Fábio  Aguardando parecer. 

69.  PL 6442/09 Capitão Assumção 
Dispõe sobre prerrogativas da reserva remunerada proporcional à 
pedido para bombeiros e policiais militares. 

João Campos  Aguardando parecer. 

70.  PL 6493/09 Poder Executivo Dispõe sobre a organização e o funcionamento da Polícia Federal. Laerte Bessa  Aguardando parecer. 

71.  PL 6503/09 Edmar Moreira 
Dispõe sobre medidas contra a prática de trotes telefônicos e dá 
outras providências. 

  
Aguardando designação de 

relator. 
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72.  PL 6515/09 Capitão Assumção 
Inclui na Lei nº 11.343/2006 (Lei de Tóxicos) a causa de aumento se 
o crime tiver sido praticado em convergência ocasional de vontades. 

  
Aguardando designação de 

relator. 

73.  PL 6553/09 Paes de Lira 

Acrescenta § 5º ao art. 4º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
para destinar os recursos obtidos pela alienação de bens que sejam 
instrumentos ou produtos dos crimes de lavagem de dinheiro ou 
proveitos auferidos com a sua prática, ao Fundo Nacional de 
Segurança Pública. 

  
Aguardando designação de 

relator. 

74.  PL 6578/09 
Senado Federal 

(Serys Slhessarenko) 
Dispõe sobre as organizações criminosas, os meios de obtenção da 
prova, o procedimento criminal e dá outras providências. 

João Campos  Aguardando parecer. 

75.  
PL 7251/06 

PL 4211/08 
Poder Executivo 

Aumenta para 18 (dezoito) o número de Conselheiros do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária e para 3 (três) anos a 
duração de seu mandato. 

Iriny Lopes  Aguardando parecer. 

76.  
PL 7439/06 

PL 7551/06 

Antonio Carlos 
Mendes Thame 

Regulamenta a imprescritibilidade e a inafiançabilidade de crimes 
praticados por grupos armados e associações criminosas que 
atentem contra a segurança e a ordem constitucional e o Estado 
democrático, institui medidas repressivas a estas condutas e cria 
novas figuras penais. 

Arnaldo Faria de Sá  Aguardando parecer. 

77.  

PLP 225/01 

PLP 91/07 
PLP 254/07 
PLP 430/08 

José Pimentel 
Acrescenta artigos à Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 
1994, que “cria o Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN)”, e dá 
outras providências”. 

Francisco Tenório  Aguardando parecer. 

78.  PLP 527/09 Major Fábio 
Altera a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe 
sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego 
das Forças Armadas. 

Guilherme Campos  Aguardando parecer. 

79.  PLP 529/09 Marcelo Itagiba 
Dispõe sobre o piso remuneratório profissional dos servidores 
policiais integrantes dos órgãos relacionados no art. 144 da 
Constituição Federal e dá outras providências. 

Major Fábio  Aguardando parecer. 

80.  PLP 543/09 Poder Executivo 
Dá nova redação e acresce dispositivos à Lei Complementar nº 97, 
de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a 
organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. 

João Campos  Aguardando parecer. 
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81.  REP 44/09 
Carlos Frederico 
Guilherme Gama 

Encaminha representação sobre supostas irregularidades na 
distribuição dos feitos na primeira instância do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Domingos Dutra  

Aprovado requerimento, em 
8/9/09, para solicitar informações 

ao Programa de Proteção a 
Testemunhas - PPT; ao 

Secretário de Segurança do 
Estado do Rio de Janeiro; ao 

Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro; ao Juiz da 3ª Vara 

Federal Criminal do Rio de 
Janeiro; à Presidência da Caixa 

Econômica Federal; à Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional 

do Rio de Janeiro; e ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), para 

subsidiar a elaboração do 
parecer. 
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Tabela 3.1. Proposições Pendentes de Apreciação na Comissão – Apensadas 

Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA OBSERVAÇÃO 

1.  PL 796/03 Adão Pretto 
Revoga o art. 70 da Lei nº 4.117, de 1962, extinguindo a pena de detenção para quem opera emissora de radiodifusão 
sem autorização oficial. 

Apensado ao PL 4549/98. 

2.  PL 1010/07 Moreira Mendes 

Altera dispositivos da Lei nº 10.826, de 2003 (Estatuto do Desarmamento). 

