Projetos sugeridos para o trabalho do GT SEGURANÇA PÚBLICA
Quem
solicitou

Projeto de
Lei
PL 3722/12

PL 8358/17

Alberto
Fraga
PL 9630/18

PL 9061/17

PL 2438/15
Alessandro
Molon
PL 997/11

Ementa

Autoria

Situação

Disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de armas de
fogo e munições, cominando penalidades e dando providências correlatas.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=541857

Rogério Peninha
Mendonça

PLEN – Pronto para
pauta

Altera o § 1º do art. 306 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal), para determinar o prazo de vinte e quatro horas
para a apresentação do preso à autoridade judicial, após efetivada sua prisão
em flagrante.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2148821
Altera o art. 25 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal) e o art. 44 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar), para dispor sobre a presunção de ameaça iminente do porte
ilegal e ostensivo de armas longas, como fuzis e metralhadoras.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2168458
altera a Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha, a Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2161897

Alberto Fraga

Apensado ao PL
8045/10 (Cod do Proc
Penal) Pronto p pauta
na Com Especial

Alberto Fraga

Apensado ao PL
7105/14 (CCJC –
Aguardando parecer –
Relator Rodrigo
Pacheco)

Alessandro
Molon

CCPCCP – Aguardando
parecer – Relator
Ronaldo Martins

institui o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens,
estabelece a sua avaliação e dá outras providências.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=1594295
altera a Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Armas - Sinarm, para obrigar, na marcação de fábrica, o uso de
"Chip" contendo os dados de identificação e segurança das armas de fogo.

CPI –
desaparecimento
Jovens Negros e
Pobres no Brasil
Duarte Nogueira

Comissão Especial do PL
2438/15 – Aguardando
parecer – Relatora
Rosangela Gomes
CCJC – Aguardando
Designação

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=498046

PL 4894/16

dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos órgãos de
Segurança Pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios em relação
a sua transparência e prestação de contas e cria a Lei de Acesso à Informação
na Segurança Pública – LAISP

Reginaldo Lopes

CCJC – Aguardando
Designação

Senado Federal –
João Capiberibe

MESA – para
distribuição

Comissão
Especial da Lei
Orgânica da
Segurança
Pública
Cabo Sabino

CFT – Aguardando
parecer – relator
Fernando Monteiro

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2081141
PEC 395/17

institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública.

PL 6662/16

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2166443
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Segurança Pública.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2120503

PL 9525/18

Altera à Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, que Institui a Lei de Execução
Penal, para determinar que o condenado a pena restritiva de liberdade, ou o
preso provisório, ressarcirá o Estado pelos eventuais gastos com munição e
reparação de danos em viaturas utilizadas na ação policial que acarretou em
sua condenação.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2167809

PL 9555/18

Altera redação de dispositivos da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, Lei
nº 12.850, de 02 de agosto de 2013, e da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990,
para reformular o conceito, tipificação e pena de associação a organização
criminosa, bem como qualificar como ato terrorista e crime hediondo
qualquer ato praticado por organização ou facção criminosa.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2167905

Cabo Sabino

Apensado ao PL
1353/99 – PLEN Pronto
para pauta

PL 4363/01

Estabelece normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias,
convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e dá outras
providências..

Poder Executivo

Apensado ao PL
6690/02 (PLEN – Pronto
para Pauta)

Cabo
Sabino

Capitão
Augusto

Apensado ao PL 704/95
(CCJC – Aguardando
Parecer – Relator
Jorginho Mello)

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=26946
PL 1949/07

PL 3532/15

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=365881
Altera o art. 59 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal. Veda a valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e da
personalidade do agente com fundamento na existência de inquéritos
policiais, processos criminais em andamento e condenações sem trânsito em
julgado, na fixação de pena pelo juiz.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2052985

Poder Executivo

Apensado ao PL
6690/02 (PLEN – Pronto
para Pauta)

Rubens Junior

Apensado ao PL
1519/2007 (PLEN –
Pronto para Pauta)

PL 7447/17

Dispõe sobre a escolta durante o transporte de explosivos, bem como o
controle de produção, estoque e uso.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2130114

Davidson
Magalhães

CSPCCO – Aguardando
Designação

PL 6482/16

Acrescente-se o inciso III, ao artigo 3º da Lei 10.201, de 14 de fevereiro de
2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP. Inclui
representante dos governadores dos Estados que fazem fronteira com outros
países no Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2117190

Moisés Diniz

CCJC – Aguardando
Designação

PL 7270/14

Regula a produção, a industrialização e a comercialização de Cannabis,
derivados e produtos de Cannabis, dispõe sobre o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas, cria o Conselho Nacional de Assessoria,
Pesquisa e Avaliação para as Políticas sobre Drogas, altera as leis nºs
11.343, de 23 de agosto de 2006, 8.072, de 25 de julho de 1990, e 9.294,
de 15 de julho de 1999 e dá outras providências.

