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APRESENTAÇÃO  

A CSPCCO apresenta o Relatório Anual de Atividades de 2010, em que 

demonstra, em tabelas e gráficos, o trabalho desenvolvido na 4ª Sessão Legislativa da 

53ª Legislatura. 

Cumpre registrar que, ao assumir a presidência desta Comissão, explicitei 

que me proporia a discutir e deliberar o maior número possível de proposições, sem 

procrastinar ou privilegiar quaisquer delas, por ter a certeza de que a sociedade espera 

deste Colegiado uma resposta eficiente para os graves problemas de segurança que a 

afligem. Devo acrescentar que me empenhei ao máximo para agilizar os trabalhos, 

maximizar o tempo de que dispúnhamos, especialmente por ser este um ano eleitoral, 

em que, tradicionalmente, há uma redução no ritmo das atividades desta Casa em face 

da necessidade política de maior interatividade dos parlamentares com suas bases 

eleitorais. Tenho consciência de, dentro das possibilidades, ter cumprido as metas 

estabelecidas. 

A CSPCCO realizou 25 reuniões, sendo 6 audiências públicas e 19 

deliberativas, e apreciou 88 proposições, entre projetos de lei, projetos de decretos 

legislativos e requerimentos. Recebeu, ainda, a visita de Delegação do Parlamento 

Britânico, ocasião em que foram abordados temas específicos de segurança pública e 

de cooperação entre os parlamentos. 

Dentre as proposições deliberadas, mister se faz explicitar alguns que tiveram 

maior repercussão: PLP nº 330/06, PLs nos 5.369/09, 5.433/09, 5.834/09, 6.307/09 e 

6.674/09. 

Merecem ainda menção algumas audiências públicas realizadas: a discussão 

sobre a Resolução nº 1, de 25 de janeiro de 2010, do Conselho Nacional de Políticas 

sobre Drogas – CONAD, sobre normas e procedimentos compatíveis com o uso 

religioso da Ayahuasca - Req. nº 197/10, dos deputados Paes de Lira (PTC/SP) e Pedro 

Wilson (PT/GO) -, reunião que contou com maciça presença de organizações religiosas 

vindas de vários Estados; o debate sobre o direito do voto eleitoral dos presos 

provisórios - Req. nº 187/10, da deputada Perpétua Almeida (PCdoB/AC); e a discussão 
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do tema abuso de autoridade - Req. nº 184/10, do deputado Marcelo Itagiba (PSDB/RJ), 

e Req. nº 193/10, do deputado Paes de Lira (PTD/SP). 

Cabe registrar que os resultados obtidos devem ser consignados ao empenho 

dos membros desta Comissão, que, mesmo desenvolvendo atividades em outros órgãos 

da Casa e em suas bases eleitorais, comprometeram-se com a presença às reuniões, 

permitindo assim a deliberação das matérias pautadas. 

Desejo, ainda, agradecer a todos os órgãos e assessorias internas e externas 

que se empenharam para que os trabalhos fluíssem e os objetivos estabelecidos fossem 

alcançados. 

Faço votos que a CSPCCO prossiga com determinação seu trabalho em 

defesa de uma segurança eficiente no País, da execução das diretrizes orçamentárias 

para a área, da modernização das instituições, do efetivo apoio e da valorização dos 

seus profissionais, contribuindo assim para que se implante na sua plenitude o 

estabelecido na Constituição. 

 

 

Deputado LAERTE BESSA (PSC/DF), 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 
CDHM Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
CEC Comissão de Educação e Cultura 
CF Constituição Federal 
CFT Comissão de Finanças e Tributação 
CMO Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
CN Congresso Nacional 
CP Código Penal 
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 
CTD Comissão de Turismo e Desporto 
DEM Democratas 
Dep(s) Deputado(s) 
IML Instituto Médico Legal 
LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias 
LOA Lei Orçamentária Anual 
MJ Ministério da Justiça 
MP Ministério Público 
MPU Ministério Público da União 
OAB  Ordem dos Advogados do Brasil 
ONGs 
PCdoB 

Organizações não-Governamentais 
Partido Comunista do Brasil 

PDC Projeto de Decreto Legislativo 
PDT Partido Democrático Trabalhista 
PEC Proposta de Emenda à Constituição 
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 
PSB Partido Socialista Brasileiro 
PSC Partido Social Cristão 
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira 
PT Partido dos Trabalhadores 
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 
TSE Tribunal Superior Eleitoral 
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Deputado LAERTE BESSA 
(PSC/DF) 

PRESIDENTE 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 354 - Anexo IV 

1. A COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  

 

1.1. Composição da Comissão 

1.1.1. Presidente 
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1.1.2. Vice-Presidentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deputado EDUARDO AMORIM 
(PSC/SE) 

1ª VICE-PRESIDENTE 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 621 - Anexo IV 

Deputado ENIO BACCI 
(PDT/RS) 

2º VICE-PRESIDENTE 

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

Deputado RUBENS OTONI 
(PT/GO) 

3º VICE-PRESIDENTE 

Mandatos: 2003/2007, 2007/2011 
Gabinete: 501 - Anexo IV 
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1.1.3. Membros 

Titulares  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alberto Fraga 
DEM/DF 

Mandatos: 1999/2003, 
2003/2007, 2007/2011 
Gabinete: 321 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnaldo Faria de Sá 
PTB/SP 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitão Assumção 
PSB/ES 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 280 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingos Dutra 
PT/MA 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Lopes 
PMDB/RJ 

Mandatos: 1991/1995, 
1995/1999, 1999/2003, 
2003/2007, 2007/2011 
Gabinete: 646 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Tenorio 
PMN/AL 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 572 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Givaldo Carimbão 
PSB/AL 

Mandatos: 1999/2003, 
2003/2007, 2007/2011 
Gabinete: 732 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcelo Itagiba 
PSDB/RJ 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 284 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marina Maggessi 
PPS/RJ 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 238 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paes de Lira 
PTC/SP 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 267 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paulo Teixeira 
PT/SP 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 281 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinto Itamaraty 
PSDB/MA 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 933 – Anexo IV 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Raul Jungmann 
PPS/PE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

William Woo 
PPS/SP 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 656 – Anexo IV 
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Suplentes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affonso Camargo 
PSDB/PR 

Mandatos: 1995/1999, 
1999/2003, 2003/2007, 
2007/2011 
Gabinete: 233 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandre Silveira 
PPS/MG 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 809 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Carlos Biscaia 
PT/RJ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Sampaio 
PSDB/SP 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ernandes Amorim 
PTB/RO 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 318 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Marroni 
PT/RS 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 372 – Anexo III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

João Campos 
PSDB/GO 

Mandatos: 2003/2007, 
2007/2011 
Gabinete: 315 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Major Fábio 
DEM/PB 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 370 – Anexo III 
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Suplentes (Continuação)  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manato 
PDT/ES 

Mandatos: 2003/2007, 
2007/2011 
Gabinete: 562 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcelo Melo 
PMDB/GO 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 962 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauro Lopes 
PMDB/MG 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neilton Mulim 
PR/RJ 

Mandato: 2007/2011 
Gabinete: 639 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelson Pellegrino 
PT/BA 

Mandatos: 1999/2003, 
2003/2007, 2007/2011 
Gabinete: 826 – Anexo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perpétua Almeida 
PCdoB/AC 

Mandatos: 2003/2007, 
2007/2011 
Gabinete: 625 – Anexo IV 
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1.1.4. Alterações Ocorridas na Composição da Comiss ão 

Membro Deputado UF Partido Entrada Saída 

Suplente Antonio Carlos Biscaia RJ PT 
*1 31/3/10 

1º/12/10 * 
Titular Alberto Fraga DF DEM 9/3/10 * 

Suplente Dr. Paulo César RJ PR 15/12/10 16/12/10 

Suplente Glauber Braga RJ PSB * 31/3/10 

Suplente José Eduardo Cardozo SP PT * 1º/12/10 

Suplente Major Fábio PB DEM 11/3/10 * 
Suplente Nelson Pellegrino BA PT 7/4/10 * 

Suplente Neilton Mulim RJ PR 
* 15/12/10 

16/12/10 * 

Titular Osório Adriano DF DEM * 8/3/10 

 

 

                                            

*Indica que o parlamentar já era membro da Comissão na Sessão Legislativa anterior ou sua permanência até o fim 

de 2010. 
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2. EVENTOS 

2.1. Audiências Públicas 

Ao longo do ano de 2010, a Comissão de Segurança Pública promoveu seis audiências públicas. 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 

8/4/10 

Debater o Projeto de Lei nº 6.553/09, que 
"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". 

Paes de Lira e 
Paulo Teixeira 

 

Reqs. nos 180/10 
e 187/10 

SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça; 

BONI DE  MORAES SOARES, representante da Secretaria Nacional de Justiça; e 

JOSÉ ROBALINHO CAVALCANTI, Procurador da República no Distrito Federal e representante do 
Ministério Público Federal na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro. 

2 

15/4/10 

Debater sobre os crimes de abuso de 
autoridade (Projeto de Lei nº 6.418/09, 
apensado ao PL 3.886/08) e sobre o uso 
da força ou de arma de fogo no exercício 
da atividade policial (Projeto de Lei nº 
179/03 e apensados). 

Marcelo Itagiba e 
Paes de Lira 

 

Reqs. nos 

184/10,185/10, 
192/10 e 193/10  

Delegado MARCOS LEONCIO SOUSA RIBEIRO, representante da Associação Nacional dos Delegados 
de Polícia Federal – ADPF;  

Coronel ELIAS MILER DA SILVA, representante da Federação Nacional das Entidades dos Oficiais 
Militares Estaduais e da Associação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais; e 

Delegado BENITO AUGUSTO GALIANI TIEZZI, representante da Associação dos Delegados de Polícia 
do Brasil – ADEPOL. 
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Data Tema Autor do 
Requerimento Palestrantes 

3 

13/5/10 
Debater o voto eleitoral de presos 
provisórios. 

Perpétua Almeida 

 

Req. nº 188/10 

Ministro JOELSON COSTA  DIAS, representante do Tribunal Superior Eleitoral;  

AIRTON ALOÍSIO MICHELS, Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN;  

DÉLIO LINS E SILVA JÚNIOR, representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
e 

RICARDO FREIRE VASCONCELOS, Presidente da Subcomissão de Direito Eleitoral da OAB/DF. 

4 

24/5/10 

Debater a Resolução nº 1, de 25 de 
janeiro de 2010, que “Dispõe sobre a 
observância, pelos órgãos da 
Administração Pública, das decisões do 
Conselho Nacional de Políticas sobre 
Drogas – CONAD, sobre normas e 
procedimentos compatíveis com o uso 
religioso da Ayahuasca e dos princípios 
deontológicos que o informa”. 

Paes de Lira 

 

Req. nº 197/10 

General PAULO ROBERTO YOG DE MIRANDA UCHÔA, Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas 
(SENAD), do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;  

EMILIANO DIAS LINHARES, Presidente da Federação Nacional da Ayahuasca;  

MARCELO HENRIQUE RIBEIRO BORGES, Historiador; 

FLÁVIO MESQUITA DA SILVA, Presidente do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal 

ANTÔNIO ALVES, representante da Comunidade Alto Santo; 

COSME SOUZA, Procurador de Justiça do Estado do Acre e membro do Grupo Multidisciplinar de 
Trabalho do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (GMT/CONAD), responsável pela 
elaboração da resolução em debate; e 

Dr. Elizaldo Carlini, Médico. 

5 

27/5/10 
(sequência 

da  
Audiência 

do dia 
24/5/10) 

Debater a Resolução nº 1, de 25 de 
janeiro de 2010, que “Dispõe sobre a 
observância, pelos órgãos da 
Administração Pública, das decisões do 
Conselho Nacional de Políticas sobre 
Drogas – CONAD, sobre normas e 
procedimentos compatíveis com o uso 
religioso da Ayahuasca e dos princípios 
deontológicos que o informa”. 

Paes de Lira 

Req. nº 197/10 

RODRIGO FIGUEIREDO ABREU, Médico e clínico-geral, pós-graduado em fitoterapia clínica;  

LUIZ FERNANDO TÓFOLI, Professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Ceará;  

ANDRÉ CAVALCANTI, Perito da Polícia Federal no Estado de Minas Gerais; 

ROBSON ALVES FERNANDES CAVALCANTE, Especialista em regulação e vigilância sanitária da 
Coordenação de Produtos Controlados da Anvisa; 

JAIR ARAÚJO FACUNDES, Juiz Federal do Estado do Acre e relator do Grupo Multidisciplinar de 
Trabalho sobre a ayahuasca; 

FERNANDO LA ROCQUE, Vice-Presidente do Instituto Cefluris; e 

MARCELO HENRIQUE RIBEIRO BORGES, representante da Federação Nacional da Ayahuasca. 
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Data Tema Autor do 
Requerimento Palestrantes 

6 

16/12/10 

Discutir os problemas envolvendo as 
investigações do crime da 113 Sul, que 
tiveram como vítimas o casal de 
advogados José Guilherme Villela, Maria 
Carvalho Mendes Villela e sua 
empregada Francisca Nascimento da 
Silva. 

Domingos Dutra 

Req. nº 209/10 

FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO, Presidente da OAB - Seccional do Distrito Federal; 

DEBORAH MENEZES, Delegada Chefe da 8ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal; e 

RODRIGO OTÁVIO BARBOSA DE ALENCASTRO, Advogado. 
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2.2. Outros eventos 

2.2.1. Visita de Delegação Estrangeira  

Em 3 de fevereiro de 2010, esta Comissão recebeu a visita de uma delegação 

de parlamentares britânicos. Na pauta foram tratados assuntos relativos à segurança 

pública dos dois países e também o caso Jean Charles, brasileiro morto por engano pela 

polícia britânica em 2005. 

2.3. Demonstrativo Numérico dos Eventos 

Instalação e Eleição 1 

Reuniões Deliberativas 
Ordinárias* 17 

Extraordinárias 1 

Audiências Públicas 
Ordinárias 5 

Extraordinárias 1 

Outros Eventos 2 

TOTAL 27 

*sendo uma mista com eleição do Terceiro-Vice-Presidente 
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Aprovados
81,3%

Não deliberados
15,6%

Prejudicados
3,1%

Rejeitados
0,0%

 

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 - FINALIDADES 

Total de 
Requerimentos 
Apresentados 

Subcomissões  Audiências 
Públicas 

Outros 
Eventos Diversos 

32 1 24 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO DOS REQUERIMENTOS  

Total de Requerimentos 
Apresentados Aprovados Rejeitados Prejudicados Não 

deliberados 

32 26 0 1 5 

 

 

 

 

 

 

Outros Eventos 
12,5%

Diversos 9,4%

Subcomissões 
3,1%

Audiências 
Públicas 75,0%
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Rejeitados 3,0%

Outras saídas 
5,5% Pendentes de 

apreciação 
63,5%

Aprovados 
28,0%

3.2. Demonstrativos Numéricos dos Projetos 

PROJETOS 

Pendentes de 2009 128 

Recebidos em 2010 72 

Subtotal 200 

Saídas 

Aprovados 56 

Rejeitados 6 

Outras saídas 11 

Subtotal 73 

PENDENTES DE APRECIAÇÃO 127 
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3.3. Emendas à LDO e ao Orçamento para 2011 

Em 2010, 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 para 2011 - PL nº 

4/10-CN, e duas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2011 – PL nº 59/10-CN. 

Quanto às duas sugestões de emendas à LDO apresentadas nesta 

Comissão, ambas foram aprovadas na íntegra. Já na Comissão Mista de Orçamento, 

elas foram aprovadas parcialmente, conforme disposto no Quadro nº 1. 

Com relação às sugestões de emendas ao Orçamento, atendendo à 

Resolução citada, das cinco sugestões de apropriação apresentadas, duas foram 

aprovadas, sendo a primeira com alteração de valor. As demais restaram prejudicadas 

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 4/10-CN 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011)  

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, 
para execução de 64% 

do RIC. 

2 Dep. Laerte Bessa 
Inclusão de 

meta 

Requer inclusão de meta para a ação “Apoio ao 
reaparelhamento das Instituições de segurança 
pública”, com a finalidade de reaparelhar 582 
unidades. 

Aprovada parcialmente, 
para aparelhamento de 

30 unidades. 
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Quadro nº 2 - Sugestões de emendas ao PL nº 59/09 -CN 
(Lei Orçamentária Anual para 2011)  

N.º AUTOR TIPO DE 
EMENDA EMENTA RESULTADO  

na CMO 

1 Dep. Laerte Bessa Inclusão de 
despesa 

Requer inclusão de despesa para Construção 
do Edifício-Sede do Comando de Operações 
Táticas da Polícia Federal (COT), no valor de 
R$ 30.000.000,00 (100% da sede construída). 

Aprovada parcialmente, 
no valor de  

R$ 11.707.179,00. 

5 Dep. Mauro Lopes Acréscimo de 
despesa 

Requer acréscimo de despesa para 
Monitoramento, Controle e Fiscalização 
Eletrônica da Malha Rodoviária Federal, no 
valor de R$ 69.600.000,00 (25.851 
equipamentos mantidos). 

Aprovada parcialmente, 
no valor de  

R$ 5.707.179,00. 

 

Apenas para conhecimento, apresenta-se a seguir as sugestões de emenda à 

LOA declaradas prejudicadas na CSPCCO, em virtude da aprovação das emendas 

mencionadas acima. 

 

Sugestões de emendas ao Projeto da LOA para 2011 

declaradas prejudicadas na CSPCCO 

 

N.º AUTOR EMENTA 

2 Dep. William Woo 
Requer inclusão de despesa para implantação de 100% do Sistema Integrado 
de Registro de Identidade Civil – RIC, no valor de R$ 200.000.000,00. 

3 Dep. Paes de Lira 
Requer acréscimo de despesa para Apoio ao Reaparelhamento das Instituições 
de Segurança Pública, no valor de R$ 100.000.000,00 (250 unidades 
aparelhadas).  

4 Dep. Arnaldo Faria de Sá 
Requer acréscimo de despesa para Aquisição de Veículos Especiais e 
Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária, no valor de R$ 
50.000.000,00 (500 veículos adquiridos). 
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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 2010, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado recebeu 140 correspondências, dentre e-mails, faxes e ofícios/cartas 

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

Poder Público. 

Para atender as demandas dos cidadãos ou das instituições e dar 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 aos demais membros os pedidos de 

deliberações, para que as decisões atendessem aos anseios da sociedade. Além disso, 

orientou sobre a tramitação de proposições, ainda que não tramitassem neste 

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 2010, as manifestações se concentraram em temas referentes à reforma 

da legislação penal e processual penal, aos órgãos institucionais de segurança pública e 

à valorização de seus agentes; matérias sobre segurança pública interna; e ações do 

crime organizado. As ações do Estado para conter o tráfico de drogas e as medidas 

educacionais para diminuir o número de dependentes químicos também foram temas 

muito questionados. 

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 26 

Reforma da Legislação Penal e Processual Penal  35 

Matérias sobre segurança pública interna e ação do 

crime organizado 
14 

Solicitação de informações e material de apoio 11 

Estatuto do desarmamento, recadastramento, porte 

de armas e tráfico ilegal de armas e drogas  
16 

Sistema penitenciário, segurança e telefonia móvel 

nos presídios 
10 

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 17 

Total de manifestações recebidas 140 
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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 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 
(TV Câmara – 3/2/10) Matéria relativa à visita dos parlamentares britânicos à Comissão 

Parlamentares britânicos e brasileiros discutem mud anças climáticas 

Uma delegação de parlamentares da Grã-Bretanha 
visitou nesta quarta (03/02) a Comissão Mista de Mudanças 
Climáticas do Congresso Nacional, e as comissões de Direitos 
Humanos, de Segurança Pública e de Relações Exteriores da 
Câmara. Na pauta, as mudanças climáticas e o caso Jean 
Charles. 