Explicação da ementa: Estabelece a competência da Polícia Civil para expedir Certificado de Registro de Arma de Fogo 
e autorização para o porte de arma estadual; autoriza trabalhadores e pesquisadores a portar arma de fogo para prover 
a própria integridade física; torna afiançável o crime de porte ilegal de arma quando se tratar de espingardas e rifles. 

Apensado ao PL 3941/04. 

3.  PL 1017/07 Celso Russomanno Altera dispositivo da Lei n° 10.826, de 2003 (Estatuto do Desarmamento). Apensado ao PL 1332/03. 

4.  PL 2065/07 Manoel Junior 
Revoga o art. 21 do Decreto-Lei n° 3.689, de 03 de outubro de 1941 - o Código de Processo Penal, e dá outras 
providências. 

Apensado ao PL 3700/97. 

5.  PL 2159/07 Neucimar Fraga 
Acrescenta o artigo 34-A à Lei nº 10.826, de 2003, obrigando que os agentes prisionais, ao ingressarem na instituição, 
recebam colete com proteção balística e contra objetos perfurantes e pontiagudos. 

Apensado ao PL 179/03. 

6.  PL 2857/04 Nelson Marquezelli Altera a redação da Lei nº 10.826/03, autorizando o porte de arma de fogo aos integrantes das guardas municipais. Apensado ao PL 1332/03. 

7.  PL 3027/08 Carlos Souza 
Altera o art. 322 do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, para autorizar a 
concessão de fiança pela autoridade policial quando atendidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. 

Apensado ao PL 1341/07. 

8.  PL 3225/00 Wigberto Tartuce 
Torna inafiançável o crime de instalação ou utilização de telecomunicações em desacordo com o previsto na Lei nº 
4.117, de 27 de agosto de 1962. 

Apensado ao PL 4549/98. 

9.  PL 3854/04 Carlos Sampaio 
Altera a redação do inciso III e suprime o inciso IV, ambos do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que 
dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - 
Sinarm, define crimes e dá outras providências. 

Apensado ao PL 1332/03. 

10.  PL 3969/08 Renato Amary 
Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, "que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define crimes e dá outras providências. 

Apensado ao PL 1332/03 

11.  PL 4197/08 Silvinho Peccioli Altera o Código Penal para modificar a interrupção da prescrição para o condenado fugitivo. Apensado ao PL 3842/08. 

12.  PL 4211/08 CPICARCE Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal. Apensado ao PL 7251/06. 

13.  PL 4294/04 Edson Duarte 

Revoga o art. 183 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.  

Explicação da ementa: Revoga o dispositivo que determina Sanções Penais para quem desenvolve clandestinamente 
atividades de telecomunicação, inclui o serviço de rádio comunitária. 

Apensado ao PL 4549/98. 

14.  PL 4408/08 João Campos 
Altera o art. 6º, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para permitir porte de arma aos agentes de trânsito das 
Secretarias Municipais de Trânsito. 

Apensado ao PL 3624/08. 
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15.  PL 4540/04 Eduardo Cunha 
Acresce dispositivo ao art. 266 do Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e dá outras 
providências. 

Apensado ao PL 4549/98. 

16.  PL 4573/09 Poder Executivo 
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e as Leis nºs 9.472, de 16 de julho de 1997 e 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre normas penais e administrativas referentes à radiodifusão e às 
telecomunicações, e dá outras providências. 

Apensado ao PL 4549/98. 

17.  PL 4688/09 Capitão Assumção Dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento de segurança para os profissionais de segurança pública. Apensado ao PL 179/03. 

18.  PL 4808/98 Milton Mendes 

Concede anistia aos que cometeram infração à Lei nº 4.117, de 1962, nos casos em que especifica. 

Explicação da ementa: Crime tipificado no artigo 70 do Código Brasileiro de Telecomunicações que pune com a pena de 
detenção a instalação ou utilização de telecomunicações, incluindo rádio comunitária. 

Apensado ao PL 4549/98. 

19.  PL 4821/09 João Herrmann Inclui inciso XII, no art. 295, do Código de Processo Penal (Decreto Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941). Apensado ao PL 1332/03. 

20.  PL 4896/09 Milton Monti Altera dispositivos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento). 
Apensado ao PL 2857/04, que 
está apensado ao PL 1332/03. 

21.  PL 4981/09 Laerte Bessa 

Altera os arts. 27, 28, 29, 33 e 39, todos da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico 
ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. 

Apensado ao PL 4941/09. 