Jean Wyllys

Apensado ao PL
7187/14 (MESA –
Aguardando criação de
Com Especial

Davidson
Magalhães

Jean Wyllys

Institui a Lei Geral da Polícia Civil e dá outras providências.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPropo
sicao=608833

PL 4373/16

Cria a Lei de Responsabilidade Político-Criminal. Estabelece a
necessidade de análise prévia do impacto social e orçamentário das
propostas legislativas que tratam de criação de novos tipos penais,
aumento de pena ou que tornem mais rigorosa a execução da pena.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPropo
sicao=2077166

Wadih Damous,
Chico Alencar

PLEN – Aguardando
deliberação de recurso

PRC
234/17

Altera o inciso X do art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados para incluir o requisito de análise dos aspectos financeiros e
orçamentários públicos quaisquer proposições legislativas que tratem
da criação de novos tipos penais, aumentem a pena cominada ou
tornem mais rigorosa a execução da pena, considerando a quantidade
de vagas necessárias no sistema prisional.

Jean Wyllys e
Wadih Damous

CCJC – Aguardando
parecer do Relator
Chico Alencar

Ivan Valente,
Chico Alencar,
Jean Wyllys,
Glauber Braga e
outros

MESA – Aguardando
despacho

João Campos,
Alberto Fraga e
Marcos Montes

CCJC – Pronto para
pauta

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPropo
sicao=2132498

PL 9762/18

Determina a implementação de Programa Social de Intervenção Social
para Prevenção à Violência - PISPV, pela União, em parceria com as
demais Unidades da Federação, nos territórios que registrarem altos
índices de violência ou que sejam objeto de operações de segurança
resultantes de intervenção federal ou de operações voltadas para a
Garantia de Lei e Ordem.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPropo
sicao=2169256

PL 5580/16
João
Campos

Modifica o art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 Código Penal. Confere ao Estado ferramenta normativa para restaurar a
segurança dos cidadãos viabilizando a segregação do convívio social de
indivíduos de alta periculosidade.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2088205

PL 7883/17

Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para
incluir o uso progresso da força na hipótese de exclusão de ilicitude e
especificar que a invasão injusta da propriedade configura causa de legítima
defesa.

Fausto Pinato

CCJC – Aguardando
parecer – Relator João
Campos

Capitão Augusto

Apensado ao PL
7197/02 – Pronto para
pauta na Comissão
Especial da Revisão das
Medidas SocioEducativas do ECA

Antonio Kandir

PLEN - Pronto para
Pauta o Substitutivo do
Senado Federal

Senado Federal –
Senador Renan
Calheiros

Aguardando
Constituição de
Comissão Especial

Julio Lopes

Apensado ao PL
1856/11 (CCJC –

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2141628
PL 922/15

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do
Adolescente. Inclui a medida de internação nos casos de prática de ato
infracional tipificado como crime hediondo.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=1188015

PL 0333/99

Altera e acrescenta artigos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula
direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. _EMENTA DO
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL: Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de
1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=15318

PL 9054/17
Júlio Lopes

PL 7167/17

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), o
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal), a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos),
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), a
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, e a Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2160836
Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para aumentar as penas
dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de

uso restrito, comércio ilegal de armas de fogo e tráfico internacional de arma
de fogo, e altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir esses
crimes no rol dos crimes hediondos.

Aguardando
Designação)

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2126168

PL 7683/14

Altera dispositivos da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, que Organiza a
Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares.
(Reforma da Justiça Militar)
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=618560

Superior Tribunal
Militar

PLEN – Pronto para
pauta

PL 9312/17

Altera o art. 243 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal, para possibilitar a expedição de mandado de busca e
apreensão domiciliar para perímetro determinado

Julio Lopes

Apensado ao PL
8045/10 (Cod do Proc
Penal) Pronto p pauta
na Com Especial

Goulart

Apensado ao PL 879/03
(PLEN- Pronto para
pauta)

Paulo Teixeira,
Fabio Trad,
Delegado

PLEN – Pronto para
pauta

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2165912
PL 5821/16

Estabelece a obrigatoriedade e os requisitos de instalação de câmeras
de vigilância em todo e qualquer meio de transporte de passageiros
públicos e privados, sejam terrestres, ferroviários ou hidroviários, bem
como, os procedimentos de controle, monitoramento on-line, gravação,
backup da vigilância de câmeras para captação e registro de imagens e
sons do exterior e interior dos meios de transportes.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPropo
sicao=2091764

Paulo
Teixeira
Paulo
Teixeira

PL 4471/12

Trata de procedimento de perícia, exame de corpo delito, necropsia e da
instauração de inquérito nos casos em que o emprego da força policial resultar
morte ou lesão corporal.