Os parlamentares falaram também com o presidente 
da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), e visitaram o Plenário 
Ulysses Guimarães. O deputado que chefiou a delegação 
ressaltou a importância da parceria entre os dois países, 
especialmente no combate às mudanças climáticas. Para 
eles, o Brasil está na posição de ajudar a resolver, não é a 
causa do problema climático. 

Outro assunto foi o caso Jean Charles, o brasileiro 
morto por engano pela polícia britânica em 2005. 
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(Agência Câmara – 3/3/10) Matéria relativa à Eleição do Presidente da Comissão 

Segurança Pública escolhe Laerte Bessa como preside nte 

A Comissão de 
Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado elegeu 
hoje o deputado Laerte Bessa 
(PSC-DF) para presidente. Ele 
substitui a deputada Marina 
Maggessi (PPS-RJ) no cargo. 
Bessa afirmou que vai priorizar 
15 projetos de lei que já estão 
prontos para serem votados na 
Comissão e que alteram alguns 
artigos do Código Penal 
(Decreto-Lei 2.848/40) e da Lei 
de Execução Penal (7.210/84). 

O objetivo, segundo ele, 
é “evitar que presos 
reincidentes, que são os responsáveis pelos crimes mais 
violentos, sejam colocados em liberdade com base na 
legislação existente”. Laerte Bessa é bacharel em Direito e 
delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Está no primeiro 
mandato como deputado federal. 

Atualmente, é titular de comissões especiais criadas 
para discutir Propostas de Emenda à Constituição que tratam 
de: remuneração dos policiais militares (PEC 300/08); 
carreiras policiais (PEC 549/06); polícias penitenciárias (PEC 
308/04); e adicional por tempo de serviço na magistratura e no 
Ministério Público (PEC 210/07). Também integra a comissão 
especial que prepara as comemorações do cinquentenário de 
Brasília. 

Bessa já atuou como 3º vice-presidente na própria 
Comissão de Segurança Pública; e na Comissão de Defesa 
do Consumidor. Também foi titular nas comissões de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional; e de Trabalho, 
Administração e Serviço Público. 

Vice-presidentes 

A Comissão de Segurança Pública escolheu o 
deputado Eduardo Amorim (PSC-SE) para 1º vice-presidente; 
e o deputado Enio Bacci (PDT-RS) para 2º vice-presidente. O 
3º vice-presidente ainda não foi definido. 

 
 
 

 

 
(Agência Câmara – 11/3/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança aprova medidas de prevenção do bullying n as escolas 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira a obrigatoriedade 
de as escolas públicas e privadas adotarem medidas de 
conscientização, prevenção, diagnose e combate ao bullying 
escolar. As medidas deverão ser incorporadas ao projeto 
pedagógico das unidades escolares. 

O texto aprovado define bullying – termo sem 
tradução exata no português – como a prática de atos de 
violência física ou psíquica de modo intencional e repetitivo, 
exercida por indivíduo ou grupos de indivíduos, contra uma ou 
mais pessoas, com o objetivo de constranger, intimidar, 
agredir, causar dor, angústia ou humilhação à vítima. 

Entre as formas de bullying, segundo o texto, estão a 
exclusão de aluno do grupo social; a injúria, calúnia ou 
difamação; a perseguição; a discriminação; e o uso de sites, 
redes sociais ou comunicadores instantâneos (messengers) 
para incitar a violência, adulterar fotos, fatos e dados pessoais 
– o chamado cyberbullying. 

A matéria foi aprovada na forma de um substitutivo do 
deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) ao Projeto de Lei 
5369/09, do deputado Vieira da Cunha (PDT-RS) e mais dois 
apensados - PLs 6481/09, do deputado Maurício Rands (PT-
PE), e 6.725/10, do deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE). 

Aceitação dos adultos 

Segundo Biscaia, que aproveitou pontos dos três 
projetos apensados, a violência urbana está sendo 

reproduzida nas salas de aula. Para ele, o assunto nem 
sempre é tratado com a devida seriedade pelos pais, 
professores e autoridades públicas, que costumam ver o 
bullying como uma reação típica da idade escolar. 

“A aceitação tácita dos adultos, a omissão do Estado 
e, por conseguinte, o sentimento de impunidade, conduzem à 
perpetuação do comportamento violento de estudantes”, disse 
Biscaia. As vítimas, segundo o deputado, são duplamente 
prejudicadas: por causa da violência, começam a apresentar 
baixo rendimento escolar. 

Conscientização social  

Segundo o texto aprovado, as escolas terão que 
conscientizar a comunidade sobre o conceito e os riscos do 
bullying para os alunos, além da necessidade de medidas de 
prevenção e combate. Os professores e servidores terão que 
ser capacitados para lidar com a situação de bullying. 

O substitutivo determina ainda que o Ministério da 
Educação poderá elaborar políticas nacionais de 
conscientização para os problemas causados pelo bullying, 
bem como acompanhar as medidas adotadas pelas escolas 
do País. 

Tramitação  

O projeto tramita de forma conclusiva e ainda será 
analisado pelas comissões de Educação e Cultura; de 
Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 

 
 
 

 

 



CCOOMMIISSSSÃÃOO  DDEE  SSEEGGUURRAANNÇÇAA  PPÚÚBBLLIICCAA  EE  CCOOMMBBAATTEE  AAOO  CCRRIIMMEE  OORRGGAANNIIZZAADDOO  

 

RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  ––  22001100  PPÁÁGGIINNAA  2288 

 

 
(Agência Câmara – 11/3/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova projeto que permite fiança para por te de arma 

A Comissão de 
Segurança Pública e 
Combate ao Crime 
Organizado aprovou nesta 
quarta-feira (10) o Projeto 
de Lei 5.605/09, do 
deputado Paes de Lira 
(PTC-SP), que permite o 
pagamento de fiança no 
caso de porte ilegal e 
disparo de arma de fogo. A 
proposta revoga o 
dispositivo do Estatuto do 
Desarmamento (Lei 
10.826/03) que tornou os 
dois crimes inafiançáveis. 

O relator, deputado 
Antonio Carlos Biscaia (PT-
RJ), defendeu a proposta. 

Segundo ele, o estatuto deve ser atualizado, já que o 

Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade 
desse dispositivo. 

Biscaia, no entanto, discorda sobre a posição do autor 
do projeto em favor do porte praticamente irrestrito de arma de 
fogo. Para Biscaia, é preciso manter requisitos para o porte e 
a venda de armas, “sob pena de se desvirtuar toda a política 
de desarmamento implantada pelo estatuto." 

Ele afirma que seria um absurdo defender que 
qualquer cidadão, até mesmo os com antecedentes criminais, 
possa adquirir livremente armas e munições no Brasil, que 
registra mais homicídios que os ocorridos em conflitos 
armados entre países. 

Apesar dessas ressalvas, o relator disse que a 
aprovação do projeto "não prejudica o espírito do Estatuto do 
Desarmamento". 

Tramitação  

Sujeito à apreciação conclusiva, o projeto segue para 
a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 
 
 
(Agência Câmara – 11/3/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança Pública aprova programa de serviço volunt ário militar 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou, na quarta-feira (10), a criação de 
um projeto social que aproveita, nas polícias militares e nos 
corpos de bombeiros, jovens dispensados ou recém-saídos do 
serviço militar obrigatório para a realização de trabalhos 
voluntários. 

A iniciativa, denominada policial/bombeiro-cidadão, 
fará parte das ações do Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania (Pronasci), previstas na Lei 11.530/07. 

O texto aprovado foi o substitutivo do relator, 
deputado William Woo (PPS-SP), ao Projeto de Lei 5.235/09, 
do deputado Paes de Lira (PTC-SP). Esse mesmo substitutivo 
já havia sido aprovado na Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional. A única mudança em relação à proposta 

original é a exclusão da possibilidade de prestação do serviço 
militar obrigatório nas polícias e nos corpos de bombeiros. 
Woo explicou que a Lei 4.375/64 restringe o serviço 
obrigatório às Forças Armadas. 

De acordo com a proposta aprovada, os jovens 
poderão atuar como voluntários nas instituições de segurança 
pública dos estados por um prazo de 12 meses, que poderá 
ser prorrogado. O trabalho terá de ser executado, 
obrigatoriamente, na comunidade de origem do voluntário. 

Tramitação  

O projeto ainda será analisado em caráter conclusivo 
pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. 

 
 

 
(Agência Câmara – 12/3/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança aprova proibição de cerol em linha de pip a 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira (10) o Projeto de 
Lei 5.834/09, do deputado Vital do Rêgo Filho (PMDB-PB), 
que proíbe o uso de cerol ou produto semelhante nas linhas 
de pipas ou papagaios. 

O projeto não especifica a pena a ser aplicada ao 
infrator. Diz apenas que ele estará sujeito "ao disposto na 
legislação penal brasileira". 

A proposta define cerol como a mistura de pó de vidro 
ou material análogo (moído ou triturado) com a adição de cola 
de madeira ou outra substância glutinosa, passada na linha de 
pipa ou “papagaio” para torná-la cortante. 

Os integrantes da comissão acolheram parecer do 
relator, deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), que foi 
favorável ao projeto. Biscaia afirmou que, mais do que 
perigoso, o uso do cerol tem se mostrado criminoso. 

"O cerol, produzido a partir de qualquer material, faz 
das linhas verdadeiras navalhas, fora os riscos de eletrocução 
quando feito com pó de ferro. Arrolam-se casos de 
motociclistas e ciclistas com artéria do pescoço cortada, de 
amputação de dedos e outros acidentes", disse Biscaia. 

Tramitação 

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será 
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania 
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(Agência Câmara – 15/3/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova suspensão do prazo de prescrição pa ra foragido 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou, na última quarta-feira (10), a 
suspensão da contagem do prazo para prescrição do crime 
quando o condenado fugir e, se ele estiver fora do País, 
enquanto não se apresentar às autoridades brasileiras após o 
pedido de extradição. 

O objetivo da proposta 
é evitar a impunidade de 
criminosos que têm dinheiro 
para deixar o Brasil e se 
beneficiam do decurso de 
prazo. 

No caso de presos que 
fugirem da prisão, o texto 
também prevê que, a partir da 
data da fuga, todo o prazo de 
prescrição seja recontado. 
Seria uma forma de punir os 
fugitivos – hoje, o Código Penal 
(Decreto-Lei 2.848/40 ) diz que 
a fuga apenas interrompe a 
prescrição. 

Substitutivo  

A comissão rejeitou o parecer do relator original, 
deputado Alexandre Silveira (PPS-MG), e aprovou em seu 
lugar o substitutivo do deputado Guilherme Campos (DEM-
SP) para dois projetos de lei: 3842/08, do deputado Laerte 
Bessa (PMDB-DF), e 4197/08, do deputado Silvinho Peccioli 
(DEM-SP), que tramita apensado. 

Segundo Guilherme Campos, o relatório apresentado 
por Silveira considerou que os dois projetos tratam 
exatamente do mesmo tema e, por isso, seriam redundantes – 
o deputado mineiro foi favorável à aprovação somente do PL 

3.842/08 , considerado mais 
abrangente. 

Já o substitutivo de 
Campos defendeu a aprovação 
dos dois projetos por considerá-
los complementares. A proposta 
principal, explica o deputado, 
trata da suspensão da prescrição 
do crime para condenados 
foragidos, enquanto o projeto 
apensado prevê recontagem da 
prescrição no caso de fuga da 
prisão. 

"Discordando da corrente 
de pensamento que defende ser 
o direito de fuga um direito do 
preso, entendo que o preso pode 

querer fugir, mas deve sofrer a consequência pelo ato 
praticado”, afirma Campos. 

Tramitação  

A proposta será analisada, ainda, pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania e pelo Plenário. 

 
 

 
(Agência Câmara – 15/3/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança aprova dedução de IR para doações ao fund o penitenciário 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira (10) o Projeto de 
Lei 4.205/08 , que permite dedução de até 2% do Imposto de 
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ( CSLL 
Contribuição de nível federal a que estão sujeitas todas as 
pessoas jurídicas do País e as equiparadas como tal pela 
legislação do Imposto de Renda. As taxas variam entre 8% 
sobre o lucro líquido para as empresas enquadradas na 
apuração do lucro real do Imposto de Renda (com algumas 
exceções) e 12% sobre a receita bruta das empresas optantes 
pelo lucro presumido do Imposto de Renda e também as 
isentas de apuração contábil. ) das empresas que fizerem 
doações ao Fundo Penitenciário Nacional (Funpen). A 
dedução poderá chegar a 4% se a empresa, além da doação, 
contratar ex-presidiários. 

O Funpen foi criado para proporcionar recursos e 
meios para financiar e apoiar atividades de modernização e 
aprimoramento do sistema penitenciário. Pelo projeto, de 
autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 
Sistema Carcerário, os recursos do fundo serão integralmente 
aplicados na capacitação de ex-presos. 

O relator do projeto na Comissão de Segurança 
Pública, deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE), apresentou 
parecer favorável à proposta. Segundo ele, dados divulgados 
pelo governo federal sobre os custos econômicos, sociais e 

políticos da criminalidade no Brasil indicam que os prejuízos 
atingem proporções alarmantes. 

Investimento na ressocialização 

O parlamentar destacou os custos decorrentes da 
perda da capacidade produtiva do trabalhador submetido à 
situação de violência e de gastos no atendimento a vítimas 
com sequelas físicas ou psicológicas. “Iniciativas que 
destinam recursos para a segurança pública devem ser vistas 
de forma positiva. Não se está criando novo gasto, mas 
investindo para que os prejuízos econômicos e sociais 
associados à violência sejam reduzidos”, acrescentou o 
relator. 

Patriota apontou o investimento na ressocialização de 
presos como uma das ações com melhor retorno para a 
sociedade. Segundo ele, a taxa de reincidência na prática de 
crimes é alta no Brasil em razão da dificuldade de reinserção 
social do ex-detento. “O preconceito que acompanha o ex-
presidiário é muito forte e impede que esse cidadão, que já 
quitou o seu débito junto à sociedade, consiga um emprego 
que dê condições a ele de se manter e de sustentar seus 
familiares”, explicou. 

Tramitação  

A proposta será analisada pelas comissões de 
Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, antes de ir ao Plenário. 
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(Agência Câmara – 16/3/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova ampliação do sequestro de bens e au mento de fiança 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira (10) proposta que 
torna mais eficazes as medidas judiciais de sequestro de 
bens, principalmente para os crimes de lavagem de dinheiro e 
tráfico de drogas, e aumenta a fiança para crimes do colarinho 
branco e assemelhados. 

Atualmente, o Código de Processo Penal (CPP) diz 
que, para a decretação do sequestro, bastará a existência de 
indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. A 
proposta acrescenta: “ainda que parte dos recursos 
empregados em sua aquisição tenham proveniência lícita”. 

A proposta diz também que o sequestro poderá recair 
sobre os bens, direitos e valores provenientes de atos ilícitos, 
ainda que transferidos a terceiros ou convertido em ativos 
para aplicação em conjunto com recursos de procedência 
lícita. 

Drogas e lavagem de dinheiro  

Além das alterações no CPP, a proposta altera a Lei 
Antidrogas (11.343/05) e a Lei de Lavagem de Dinheiro 
(9.613/98). No primeiro caso, a proposta aprovada permite o 
sequestro de bens “que sejam de propriedade ou estejam de 
posse do acusado ou de qualquer pessoa”. 

No segundo caso, a proposta diz que cabe ao 
acusado ou ao interessado (terceiro), durante a instrução 
criminal, provar a origem lícita dos bens, produtos, direitos e 
valores, para que sejam liberados pelo juiz. 

Fiança 

A proposta eleva o valor da fiança para acusados de 
crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional (colarinho branco), contra a Administração Pública, 
contra a ordem tributária e Previdência Social, lavagem de 
dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores. Nesses 
casos, o valor da fiança será de mil a 10 mil o salário mínimo. 

Atualmente, o CPP não faz distinção entre os crimes 
citados acima e outros tipos de crime. Existe uma norma geral 

sobre o valor da fiança, que varia de 1 a 100 salários mínimos, 
dependendo da duração da pena máxima prevista para o 
crime ao qual a fiança se refere. 

Terceiros  

A proposta (Projeto de Lei 4662/09, do Senado) foi 
aprovada na forma de substitutivo do relator, deputado Raul 
Jungmann (PPS-PE). O substitutivo incorpora ao texto original 
o Projeto de Lei 5191/09, apensado, do deputado Eduardo da 
Fonte (PP-PE), que amplia a terceiros a inversão do ônus da 
prova nos crimes de lavagem de dinheiro e de tráfico de 
drogas. A lei vigente já prevê que, nestes crimes, cabe ao 
acusado provar a origem lícita de seus bens. Pelo texto 
aprovado, a inversão do ônus passa a alcançar também 
terceiros que estejam de posse dos bens. 

Convenção de Palermo  

Apresentado pelo senador Pedro Simon (PMDB-RS), 
o projeto inspira-se na Convenção de Palermo contra o crime 
organizado transnacional. 

Jungmann diz que a proposta traz inovações 
importantes, que devem entrar em vigor o mais cedo possível. 
"O projeto vai permitir que o julgador aja diretamente nos 
casos cada vez mais frequentes em que o bem originário da 
atividade ilícita já esteja em poder de terceiros, ou já esteja 
confundido com outros bens de proveniência lícita", prevê 
Jungmann. 

O relator acrescenta que ficará mais difícil a defesa 
dos criminosos e mais arriscada, do ponto de vista financeiro, 
a atividade de quem deixa seu patrimônio lícito contaminar-se 
por bens ilícitos. 

Tramitação  

O projeto tramita em regime de prioridade e ainda 
será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.
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(Agência Câmara – 25/3/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Câmara aprova criação de conselho penitenciário ond e tem presídios 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
aprovou na quarta-feira (24), o Projeto de Lei 2.619/07, do 
deputado Zenaldo Coutinho (PSDB-PA), que exige a 
instalação de um conselho penitenciário em cada município 
onde haja presídio. 

O relator, deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), 
apresentou parecer favorável por entender que a proximidade 
com a unidade prisional vai facilitar o trabalho de fiscalização 
do colegiado. A proposta já havia sido aprovada na Comissão 
de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Com a 
aprovação agora na CCJ em caráter conclusivo Rito de 
tramitação pelo qual o projeto não precisa ser votado pelo 
Plenário, apenas pelas comissões designadas para analisá-lo. 
O projeto perderá esse caráter em duas situações: - se houver 
parecer divergente entre as comissões (rejeição por uma, 
aprovação por outra); - se, depois de aprovado pelas 
comissões, houver recurso contra esse rito assinado por 51 
deputados (10% do total). Nos dois casos, o projeto precisará 
ser votado pelo Plenário. , a proposta seguirá para análise do 
Senado, caso não haja recurso para que seja votada pelo 
Plenário. 

O projeto também amplia as atribuições do conselho, 
que passará a sugerir medidas de humanização dos presídios 

e a auxiliar na agilização dos processos de presos provisórios. 
Pela legislação em vigor, compete os conselhos ações como 
emitir parecer sobre indulto e comutação de pena e 
inspecionar os presídios e serviços penais. 