22.  PL 5041/05 Onyx Lorenzoni 
Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define crimes e dá outras providências. 

Apensado ao PL 3941/04. 

23.  PL 5116/01 José Carlos Coutinho 

Invalida o art. 21 e o seu parágrafo único do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - o Código de Processo 
Penal. 

Explicação da ementa: Revogando o artigo que trata da incomunicabilidade do indiciado no inquérito policial. 

Apensado ao PL 3700/97. 

24.  PL 5168/09 Carlos Bezerra 
Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para permitir o porte de arma de fogo a integrantes de entidades 
científicas ou de pesquisa. 

Apensado ao PL 1010/07, que 
está apensado ao PL 3941/04. 

25.  PL 5191/09 Eduardo da Fonte 

Altera o art. 60 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que prescreve medidas para prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não 
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências, e acrescenta um inciso ao art. 4º da Lei 
nº 9.613, de 1998. 

Apensada ao PL 4662/09 

26.  PL 5522/09 Francisco Tenório 
Altera a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei Antidrogas) para tornar crime o uso de drogas e estabelecer pena a 
seus usuários. 

Apensado ao PL 4941/09. 

27.  PL 5604/09 Paes de Lira Altera a redação do art. 10 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 

Apensado ao PL 5041/05, que 
está apensado ao PL 1010/07, 

que está apensado ao PL 
3941/04. 

28.  PL 5863/09 Sueli Vidigal 
Autoriza o Poder Público a instituir o programa de proteção individual as policiais do sexo feminino, que consiste na 
obrigatoriedade do uso de colete à prova de balas com design anatômico para o sexo feminino na região torácica, aos 
moldes dos sutiãs, em todo País. 

Apensado ao PL 179/03. 
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29.  PL 5959/05 Chico Sardelli 
Dispõe sobre regulamentação, atribuição e competências das Guardas Municipais como órgãos do Sistema de 
Segurança Pública em todo o Território Nacional, e dá outras providências. 

Apensado ao PL 1332/03. 

30.  PL 5997/09 Manato 
Autoriza o porte de arma para os agentes e guardas prisionais integrantes de escoltas de presos e as guardas 
portuárias. 

Apensado ao PL 5982/09. 

31.  PL 6076/05 André Figueiredo 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os policiais civis e militares serem submetidos a exames clínicos toxicológicos 
periodicamente. 

Apensado ao PL 5999/05. 

32.  PL 6085/05 Dr. Francisco Gonçalves 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os Policiais em geral e os Bombeiros Militares serem submetidos a exame 
toxicológico para ingresso nas respectivas corporações e periodicamente quando em atividade. 

Apensado ao PL 5999/05. 

33.  PL 6118/05 Reinaldo Betão 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de exames clínicos toxicológicos periódicos para policiais civis, militares e federais, 
agentes de trânsito estaduais e guardas municipais. 

Apensado ao PL 5999/05. 

34.  PL 6122/05 Júlio Redecker 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de exame clínico toxicológico periódico para ocupantes de cargos na polícia civil e 
militar em todo o país. 

Apensado ao PL 5999/05. 

35.  PL 6257/05 Remi Trinta 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de exame clínico toxicológico periódico para policiais federais, policiais civis e policiais 
militares de todo o país. 

Apensado ao PL 5999/05. 

36.  PL 6306/05 Laura Carneiro 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de exames clínicos toxicológicos periódicos para policiais civis e militares de todo o 
país. 

Apensado ao PL 5999/05. 

37.  PL 6394/09 Capitão Assumção 
Assegura o direito aos integrantes das equipes de aviação de cada polícia ou bombeiro de que trata os incisos I, II, III, 
IV e V do art. 144 da Constituição da República, de receber fardamento antichamas, necessário ao desempenho das 
funções com segurança na forma que segue. 

Apensado ao PL 4688/09, que 
está apensado ao PL 179/03. 

38.  PL 6418/09 Raul Jungmann Define os crimes de abuso de autoridade e dá outras providências. Apensado ao PL 3886/08. 

39.  PL 6481/09 Maurício Rands 
Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate ao "bullying" escolar no 
projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas e privadas de educação básica no país, e dá outras providências. 

Apensado ao PL 5369/09. 

40.  PL 6665/06 Chico Sardelli 
Altera a redação da Lei nº 10.826, de 2003, autorizando o porte de arma de fogo aos integrantes das guardas 
municipais, nos limites dos respectivos Estados. 