PL 2443/15

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=556267
Altera a lei que institui o SINESP, e torna obrigatória a publicação da taxa de
elucidação de crimes de forma padronizada e cria mecanismo punitivo aos
estados que coletaremos dados fora dos critérios estabelecidos em lei.

Protógenes e
outros
CPI – desaparec
Jovens Negros e
Pobres no Brasil

CFT – Aguardando
designação

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposic
ao=1594305
PL 4373/16

Cria a Lei de Responsabilidade Político-Criminal. Estabelece a necessidade de
análise prévia do impacto social e orçamentário das propostas legislativas que
tratam de criação de novos tipos penais, aumento de pena ou que tornem
mais rigorosa a execução da pena.

Waldih Damous e
Chico Alencar

PLEN - Aguardando
Deliberação de Recurso

Reginaldo Lopes

CCJC – Aguardando
Designação

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2077166
PL 4894/16

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos órgãos de
Segurança Pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios em relação
a sua transparência e prestação de contas e cria a Lei de Acesso à Informação
na Segurança Pública – LAISP
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2081141

PL 7479/14

Institui a Lei Geral da Perícia Oficial de Natureza Criminal e dá outras
providências. Altera a Decreto-lei nº 3.689, de 1941.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=613763

Maria do Rosário

Apensado ao PL
8045/10 (Cod do Proc
Penal) Pronto p pauta

PL 7582/14

Define os crimes de ódio e intolerância e cria mecanismos para coibi-los, nos
termos do inciso III do art. 1 o e caput do art. 5o da Constituição Federal, e dá
outras providências.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=616270

Maria do Rosário

CDHM – Aguardando
Designação

PL 7223/06

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, e a Lei nº
10.792, de 1º de dezembro de 2003, para criar o regime penitenciário de
segurança máxima.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=327891

Senado Federal –
Demóstenes
Torres

PLEN – Pronto para
Pauta

PL 7198/17

Altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a fim de instituir a declaração de
culpabilidade como condição para aplicação imediata de pena não privativa de
liberdade e a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, nos casos
que especifica.

Subtenente
Gonzaga

CCJC – Aguardando
parecer – Relator
Rodrigo Pacheco

Subtenente
Gonzaga

CSPCCO – Aguardando
Designação

Subtenente
Gonzaga

Apensado ao PL
8045/10 (Cod do Proc
Penal) Pronto p pauta

Subtenente
Gonzaga

Apensado ao PL
8045/10 (Cod do Proc
Penal) Pronto p pauta

Antonio Kandir

PLEN - Pronto para
Pauta o Substitutivo do
Senado Federal

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2126647
Subtenente PL 7921/17
Gonzaga

Trata da custódia do veículo utilizado no transporte de droga ilícita.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2142126

PL 8337/17

Inclui o § 1º no art. 312 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 Código de Processo Penal, para especificar as razões motivadoras da
expressão "ordem pública", para fins deste dispositivo.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2148667

PL 9549/18

Dá nova redação ao § 2º do art. 240 e o art. 244, ambos do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, para permitir a
busca pessoal investigativa e preventiva, nos casos e na forma que especifica.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2167892

Sugestões externas ao GT
Frente Parl PL 0333/99 Altera e acrescenta artigos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula
Mista em
direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. _EMENTA DO
Defesa da

Prop
Intelectual
e de
combate à
Pirataria
Superior
Tribunal
Militar

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL: Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de
1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

PL 7683/14

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=15318
Altera dispositivos da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, que Organiza a
Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares.

Superior Tribunal
Militar

PLEN – Pronto para
Pauta

Capitão Augusto

CCJC – Aguardando
designação

Nilda Gondim

PLEN – Pronto para
Pauta

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=618560
Conselho
Nacional
dos Corpos
de
Bombeiros
Militares
do Brasil

PL 4064/15
com
alterações
sugeridas

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 Território e do
Distrito Federal, e dá outras providências.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=2075290

PL 4923/13

Regula as ações de prevenção e proteção em casos de sinistros, emergências e
calamidades na área de segurança contra incêndio e pânico, e dá outras
providências.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao
=564570