Função transformadora  

De acordo com o relator, ao desempenhar essas 
novas atribuições, os conselhos ficarão "ainda mais aptos ao 
exercício de uma função transformadora na realidade 
penitenciária brasileira". 

A proposta altera, ainda, a composição do conselho, 
que passará a ter representantes da prefeitura, do Poder 
Judiciário estadual e federal, do Ministério Público federal e 
estadual; e do Conselho Municipal de Assistência Social. 

Atualmente, o conselho é integrado por pessoas 
nomeadas pelo governador do estado, dentre professores e 
profissionais da área de direito penal, processual penal, 
penitenciário e de ciências correlatas; e por representantes da 
comunidade. 

Marcelo Itagiba também considera assa mudança 
adequada. Segundo afirma, "há ganho sob o ponto de vista da 
segurança pública, com evidente vantagem na padronização 
da origem institucional de seus integrantes". 

 
 

(Agência Câmara – 9/4/10) Matéria relativa à Audiência Pública ocorrida em 8/4/10 

Especialistas defendem fundo para combate à lavagem  de dinheiro 

Representantes do Judiciário, do Ministério Público e 
do Ministério da Justiça defenderam nesta quinta-feira (8) a 
criação de um fundo nacional para combate à lavagem de 
dinheiro. O tema foi debatido em audiência pública da 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado. 

O foco da audiência foi o Projeto de Lei 6.553/09, do 
deputado Paes de Lira (PTC-SP), que destina recursos da 
lavagem de dinheiro para o Fundo Nacional de Segurança 
Pública (FNSP). Só em 2009, foram apreendidos R$ 219 
milhões em investigações relacionadas a esse crime, segundo 
dados do Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA) do 
Conselho Nacional de Justiça. O total de bens apreendidos no 
ano passado ultrapassa R$ 1 bilhão. 

Segundo Paes de Lira, o FNSP é um instrumento 
eficaz no combate à lavagem de dinheiro porque já prevê o 
financiamento de sistemas de informação, inteligência e 
investigação e foco no combate ao crime organizado. "Nada 
mais lógico do que usar o produto do crime organizado no 
combate ao crime organizado", afirmou. O parlamentar 
ressaltou que a destinação do dinheiro do crime à conta única 
do Tesouro Nacional não fortalece o combate ao crime 
organizado. 

O deputado Marcelo Itagiba (PSDB-RJ) disse que é 
preciso aperfeiçoar o sistema legislativo para evitar o avanço 
dos processos de corrupção. "É necessário investir cada vez 
mais nos orgãos para preparar os profissionais nessas áreas 
específicas", explicou. 

Fundo específico  

Para a presidente do grupo jurídico da Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 
(Enccla), juíza Salise Snachotene, um fundo específico 
garantirá a melhor preparação de juizes e policiais no combate 
aos criminosos. "As investigações vão até o tráfico, até a 
corrupção e não seguem adiante", disse. 

O representante da Secretaria Nacional de Justiça, 
Boni Soares, também reforçou a necessidade de um fundo 
específico para capacitação dos agentes públicos, inovação 

tecnológica e administração dos bens apreendidos. "Há uma 
lacuna geográfica de investigação nos estados. A falta de 
conhecimento sobre a lavagem leva à falta de investigação", 
explicou Boni Soares. Segundo o relato do SNBA, a justiça 
estadual apreende apenas 0,18% dos recursos de processos 
de lavagem. 

O procurador da República José Robalinho lembrou 
que o crime organizado tem por definição a aquisição de bens. 
"Quase todos os crimes deveriam ter em suas estatísticas os 
crimes de lavagem de dinheiro", argumentou. Ele elogiou o PL 
6553/09 por permitir a venda antecipada de bens e favorecer 
uma destinação direta dos recursos no combate ao crime. 

Estratégica contra lavagem 

A Enccla foi instituída em 2003, com o objetivo de 
aprofundar a coordenação dos agentes governamentais 
envolvidos nas diversas etapas relacionadas à prevenção e ao 
combate as crimes de lavagem de dinheiro e (a partir de 2007) 
de corrupção. 

A Enccla é coordenada pela Secretaria Nacional de 
Justiça, do Ministério da Justiça, e hoje reúne mais de 80 
órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do 
Ministério Público, tanto no âmbito federal quanto estadual. 
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(Agência Câmara – 9/4/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança aprova vistoria obrigatória em casa de fe stas infantis 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira (7) o Projeto de Lei 
5.944/09, do deputado Eliene Lima (PP-MT), que torna 
obrigatória a fiscalização regular, pelo Corpo de Bombeiros ou 
por corporação equivalente, das casas de festas infantis e das 
empresas de locação de brinquedos de todo o País. 

Com a proposta, o autor espera evitar acidentes com 
crianças nos parques de diversão montados em casas de 
festas. A relatora, deputada Janete Rocha Pietá (PT-SP), 
recomendou a aprovação da medida. 

Ela observou que muitos municípios já tratam do 
assunto, mas acredita que a União deve uniformizar a regra 
no território nacional. “É de suma importância que 
promovemos medidas para a proteção das crianças, 
especialmente na qualidade de consumidoras de bens e 
serviços infantis”, disse Pietá. 

Tramitação  

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será 
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 

 
 
 
(Agência Câmara – 19/4/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova prisão após condenação em segunda i nstância 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou nesta quarta-feira (14) o Projeto de 
Lei 4658/09, do deputado Marcelo Itagiba (PSDB-RJ), que 
assegura ao condenado em processo criminal o direito de 
permanecer em liberdade apenas até a decisão de segunda 
instância. Ou seja o réu deverá cumprir a pena prevista na 
sentença mesmo se houver recurso especial ou extraordinário 
pendente de julgamento. 

A comissão aprovou o parecer do relator, deputado 
Laerte Bessa (PSC-DF), que argumentou ser "inconcebível 
que os réus já condenados em diversos momentos 

processuais permaneçam em liberdade, oferecendo riscos à 
sociedade". 

A proposta altera a Lei de Execução Penal (7.210/84) 
e vai em sentido oposto ao entendimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que assegura o direito do réu de 
permanecer em liberdade até o julgamento final dos recursos 
cabíveis. 

Tramitação  

O projeto ainda será analisado pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de ser votado 
pelo Plenário. 

 
 
 
 
(Agência Câmara – 19/4/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança aprova porte de arma para agente penitenc iário 

Texto aprovado também garante o porte de arma fora 
de serviço aos guardas portuários. 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-
feira (14) o Projeto de Lei 5.982/09, 
do deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ), 
que estende o direto de portar arma 
de fogo fora de serviço a agentes e 
guardas prisionais, integrantes de 
escolta de presos e a guardas dos 
serviços portuários. Conforme a 
proposta, a permissão vale tanto para 
armas fornecidas pela corporação ou 
instituição da qual o agente faça parte 
quanto para as de propriedade 
particular. 

Atualmente, o Estatuto do 
Desarmamento (Lei 10.826/03) já 
concede esse direito aos profissionais 
que utilizam armamento no 
desempenho da função, como os 
policiais. 

"Assim como os integrantes dos órgãos de segurança 
pública, os agentes e guardas prisionais estão em contato 
direto e constante com pessoas que já se mostraram 
perigosas, razão pelo qual nada mais justo e necessário 
autorizá-las a também portarem armas fora do serviço para a 

sua segurança pessoal", argumenta o relator, deputado 
Francisco Tenório (PMN-AL). 

Segundo o relator, uma pessoa que exerce qualquer 
dessas funções não consegue afastar-se das conseqüências 

de sua atuação profissional depois do 
expediente. Ele recomendou a 
aprovação do projeto e a rejeição de 
uma proposta apensada (PL 5997/09), 
por considerá-la semelhante ao texto 
principal. 

Guardas portuários  

Em relação aos guardas 
portuários, Francisco Tenório diz que 
eles atuam na prevenção e na repressão 
de práticas criminosas, "o que justifica a 
concessão de porte a esta categoria 
também fora do serviço". 

O relator original da proposta, 
deputado Raul Jungmann (PPS-PE), 
apresentou parecer contrário, que foi 
rejeitado pela comissão. Francisco 

Tenório foi o autor do parecer vencedor. 

Tramitação  

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será 
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 
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(Agência Câmara – 20/4/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança aprova licença para militar dirigir entid ade classista 

A Comissão de 
Segurança Pública e 
Combate ao Crime 
Organizado aprovou na 
quarta-feira (14) licença 
para que Policiais e 
Bombeiros Militares se 
afastem temporariamente 
de suas atividades para 
exercer mandato eletivo 
em associação 
profissional. 

A medida está 
prevista no Projeto de Lei 
5.433/09, do deputado 
Paes de Lira (PTC-SP), 
aprovado na forma de 
substitutivo do relator, 
deputado Capitão 

Assumção (PSB-ES). Ele acrescentou a possibilidade de 
licença para representantes de entidades que, em virtude do 
reduzido número de policiais e bombeiros no estado, não 
consigam reunir 500 integrantes. 

Nesses casos, deverão estar associados ao órgão 
classista no mínimo 75% do círculo hierárquico das praças ou 
do quadro de oficiais. Também foi assegurado a essas 
entidades o direito a desconto em folha das contribuições de 
seus associados. A proposta altera o Decreto-lei 667/69, que 
reorganiza a Polícia e o Corpo de Bombeiros Militares. 

Restrições legai 

O texto original prevê que a licença seria concedida a 
até três dirigentes de entidades representativas, com no 
mínimo 500 associados militares e 20% do círculo hierárquico 
das praças ou do quadro de oficiais. 

A Constituição Federal proíbe o militar de fazer greve, 
participar de sindicato e se filiar a partidos políticos. "Essas 
restrições não devem ser interpretadas de forma a inviabilizar 
qualquer tipo de iniciativa de associação", afirma o deputado 
Capitão Assumção. 

Tramitação  

A proposta, que tramita em caráter conclusivo , ainda 
será analisada pelas comissões de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania. 

 

 

 

 
(Agência Câmara – 30/4/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança rejeita proposta do Senado sobre ensino e m prisões 

A comissão manteve a versão da Câmara que 
determina o apoio da União tanto para os ensinos 
fundamental e médio quanto para cursos profissionalizantes 
nas prisões, presenciais ou a distância. 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado rejeitou nesta quarta-feira (28) o 
substitutivo do Senado a projeto que torna obrigatória a oferta 
de ensino médio e de capacitação profissional em 
penitenciárias. O Projeto de Lei 25/99, do deputado Paulo 
Rocha (PT-PA), modifica a Lei de Execução Penal (7.210/84). 

A principal mudança proposta no substitutivo do 
Senado pretendia alterar a repartição de responsabilidades 
dos entes federativos na oferta do ensino aos detentos. 
Conforme o substitutivo, a contribuição da União para o 
ensino nas penitenciárias ficaria restrita ao ensino médio e à 
capacitação ministrados a distância. 

Versão mais ampla  

Entretanto, de acordo com a relatora, deputada 
Marina Maggessi (PPS-RJ), a comissão manteve a versão 
mais ampla aprovada anteriormente pela Câmara que 
determina o apoio financeiro e administrativo da União tanto 
para os ensinos fundamental e médio quanto para cursos 
profissionalizantes nas prisões, presenciais ou a distância. 

"A repartição de receitas prevista no artigo 212 da 
Constituição não tem sido suficiente para garantir nem sequer 
educação de qualidade. Assim, a pouca disponibilidade de 
recursos municipais e estaduais para a educação precisa ser 

reforçada com o apoio da União que, constitucionalmente, 
apresenta uma arrecadação privilegiada", defende Maggessi. 

Extensão da LDB à população carcerária  

Entre os pontos da proposta do Senado que foram 
acatados pela comissão está o que integra a oferta de ensino 
aos presos ao sistema federal ou estadual de educação, 
estendendo as atribuições previstas na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (Lei 9.394/96) à população carcerária. 

O texto aprovado pela comissão manteve também a 
previsão de recursos provenientes do sistema de Justiça 
Estadual e da administração penitenciária para financiar o 
ensino nas prisões. 

Censo penitenciário 

A relatora também devolveu ao projeto artigo que 
previa a realização de censo penitenciário para verificar o 
nível de escolaridade dos presos, os serviços educacionais já 
oferecidos pelo presídio e as necessidades educacionais dos 
detentos. O dispositivo havia sido retirado pelos senadores. 

"O estudo é de fundamental importância na medida 
em que instrumentaliza a administração com dados precisos 
para melhor direcionar a aplicação de recursos na formação 
dos detentos", avalia a deputada Marina Maggessi. 

Tramitação  

A proposta está sujeita à análise do plenário e será 
votada pelas comissões de Educação e Cultura; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
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(Agência Câmara – 3/5/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança aprova rodízio obrigatório para diretores  de presídio 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira (28) proposta que 
torna obrigatório o rodízio dos diretores de presídio. O texto 
aprovado foi o substitutivo do deputado Paes de Lira (PTC-
SP) ao Projeto de Lei 4.533/08. 

Paes de Lira apresentou a proposta por meio de voto 
em separado . O relator, deputado Domingos Dutra (PT-MA), 
havia recomendado a rejeição do projeto, por considerá-lo 
inconstitucional – ele entendeu que cabe aos estados e ao 
Distrito Federal legislar sobre o assunto. 

Segundo Paes de Lira, a União tem competência para 
estabelecer as normas gerais para o sistema penitenciário. 
Assim, o deputado propôs incluir, na Lei de Execução Penal 
(Lei nº 7.210/84), um artigo afirmando apenas que a União, os 

estados e o DF estabelecerão o limite máximo para 
permanência dos diretores em um mesmo estabelecimento 
penal. 

O projeto original, do deputado Jurandy Loureiro 
(PSC-ES), propunha rodízio a cada dois anos. “A rotatividade 
nos cargos de diretor se faz conveniente para a segurança de 
seus ocupantes”, disse o deputado, lembrando que, no 
exercício da função, o diretor prisional é obrigado a adotar 
medidas disciplinares contra os detentos, que, muitas vezes, 
reagem com atos violentos. 

Tramitação  

O projeto, que tramita em caráter conclusivo , ainda 
será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Agência Câmara – 4/5/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança aprova emendas sobre atuação de Defensori a em presídios 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira (28) as emendas 
do Senado ao Projeto de Lei 1090/07, do deputado Edmilson 
Valentim (PCdoB-RJ), que altera a Lei de Execução Penal (Lei 
7210/84) e define o papel da Defensoria Pública   na 
execução da pena. O Senado 
emendou a proposta para 
prever, na lei, a assistência 
jurídica da defensoria ao preso 
dentro do presídio. Hoje, a lei já 
prevê que o Estado garantirá 
essa assistência, mas o texto é 
genérico e não detalha o papel 
da defensoria. 

Em outro trecho, o 
Senado estabeleceu que, fora 
dos estabelecimentos penais, 
serão implementados Núcleos 
Especializados da Defensoria 
Pública, para a prestação de 
assistência jurídica integral e 
gratuita aos réus, aos sentenciados em liberdade, aos 
egressos dos presídios e aos seus familiares, desde que não 
tenham condições financeiras de contratar advogado. 

O relator, deputado Laerte Bessa (PSC-DF), 
concordou com as mudanças propostas pelo Senado. "O 
projeto realmente merece alterações de caráter não 
substancial, que tão-somente tornem mais claras as 
atribuições da Defensoria Pública na promoção da defesa dos 

presos e dos seus familiares", afirmou. Entre outras medidas, 
o projeto determina que todas as unidades da Federação 
prestem assistência jurídica aos detentos nos presídios de sua 
responsabilidade. 

Conselhos  

O Senado retirou trechos 
que tornavam obrigatória a 
presença de um representante da 
Defensoria Pública no Conselho 
Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária e no Conselho 
Penitenciário, por considerar que 
é necessário um maior debate 
sobre esses assuntos. 

Outras mudanças de 
redação estão associadas à 
possibilidade de a Defensoria 
Pública requerer um atestado 
anual de pena a cumprir; visitar os 
estabelecimentos penais, 

tomando providências para seu adequado funcionamento e 
solicitar, quando for o caso, a apuração de responsabilidades; 
e pedir à autoridade competente a interdição, no todo ou em 
parte, de presídios. 

Tramitação  

A matéria ainda será examinada em caráter 
conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 
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(Agência Câmara – 13/5/10) Matéria relativa à Audiência Pública ocorrida em 13/5/10 

Segurança Pública discute voto de presos provisório s 

Hoje há cerca de 150 mil presos provisórios no País. 
Presidente do TSE ressalta que estados com grande 
população carcerária poderão ter de implementar o sistema 
gradualmente. 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado realiza audiência pública hoje para discutir 
o voto de presos provisórios. Participarão do debate o o 
ministro do Tribunal Superior Eleitoral Joelson Costa Dias; o 
diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Airton 
Aloísio Michels; e o advogado Délio Lins e Silva Júnior, 
conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito 
Federal. 

O debate foi proposto pela deputada Perpétua 
Almeida (PCdoB-AC). “Há, por parte dos operadores e 
administradores do processo eleitoral, preocupações quanto à 
segurança, o sigilo do voto e a conseqüente garantia do direito 
universal”, afirmou. 

O TSE aprovou em março resolução sobre a 
instalação de seções eleitorais especiais em estabelecimentos 
penais e de internação de adolescentes, para viabilizar o voto 
de aproximadamente 150 mil presos provisórios e de 15.500 
jovens em medida socioeducativa de internação. 

Os tribunais regionais eleitorais de cada estado, 
conforme a resolução do TSE, vão coordenar a criação de 
seções eleitorais especiais em estabelecimentos penais e em 
unidades de internação de adolescentes. 

A Constituição de 1988 garante o direito de todo 
cidadão de escolher seus representantes políticos por meio do 
voto. Em alguns estados, como Sergipe, estabelecimentos 
penais já proporcionam a votação desde 2002. Nas eleições 
de 2008, 11 estados asseguraram a votação de presos 
provisórios em algumas penitenciárias. 

O ministro Lewandowski demonstrou preocupação 
com a viabilidade do voto do preso provisório nos estados 
com grande população carcerária, como São Paulo. Ele citou 
dados do TRE-SP que revelam um quantitativo de 52 mil 
presos provisórios no estado, distribuídos em 388 unidades. 
Para ponderar entre os direitos ao voto e a segurança, não 
apenas individual, mas também coletiva, Lewandowski sugeriu 
a criação gradativa do sistema, nos estados, observadas as 
peculiaridades locais. 

A audiência será realizada no plenário 6 a partir das 
10 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
(Agência Câmara – 13/5/10) Matéria relativa à Audiência Pública ocorrida em 13/5/10 

Deputados criticam instalação de urnas em presídios  

O deputado Paes de Lira (PTC-SP) criticou o esforço 
do Estado para assegurar o voto a presos provisórios. Para 
ele, não é o Estado brasileiro que tira o direito do detento ao 
voto, mas o próprio preso ao cometer atos ilegais. O deputado 
defendeu a criação de um mecanismo de justificativa 
automática. 

Segundo o parlamentar, o direito do voto do preso 
provisório (previsto na Constituição) não se justifica, 
considerando-se que o jovem que presta serviço militar 
obrigatório ou o policial militar em serviço fora de sua seção 
eleitoral são impedidos de votar. 

Ele argumenta também que o preso poderá ser 
forçado a votar em criminosos, inclusive com ameaça de 
morte. 

Paes de Lira participa neste momento de audiência 
pública da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado sobre o voto de presos. 