Apensado ao PL 2857/04 que 
está apensado ao PL 1332/03. 

41.  PL 6742/02 José Carlos Coutinho Modifica dispositivo do Decreto-Lei nº 3.689, de 2 de outubro de 1941. Apensado ao PL 3700/97. 

42.  PL 6810/06 Chico Sardelli 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de colete à prova de balas aos Guardas Municipais de todos os 
Municípios do Brasil. 

Apensado ao PL 5959/05, que 
está apensado ao PL 1332/03. 

43.  PL 7284/06 Milton Monti 
Altera dispositivos da Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento), que dispõe sobre 
registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm. 

Apensado ao PL 1332/03. 

44.  PL 7551/06 Paulo Lima Torna imprescritíveis e inafiançáveis os crimes praticados por grupos armados e associações criminosas. Apensado ao PL 7439/06. 

45.  PLP 91/07 Djalma Berger 
Dá nova redação ao inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que “cria o Fundo 
Penitenciário Nacional – FUNPEN, e dá outras providências”. 

Apensado ao PLP 225/01. 

46.  PLP 254/07 William Woo Altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN). Apensado ao PLP 225/01. 

47.  PLP 430/08 CPICARCE Altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994. Apensado ao PLP 225/01. 
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Tabela 4. Requerimentos 

Abreviaturas: Tipo:       SC - Subcomissão ou Grupo de Trabalho                  AP - Audiência Pública                  OE - Outros Eventos                  D - Assuntos Diversos                  RI - Requerimento de Informação 

Nº AUTOR EMENTA TIPO RESULTADO PROVIDÊNCIAS/OBSERVAÇÕES 

129 PERPÉTUA ALMEIDA 
Requer a realização de Audiência Pública para tratar da atual situação 
da Polícia Rodoviária Federal. 

AP 

11/3/09 
Aprovado, com a inclusão do Diretor 
da Polícia Rodoviária Federal e de 

representante do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão 

como convidados. 

Audiência realizada em 30/4/09. 

130 PERPÉTUA ALMEIDA 
Requer a constituição de subcomissão especial para tratar da situação 
da Polícia Rodoviária Federal (PRF).  

SC 

2/4/09 
Declarado prejudicado em virtude de 

prejulgamento pela Comissão em 
outra deliberação 

(art. 164,II, do RICD). 

 

131 
ANTONIO CARLOS 

BISCAIA 

Solicita seja realizada por essa Comissão, audiência pública com o 
tema  "Fraternidade e Segurança Pública", da campanha da 
Fraternidade da CNBB. 

AP 
11/3/09 

Prejudicado em face da aprovação 
do Req. 132/09. 

 

132 

ALEXANDRE SILVEIRA, 
ANTONIO CARLOS 
BISCAIA E JOÃO 

CAMPOS 

Requer a realização de Audiência Pública para debater o tema 
“Fraternidade e Segurança Pública”, objeto da Campanha da 
Fraternidade 2009, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – 
CNBB. 

AP 

11/3/09 
Aprovado, com convite às seguintes 

autoridades: Tarso Genro, Ministro da 
Justiça; Dom Geraldo Lyrio Rocha, 

Arcebispo Presidente da CNBB; 
Cezar Britto, Presidente do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil; e Francisco Sá Cavalcante, 
Presidente do Conselho Nacional de 
Secretários de Segurança Pública. 

Audiência realizada em  14/5/09. 

133 
IRINY LOPES E 

ANTÔNIO CARLOS 
BISCAIA 

Requer a realização de audiência pública para tratar da “Conferência 
Nacional de Segurança Pública”. 

AP 
25/3/09 

Aprovado. 
Audiência realizada em 5/5/09. 

134 
PAULO RUBEM 

SANTIAGO 
Requer a criação da Subcomissão Permanente de Análise do 
Orçamento e do Financiamento para a Segurança Pública no Brasil. 

SC 

25/3/09 
Declarado prejudicado em virtude de 

prejulgamento pela Comissão em 
outra deliberação 

(art. 164,II, do RICD). 

 

135 PERPETUA ALMEIDA 
Requer a inclusão de convidado para participar de Audiência Pública 
que tratará da atual situação da Polícia Rodoviária Federal. 

AP 
25/3/09 

Aprovado. 
Audiência realizada em 30/4/09. 
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136 RAUL JUNGMANN 

Requer seja convidado o Sr. Ministro de Estado do Planejamento e 
Gestão, Paulo Bernardo, para, em reunião de audiência pública, 
prestar esclarecimentos sobre os cortes no Orçamento de 2009 na área 
de segurança pública. 

AP 
1º/04/09 

Aprovado. 

Audiência não realizada, a pedido do autor, em 
face de informação do Ministério da Justiça de 
descontingenciamento dos recursos. 

137 
PAULO RUBEM 

SANTIAGO E DOMINGOS 
DUTRA 

Requer a realização de Seminário, em conjunto com a Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias para tratar da Lei 7210 – Lei de Execução 
Penal e o Sistema Penitenciário Brasileiro. 

OE 
Prejudicado em face da aprovação 

do Requerimento 138/09. 
 

138 

PAULO RUBEM 
SANTIAGO, DOMINGOS 
DUTRA E ALEXANDRE 

SILVEIRA 

Requer a realização de Seminário, em conjunto com a Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias para tratar da Lei 7210 – Lei de Execução 
Penal e o Sistema Penitenciário Brasileiro. 

OE 
15/4/09 

Aprovado. 
Seminário realizado em 11/08/09. 

139 JOÃO CAMPOS 
Requer a inclusão do Ministro Tarso Genro para participar da audiência 
pública sobre cortes no orçamento de 2009, na área de segurança 
pública. 

AP Não deliberado.  

140 IRINY LOPES 
Requer a realização de audiência pública para tratar do “Pacto 
Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”. 

AP 
6/05/09 

Aprovado. 
Audiência realizada em 27/8/09. 

141 HUGO LEAL 

Requer o deslocamento de representantes desta Comissão 
permanente para visitar o Estado de Israel, com o intuito de obter 
informações acerca das inovações tecnológicas no campo de 
segurança pública. 

OE 

06/5/09 
Aprovado, com a participação de 3 

deputados, com ônus para a Câmara, 
contra os votos dos deputados 
Antonio Carlos Biscaia e José 

Genoíno. 

Visita realizada no período de 11 a 15/5/09, com a 
presença do Dep. Hugo Leal. 

142 ALEXANDRE SILVEIRA 
Requer a realização de audiência pública para debater o Projeto de Lei 
nº 1.353/99, e apensados. 

AP Retirado de tramitação pelo autor.  

143 LAERTE BESSA 

Solicita seja convidado o Exmo. Sr. Ministro de Estado do Meio 
Ambiente, a fim de prestar esclarecimentos sobre a possível prática do 
crime tipificado no artigo 287 do Código Penal, em tese, cometido 
durante sua participação na “Marcha da  Maconha”. 

AP 
20/5/09 

Aprovado com a alteração de convite 
para convocação. 

Audiência realizada em 16/6/09. 

144 WILLIAM WOO 
Requer o deslocamento do representante da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado na visita à República Popular 
da China. 

OE 

27/5/09 
Aprovado, ressalvando-se que a 
viagem ocorrerá sem ônus para a 

Câmara dos Deputados. 

Visita realizada no período de 8 a 12/6/09, com a 
presença do Dep. William Woo. 

145 RAUL JUNGMANN 
Requer a realização de audiência pública para debater a atuação de 
membros de grupos terroristas no território brasileiro. 

AP 
27/5/09 

Aprovado. 
Audiência realizada em 7/7/09. 

146 HUGO LEAL 

Requer a realização de audiência pública conjunta com as comissões 
de Viação e Transportes (CVT) e de Seguridade Social e Família 
(CSSF) para examinar e analisar os resultados de um ano de vigência 
da Lei Seca. 

AP 
17/6/09 

Aprovado. 
Audiência realizada em 8/7/09. 

147 LAERTE BESSA 
Solicita que seja realizada Reunião de Audiência Pública com o tema 
"SEGURANÇA NO PODER JUDICIÁRIO" a ser realizada no dia 13 de 
agosto de 2009. 

AP 
17/6/09 

Aprovado. 
Audiência realizada em 13/8/09. 
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148 FERNANDO MARRONI 

Solicita, nos termos do art. 29, inciso II, do Regimento Interno, a 
constituição de subcomissão especial temporária para o estudo da 
problemática da violência urbana e rural decorrente do aumento do 
consumo de 'crack' e acompanhamento das iniciativas interdisciplinares 
dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e da sociedade civil 
organizada, no combate, prevenção e recuperação, no âmbito regional 
da metade sul do Rio Grande do Sul. 