Ficha suja  

O deputado Marcelo Itagiba (PSDB-RJ) também se 
posicionou contra as votações em presídios. Ele argumentou 
que a restrição de liberdade é pena imposta pela própria 
Justiça e que não há motivo para levar uma urna até essas 
pessoas. "Ficha limpa não deveria ser exigida do 
representante e do representado?", questionou. Ele afirmou 
que os presídios podem ser transformados em "currais 
eleitorais para fichas sujas". 

A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) afirmou 
que duvida da segurança e do sigilo do voto de presos 
provisórios, em razão da situação dos presídios brasileiros. A 
parlamentar é autora do requerimento que deu origem à 
audiência pública. 

Segundo a parlamentar, a resolução do Tribunal 
Superior Eleitoral sobre o tema deveria ter sido publicada 
antes de março para os presídios se prepararem para evitar 
insegurança. 
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(Agência Câmara – 13/5/10) Matéria relativa à Audiência Pública ocorrida em 13/5/10 

TSE, OAB e Depen defendem direito de presos provisó rios votarem 

Representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen) defenderam nesta quinta-feira 
o direito de presos provisórios e adolescentes que cumprem 
penas socioeducativas de internação votarem. Os 
debatedores participaram de audiência pública na Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. 

Para o ministro do Tribunal Superior Eleitoral Joelson 
Costa Dias, a resolução sobre a instalação de seções 
eleitorais especiais em estabelecimentos penais apenas 
assegura aos detentos um direito constitucional. Segundo ele, 
a intenção do TSE foi conclamar juízes eleitorais, 
departamentos penitenciários e outros órgãos envolvidos na 
questão a estabelecer convênios e parcerias para garantir o 
direito de voto. 

O diretor-geral do Depen, Airton Michels, defendeu o 
voto dos presos. Para ele, é importante viabilizar o direito 
assegurado pela Constituição, mesmo que nem todos os 
detentos consigam votar neste ano. Entre as limitações para o 
voto está a dificuldade de fazer o cadastramento eleitoral dos 
detentos, muitas vezes por falta de documentação. 

Condenação  

O advogado Délio Lins e Silva Júnior, conselheiro da 
Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, lembrou 
que, antes da sentença, nenhum preso pode ser considerado 
culpado. Ele explicou que o detento só é privado dos direitos 
políticos após a condenação. 

Segundo Silva Júnior, apesar das dificuldades que 
envolvem a operacionalização da medida, "não é ignorando 
que presos provisórios podem votar que a questão será 
superada". 

Esforço desproporcional  

Deputados contestaram a relevância do esforço de 
levar urnas para os que estão detidos. A segurança do pleito e 
a possibilidade desses eleitores sofrerem pressão para votar 

em criminosos que eventualmente sejam candidatos foram 
alguns dos empecilhos apontados pelos parlamentares. 

"A questão é se todo esse esforço se justifica", 
questionou o deputado Paes de Lira (PTC-SP). Para ele, o 
empenho para garantir o direito do voto do preso provisório 
(previsto na Constituição) não se justifica, considerando-se 
que o jovem que presta serviço militar obrigatório ou o policial 
militar em serviço fora de sua seção eleitoral ficam sem votar. 

O deputado Marcelo Itagiba (PSDB-RJ) argumentou 
que a restrição de liberdade é pena imposta pela própria 
Justiça e que não há por quê levar uma urna até essas 
pessoas. "Ficha limpa não deveria ser exigida do 
representante e do representado?", questionou. Ele afirmou 
que os presídios podem ser transformados em "currais 
eleitorais para fichas suja". 

A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), autora do 
requerimento da audiência, questionou a possibilidade de 
garantir o voto dos detentos sem comprometer a segurança. 
Segundo ela, a resolução do TSE "deveria ter vindo antes, 
para que os presídios pudessem se preparar para evitar 
insegurança", afirmou. 
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(Agência Câmara – 14/5/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança aprova mudança em regra sobre inquéritos em ações penais 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou quarta-feira (12) proposta que 
torna obrigatório o inquérito policial para a apresentação de 
denúncia ou queixa pelo Ministério Público, sempre que a 
notificação do crime não contar com os elementos suficientes 
para a ação penal. Pelo texto atual do Código de Processo 
Penal (Decreto-Lei 3.689/41), o inquérito não é obrigatório. 

Foi aprovado substitutivo do relator, deputado 
Guilherme Campos (DEM-SP), ao Projeto de Lei 4.306/08, do 
deputado Alexandre Silveira (PPS-MG). Pelo texto original, o 
inquérito deve ser exigido como base para toda denúncia ou 
queixa. Estabelece ainda que o juiz deve explicar por escrito 
os motivos pelos quais decidiu aceitá-los. 

Na opinião de Campos, caso seja exigida 
fundamentação do juiz para aceitar denúncias ou queixas, 
essas deixam de ter a atual natureza de despacho e passam a 
consistir em decisão interlocutória, de que se pode recorrer 
por meio de recurso. "Essa mudança teria prejuízos para a 
celeridade processual", afirma o deputado. Isso, para ele, 
aumentaria ainda mais a sensação de impunidade vigente no 
País. 

Tramitação  

O projeto segue para análise conclusiva da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Agência Câmara – 17/5/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aplica nova abordagem de crime sexual ao C ódigo Militar 

Pela proposta, o estupro passará a ser aplicado não 
apenas à mulher, mas a qualquer pessoa que seja 
constrangida a atos sexuais mediante violência ou ameaça. 

A Comissão de 
Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado aprovou, 
na quarta-feira (12), proposta 
que altera o Código Penal 
Militar (Decreto-lei 1.001/69) 
para adequá-lo à nova lei de 
crimes sexuais, incluída no 
Código Penal comum em 
agosto de 2009 (Lei 
12.015/09). 

O texto aprovado é o 
substitutivo do deputado Paes 
de Lira (PTC-SP) ao Projeto de 
Lei 6.691/09, do Senado. Pela 
proposta, o estupro passará a 
ser aplicado não apenas à 
mulher, como diz a lei militar 
atual, mas a qualquer pessoa 
que seja constrangida a atos 
sexuais mediante violência ou ameaça. A pena atual, de três a 
oito anos de reclusão, passará a ser de seis a dez anos, 
chegando a 30 anos se resultar na morte da vítima. Segundo 
Paes de Lira, o Código Militar deve se alinhar à atual redação 

da norma civil, em que qualquer pessoa, independentemente 
do sexo, pode sofrer o crime de estupro. 

Aumento de Pena 

A proposta também 
aumenta penas previstas no 
Código Penal Militar, com a 
intenção de igualar a punição 
militar à civil, para os seguintes 
crimes: 

Vulnerável  

A medida também inclui 
no Código Penal Militar o crime 
de estupro de vulnerável, aquele 
em que a vítima é menor de 14 
anos ou possui doença que 
impeça o entendimento do ato 
praticado. A pena atual é de 8 a 
15 anos de reclusão. 

O texto altera o Código 
Penal Militar e o Código Penal 
aplicado aos civis para ampliar a 
pena no caso de morte do 

vulnerável. A pena proposta será entre 20 e 30 anos de 
reclusão, enquanto a sanção atual é entre 12 e 20 anos. “Esse 
ponto deve ser alterado tanto no Código Penal Militar quanto 
no comum, para manter a lógica de majoração de todas as 
penas dos crimes praticados contra vulneráveis”, justificou. 
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(Agência Câmara – 17/5/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova isenção de IPI na compra de carros por policiais 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira (12) proposta que 
concede isenção de IPI aos carros comprados por integrantes 
dos órgãos de segurança pública. A proposta beneficia 
policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais, 
civis e policiais militares e bombeiros, além da Guarda 
Municipal. 

O texto aprovado é um substitutivo ao Projeto de Lei 
6.256/09, do deputado Major Fábio (DEM-PB), que 
originalmente previa o benefício apenas para policiais militares 
e bombeiros com pelo menos três anos de serviço. O 
substitutivo, apresentado pelo relator na comissão, deputado 
Capitão Assumção (PSB-ES), incluiu as outras categorias da 
segurança pública e determinou sua validade a partir do 
ingresso na carreira. 

O projeto foi apresentado para facilitar a compra de 
veículo próprio pelos profissionais de segurança pública e, 
assim, garantir maior segurança nos deslocamentos. 

Capitão Assumção explicou que todas as categorias 
estão sujeitas aos riscos inerentes às profissões da segurança 
pública, podendo tornar-se alvo de bandidos em transportes 
coletivos, não importando o tempo de serviço. “Nem que seja 
por um dia, o exercício da profissão de segurança já induz a 
perigos. Sendo assim, não podemos exigir que a pessoa se 
exponha por três anos para fazer jus ao benefício”, 
argumentou. 

Tramitação  

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será 
analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 

 

 

 

 

 

(Agência Câmara – 21/5/10) 

 

 

 

 

 

Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova regras de dedução no IR de doações ao Fundo Antidrogas 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira (19) o Projeto de 
Lei 6.066/09, que detalha os limites de dedução no Imposto de 
Renda das doações feitas por pessoas físicas e jurídicas ao 
Fundo Nacional Antidrogas (Funad). A dedução já está 
prevista na legislação atual, mas sem regras específicas. 

O Funad é gerido hoje pela Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas, vinculada ao Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República. Entre os projetos 
que podem ser financiados por seus recursos estão aqueles 
de prevenção e repressão ao uso e ao tráfico de drogas. O 
fundo também pode custear campanhas educativas, 
tratamentos de usuários, além da compra de equipamentos 
específicos para as entidades de repressão às drogas. 

O relator, deputado Marcelo Itagiba (PSDB-RJ), 
considerou a proposta um "inegável progresso no sentido de 
estimular a sociedade a participar do combate ao mal causado 

pelas drogas ilícitas, especialmente no tocante à recuperação 
de pessoas viciadas". 

Deduções  

Pela proposta, do deputado Paulo Piau (PMDB-MG), 
as deduções das doações de pessoas físicas ao Fundo 
Antidrogas ficam limitadas a 6% do total do imposto devido. 
As pessoas jurídicas, por sua vez, poderão deduzir até 1% do 
valor do imposto a pagar. Esses limites já são válidos hoje 
para as contribuições feitas aos Fundos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

Tramitação  

A proposta, que tramita em caráter conclusivo, segue 
para as comissões de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 
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(Agência Câmara – 24/5/10) Matéria relativa à Audiência Pública ocorrida em 24/5/10 

Entidades querem fiscalização sobre uso do chá da a yahuasca 

Os representantes das entidades religiosas que 
utilizam o chá da ayahuasca, também conhecida como Santo 
Daime, em seus rituais acreditam que o governo deveria ter 
algum tipo de controle sobre o cumprimento das diretrizes 
estabelecidas pela Resolução 1/10 do Conselho Nacional de 

Políticas sobre Drogas (Conad). Os grupos religiosos foram 
ouvidos nesta segunda-feira em audiência pública da 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado convocada pelos deputados Paes de Lira (PTC-
SP) e Pedro Wilson (PT-GO). 

A resolução do Conad fixa os critérios que devem ser 
observados para o uso do chá da ayahuasca. Ele só pode ser 
utilizado em ritual religioso, em locais autorizados pela direção 
das entidades, e não pode ser associado a qualquer outra 
droga ilícita. As entidades também não podem vender o chá 
nem fazer propaganda de seu uso ou tratá-lo como atração 
turística. 

Para o presidente do Centro Espírita Beneficente 
União do Vegetal, Flávio Mesquita da Silva, a resolução é o 
coroamento de um processo de luta pela legalização que 
começou há 25 anos. Em 1987, explicou, foi reconhecida a 
legalidade do uso do chá, que agora foi regulamentado. Ele 
explicou que sua entidade procura ainda observar o cultivo 
religioso e sustentável do cipó e das folhas utilizadas para 
fazer a bebida, que só é consumida em rituais. 

Compreensão dos efeitos  

O deputado Paes de Lira é autor do Projeto de 
Decreto Legislativo 2.491/10, que susta os efeitos da 
resolução. Ele acredita que as regras não estão claras e que é 
preciso também compreender os efeitos causados pelo chá 
nos seres humanos. O deputado explicou que, entre os 

componentes, o chá tem dimetil triptamina, um alucinógeno 
controlado. 

O parlamentar afirmou que ficou claro que o uso do 
chá deve ser melhor conhecido quando do assassinato, em 
São Paulo, na área de uma igreja que utiliza o chá, do 
cartunista Glauco e seu filho. Ele afirmou que as entidades 
têm de saber quem está tomando o chá e se as pessoas 
podem ter efeitos não esperados. Paes de Lira ressaltou ainda 
que a bebida não pode ser consumida com outras drogas ou 
álcool e também pode afetar pessoas com problemas mentais. 

O Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, do 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República, general Paulo Roberto Yog de Miranda Uchôa, 
defendeu a resolução. Ele afirmou que ela é fruto de 25 anos 
de debates sobre o tema, realizado por especialistas das mais 
diversas áreas. Ele afirmou que, depois de inúmeros estudos, 
não ficou comprovado qualquer prejuízo social do uso da 
ayahuasca e que sua utilização em rituais religiosos é 
simplesmente o reconhecimento do direito constitucional de 
culto, a garantia da liberdade religiosa. 

Para o presidente da Federação Nacional da 
Ayahuasca, Emiliano Dias Linhares, porém, o uso do chá tem 
se banalizado e é necessária a atuação do Estado para coibir 
a utilização indevida. Ele denunciou que em alguns grupos há 
traficantes atuando e que drogas como maconha, cocaína e 
crack são usadas junto com o chá, induzindo os consumidores 
ao uso de entorpecentes. Integrantes da federação fizeram 
uma manifestação em frente ao prédio do Congresso Nacional 
para protestar contra essa banalização. 

Nova audiência 

O debate sobre o uso do chá da ayahuasca vai 
prosseguir em audiência pública que será realizada nesta 
quinta-feira (27), no plenário 6. 

Foram convidados: 

- o juiz federal Jair Facundes, relator do grupo multidisciplinar 
de trabalho sobre a ayahuasca instituído pelo Conad; 

- o presidente da Associação Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal, Reinaldo de Almeida César Sobrinho; 

- o médico Rodrigo Figueiredo Abreu; 

- a professora Sílvia de Oliveira Santos Cazenave, do 
departamento de Toxicologia da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de 
Campinas; e 

- o professor da Luís Fernando Tófoli, da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Ceará. 
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(Agência Câmara – 27/5/10) Matéria relativa à Audiência Pública ocorrida em 27/5/10 

Juiz defende atual regulamentação sobre chá do Sant o Daime 

O juiz federal no Acre e relator do Grupo 
Multidisciplinar de Trabalho sobre a Ayahuasca, Jair 
Facundes, afirmou que é a favor da resolução do Conselho 
Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad) que permitiu o 
uso do chá do Santo Daime (ou Ayahuasca) para fins 
religiosos. Ele lembrou que essa resolução proibiu a venda do 
chá e disse que a 
anulação da medida 
não resolveria os 
problemas relacionados 
ao consumo da bebida. 

As declarações 
foram feitas hoje, em 
audiência pública sobre 
o tema na Comissão de 
Segurança Pública e 
Combate ao Crime 
Organizado. Um projeto 
(PDC 2.491/10) em 
tramitação na Câmara 
prevê o cancelamento 
da resolução do Conad. 

 

Efeitos  

O juiz Jair 
Facundes lembrou que a substância dimetil triptamina (dmt), 
presente no chá do Santo Daime, é proibida pela Convenção 
de Viena sobre Substâncias Psicotrópicas. Essa proibição, no 
entanto, não valeria para uso religioso. 

Outros três participantes da audiência – o perito da 
Polícia Federal André Cavalcanti, o médico Rodrigo 
Figueiredo Abreu e o coordenador da comissão de saúde 
mental do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal 
(UDV) Luís Fernando Tófoli - afirmaram que não há indicativos 
de que o uso do chá cause prejuízos físicos e mentais aos 
usuários. Segundo eles, há estudos de usuários que 
apresentaram comportamento “mais calmo e reflexivo”, pois o 
uso do chá é feito em um contexto religioso. 

Náusea e diarreia  

Tófoli disse que efeitos como náusea, vômito e 
diarreia fazem parte de um processo de purgação associado 
ao uso do chá do Santo Daime e, por isso, não são vistos 
como problema. Ele disse que também há elevação da 

frequência cardíaca e da 
pressão arterial dos 
usuários, mas essa 
elevação seria similar à 
registrada em uma 
atividade física. 

O representante 
da UDV informou ainda 
que, antes de liberar o 
chá, as organizações 
religiosas investigam o 
histórico de saúde dos 
usuários e impedem o 
consumo por aqueles 
que tenham transtorno 
mental severo. 

Anvisa  

Também na 
audiência, o especialista 
em Regulação e 

Vigilância Sanitária da Coordenação de Produtos Controlados 
da Anvisa, Robson Alves Fernandes Cavalcante, manifestou 
preocupação quanto ao uso da substância dmt. Segundo ele, 
ainda são necessários mais estudos sobre o tema. Cavalcante 
também alertou sobre os riscos do uso do chá do Santo 
Daime por menores de idade, idosos e pessoas com 
distúrbios mentais. 

A audiência de hoje foi sugerida pelos deputados 
Paes de Lira (PTC-SP) e Pedro Wilson (PT-GO). Paes de Lira 
é autor do PDC 2491/10, que susta a resolução do Conad 
sobre o uso do chá do Santo Daime. 

 

 

 
(Agência Câmara – 10/6/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova combate mais rápido à violência con tra mulher 

A Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime 
Organizado aprovou ontem o 
Projeto de Lei 6.340/09, do 
deputado Capitão Assumção (PSB-
ES), que modifica a Lei Maria da 
Penha (Lei 11.340/06) para acelerar 
a adoção de medidas urgentes em 
casos de violência contra a mulher. 

O projeto reduz de 48 para 
24 horas o prazo dado à autoridade 
policial para enviar ao juiz o pedido 
da mulher ofendida, com vistas à 
concessão de medidas urgentes de 

proteção. Segundo a proposta, o juiz também terá 24 horas (e 
não mais 48) para adotar as providências cabíveis. 

A relatora da proposta, deputada Perpétua Almeida 
(PCdoB-AC), recomendou sua aprovação na forma de um 
texto substitutivo que faz alterações de técnica legislativa, sem 
modificar o conteúdo. Ela reconheceu que os cuidados hoje 
previstos na lei são insuficientes para combater a violência 
contra a mulher. 

Tramitação  

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será 
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 
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(Agência Câmara – 11/6/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova anistia a policiais civis de 9 esta dos e do DF 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira (9) proposta que 
amplia a anistia concedida pela Lei 12.191/10 aos policiais e 
bombeiros militares de Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
Bahia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Ceará, Santa 
Catarina e Distrito Federal punidos por participar de 
movimentos por melhores salários e condições de trabalho 
entre janeiro de 1997 até 14 de janeiro de 2010. 

O texto aprovado inclui os policiais e bombeiros 
militares de Rondônia e os policiais civis desses nove estados 
e do DF. 

A proposta aprovada foi um substitutivo do relator, 
deputado Laerte Bessa (PSC-DF), ao Projeto de Lei 6.882/10, 
do deputado Eduardo Valverde (PT-RO). 

O projeto original inclui na anistia apenas os PMs e 
bombeiros militares de Rondônia. O relator acrescentou os 
policiais civis. Segundo ele, há casos em que esses 
servidores também podem ter sido perseguidos por 
reivindicações da mesma natureza. 