AP 
17/6/09 

Retirado de tramitação pelo autor. 
 

149 MARINA MAGGESSI 

Requer a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias para discussão da não aplicação do artigo 
244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente pelo Superior Tribunal 
de Justiça. (CSPCCO) 

AP 
08/7/09 

Aprovado. 

Ofícios nºs 141 a 143/09 expedidos em 15/7/09. 
Audiência não realizada em face da 
impossibilidade de comparecimento dos 
expositores. 

150 LAERTE BESSA 

Solicita que sejam incluídos os representantes da FENAJUFE 
(Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e MPU) 
e da FENASSOJAF (Federação Nacional das Associações de Oficiais 
de Justiça Avaliadores Federais) na Audiência Pública sobre 
"SEGURANÇA NO PODER JUDICIÁRIO", a ser realizada no dia 13 de 
agosto de 2009.  

AP 
08/7/09 

Aprovado. 
Audiência realizada em 13/8/09. 

151 PAES DE LIRA 
Requer a realização de audiência pública para debater a segurança 
dos servidores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 

AP 
05/8/09 

Aprovado. 
Audiência realizada em 8/10/09. 

152 JOÃO CAMPOS 
Solicita a realização de um Seminário sobre ações preventivas contra a 
violência sexual infanto-juvenil. 

AP Não deliberado.  

153 MARCELO ITAGIBA 
Requer a realização de audiência pública para debater sobre parceria 
público-privada contra o crime organizado. 

AP 
19/8/09 

Aprovado. 
Audiência realizada em 10/12/09. 

154 LAERTE BESSA 
Requer que esta Comissão oficie à Polícia Civil do Distrito Federal 
requisitando cópia integral do inquérito policial nº 016/09. 

D 
19/8/09 

Aprovado. 

Ofício Pres. nº 158/09, expedido em 20/8/09, ao 
Diretor-Geral da Polícia Civil do DF.  
Ofício nº 446/2009-DECO recebido em 2/9/09, 
informa que não existe cópia do referido inquérito 
naquele órgão. 
Ofício Pres. nº 207/09, expedido em 16/9/09, ao 
Presidente do Tribunal de Justiça do DF. 
Ofício AJC – nº 1.143/2009 recebido em 5/11/09, 
informa que o referido inquérito se encontra na 
Oitava Vara de Família. 

155 GONZAGA PATRIOTA 
Requer a inclusão de representantes da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (SENASP) e da Polícia Federal na audiência 
solicitada pelo Requerimento nº 153/09. 

AP 
19/8/09 

Aprovado. 
Audiência realizada em 10/12/09. 

156 JOÃO CAMPOS 
Requer audiência pública para debater o PL 5.117/09, do Deputado 
Régis de Oliveira. 

AP 

16/8/09 
Aprovado com a inclusão dos nomes 
do Comandante-Geral das Polícias 

Militares, de representante do 
Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal e de representante do 
Ministério Público dentre os 

convidados. 

Audiência realizada em 17/9/09. 
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157 JOÃO CAMPOS 

Requer a inclusão do Dr. Abizair Antonio Paniago, Presidente do 
Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil - CONCPC, na 
audiência para debater sobre parceria público-privada contra o crime 
organizado, solicitada pelo Requerimento nº 153. 

AP 

26/8/09 
Aprovado com a inclusão do 

Comandante-Geral das Polícias 
Militares dentre os convidados. 

Audiência realizada em 10/12/09. 

158 
IRINY LOPES E 

ANTONIO CARLOS 
BISCAIA 

Requer a realização de audiência pública na CSPCCO para tratar do 
tema ‘A  investigação policial através do inquérito’. 

AP 
26/8/09 

Aprovado. 

30/9/09 – Despacho da presidência: será 
aguardada a indicação de data pelos autores para 
expedir os convites. 

159 IRINY LOPES 
Requer a realização de audiência pública na CSPCCO para tratar da 
violência contra a mulher. 

AP 
26/8/09 

Aprovado. 
Audiência realizada em 27/8/09. 

160 GUILHERME CAMPOS 

Solicita a convocação do Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI), General Armando Félix, para prestar 
esclarecimentos sobre a exclusão das imagens do circuito interno do 
Palácio do Planalto. 

AP 

26/8/09 
Rejeitado, contra os votos dos 

Deputados Marina Maggessi, Bispo 
Gê Tenuta, Major Fábio, Paes de 

Lira, e Guilherme Campos. 

 

161 FRANCISCO TENÓRIO 
Requer a oitiva de autoridades na Audiência Pública para tratar do 
tema “A Investigação Policial através do Inquérito”. 

AP 
16/9/09 

Aprovado. 
Vide Req. 158/09. 

162 LAERTE BESSA 
Requer a realização de Audiência Pública para debater o Anteprojeto 
de Lei Orgânica da Polícia Civil do DF e da Polícia Federal. 

AP 

16/9/09 
Aprovado com a participação dos 

Srs. Duvanier Paiva Ferreira, 
Secretário de Recursos Humanos do 

Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; Pedro 

Abramovay, Secretário de Assuntos 
Legislativos do Ministério da Justiça; 

Deputado Marcelo Itagiba, 
(PMDB/RJ); e Deputado Régis de 

Oliveira (PSC/SP). 

Ofícios nºs. 208 a 211/09 convidando as 
autoridades. 
Dada a impossibilidade de comparecimento dos 
convidados na data prevista, realizada reunião 
informal na sala da presidência com a presença do 
autor e dos representantes do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e da 
Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério 
da Justiça. 

163 GUILHERME CAMPOS 

Convite para Audiência Pública, nesta Comissão, de representantes do 
Ministério Público Federal; do Conselho Federal da OAB – Ordem dos 
Advogados do Brasil; do Departamento de Polícia Civil do Distrito 
Federal; e da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério 
da Justiça para discussão do Projeto de Lei nº 4.306, de 2008 que 
Altera dispositivos do Código de Processo Penal, relativos ao Inquérito 
Policial. 

AP 
23/8/09 

Retirado de pauta. 
 

164 GUILHERME CAMPOS 

Convite para Audiência Pública, nesta Comissão, de representantes da 
Polícia Federal; Receita Federal; Associação de Produtores de Discos 
– ABPD; Entertainment Software Association – ESA; Associação 
Brasileira das Empresas de Software-ABES; e Motion Picture 
Association Brasil-MPA, relacionado a possíveis indícios de que os 
discos ópticos virgens importados estão sendo destinados não apenas 
ao mercado formal, mas, sobretudo, à pirataria de obras audiovisuais. 

AP 
23/8/09 

Aprovado. 
Audiência realizada em 19/11/09. 
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165 POMPEO DE MATTOS 

Requer nos termos regimentais, a designação de representação desta 
comissão para averiguar a crise de segurança, no estado da Bahia, 
provocada pela ação coordenada de criminosos contra bases militares, 
policiais e meios de transporte. 

OE 
23/9/09 

Retirado de pauta. 
 

166 JOÃO CAMPOS 
Requer seja apreciada solicitação de alteração de emenda desta 
Comissão para o Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF, 
referente ao orçamento de 2009. 

D 
23/9/09 

Retirado de pauta. 
 

167 DOMINGOS DUTRA 
Requer que seja convidado o ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso para fazer exposição seguida de debates sobre a 
descriminalização da maconha e a política de combate às drogas. 

AP 
23/9/09 

Retirado de pauta. 
 

168 DOMINGOS DUTRA 
Requer informações para subsidiar a elaboração do parecer à 
Representação nº 44/09. 

D 
23/9/09 

Aprovado. 

Ofícios nºs 218 a 224/09 a diversos órgãos, 
expedidos em 25/9/09. 
Ofício PRES/DIMOP 163/2009, de 21/10/09, 
referente a resposta do Tribunal de Justiça do 
Estado do RJ; 
Ofício nº OFI.0025.001944-0/2009, de 30/11/09, 
referente a resposta da 3ª Vara Federal 
Criminal/RJ; 
OF.nº 4064/0001/SESEG/2009, de 10/12/09, 
referente a resposta da Secretaria de Segurança 
do Estado do RJ. 

169 WILLIAM WOO 

Requer seja convidado o Sr. Paulo Vanucchi, Ministro da Secretaria 
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, para fazer 
exposição seguida de debates sobre os direitos humanos e a violência 
urbana, e artigo publicado no jornal O Globo de 26 de fevereiro de 
2009 sob o título "Nova política para drogas. 

AP 
14/10/09 

Retirado de pauta. 
 

170 MARINA MAGGESSI 
Requer que membros da Comissão participem de visita oficial aos 
Presídios Federais de Catanduvas e Campo Grande". 