Tramitação  

O projeto, que tramita em caráter conclusivo , ainda 
será analisado pelas comissões de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Agência Câmara – 11/6/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova recomendação de uso de fotos na per ícia criminal 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira (9) proposta que 
recomenda a realização de recognição visuográfica nos locais 
de crime - método que torna possível materializar indícios e 
provas dos delitos por meio de imagens e fotos. A medida 
está prevista no Projeto de Lei 6.650/09 , do deputado Regis 
de Oliveira (PSC-SP). 

O projeto original, que obrigava o procedimento, foi 
alterado pelo relator, deputado João Campos (PSDB-GO), que 
acrescentou uma emenda. O texto aprovado estabelece que a 
autoridade policial deverá realizar a recognição visuográfica 
“quando possível”, assim que tiver conhecimento do crime. 

Segundo Campos, o procedimento contribui para a 
eficiência da investigação policial, mas não é possível exigir 
sua realização. "Em muitos estados, a polícia não conta com 
verba e estrutura suficientes e isso inviabiliza a aquisição dos 
instrumentos necessários para realizar a citada recognição 
visuográfica do local dos crimes", afirma Campos. 

O relator também incluiu no Código de Processo 
Penal (Decreto-Lei 3.689/41) a determinação de que as 
guardas municipais e as polícias sejam responsáveis pela 
preservação do local do crime. Hoje, a lei diz apenas que “a 
autoridade policial” deverá conservar o local até a chegada 
dos peritos. 

O deputado argumenta que, além da polícia militar, as 
guardas municipais e as polícias rodoviária e ferroviária 
federal costumam chegar primeiro à cena do crime. No 
entanto, diz ele, se sentem “desobrigadas” da tarefa de 
preservar o local pelo fato de não possuírem essa atribuição. 

Tramitação  

O projeto tramita em caráter conclusivo e será 
analisado ainda pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 
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(Agência Câmara – 24/6/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova novas regras para documentos de ide ntidade 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira (23) proposta que 
muda regras sobre expedição e validade de carteiras de 
identidade e assegura a validade, em todo o País, de 
documento de identidade militar. Essas mudanças estão 
previstas em substitutivo ao Projeto de Lei 4.751/09, do 
Executivo, que foi aprovado em dezembro pela Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Na Comissão de Segurança, o relator, deputado 
Guilherme Campos (DEM-SP), defendeu a aprovação do 
substitutivo. Mas apresentou cinco emendas, três delas para 
correções na redação do texto 
e duas para ajustes. 

 

Uma dessas emendas 
atualiza artigo que previa a 
possibilidade de edição de 
normas complementares 
enquanto não fosse 
regulamentado o Sistema 
Nacional de Registro de 
Identificação Civil (Lei 
9.454/97). No entanto, esse 
sistema foi regulamentado em 
maio passado pelo Decreto 
7.166/10, daí a necessidade de 
alteração no substitutivo. 

Outra emenda do relator adiciona a possibilidade de a 
União e as unidades federativas celebrarem convênio ou 
contrato que possibilitem, sob supervisão do Ministério da 
Justiça, a atualização de dados do cartão Registro de 
Identidade Civil (RIC). Este novo documento terá um chip, 
como cartões de crédito, com os dados de cada pessoa. 

Regras 

De acordo com a proposta aprovada, os órgãos da 
União passam a ser competentes para emissão de carteira de 
identidade. Além disso, a identificação torna-se um direito da 
pessoa e um dever do Estado, havendo para tanto os 
documentos de identificação primários e os secundários. 

Os primários são aqueles emitidos com base em um 
registro geral como fazem a Polícia Civil e as secretarias de 
Segurança Pública – e, se aprovada a lei, também pelos 
órgãos da União e pelos comandos militares. Já os 
secundários contém os elementos complementares de 
identificação como os passaportes, as carteiras de motorista e 
as carteiras profissionais. 

O projeto também considera as carteiras expedidas 
pelos órgãos militares documentos de identificação válidos em 
todo o território nacional. Segundo o Executivo, embora esses 
documentos substituam os expedidos pelas secretarias de 

segurança pública, não são 
aceitos na obtenção de carteira 
de habilitação e de passaporte e 
para a abertura de contas 
bancárias, por exemplo. 

Validade  

O substitutivo estabelece 
a validade máxima de 20 anos 
para a carteira de identidade 
obrigatória (emitida a partir dos 
18 anos) e de 10 para a 
facultativa (emitida entre os 8 e 
os 18 anos). Para emissão da 
segunda via do documento, o 
substitutivo exige a tomada de 
impressão digital. Atualmente, a 

segunda via é emitida mediante apresentação das certidões 
de nascimento ou casamento. 

O texto aprovado prevê o estabelecimento de normas 
complementares que disciplinem outras condições de 
expedição de carteira de identidade, quanto ao prazo de 
validade (que pode ser menor que o máximo estabelecido) e à 
inclusão no documento da condição de idoso ou deficiente, 
entre outros dados. 

Tramitação  

O projeto, que tramita em caráter conclusivo , ainda 
será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 
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(Agência Câmara – 9/7/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova compra de recarga de munição por ma is instituições 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou na quarta-feira (7) proposta que 
amplia o número de instituições autorizadas a adquirir 
insumos e máquinas para recarga de munição. O texto 
aprovado foi o substitutivo do deputado Guilherme Campos 
(DEM-SP) ao Projeto de Lei 6674/09, do deputado Paes de 
Lira (PTC-SP). 

Atualmente, o Estatuto do Desarmamento (Lei 
10.826/03, regulamentada pelo Decreto 5.123/04) concede 
essa permissão apenas às instituições de ensino policial e às 
guardas municipais. 

Pela proposta, também poderão comprar esses 
materiais as seguintes instituições: 

- Forças Armadas; 

- órgãos de segurança pública (polícias federal, rodoviária 
federal, ferroviária federal, civil, militar e corpos de bombeiros 
militares); 

- Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Departamento de 
Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República; 

- polícias legislativas; 

- órgãos que empregam agentes e guardas prisionais e 
integrantes das escoltas de presos, além das guardas 
portuárias; 

- empresas de segurança privada e de transporte de valores; 

- entidades de desporto legalmente constituídas, cujas 
atividades demandem o uso de armas de fogo; 

- e Receita Federal e Ministério do Trabalho e Emprego (para 
os integrantes das carreiras de auditoria). 

Guilherme Campos afirma ser "absolutamente 
incompreensível" o critério adotado na legislação para não 
conceder às instituições mencionadas o direito de adquirir 
insumos e equipamentos para recarga de munição. 

O relator incluiu no texto a proibição do comércio do 
armamento recarregado, assim como sua utilização em 
operações. Esse tipo de munição, conforme o substitutivo, 
deverá ser utilizado apenas em treinamentos, para “não 
comprometer a segurança das pessoas envolvidas, pois existe 
o risco de ocorrência de problemas técnicos, como falhas na 
execução do tiro”. 

O texto aprovado também determina que caberá ao 
Comando do Exército regulamentar os limites quantitativos e 
qualitativos da recarga. As Forças Armadas, no entanto, não 
ficarão submetidas a essa regra. 

Falta de controle  

Contrário à aprovação do projeto, o deputado 
Domingos Dutra (PT-MA) sustentou, por meio de voto em 
separado, que a proposta vai dificultar ainda mais o controle 
sobre as munições que circulam no País. "Cartuchos 
destinados ao Exército, por exemplo, poderiam ser 
reutilizados por outras pessoas até para a prática de crimes, e 
a perícia apontaria a autoria para um militar. O prejuízo é 
certo", disse. 

Para Dutra, a medida não se justifica porque as 
instituições beneficiadas não realizam o treinamento periódico 
de seus funcionários. "Qual a necessidade, então, da 
aquisição de equipamentos de recarga de munição?", 
questionou. 

Tramitação  

A proposta segue para análise conclusiva da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 
 
 
 
 
 
 
(Agência Câmara – 20/7/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Proposta dispensa o registro de arma de fogo quebra da 

A Câmara analisa o Projeto de Lei 7496/10, do 
deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT), que dispensa a 
exigência de registro as armas de fogo com absoluta 
impossibilidade de disparo. A medida valerá para as armas 
danificadas, antigas ou em outras circunstâncias que impeçam 
seu uso. Não haverá, nesses casos, crime de posse irregular. 

O projeto acrescenta a medida ao Estatuto do 
Desarmamento (Lei 10.826/03), que atualmente obriga todos 
proprietários de armas de fogo a registrar seus equipamentos 
no Comando do Exército. 

Carlos Bezerra argumenta que não se justifica o 
registro obrigatório de arma que não pode disparar, nem a 

criminalização de seu porte. "Ter em casa uma arma nessas 
condições, que pode ser facilmente comprovada pela perícia, 
é uma conduta que não ofende a paz e a tranquilidade social, 
sendo sua posse desprovida de qualquer potencial lesivo", 
afirma o deputado. 

Tramitação  

O projeto, que tramita em caráter conclusivo , será 
analisado pelas comissões de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 
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(Agência Câmara – 9/7/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Segurança rejeita definição do contingente das Forç as Armadas nas fronteiras 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado rejeitou na quarta-feira (7) a localização na 
faixa de fronteira de pelo menos 20% dos integrantes das 
Forças Armadas. A medida rejeitada também pretende dar 
poder de polícia a esses militares, com atribuições 
subsidiárias de segurança pública para garantir a lei e a 
ordem. 

A medida está prevista no Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 527/09, do deputado Major Fábio (DEM-
PB). O relator da proposta, deputado Guilherme Campos 
(DEM-SP) argumentou que não seria razoável engessar 
qualquer efetivo das tropas brasileiras. 

"Não cabe ao Poder Legislativo engessar a alocação 
do dispositivo militar conforme a necessidade frente a cada 
circunstância. Seria algo impensável um comandante não 
poder organizar o dispositivo de suas unidades frente a 
determinado quadro apenas porque a lei assim não 
permitiria", disse. 

Poder de polícia  

Além disso, ele lembrou que as atribuições das Forças 
Armadas foram alteradas recentemente pela Câmara. O PLP 
543/09, que foi aprovado em março e está sendo analisado 
pelo Senado, já atribui poder de polícia às Forças Armadas 
nas áreas de fronteira. Por fim, Campos argumenta que 
apenas o Presidente da República pode propor alterações nos 
efetivos militares. 

Ao justificar sua proposta, o deputado Major Fábio 
argumentou que o projeto vai permitir aperfeiçoar as ações 
preventivas e repressivas contra vários delitos, 
particularmente o tráfico de drogas e de armas. 

Tramitação  

O projeto ainda será analisado pelas comissões de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. Depois será votado pelo Plenário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Agência Câmara – 18/11/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova fiscalização de brigadistas por bom beiros militares 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio aprovou na quarta-feira (10) proposta 
que obriga as empresas especializadas na prestação de 
serviço de brigadista particular a submeter-se à fiscalização 
dos corpos de bombeiros militares. A determinação vale 
também para as empresas que oferecem cursos de formação 
a esses profissionais. 

Foi aprovado o substitutivo da Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado ao 
Projeto de Lei 6.047/09, do deputado Major Fábio (DEM-PB). 
O texto altera a Lei 11.901/09, que disciplina a profissão de 
bombeiro civil. De acordo com o parecer da comissão, 
mudanças previstas no projeto original já foram incorporadas 
à legislação. 

O relator na Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, deputado Guilherme Campos (DEM-SP), 
considera que os benefícios gerados pela proposta superam 
os eventuais custos. "A iniciativa privada e os governos 
poderão arcar com os custos de contratação de brigadas de 
incêndio e socorristas que podem evitar a perda de vidas e 
prejuízos", afirmou. 

Tramitação  

O projeto, já aprovado pela Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado,  tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisado pela comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 
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(Agência Câmara – 23/11/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova aposentadoria especial para policia l 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou nesta terça-feira a concessão de 
aposentadoria especial para servidor público que exerça 
atividade de risco, como policiais, guardas, agentes 
carcerários e penitenciários. 

O texto aprovado foi o substitutivo do relator, 
deputado Marcelo Itagiba (PSDB-RJ), ao Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 330/06 , do deputado Mendes Ribeiro 
Filho (PMDB-RS), e determina que o servidor poderá obter o 
benefício nas seguintes condições: 

- voluntariamente, ao completar 30 anos de contribuição, com 
proventos integrais e equivalentes ao da remuneração ou 
subsídio do cargo em que aposentar, desde que tenha, pelo 
menos, 20 anos de exercício de atividade. No caso de mulher, 
o período de contribuição mínimo é de 25 anos; 
 

- por invalidez permanente, com proventos integrais e 
idênticos ao da remuneração ou subsídio do cargo em que 
aposentar. Essa regra será aplicada se a invalidez tiver sido 
provocada por acidente em serviço ou doença profissional, ou 
quando o servidor for acometido de doença contagiosa, 
incurável ou de outras especificadas em lei;  
 

- por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição em atividade de risco, tendo por base a 
última remuneração ou subsídio do cargo em que se der a 
aposentadoria. Isso ocorrerá se a invalidez for provocada por 
doenças não especificadas em lei ou em razão de acidente 
que não tenha relação com o serviço. 

Conforme o texto aprovado, férias, ausências 
justificadas, licenças e afastamentos remunerados, licenças 
para exercício de mandato classista ou eletivo e o tempo de 
atividade militar serão considerados tempo de serviço para 
efeito da concessão do benefício. 

Valor  

A aposentadoria deverá ter, na data de sua 
concessão, o valor da última remuneração ou subsídio do 

cargo em que se der o benefício e será revista na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração ou subsídio dos servidores na ativa. 

Além disso, deverão ser estendidos aos aposentados 
todos os benefícios ou vantagens posteriormente concedidos 
aos servidores da ativa, incluídos os casos de transformação 
ou reclassificação do cargo ou da função em que se deu a 
aposentadoria. 

 

Pensão  

O valor mensal da pensão por morte será o mesmo da 
aposentadoria que o servidor recebia ou daquela a que teria 
direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu 
falecimento. As pensões já concedidas na eventual data de 
publicação da lei terão os cálculos revisados para se adequar 
à essa exigência. 

Segundo Itagiba, a mudança no regime de 
aposentadoria é crucial para o bom funcionamento dos órgãos 
de segurança pública. 

Modificações  

O projeto original se restringia a garantir a 
aposentadoria voluntária após 30 anos de contribuição, com 
pelo menos 20 anos de exercício da atividade policial (com 
cinco anos a menos, em ambos os períodos, no caso de 
mulheres). A aposentadoria compulsória ocorreria com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 
anos de idade para os homens e aos 60 para as mulheres. 

 

 

Tramitação  

O projeto, que tramita em regime de prioridade, já 
havia sido aprovado pelas comissões de Seguridade Social e 
Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Agora, 
segue para análise do Plenário. 
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(Agência Câmara – 23/11/10) Matéria relativa às emendas ao Orçamento,  
apresentadas pela CSPCCO 

Segurança Pública aprova emendas ao Orçamento de 20 11 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou há pouco duas emendas à Lei 
Orçamentária de 2011 que somam R$ 99,6 milhões. 

A primeira emenda, apresentada pelo deputado Laerte 
Bessa (PSC-DF), destina R$ 30 milhões para a construção da 
sede do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. 

A outra emenda, do deputado Mauro Lopes (PMDB-
MG), concede R$ 69,6 milhões para monitoramento, controle 
e fiscalização eletrônica da malha rodoviária federal. 

As emendas serão analisadas agora pela Comissão 
Mista de Orçamento A Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização é responsável pela 
análise das propostas orçamentárias concebidas pelo 

Executivo. Além disso, deve acompanhar o desenvolvimento 
anual da arrecadação e da execução do Orçamento, fazendo 
eventuais correções ao longo do ano. A Comissão vota o 
Plano Plurianual, com metas a serem atingidas nos próximos 
quatro anos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que 
estabelece os parâmetros do Orçamento; e a Lei 
Orçamentária Anual, que organiza as receitas e despesas que 
o Governo terá no ano seguinte. Atualmente, o papel do 
Congresso é autorizar o Orçamento, ou seja, analisar os 
gastos propostos e aprovar sua realização. . Amanhã encerra-
se o prazo para a apresentação de emendas ao Orçamento 
de 2011. 

A reunião da comissão ocorre no plenário 6. 

 
 
 
(Agência Câmara – 1º/12/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova adicional para policiais e bombeiro s 

Para ter direito ao benefício o militar deverá exer cer 
função perigosa durante, pelo menos, 25 % da sua 
jornada de trabalho. 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou nesta quarta-feira o Projeto de Lei 
6.307/09 , do deputado Mauro Nazif (PSB-RO), que cria 
adicional de periculosidade de 30% sobre a remuneração para 
policiais e bombeiros militares dos estados e do Distrito 
Federal. Terá direito ao benefício o militar que comandar ou 
exercer, durante pelo menos 25% de sua jornada de trabalho, 
funções consideradas perigosas, como patrulhamento 
ostensivo, transporte de presos e combate a incêndio, entre 
outras. 

O relator, deputado Capitão Assumção (PSB-ES), 
recomendou a aprovação do projeto. Ele ressaltou que a falta 
de uma lei nacional que obrigue os estados a pagarem o 
adicional de periculosidade desestimula os militares a fazerem 
serviços externos já que executando trabalhos burocráticos 
receberão a mesma remuneração de quem atua 
ostensivamente no combate ao crime. 

“Além disso, vários estados e municípios já legislaram 
concedendo adicional de periculosidade a categorias muito 
menos sujeitas a riscos que os militares estaduais”, 
acrescentou Assumção. 

Licenças  

Durante os afastamentos legais de até 30 dias e 
naqueles decorrentes de acidente em serviço ou doença 
contraída no exercício da função, os militares continuarão a 
receber o adicional. 

Também receberão o benefício os profissionais, em 
treinamento, que executarem ações com tiros, explosivos ou 
inflamáveis. 

Tramitação  

A proposta, que tramita em caráter conclusivo, ainda 
será analisada pelas comissões de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 
 
 
(Agência Câmara – 2/12/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova oficial temporário na polícia milit ar 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado aprovou ontem proposta que autoriza a 
criação de quadros de oficiais temporários nas polícias 
militares e corpos de bombeiros militares, para execução de 
atividades administrativas, de saúde e de defesa civil. Pelo 
projeto, os contratos terão duração de dois anos, prorrogáveis 
por dois, com isenção de encargos trabalhistas. 

O texto aprovado foi o substitutivo do relator, 
deputado Paes de Lira (PTC-SP), ao Projeto de Lei 6847/10, 
do deputado Leo Alcântara (PR-CE). Entre outras mudanças, 
o substitutivo reduz de 20% para 10% o limite máximo dos 
oficiais temporários nas corporações. “O índice de 20% é 
excessivo; com 10%, mantém-se a adequada correlação entre 
atividade-meio e a atividade-fim, evitando uma eventual 
hipertrofia administrativa das forças estaduais”, diz o relator. 

Reforço da segurança  

Paes de Lira elogia o projeto por permitir o reforço da 
segurança pública, com a contribuição, ainda que temporária, 
de profissionais especializados nas atividades de apoio, 
propiciando a liberação dos oficiais subalternos combatentes 
de carreira para a atividade-fim, que é o combate ao crime. 

O deputado explica que as funções administrativas, 
como encargo próprio de carreira, começariam nos patamares 
mais elevados do oficialato, quando o oficial de carreira está 
profissionalmente maduro. 

A segurança pública, acentua o relator, é uma das 
áreas que mais carecem de investimento, “sendo inequívoco 
que o investimento em pessoal em muito facilita o trabalho da 
corporação”. 

Tramitação  

O projeto segue, em caráter conclusivo , para as 
comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e 
de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
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(Agência Câmara – 6/12/10) Matéria relativa a proposição que tramitou na Comissão 

Comissão aprova mudanças nas punições para rádio co munitária irregular 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado aprovou na última quarta-feira (1º) mudanças na 
regulamentação para a operação de rádios comunitárias São rádios 
locais e de baixa potência (25 watts), com cobertura restrita (1 km). 
Podem prestar o serviço apenas associações ou fundações sem fim 
lucrativos, sediadas na comunidade. Devem dar preferência a 
conteúdos locais, sendo proibidas propagandas religiosa, política e 
comercial. As autorizações para o funcionamento dessas rádios 
têm validade de dez anos, renováveis por iguais períodos. . A 
proposta retira da esfera penal a forma de punir as infrações 
cometidas, detalhando as infrações administrativas que denotam o 
mau uso do serviço. 

O relator, deputado Fernando Marroni (PT-RS), apresentou 
substitutivo Espécie de emenda que altera a proposta em seu 
conjunto, substancial ou formalmente. Recebe esse nome porque 
substitui o projeto. O substitutivo é apresentado pelo relator e tem 
preferência na votação, mas pode ser rejeitado em favor do projeto 
original. ao Projeto de Lei 4549/98, do ex-deputado Salvador 
Zimbaldi, e aos apensados Tramitação em conjunto. Quando uma 
proposta apresentada é semelhante a outra que já está tramitando, 
a Mesa da Câmara determina que a mais 
recente seja apensada à mais antiga. Se 
um dos projetos já tiver sido aprovado pelo 
Senado, este encabeça a lista, tendo 
prioridade. O relator dá um parecer único, 
mas precisa se pronunciar sobre todos. 
Quando aprova mais de um projeto 
apensado, o relator faz um texto substitutivo 
ao projeto original. O relator pode também 
recomendar a aprovação de um projeto 
apensado e a rejeição dos demais. , PLs 
4.808/98, 796/03, 4.294/04, 4.540/04 e 
4.573/09 , e votou pela rejeição do PL 
3.225/00. 

O deputado explica que, em seu 
substitutivo aprovado pela comissão, toma 
por base o PL 4573/09, do Poder Executivo, 
que melhor define todas as questões 
envolvidas. 

A proposta altera a Lei de 
Radiodifusão Comunitária (9.612/98) para 
definir que o crime de operação de 
emissora de rádio irregular – que hoje, 
segundo o Código Penal (Decreto-Lei 
2.848/40), é punido com detenção A 
detenção é um dos tipos de pena privativa de liberdade. Destina-se 
a crimes tanto culposos (sem intenção) quanto dolosos (com 
intenção). Na prática, não existe hoje diferença essencial entre 
detenção e reclusão. A lei, porém, usa esses termos como índices 
ou critérios para a determinação dos regimes de cumprimento de 
pena. Se a condenação for de reclusão, a pena é cumprida em 
regime fechado, semi-aberto ou aberto. Na detenção, cumpre-se 
em regime semi-aberto ou aberto, salvo a hipótese de transferência 
excepcional para o regime fechado. Há ainda prisão simples, 
prevista para as contravenções penais e pode ser cumprida nos 
regimes semi-aberto ou aberto. de um a seis meses ou multa – seja 
considerado infração gravíssima, que pode levar à apreensão dos 
equipamentos e ser punido com multa e suspensão do processo de 
habilitação. 

Hierarquia  

Hoje, as infrações cometidas por rádios comunitárias têm o 
mesmo peso - são punidas com advertência ou multa e, no caso de 
reincidência, com a revogação da autorização. O substitutivo cria 
uma hierarquia. São classificadas de infrações gravíssimas, 
punidas com a cassação da autorização e a interdição dos 

equipamentos: transferir os direitos de execução dos serviços para 
terceiros; praticar proselitismo de qualquer natureza; e permanecer 
fora de operação por mais de 30 dias sem justificativa. 

Marroni argumenta que, apesar de a legislação sobre as 
rádios comunitárias garantir o exercício do direito, não conseguiu 
romper as dificuldades que essas estações enfrentam desde a 
década de 70, que são a clandestinidade, perda de identidade 
decorrente do risco de apropriação indevida por partidos políticos, 
problemas técnicos, burocráticos, criminais e legislativos, além da 
lentidão na obtenção da licença de funcionamento. 

Para o relator, é necessário mudar as normas para não 
criminalizar as rádios que operam observando os critérios 
estabelecidos por lei, mas que ainda apresentam processo de 
autorização em tramitação porque o Estado tem dificuldades para 
responder à demanda do setor no processamento das licenças. 

Risco para terceiros – O substitutivo também altera o 
Código Penal para punir quem utiliza emissoras de rádio cujas 
transmissões criem risco para terceiros. Estará sujeito a pena de 
dois a cinco anos de reclusão A reclusão é a mais severa entre as 

penas privativas de liberdade. Destina-se a 
crimes dolosos (com intenção). Na prática, 
não existe hoje diferença essencial entre 
reclusão e detenção. A lei, porém, usa 
esses termos como índices ou critérios para 
a determinação dos regimes de 
cumprimento de pena. Se a condenação for 
de reclusão, a pena é cumprida em regime 
fechado, semi-aberto ou aberto. Na 
detenção, cumpre-se em regime semi-
aberto ou aberto, salvo a hipótese de 
transferência excepcional para o regime 
fechado. Há ainda prisão simples, prevista 
para as contravenções penais e pode ser 
cumprida nos regimes semi-aberto ou 
aberto.   quem realizar operação de rádio 
que exponha a perigo a segurança de 
serviços de telecomunicações de 
emergência, de segurança pública ou de 
fins exclusivamente militares, ou ainda o 
funcionamento de equipamentos médico-
hospitalares. 

A proposta também altera a Lei 
Geral de Telecomunicações (9.472/97) para 
incluir a possibilidade de punição pelo uso 
de atividade de telecomunicação para a 

prática de crime. A pena de A reclusão é a mais severa entre as 
penas privativas de liberdade. Destina-se a crimes dolosos (com 
intenção). Na prática, não existe hoje diferença essencial entre 
reclusão e detenção. A lei, porém, usa esses termos como índices 
ou critérios para a determinação dos regimes de cumprimento de 
pena. Se a condenação for de reclusão, a pena é cumprida em 
regime fechado, semi-aberto ou aberto. Na detenção, cumpre-se 
em regime semi-aberto ou aberto, salvo a hipótese de transferência 
excepcional para o regime fechado. Há ainda prisão simples, 
prevista para as contravenções penais e pode ser cumprida nos 
regimes semi-aberto ou aberto. reclusão de três a cinco anos pode 
ser aumentada em metade ou até 2/3 se o crime for cometido por 
quadrilha, bando ou organização criminosa. 

Tramitação  

O PL 4549/08, sujeito a análise do Plenário, tramita em 
regime de prioridade e já foi aprovado pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, também em forma de 
substitutivo. Agora será encaminhado à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. 
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(Agência Câmara – 16/12/10) 

 

 

 

 

 

 

 

Matéria relativa à audiência pública ocorrida em 16/12/10 

Assassinato de ex-ministro do TSE é tema de audiênc ia pública 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado realiza hoje audiência pública para discutir 
os problemas na investigação do assassinato do ex-ministro 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela, de 
sua esposa, Maria Carvalho Villela, e da empregada do casal, 
Francisca Nascimento da Silva. O crime ocorreu em agosto de 
2009, na quadra 113 Sul de Brasília, e até hoje não foi 
solucionado. 

Foram convidados o secretário de Segurança Pública 
do Distrito Federal, João Monteiro Neto, o presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no DF, Francisco 
Queiroz Caputo Neto, o promotor Maurício Miranda, a 
delegada na Coordenação de Crimes Contra a Vida, Mabel 
Alves De Faria Correa, e a delegada responsável pela 8ª DP 
do Distrito Federal, Deborah Menezes. 

Autor do requerimento, o deputado Domingos Dutra 
(PT-MA) aponta, entre os problemas na apuração do crime, o 
estabelecimento de diversas linhas de investigação 
contraditórias, o conflito público entre delegadas, advogados, 
acusados e o Ministério Público A Constituição (art. 127) 
define o Ministério Público como uma instituição permanente, 
essencial ao funcionamento da Justiça, com a competência de 
defender a ordem jurídica, o regime democrático e os 
interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério 
Público não faz parte de nenhum dos três Poderes - 
Executivo, Legislativo e Judiciário. O MP possui autonomia na 
estrutura do Estado, não pode ser extinto ou ter as atribuições 

repassadas a outra instituição. Os membros do Ministério 
Público Federal são procuradores da República. Os do 
Ministério Público dos estados e do Distrito Federal são 
promotores e procuradores de Justiça. Os procuradores e 
promotores têm a independência funcional assegurada pela 
Constituição. Assim, estão subordinados a um chefe apenas 
em termos administrativos, mas cada membro é livre para 
atuar segundo sua consciência e suas convicções, baseado 
na lei. Os procuradores e promotores podem tanto defender 
os cidadãos contra eventuais abusos e omissões do poder 
público quanto defender o patrimônio público contra ataques 
de particulares de má-fé. O Ministério Público brasileiro é 
formado pelo Ministério Público da União (MPU) e pelos 
ministérios públicos estaduais. O MPU, por sua vez, é 
composto pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério 
Público do Trabalho, pelo Ministério Público Militar e pelo 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). , 
além de denúncias de suborno e torturas a suspeitos. 

Os fatos, segundo o deputado, indicam “que a solução 
dos bárbaros crimes está longe de ocorrer”. Segundo ele, a 
audiência pretende “evitar a vitória do crime e da impunidade, 
ajudados pela guerra entre autoridades que têm o dever legal, 
constitucional e moral de respeitarem a sociedade”. “Após a 
audiência, a comissão avaliará de que forma acompanhará a 
investigação”, afirma. 

A audiência está marcada para as 9 horas no plenário 
6. 
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(Agência Câmara – 16/12/10) Matéria relativa à audiência pública ocorrida em 16/12/10 

Morte de ex-ministro do TSE: OAB e advogado apontam  falhas da polícia 

Debatedores dizem que é “gravíssima” a denúncia de que 
o IML icinerou as roupas das vítimas após a perícia . 

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - 
seção DF, Francisco Caputo Neto, e o advogado Rodrigo de 
Alencastro criticaram nesta quinta-feira a condução das 
investigações do assassinato do ex-ministro do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) José Guilherme Villela pela 1ª DP e 
pela Coordenação de Crimes contra a Vida (Corvida). Eles 
participaram de audiência pública sobre o assunto na 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado. 

Entre outras críticas, Caputo e Alencastro 
consideraram "gravíssimas" as informações de que as roupas 
que as vítimas usavam no momento do crime foram 
queimadas pelo Instituto Médico Legal (IML) depois da perícia. 
Essa é a apenas uma das muitas denúncias contra a conduta 
da polícia publicadas pela imprensa no decorrer das 
investigações. 

O crime ocorreu em agosto de 2009, na quadra 113 
Sul de Brasília. Villela foi morto a facadas junto com sua 
esposa, Maria Carvalho Villela, e a empregada Francisca 
Nascimento da Silva. Depois de uma investigação tumultuada 
(pela 1ª DP, depois por uma força-tarefa e depois pela 
Coordenação de Crimes Contra a Vida-Corvida), três pessoas 
foram presas por uma outra delegacia, a 8ª DP, e 
confessaram a execução do crime. 

Ainda assim, permanece a acusação do Ministério 
Público e de uma das três delegadas do caso contra a filha do 

casal, Adriana Villela. Ela é acusada de ser a mandante do 
crime por razões financeiras e poderá ser julgada pelo 
Tribunal do Júri. Rodrigo de Alencastro, defensor de Adriana 
Villela, disse que sua cliente sempre colaborou com as 
investigações, mas mesmo assim teria sido maltratada pela 
polícia. Ele também criticou a divulgação de informações 
sigilosas do inquérito. 

Irregularidades  

Francisco Caputo disse que, no âmbito da 1ª DP 
(delegada Martha Vargas), há indícios de prisão sem 
mandato, tortura e fraude processual. Disse também que, na 
Corvida (delegada Mabel Correa), há indícios de uso indevido 
de algemas, sumiço de provas e tentativa de alterar 
depoimentos. Ele afirmou também que a OAB teve dificuldade 
de contatar os três acusados do crime que estão presos. 

A delegada Deborah Menezes, da 8ª DP, responsável 
pelas prisões que mudaram o rumo do processo, disse que, 
ao apurar um caso que não era seu, apenas seguiu seu dever 
de investigar informações que obteve. A delegada teria 
chegado aos criminosos (presos em Minas Gerais) depois de 
uma conversa ouvida por agentes de sua delegacia no 
presídio da Papuda, quando alguns presos teriam revelado a 
autoria do crime da 113 Sul. Alencastro disse que essa 
conversa era antiga, mas tinha sido ignorada pela Corvida. 

Sobre especulação feita há alguns meses pela 
delegada Mabel, de que Adriana tivesse participado do crime, 
o advogado afirmou que o rastreamento do celular dela prova 
que ela não estava na 113 Sul no momento do crime. Já a 
polícia questiona o fato de o celular dela estar desligado 
naquela noite, pois isso não era comum. 

O deputado Domingos Dutra (PT-MA), que propôs a 
realização da audiência pública, defendeu o acompanhamento 
desse caso pelas comissões de Direitos Humanos e Minorias; 
e de Segurança Pública. 

Ausentes  

O secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, 
João Monteiro Neto, o promotor Maurício Miranda e a 
delegada Mabel Correa não compareceram à audiência. 

Alguns amigos e parentes de Adriana Villela levaram 
com cartazes em seu apoio. 
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7. SUBCOMISSÕES 

Nesta sessão legislativa, além das três subcomissões permanentes e duas 

especiais criadas ao longo da Legislatura, foi criada a Subcomissão Especial sobre o 

Tráfico de Entorpecentes e Recuperação do Usuário. Assim, ficaram ativas as 

subcomissões abaixo mencionadas: 

 

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). 

- Subcomissão Especial sobre o Tráfico de Entorpecentes e Recuperação do 

Usuário (Requerimento nº 182/10, do Dep. Givaldo Carimbão, aprovado em 17/3/10). 
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Tabela 1. Proposições Apreciadas na Comissão 

Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

1.  PDC 2644/10 
Comissão de 

Relações Exteriores 
e de Defesa 

Nacional 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Índia sobre Assistência 
Mútua em Matéria Aduaneira, celebrado em 
Nova Delhi, em 4 de maio de 2007. 

William Woo Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCP em 
24/11/10. 

2.  PDC 2820/10 
Comissão de 

Relações Exteriores 
e de Defesa 

Nacional 

Aprova o texto do Memorando de 
Entendimento entre o Governo da República 
Federativa do Brasil, o Governo da República 
da Colômbia e o Governo da República do 
Peru para Combater as Atividades Ilícitas nos 
Rios Fronteiriços ou Comuns, assinado em 
Letícia, em 20 de julho de 2008. 

Raul Jungmann Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCP em 
24/11/10. 

3.  

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 

Pela rejeição do substitutivo do Senado Federal 
ao PL nº 25-D/99, exceto do caput do art. 19, 

referenciado no art. 1º, e pelo restabelecimento 
do caput do art. 1º do substitutivo aprovado na 

Câmara dos Deputados e dos arts. 2º e 3º 
constantes do PL nº 25-C/99, aprovado na 

Câmara dos Deputados. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CEC em 
4/5/10. 

4.  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 Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CFT em 
8/7/10. 

5.  

PL 1090/07 
(Emendas do 

Senado Federal) 
Edmilson Valentim 

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 
e dá outras providências.   

Explicação da Ementa: Estabelece a competência 
da Defensoria Pública de garantir o acesso à 
Justiça, no âmbito da execução da pena e prestação 
de assistência judiciária integral e gratuita. 

Laerte Bessa 
Pela aprovação das Emendas do Senado 

Federal. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
4/5/10. 

6.  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. 

Eduardo Amorim Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CSSF em 
14/6/10. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

7.  
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: 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. 

Guilherme Campos (Parecer 
Vencedor) 

Pela aprovação deste e do PL 4.197/08, com 
Substitutivo. 

Aprovado parecer 
vencedor. 

 
Encaminhado à CCJC em 

17/3/10. 

8.  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. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CFT em 
12/3/10. 

9.  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. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
18/5/10. 

10.  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 descon-
tentamento com resultados esportivos. 

Marcelo Melo Pela rejeição deste e do substitutivo da CTD. 

Aprovado o parecer, 
contra o voto do Dep. 

Paulo Teixeira. 
 

Encaminhado à CCJC em 
24/6/10. 

11.  PL 4533/08 Jurandy Loureiro 

Acrescenta dispositivo sobre o tempo máximo 
de permanência na direção de 
estabelecimentos penais à Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984, que dispõe sobre a 
Execução Penal.  

Explicação da Ementa: Fixa em 2 (dois) anos 
consecutivos o prazo máximo de permanência de 
diretor de estabelecimento penal. 

Paes de Lira (Parecer 
Vencedor) Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado parecer 
vencedor do Dep. Paes 

de Lira. 
 

Encaminhado à CCJC em 
4/5/10. 

12.  

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. Fernando Marroni 

Pela aprovação deste e dos PLs 4.808/98, 
796/03, 4.294/04 e 4.573/09, apensados, pela 
aprovação parcial do PL 4.540/04, apensado, 

com substitutivo, e pela rejeição do PL 3.225/00, 
apensado. 

Aprovado o parecer, com 
complementação de voto, 
contra os votos dos Deps. 

Marcelo Itagiba e 
Guilherme Campos. 

 
Encaminhado à CCJC em 

3/12/10. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

13.  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 Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado  
à CCJC em 15/4/10. 

14.  
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 5.191/09, 

apensado, com substitutivo. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
12/3/10. 

15.  PL 4751/09 Poder Executivo 
Assegura validade nacional à Carteira de 
Identidade expedida pelo Ministério da 
Defesa. 

Guilherme Campos 
Pela aprovação deste, com adoção do 

substitutivo da CREDN, com cinco emendas. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
24/6/10. 

16.  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. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CFT em 
12/3/10. 

17.  
PL 5369/09 
PL 6481/09 
PL 6725/10 

Vieira da Cunha Institui o Programa de Combate ao “Bullying”. Antonio Carlos Biscaia Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CEC em 
12/3/10. 

18.  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. 

Paes de Lira Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer, com 
complementação de voto, 

contra o voto do Dep. 
Antonio Carlos Biscaia. 

 
Encaminhado à CFT em 

15/12/10. 

19.  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, com substitutivo. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CTASP 
em 15/4/10. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

20.  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 Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
12/3/10. 

21.  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 
adoslescente 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 Pela rejeição. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CSSF em 
3/12/10. 

22.  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. 

Wiliam Woo Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
12/3/10. 

23.  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 Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
12/3/10. 

24.  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. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
7/4/10. 

25.  
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. 

Francisco Tenorio (Parecer 
Vencedor) 

Pela aprovação deste e rejeição do PL 5.997/09, 
apensado. 

Aprovado o parecer 
vencedor. 

 
Encaminhado à CCJC em 

4/5/10. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

26.  

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 

Pela aprovação deste e dos PLs 6.076/05, 
6.085/05, 6.118/05, 6.122/05, 6.257/05 e 

6.306/05, apensados, com adoção do 
Substitutivo da CSSF. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CFT em 
4/5/10. 

27.  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 Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CFT em 
25/5/10. 

28.  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. 

Arnaldo Faria de Sá Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
4/5/10. 

29.  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 aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CFT em 
18/5/10. 

30.  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 Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CFT em 
3/12/10. 