OE 
8/10/09 

Aprovado. 

Visita realizada em 27/10/09 à Penitenciária 
Federal de Catanduvas/PR, com  a participação da 
Deputada. Marina Maggessi. 
 
Visita realizada em 28/10/09 à Penitenciária 
Federal de Campo Grande/MS, com a participação 
dos Deputados Marina Maggessi e William Woo.  

171 PAES DE LIRA 
Requer Audiência Pública para debater a descriminalização da 
maconha e a política de combate às drogas. 

AP 
14/10/09 

Retirado de pauta a pedido do autor. 
 

172 
MARINA MAGGESSI E 

CHICO ALENCAR 
Solicitam realização de Audiência Pública para discutir a política de 
Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro. 

AP 
21/10/09 

Aprovado. 
Audiência realizada em 5/11/09. 

173 PAES DE LIRA 
Requer que seja convidado o Ministro de Estado da Secretaria Especial 
dos Portos para debater a regulamentação do porte de armas dos 
guardas portuários. 

AP 
4/11/09 

Aprovado. 
Audiência realizada em 17/12/09. 
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174 FRANCISCO TENÓRIO 
Requer Audiência pública para debater a respeito da I Conferência 
Nacional de Segurança Pública. 

AP 

4/11/09 
Aprovado com a inclusão do 

Secretário Nacional de Segurança 
Pública. 

Audiência realizada em 24/11/09. 

175 
LINCOLN PORTELA E 

NEILTON MULIM 

Requer, nos termos regimentais, a realização, de Audiência Pública 
para discutir o PL 5.117/2009, que atribui aos delegados de polícia, no 
âmbito dos juizados especiais criminas funções de conciliadores. 

AP 
4/11/09 

Retirado de pauta. 
 

176 PAES DE LIRA 

Requer seja convidado o Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão para debater a situação funcional dos policiais 
militares e bombeiros militares do antigo Distrito Federal e dos ex-
Territórios Federais do Amapá, Acre, Rondônia e Roraima. 

AP 
25/11/09 

Aprovado. 

Ofício nº 290/09, expedido em 26/11/09. 
AUDIÊNCIA NÃO REALIZADA EM FACE DA 
IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO 
MINISTRO. 
Aguarda novo agendamento. 

177 
CAPITÃO ASSUMÇÃO E 

VALTENIR PEREIRA 

Requer audiência pública para discutir a disponibilidade financeira da 
emenda de Comissão no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 
reais) para aquisição de dois helicópteros para as fronteiras de MT e 
MS com a Bolívia e o Paraguai. 

AP 
2/12/09 

Aprovado. 
Audiência realizada em 15/12/09. 

178 CAPITÃO ASSUMÇÃO 
Requer seja convidado o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
para fazer a explanação, seguida de debate, sobre a política de 
governo anunciada para o atendimento a usuários de crack. 

AP 
2/12/09 

Aprovado. 
Aguarda agendamento. 
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Resolução nº 20, de 2004 

Dá nova redação aos arts. 25, 26, 29, 32 e 39 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte 

Resolução: 

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

Art. 4º O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos 

ou áreas de atividade:  

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

XVI - Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado: 

a) assuntos atinentes à prevenção, fiscalização e combate ao uso de drogas e ao 

tráfico ilícito de entorpecentes ou atividades conexas; 

b) combate ao contrabando, crime organizado, seqüestro, lavagem de dinheiro, 

violência rural e urbana; 

c) controle e comercialização de armas, proteção a testemunhas e vítimas de crime, e 

suas famílias; 

d) matérias sobre segurança pública interna e seus órgãos institucionais; 

e) recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas ao crime organizado, 

narcotráfico, violência rural e urbana e quaisquer situações conexas que afetem a segurança 

pública; 

f) sistema penitenciário, legislação penal e processual penal, do ponto de vista da 

segurança pública; 

g) políticas de segurança pública e seus órgãos institucionais; 

h) fiscalização e acompanhamento de programas e políticas governamentais de 

segurança pública; 

i) colaboração com entidades não-governamentais que atuem nas matérias elencadas 

nas alíneas deste inciso, bem como realização de pesquisas, estudos e conferências sobre 

as matérias de sua competência; 

...................................................................................................................................................... 
Câmara dos Deputados, 17 de março de 2004. - Deputado JOÃO PAULO CUNHA, 

Presidente 
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