31.  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 Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
8/7/10. 

32.  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 Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer, 
contra o voto do Dep. 

Domingos Dutra. 
 

Encaminhado à CCJC em 
14/6/10. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

33.  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 Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer, com 
complementação de voto. 

 
Encaminhado à CCJC em 

25/5/10. 

34.  PL 6577/09 Senado Federal 
(Gerson Camata) 

Altera os arts. 1º, 3º, 9º e 11 da Lei nº 9.613, 
de 3 de março de 1998, e acrescenta-lhe os 
arts. 1º-A e 4º-A, para prever que qualquer 
infração penal constitui crime antecedente à 
lavagem de dinheiro, ampliar a lista de 
pessoas sujeitas às obrigações impostas por 
seus arts. 10 e 11, criar o tipo penal 
"financiamento ao terrorismo" e determinar, 
nos casos que especifica, a alienação 
antecipada de bens, direitos ou valores objeto 
dos crimes previstos nessa Lei, e dá outras 
providências. 

Raul Jungmann Pela aprovação. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCJC em 
18/5/10. 

35.  PL 6650/09 Regis de Oliveira 

Acrescenta o inciso X ao art. 6º, do Decreto-
Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - 
Código de Processo Penal, tornando 
obrigatória a recognição visuográfica do local 
do crime. 

João Campos Pela aprovação, com emenda. 

Aprovado o parecer, com 
complementação de voto. 

 
Encaminhado à CCJC em 

7/7/10. 

36.  PL 6674/09 Paes de Lira 

Altera a redação do § 4º do art. 23 da Lei nº 
10.826, de 2003.  

Explicação da Ementa: Autoriza as entidades 
relacionadas nos incisos do art. 6º da Lei nº 10.826, 
de 2003, a adquirir recarga de munição para 
suprimento de suas atividades de treinamento e 
formação de pessoal. 

Guilherme Campos Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer, com 
complementação de voto. 

 
Encaminhado à CCJC em 

8/7/10. 

37.  
PL 6691/09 
PL 6685/02 
PL 3946/04 

Senado Federal 
(Magno Malta) 

Qualifica como hediondos determinados 
crimes previstos no Código Penal Militar, por 
correspondência com os crimes descritos no 
art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, além de aumentar as suas respectivas 
penas, por isonomia com o Código Penal. 

Paes de Lira Pela aprovação deste e dos PLs 6.685/02 e 
3.946/04, apensados, com substitutivo. 

Aprovado o parecer, com 
complementação de voto. 

 
Encaminhado à CCP em 

18/5/10. 

38.  PL 6783/10 
Pastor Pedro 

Ribeiro 
Institui o Programa Nacional Disque 
Discriminação Religiosa. 

Fernando Marroni (Parecer 
Vencedor) 

Pela rejeição. 

Aprovado o parecer 
vencedor. 

 
Encaminhado à CCP em 

3/12/10. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER RESULTADO 

39.  PL 6847/10 Leo Alcântara 

Altera o Decreto-Lei nº 667, de 2  de julho de 
1969, para permitir que os Estados e Distrito 
Federal criem em suas polícias militares e 
corpos de bombeiros militares os quadros de 
oficiais e praças temporários. 

Paes de Lira Pela aprovação, com substitutivo. 

Aprovado o parecer, 
contra o voto do Dep. 

Fernando Marroni. 
 

Encaminhado à CTASP 
em 3/12/10. 

40.  PL 6882/10 Eduardo Valverde 

Altera os artigos  1º e 2º da Lei nº 12.191 de 
13 de janeiro de 2010 que trata da anistia aos 
policiais e bombeiros militares punidos por 
participar de movimentos reivindicatórios. 

Laerte Bessa Pela aprovação, com sbstitutivo. 

Aprovado o parecer, 
contra o voto do Dep. 

Paes de Lira. 
 

Encaminhado à CREDN 
em 14/6/10. 

41.  PLP 330/06 
PLP 554/10 

Mendes Ribeiro 
Filho 

Dispõe sobre a aposentadoria do servidor 
público policial, nos termos do artigo 40, §4º, 
inciso III, da Constituição Federal, conforme 
redação da Emenda Constitucional, nº 47, de 
05 de julho de 2005. 

Marcelo Itagiba 

Pela aprovação deste, do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família, do 
Substitutivo da Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania e do PLP 554/10, 
apensado, com substitutivo. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CCP em 
24/11/10. 

42.  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 Pela rejeição. 

Aprovado o parecer. 
 

Encaminhado à CREDN 
em 8/7/10. 
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Tabela 1.1. Proposições Apreciadas na Comissão – Ap ensadas 

Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA OBSERVAÇÃO 

1.  PL 796/03 Adão Pretto Revoga o art. 70 da Lei nº 4.117, de 1962, extingüindo a pena de detenção para quem opera emissora de 
radiodifusão sem autorização oficial. Apensado ao PL 4549/98. 

2.  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. 

3.  PL 3946/04 Takayama 
Dispõe sobre crimes militares hediondos, e dá outras providências. 

Explicação: Altera o Decreto-Lei nº 1.001, de 1969. 
Apensado ao PL 6691/09. 

4.  PL 4197/08 Silvinho Peccioli Altera o Código Penal para modificar a interrupção da prescrição para o condenado fugitivo. Apensado ao PL 3842/08. 

5.  PL 4294/04 Edson Duarte 

Revoga o art. 183 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.  

Explicação: 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. 

6.  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. 

7.  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 outas providências. 

Apensado ao PL 4549/98. 

8.  PL 4808/98 Milton Mendes 

Concede anistia aos que cometeram infração à Lei nº 4.117, de 1962, nos casos em que especifica. 

Explicação: 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. 

9.  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. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA OBSERVAÇÃO 

10.  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. 

11.  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. 

12.  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. 

13.  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. 

14.  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. 

15.  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. 

16.  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. 

17.  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. 

18.  PL 6685/02 Mendes Ribeiro Filho Acrescenta o § 2º ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para equiparar aos crimes hediondos aqueles 
previstos na legislação penal militar, idênticos aos tipificados no Código Penal. 

Apensado ao PL 6691/09. 

19.  PL 6725/10 Inocêncio Oliveira 
Acrescenta inciso IX ao art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir entre as incumbências dos 
estabelecimentos de ensino a promoção de medidas de conscientização, prevenção e combate à violência nas 
escolas. 

Apensado ao PL 5369/09. 

20.  PLP 554/10 Poder Executivo Regulamenta o inciso II do § 4º do art. 40 da Constituição, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial 
a servidores públicos que exerçam atividade de risco. Apensado ao PLP 330/06. 
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Tabela 2. Outras Saídas 

Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR OBSERVAÇÃO ENCAMINHAMENTO 

1. 

PL 179/03 
PL 2159/07 
PL 4688/09 
PL 5863/09 
PL 6394/09 

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 Novo despacho que determina a inclusão da 
CDHM, em 27/4/10. 

Encaminhado à CCP em 30/4/10. 

2. 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. 

William Woo Apensado ao PL 179/03. Encaminhado à CCP em 30/4/10. 

3. PL 4688/09 Capitão Assumção 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
equipamento de segurança para os 
profissionais de segurança pública. 

William Woo Apensado ao PL 179/03. Encaminhado à CCP em 30/4/10. 

4. 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. 

William Woo Apensado ao PL 179/03. Encaminhado à CCP em 30/4/10. 

5. PL 6217/09 Eliene Lima Concede anistia a policiais militares da 
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Perpétua Almeida Declarada a prejudicialidade pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados, em 3/2/10. Encaminhado à CCP em 11/3/10. 

6. 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. 

William Woo 
Apensado ao PL 4688/09, que está apensado 

ao PL 179/03. Encaminhado à CCP em 30/4/10. 

7. 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 
Novo despacho que determina a apensação do 
PL 6503/09 a este e a inclusão da CCTCI, em 

25/5/10. 
Encaminhado à CCP em 27/5/10. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR OBSERVAÇÃO ENCAMINHAMENTO 

8. PL 6493/09 Poder Executivo Dispõe sobre a organização e o 
funcionamento da Polícia Federal. 

Laerte Bessa Criada Comissão Especial em 2/3/10. Encaminhado à CCP em 19/4/10. 

9. PL 6503/09 Edmar Moreira Dispõe sobre medidas contra a prática de 
trotes telefônicos e dá outras providências. Gonzaga Patriota 

Novo despacho que determina a apensação 
deste ao PL 6441/09 e inclusão da CCTCI, em 

25/5/10. 
Encaminhado à CCP em 27/5/10. 

10. PL 6986/10 Fábio Faria 
Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.671, de 
15 de maio de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto de Defesa do Torcedor. 

William Woo 
Declarada a prejudicialidade pelo Presidente da 

Câmara dos Deputados, em 17/8/10. Encaminhado à CCP em 18/8/10. 

11. 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 
Aprovado requerimento de urgência no Plenário 

em 9/3/10. A matéria foi aprovada no mesmo 
dia, tendo sido encaminhada ao Senado. 

Encaminhado à CCP em 9/3/10. 
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Tabela 3. Proposições Pendentes de Apreciação na Co missão 

Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER SITUAÇÃO EM 31/12/10 

1.  PDC 2491/10 Paes de Lira 

Susta os efeitos da RESOLUÇÃO Nº 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2010 
que dispõe sobre a observância, pelos órgãos da Administração 
Pública, das decisões do Conselho Nacional de Políticas sobre 
Drogas - CONAD sobre normas e procedimentos compatíveis com o 
uso religioso da Ayahuasca e dos princípios deontológicos que o 
informa. 

Perpétua Almeida  Aguardando parecer. 

2.  PDC 3032/10 
Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa 

Nacional 

Aprova o Texto do Protocolo Adicional ao Acordo de Parceira e 
Cooperação entre o governo da República Federativa do Brasil e o 
governo da República Francesa com vistas à criação de um Centro 
de Cooperação Policial, celebrado em Brasília, em 7 de setembro de 
2009. 

  Aguardando designação. 

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

Pinto Itamaraty 
Pela aprovação do 

substitutivo do 
Senado Federal. 

Aguardando deliberação. 

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. 

  Aguardando designação. 

5.  

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 

PL 7937/10 

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. 

  Aguardando designação. 

6.  
PL 1341/07 

PL 3027/08 
Senado Federal 

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. 

  Aguardando designação. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA RELATOR PARECER SITUAÇÃO EM 31/12/10 

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

  Aguardando designação. 

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

João Campos  Aguardando parecer. 

9.  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. 

  Aguardando designação. 

10.  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. 

Guilherme Campos  Aguardando parecer. 

11. PL 2319/07 Senado Federal 

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

João Campos  Aguardando parecer. 

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

  Aguardando designação. 

13. 
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. 

Laerte Bessa 

Pela aprovação 
deste e do PL 

4.408/08, apensado, 
com substitutivo 

Aguardando deliberação. 

14. 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. 

15. 

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: revogando o dispositivo que estabelece a incomunicabilidade do 
preso. 

João Campos  Aguardando parecer. 

16. 
PL 3870/08 

PL 7073/10 
Pompeo de Mattos 

Altera o art. 6°, da Lei nº 10.826, de 22 de dezemb ro de 2003, 
compatibilizando tratamento entre carreiras específicas quanto ao 
uso de armas para defesa pessoal em decorrência da atividade. 

Guilherme Campos  Aguardando parecer. 

17. 
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 rejeição deste e 
pela aprovação do 
PL 6418/09, com 

substitutivo. 

Aguardando deliberação. 
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18. PL 3901/08 Sueli Vidigal 

Dispõe sobre os horários de funcionamento das delegacias de Polícia 
especializadas em atendimento à mulher. 

Explicação: Deverá oferecer atendimento ao público durante as vinte e quatro 
horas do dia, sete dias por semana. 

João Campos  Aguardando parecer. 

19. 

PL 3941/04 
PL 1010/07 
PL 5168/09 
PL 5041/05 
PL 5604/09 
PL 7170/10 

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

Carlos Sampaio  Aguardando parecer. 

20. PL 4158/08 William Woo Dispõe sobre a garantia da legítima defesa. Marcelo Itagiba Pela rejeição. Aguardando deliberação. 

21. PL 4501/08 Antonio Carlos Biscaia Acrescenta artigo ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
- Código Penal. 

  Aguardando designação. 

22. PL 4585/09 Carlos Bezerra Dispõe sobre a posse e a comercialização de gás pimenta e similares 
e dá outras providêncas. 

Guilherme Campos  Aguardando parecer. 

23. 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. 

24. 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  Aguardando parecer. 

25. 
PL 4941/09 
PL 4981/09 
PL 5522/09 

Eduardo da Fonte Estabelece pena aos usuários de drogas. João Campos  Aguardando parecer. 

26. 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. 

27. 

PL 5017/05 
PL 5570/05 
PL 7453/06 
PL 1702/07 
PL 4682/09 
PL 6545/06 
PL 6994/06 
PL 1022/07 

Cabo Júlio 
Inclui um Capítulo V-A, no Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
versando sobre garantias dos integrantes da polícia militar e dos 
corpos de bombeiros militar. 

Laerte Bessa  Aguardando parecer. 
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28. 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. 

Marcelo Melo Pela rejeição. Aguardando deliberação. 

29. 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 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 

Pela aprovação, 
com substitutivo, e 

pela rejeição da 
Emenda 1/09. 

Aguardando deliberação. 

30. 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. 

31. 
PL 5240/09 

PL 7368/10 
Manoel Junior Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução 

Penal, estabelecendo critérios para concessão de indulto. 
Laerte Bessa  Aguardando parecer. 

32. 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. 

33. 
PL 5618/05 
PL 7456/06 
PL 7741/10 

Durval Orlato Dispõe sobre a regulamentação da profissão de vigia e dá outras 
providências. 

Guilherme Campos  Aguardando parecer. 

34. 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. 

35. 
PL 5799/09 

PL 6399/09 
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 Tenorio 

Pela aprovação 
deste, com duas 
emendas, e pela 
rejeição do PL 

6399/09, apensado. 

Aguardando deliberação. 

36. PL 6001/09 Carlos Bezerra Estabelece a obrigatoriedade da existência de ala reservada a 
mulheres nas cadeias públicas. 

Domingos Dutra  Aguardando parecer. 

37. 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. 

  Aguardando designação. 
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38. PL 6125/09 Senado Federal 
Disciplina o uso de cassetetes e armas perfurocortantes pelos 
agentes de segurança pública, nas atividades de policiamento 
ostensivo, em todo território nacional. 

  Aguardando designação. 

39. 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. 

40. PL 6241/09 Renato Casagrande Autoriza a União a criar a Escola Nacional de Segurança Pública e 
Proteção Social. 

Guilherme Campos  Aguardando parecer. 

41. PL 6329/09 Capitão Assumção Cria requisito de conclusão de curso superior para ingresso na 
carreira dos militares estaduais. 

Paes de Lira Pela aprovação, 
com substitutivo. 

Aguardando deliberação. 

42. PL 6442/09 Capitão Assumção Dispõe sobre prerrogativas da reserva remunerada proporcional à 
pedido para bombeiros e policiais militares. 

João Campos  Aguardando parecer. 

43. 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. 

Givaldo Carimbão  Aguardando parecer. 

44. 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. 

Guilherme Campos Pela aprovação. Aguardando deliberação. 

45. PL 6578/09 Senado Federal Dispõe sobre as organizações criminosas, os meios de obtenção da 
prova, o procedimento criminal e dá outras providências. 

João Campos Pela aprovação. Aguardando deliberação. 

46. 
PL 6601/09 

PL 7361/10 
Alex Canziani 

Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do 
Desarmamento.  

Explicação da Ementa: Dispõe sobre registro para posse de arma de fogo. 

Guilherme Campos 

Pela aprovação 
deste e do PL 

7361/10, apensado, 
com substitutivo. 

Aguardando deliberação. 

47. PL 6628/09 Antonio Carlos Biscaia Altera o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código 
Penal Militar. 

Paes de Lira Pela aprovação, 
com substitutivo. 

Aguardando deliberação. 

48. PL 6629/09 Antônio Carlos Biscaia Altera o Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de 
Processo Penal Militar. 

Paes de Lira Pela aprovação, 
com substitutivo. 

Aguardando deliberação. 

49. 
PL 6699/09 
PL 6795/10 
PL 7058/10 

Duarte Nogueira Cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Marina Maggessi 

Pela rejeição deste e 
do PL 7058/10, 

apensado, e pela 
aprovação do PL 

6.795/10, apensado.  

Aguardando deliberação. 

50. PL 6726/10 Arnaldo Faria de Sá Dispõe sobre o acesso de autoridades às informações relativas à 
localização de aparelhos de telefonia celular. 

Laerte Bessa  Aguardando parecer. 
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51. PL 6746/10 Paes de Lira 

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. 

Explicação da Ementa: Autoriza militares ou policiais a adquirirem armas de 
porte, limitadas ao calibre 45, semiautomáticas, para defesa pessoal. 

Capitão Assumção  Aguardando parecer. 

52. PL 6793/10 Edigar Mão Branca Dispõe sobre a presença de Defensor Público em operações com 
barreiras policiais. 

Marcelo Melo Pela rejeição. Aguardando deliberação. 

53. PL 6908/10 Ratinho Júnior Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor. 

Marcelo Melo Pela rejeição. Aguardando deliberação. 

54. PL 6935/10 Fábio Faria 

Define o crime de Intimidação no Código Penal Brasileiro e dá outras 
providências. 

Explicação: Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, definindo como 
crime a intimidação ou bullying. 

Francisco Tenorio  Aguardando parecer. 

55. PL 6971/10 Milton Monti 

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. 

Explicação: Autoriza o porte de arma para colecionadores e atiradores. 

Guilherme Campos  Aguardando parecer. 

56. PL 6984/10 Nelson Goetten 
Dispõe sobre os benefícios e proteção aos acusados que tenham 
prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo 
criminal. 

Rubens Otoni  Aguardando parecer. 

57. 
PL 7008/10 

PL 7398/10 
William Woo Dispõe sobre o período de internação de adolescente que comete ato 

infracional grave. 
Laerte Bessa 

Pela aprovação 
deste e do PL 
7398/10, com 
substitutivo. 

Aguardando deliberação. 

58. 
PL 7085/10 

PL 7234/10 

Edmilson 
Valentim/Roberto 

Santiago 
Altera a Lei nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009. Guilherme Campos 

Pela aprovação 
deste, do PL 

7.234/10, apensado, 
e das Emendas ao 

Substitutivo do 
Relator 

apresentadas na 
CSPCCO nºs 1, 2 e 
3, com substitutivo. 

Aguardando deliberação. 

59. PL 7112/10 Gilmar Machado 
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o Pis/Pasep e da 
Cofins incidentes sobre operações com combustíveis destinados às 
forças policiais dos Estados e Municípios. 

William Woo 

Pela aprovação 
deste e da Emenda 

nº 1, apresentada na 
CSPCCO. 

Aguardando deliberação. 
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60. PL 7208/10 William Woo 

Altera os arts. 103, 108, 121, 122 e 123, da Lei n° 8.069, de 13 de 
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, dispondo sobre 
medidas de repressão aos atos infracionais graves e aos 
correspondentes aos crimes hediondos 

Capitão Assumção  Aguardando parecer. 

61. 
PL 7251/06 

PL 4211/08 
Poder Executivo 

Altera o art. 63 e parágrafo único da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984 – Lei de Execução Penal. 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. 

  Aguardando designação. 

62. PL 7309/10 Silas Câmara Dispõe sobre o direito de acesso gratuito dos órgãos de segurança 
ao rádio e à televisão, e dá outras providências. 

Laerte Bessa  Aguardando parecer. 

63. PL 7317/10 Jorge Tadeu Mudalen Acrescenta o art. 24-A à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que 
"Institui a Lei de Execução Penal" e dá outras providências. 

Perpétua Almeida  Aguardando parecer. 

64. PL 7350/10 Roberto Britto 
Altera a Lei nº 9.437/97, acrescentando disposição que atribui aos 
fabricantes de armas de fogo o encargo de imprimir o número de 
série, na superfícies interna e externa do produto. 

Guilherme Campos Pela rejeição. Aguardando deliberação. 

65. PL 7393/10 Marcelo Ortiz 
Proíbe a utilização de equipamento ou artifício que impeça ou dificulte 
a identificação e o reconhecimento do usuário em eventos sociais e 
políticos de massa, e impõe sanções para o seu descumprimento. 

Paes de Lira Pela aprovação, 
com substitutivo. 

Aguardando deliberação. 

66. 
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. 

67. PL 7457/10 Sueli Vidigal 
Dispõe sobre o desenvolvimento de política "antibullying" por 
instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, 
com ou sem fins lucrativos. 

Fernando Marroni  Aguardando parecer. 

68. PL 7484/10 Sueli Vidigal Institui a Semana Nacional de Combate às Drogas. Givaldo Carimbão  Aguardando parecer. 

69. PL 7496/10 Carlos Bezerra Altera dispositivos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 - 
Estatuto do Desarmamento. 

Enio Bacci  Aguardando parecer. 

70. PL 7528/10 Paes de Lira 
Altera a Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre 
a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos da Agência Brasileira 
de Inteligência - ABIN. 

Laerte Bessa  Aguardando parecer. 

71. PL 7529/10 Paes de Lira Altera o art. 26 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Fernando Marroni  Aguardando parecer. 

72. PL 7530/10 Paes de Lira Altera os art. 4º e 10 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Guilherme Campos  Aguardando parecer. 

73. PL 7610/10 Fernando Coruja e 
Cândido Vacarezza 

Altera o art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a fim de 
estabelecer penas diferenciadas para o tráfico de entorpecentes, de 
acordo com o grau de risco da substância. 

Laerte Bessa  Aguardando parecer. 
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74. PL 7742/10 Lindomar Garçon Autoriza os Agentes Penitenciários Federais e Estaduais a portarem 
arma fora do horário de expediente. 

  Aguardando designação. 

75. PL 7870/10 Fábio Faria 
Altera o art. 17 do Código de Processo Penal, e o art. 24 do Código 
de Processo Penal Militar, para dispor sobre vedações à divulgação 
das informações que especifica e dá providências correlatas. 

Capitão Assumção  Aguardando parecer. 

76. PL 7896/10 Procuradoria-Geral da 
República 

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, define crimes e dá outras 
providências, para permitir o porte de arma pelos agentes de 
segurança do Ministério Público da União.  

Domingos Dutra  Aguardando parecer. 

77. PL 7977/10 Comissão de Legislação 
Participativa 

Altera dispositivos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de 
Execução Penal. 

  Aguardando designação. 

78. PL 7993/10 Regis de Oliveira Dispõe sobre a confissão premiada.   Aguardando designação. 

79. 

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. 

80. 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 Pela rejeição. Aguardando deliberação. 

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 

Pela solicitação de 
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). 

Aguardando parecer. 
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Tabela 3.1. Proposições Pendentes de Apreciação na Comissão – Apensadas 

Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA OBSERVAÇÃO 

1.  
PL 1010/07 

PL 5168/09 
Moreira Mendes 

Altera dispositivos da Lei nº 10.826, de 2003 (Estatuto do Desarmamento). 

Explicação: 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. 

2.  PL 1017/07 Celso Russomanno Altera dispositivo da Lei n° 10.82 6, de 2003 (Estatuto do Desarmamento). Apensado ao PL 1332/03. 

3.  PL 1022/07 Celso Russomanno Dispõe sobre garantias para o exercício das atividades de segurança pública, visando a eficiência de suas atividades e 
dá outras providências. 

Apensado ao PL 5017/05. 

4.  PL 1702/07 Rodovalho Torna obrigatória a contratação de seguro de vida e de acidentes para os integrantes das Polícias Civil e Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

Apensado ao PL 5017/05. 

5.  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. 

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 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. 

9.  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. 

10.  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. 

11.  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. 

12.  PL 4682/09 Capitão Assumção Institui a obrigatoriedade de Seguro de Vida e de acidentes para os integrantes do órgãos de segurança pública da 
União, dos Estados e do Distrito Federal. 

Apensado ao PL 5017/05. 

13.  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. 

14.  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. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA OBSERVAÇÃO 

15.  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. 

16.  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. 

17.  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: Revogando o artigo que trata da incomunicabilidade do indiciado no inquérito policial. 

Apensado ao PL 3700/97. 

18.  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. 

19.  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. 

Apensadoao PL 4941/09. 

20.  PL 5570/05 Capitão Wayne Institui a obrigatoriedade de Seguro de Vida e de acidentes para os integrantes dos órgãos de segurança pública da 
União, dos Estados e do Distrito Federal. 

Apensado ao PL 5017/05. 

21.  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 3941/04. 

22.  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. 

23.  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. 

Apensado ao PL 5799/09. 

24.  PL 6418/09 Raul Jungmann Define os crimes de abuso de autoridade e dá outras providências. Apensado ao PL 3886/08. 

25.  PL 6545/06 Perpétua Almeida Dispõe sobre a concessão de indenização aos beneficiários de policiais civis, policiais militares e bombeiros militares 
falecidos em serviço. 

Apensado ao PL 5017/05. 

26.  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. 

27.  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. 

28.  PL 6795/10 Washington Luiz Cria o Cadastro Único de Pessoas Desaparecidas. Apensado ao PL 6699/09. 

29.  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. 

30.  PL 6994/06 Perpétua Almeida Concede indenização aos familiares de Policiais Federais mortos no exercício das suas atividades profissionais. Apensado ao PL 5017/05. 

31.  PL 7058/10 Paulo Roberto Pereira Cria o Cadastro de Pessoas Desaparecidas. Apensado ao PL 6699/09. 

32.  PL 7073/10 William Woo 
Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento. 

Explicação da Ementa: Consolida alguns aspectos atinentes à aquisição, registro e porte de arma de fogo, incluindo dispositivos acerca 
das armas de fogo de uso restrito. 

Apensado ao PL 3870/08. 
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Nº PROPOSIÇÃO AUTOR EMENTA OBSERVAÇÃO 

33.  PL 7170/10 Nelson Goetten Altera o art. 25 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para especificar os procedimentos para o aproveitamento 
das armas de fogo, acessórios e munição apreendidos. 

Apensado ao PL 3941/04. 

34.  PL 7234/10 Paulo Piau Altera os dispositivos da Lei nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil e dá 
outras providências. 

Apensado ao PL 7085/10. 

35.  PL 7284/06 Milton Monti Altera dispositivos da Lei n° 10.826, de 22 de deze mbro 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. 

36.  PL 7361/10 Pompeo de Mattos Altera o art. 5º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, permitindo a reabertura de prazos para recadastramento 
de armas de fogo e dá outras providências. 

Apensado ao PL 6601/09. 

37.  PL 7368/10 Geraldo Thadeu 
Acrescenta um parágrafo único ao artigo 70 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que "Institui a Lei de Execução 
Penal" para vincular o parecer do Conselho Penitenciário, nos casos em que se exige avaliação psiquiátrica, ao laudo 
sobre a saúde mental do preso. 

Apensado ao PL 5240/09. 

38.  PL 7398/10 Rita Camata Aumenta o prazo de internação em casos de atos infracionais que se equiparem aos crimes hediondos ou tráfico de 
entorpecentes. 

Apensado ao PL 7008/10. 

39.  PL 7453/06 Rose de Freitas Institui a obrigatoriedade de contratação de Seguro de Vida para os trabalhadores e funcionários de segurança, pública 
ou privada. 

Apensado ao PL 5017/05. 

40.  PL 7456/06 Milton Monti Dispõe sobre a regulamentação da atividade de Vigilante Noturno e Diurno Autônomo. Apensado ao PL 5618/05. 

41.  PL 7551/06 Paulo Lima Torna imprescritíveis e inafiançáveis os crimes praticados por grupos armados e associações criminosas. Apensado ao PL 7439/06. 

42.  PL 7741/10 Arnaldo Faria de Sá Dispõe sobre o reconhecimento da profissão de vigia autônomo e afins e da outras providências. Apensado ao PL 5618/05. 

43.  PL 7937/10 Celso Russomanno Destina o número telefônico 153 para chamadas gratuitas de emergência, exclusiva para as guardas municipais. Apensado ao PL 1332/03. 

44.  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. 

45.  PLP 254/07 William Woo Altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN). Aensado ao PLP 225/01. 

46.  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 

179 LAERTE BESSA 

Requer que esta Comissão requeira à Mesa que promova a revisão do 
despacho de distribuição do PLP nº 330/06 e o seu apensado PLP 554/10 para 
esta Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado analise 
o mérito das respectivas proposições. 

D 10/3/10 
Aprovado. 

Requerimento apresentado em 10/3/10. 

180 PAES DE LIRA Requer Audiência Pública para debater o PL 6553/2009. AP 10/3/10 
Aprovado. 

Audiência realizada em 8/4/10. 

181 ALBERTO FRAGA Requer Audiência Pública para debater o suposto esquema de crimes 
envolvendo a Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo. AP Não deliberado.  

182 GIVALDO CARIMBÃO 

Solicita constituição de uma Subcomissão Especial com o objetivo de discutir 
as medidas legislativas necessárias para a implementação de instrumentos de 
combate ao tráfico de substâncias entorpecentes e de apoio e recuperação ao 
usuário. 

SC 17/3/10 
Aprovado. Subcomissão instalada em 7/4/10. 

183 RAUL JUNGMANN Requer seja realizada reunião de Audiência Pública para discussão de uma 
nova política de combate às drogas. 

AP 24/3/10 
Aprovado. 

 

184 MARCELO ITAGIBA 
Requer a realização de audiência pública para debater sobre a defesa dos 
direitos e das garantias fundamentais nos casos de abuso de autoridades AP 

7/4/10 
Aprovado. Audiência realizada em 15/4/10. 

185 MARCELO ITAGIBA Requer a realização de audiência pública para debater sobre o uso da força ou 
de arma de fogo no exercício da atividade policial. 

AP 7/4/10 
Aprovado. 

Audiência realizada em 15/4/10. 

186 MARCELO ITAGIBA Requer a diligência que especifica junto à Mesa. D 
7/4/10 

Aprovado. Requerimento apresentado em 14/4/10. 

187 PAULO TEIXEIRA 

Requer que sejam convidados para Audiência Pública, confirmada para o dia 
08 de abril do corrente ano, os Senhores Romeu Tuma Júnior - Secretário 
Nacional de Justiça/MJ e José Robalinho Cavalcanti - Procurador da República 
no Distrito Federal, para "Debater sobre o Projeto de Lei nº 6.553/09". 

AP 7/4/10 
Aprovado. Audiência realizada em 8/4/10. 

188 PERPÉTUA ALMEIDA Requer a realização de audiência pública nesta Comissão para debater o voto 
eleitoral de presos provisórios. AP 14/4/10 

Aprovado. Audiência realizada em 13/5/10. 

189 RAUL JUNGMANN 
Requer seja realizada Audiência Pública Conjunta  com a Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias para debater prováveis alterações na legislação de 
execução penal. 

AP 
14/4/10 

Aprovado.  

190 LAERTE BESSA 

Requer a realização de Audiência Pública com a participação da Promotora de 
Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Maria José 
Miranda Pereira para debater a Lei nº 7210, de julho de 1984, que instituiu a 
Lei de Execução Penal. 

AP 14/4/10 
Aprovado. 
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Nº AUTOR EMENTA TIPO RESULTADO PROVIDÊNCIAS/OBSERVAÇÕES 

191 GIVALDO CARIMBÃO 

Solicita que seja realizada audiência pública para discutir sobre a situação 
atual do sistema penitenciário nacional, a construção das novas penitenciárias 
nos Territórios de Paz e os projetos de enfrentamento à criminalidade e ações 
sociais do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(Pronasci).  

AP 
28/4/10 

Aprovado com a inclusão do auxílio 
reclusão no tema da audiência. 

 

192 PAES DE LIRA Convite para representante da associação de oficiais para participar da 
audiência publica para debater a matéria. 

AP 14/4/10 
Aprovado. 

Audiência realizada em 15/4/10. 

193 MARCELO ITAGIBA 
Requer o convite de representante da OAB Nacional para participar da 
audiência pública para debater sobre a defesa dos direitos e das garantias 
fundamentais nos casos de abuso de autoridade. 

AP 14/4/10 
Aprovado. Audiência realizada em 15/4/10. 

194 
CAPITÃO ASSUMÇÃO E 

WILLIAM WOO 

Solicita que a  COMISSÃO SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME 
ORGANIZADO - CSPCCO requeira a inclusão da PEC nº 300, de 2008, que 
altera a redação do § 9º do art. 144 da Constituição Federal, na Ordem do Dia 
do Plenário da Câmara dos Deputados.  

OE 
14/4/10 

Aprovado com a inclusão da 
PEC 308/04. 

Requerimento apresentado em 14/4/10. 

195 MARCELO ITAGIBA 

Requer a realização de audiência pública para debater sobre as alterações do 
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, 
propostas na forma do PL nº 6.628, de 2009, com a participação do Exmo. Sr. 
Presidente do Superior Tribunal Militar, Ministro Carlos Alberto Soares. 

AP 

19/5/10 
Aprovado com a inclusão da 

Procuradora-Geral da Justiça Militar, 
Cláudia Márcia Ramalho Luz; de um 

representante do Ministério da 
Defesa; e de um representante da 
Ordem dos Advogados do Brasil - 

OAB. 

 

196 NELSON PELLEGRINO 

Requer seja convidado para audiência pública os senhores Luiz Paulo Teles 
Ferreira Barreto, Exm.º Sr. Ministro da Justiça e Ilm.º Sr. Paulo Roberto Yog de 
Miranda Uchôa,  Diretor da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas - 
SENAD, para debatermos o Programa de Ações Integradas na Prevenção ao 
Abuso de Drogas e Violência. 

AP 

19/5/10 
Aprovado, com a junção dos 

requerimentos nºs 183/10, 191/10 e 
196/10, para realização de uma única 

audiência pública em 1º/6/10. 

 

197 
PAES DE LIRA E PEDRO 

WILSON 

Requer Audiência Pública para debater a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 25 DE 
JANEIRO DE 2010 que dispõe sobre a observância, pelos órgãos da 
Administração Pública, das decisões do Conselho Nacional de Políticas sobre 
Drogas - CONAD sobre normas e procedimentos compatíveis com o uso 
religioso da Ayahuasca e dos princípios deontológicos que o informa. 

AP 

19/5/10 
Aprovado, com a inclusão do Dr. Jair 
Fagundes, Juiz Federal no Estado do 

Acre, Relator do Grupo 
Multidisciplinar de Trabalho 

Ayahuasca; André Cavalcante, Perito 
da Polícia Federal no Estado de 

Minas Gerais; e Luís Fernando Tófoli, 
Professor Adjunto da Faculdade de 

Medicina  da Universidade Federal do 
Ceará. 

Audiência realizada em 24 e 27/5/10. 

198 RAUL JUNGMANN 

Requer seja realizada Audiência Pública a fim de que sejam esclarecidas pela 
Polícia Federal e Exército Brasileiro as providências que estão sendo tomadas 
contra a presença das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - FARC - 
na região da Amazônia brasileira. 

AP 

9/6/10 
Aprovado, com a substituição do 

Exército brasileiro pelo Ministério da 
Defesa. 

 

199 PAES DE LIRA 
Requer inclusão de novo integrante para comparecer na audiência pública do 
dia 27/05/2010, na Comissão de Segurança Pública, para debater a Resolução 
nº 1, de 25 de janeiro de 2010". 

AP 
9/6/10 

Prejudicada a proposição, nos termos 
do artigo 164, I, do RICD. 
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200 LAERTE BESSA 

Requer seja convocado o Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, a prestar esclarecimentos sobre a impossibilidade de 
reestruturação das carreiras que compõem os quadros de pessoal da Polícia 
Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 

AP 
9/6/10 

Aprovado, alterando a convocação 
por convite. 

 

201 RAUL JUNGMANN 
Requer seja realizada reunião de Audiência Pública para discussão de uma 
nova política de combate às drogas. AP 

16/6/10 
Aprovado.  

202 LAERTE BESSA 

Requer seja convocado o Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, a prestar esclarecimentos sobre a impossibilidade de 
reestruturação das carreiras que compõem os quadros de pessoal da Polícia 
Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 

AP Não deliberado.  

203 LAERTE BESSA Requer a realização de um fórum de debates para discutir as técnicas 
utilizadas pelas polícias na elucidação de crimes. OE 10/11/10 

Aprovado.  

204 LAERTE BESSA 
Requer a realização de um fórum de debates para discutir diretrizes e ações de 
segurança pública para os eventos desportivos da Copa de 2014 e Olimpíadas 
de 2016. 

OE 
10/11/10 

Aprovado.  

205 MARCELO ITAGIBA 

Requer a inclusão do nome do Exmo. Sr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, 
Membro do Ministério Público Militar, no rol das autoridades a serem ouvidas 
na Audiência Pública a ser realizada "para debater sobre as alterações do 
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, 
propostas na forma do PL nº 6.628, de 2009, com a participação do Exmo. Sr. 
Presidente do Superior Tribunal Militar, Ministro Carlos Alberto Soares." 

AP 10/11/10 
Aprovado.  

206 RAUL JUNGMANN 

Solicita seja convocada a Sra. Antonia Aparecida Rodrigues dos Santos Neves 
para que preste esclarecimentos a esta Comissão, em audiência pública a ser 
designada, acerca da divulgação indevida de dados fiscais sigilosos do Sr. 
Eduardo Jorge Caldas Pereira. 

AP Não deliberado.  

207 RAUL JUNGMANN 

Solicita convocação de audiência pública para oitiva do Senhor Otacílio 
Cartaxo, Secretário da Receita Federal do Brasil, e das funcionárias Antonia 
Aparecida Silva e Adeilda Santos, envolvidas na quebra do sigilo fiscal de 
pessoas ligadas ao PSDB. 

AP Não deliberado.  

208 DOMINGOS DUTRA 
Requer, nos termos regimentais, o deslocamento conjunto de membros da 
Comissão de Segurança Pública e da Comissão  de Direitos Humanos  ao 
Estado do Maranhão. 

D Não deliberado.  

209 DOMINGOS DUTRA 

Requer a realização de Audiência Pública com o Secretário de Segurança do 
DF Dr. João Monteiro Neto, as Delegadas Mabel de Fátima e Deborah 
Menezes, o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional do 
Distrito Federal Francisco Caputo, e representantes do Ministério Publico, DR. 
Maurício Miranda, para discutir a investigação do crime da quadra 113 Sul. 

AP 
1/12/10 

Aprovado, contra o voto do Dep. 
Laerte Bessa. 

Audiência realizada em 16/12/10. 

210 LAERTE BESSA 
Requer autorização para envio de uma comitiva desta Comissão ao Estado do 
Rio de Janeiro para acompanhar as ações de Segurança Pública que estão 
sendo empreendidas naquela Unidade da Federação. 

OE 

1/12/10 
Aprovado, com a inclusão de visita à 
SENASP – Secretaria Nacional de 

Segurança Pública. 
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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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