
1O PAPEL DO LEGISLATIVO NA SEGURANÇA PÚBLICA - 2016



2 O PAPEL DO LEGISLATIVO NA SEGURANÇA PÚBLICA - 2016

ÍNDICE

03

04

05

06

06

07

09

12

24

APRESENTAÇÃO

METODOLOGIA

PROJETOS DE LEI APRESENTADOS EM 2016 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO APRESENTADAS EM 2016 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

SENADO FEDERAL

LEIS PROMULGADAS EM 2016

MAIORES PROPOSITORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL 

A ATUAÇÃO DA CSPCCO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CONCLUSÃO 



3O PAPEL DO LEGISLATIVO NA SEGURANÇA PÚBLICA - 2016

APRESENTAÇÃO

Sem dúvida alguma, o ano de 2016 foi sui generis na história da política nacional. A 
grande instabilidade derivada das denúncias de corrupção associadas à Operação Lava 
Jato, conduzida pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal, sacudiu o país e 
obviamente teve profundo impacto no cenário político e nos trabalhos da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal.

Durante parte considerável de 2016, o debate parlamentar ficou restrito ao processo de 
impeachment aberto contra a ex-Presidente Dilma Rousseff, além de uma miríade de de-
lações e jogos políticos. Ao final do ano, o país contava com um novo Presidente da Repú-
blica, ao mesmo tempo em que um dos principais protagonistas do processo de impedi-
mento estava preso, o ex-Deputado Federal e ex-Presidente da Câmara Eduardo Cunha.

O pedido de impeachment redigido por Hélio Bicudo, Miguel Reale Junior e Janaina 
Paschoal foi aceito em dezembro de 2015. Desde então, até a conclusão do processo, o 
Supremo Tribunal Federal foi acionado inúmeras vezes para definir o rito de tramitação 
do impedimento, gerando uma série de atritos entre o parlamento e o tribunal. A con-
dução heterodoxa do rito pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, sob a lideran-
ça de Eduardo Cunha, ensejou uma série de revisões judiciais das decisões tomadas na 
Câmara dos Deputados ao longo do processo, aumentando ainda mais a instabilidade 
de um processo naturalmente traumático.

Entre março de 2016, quando a Câmara elegeu os membros da comissão especial que 
analisaria preliminarmente o pedido de impeachment, e 31 de agosto daquele ano, quan-
do o Senado Federal condenou Dilma Rousseff - por crime de responsabilidade fiscal - à 
perda do mandato presidencial, por 61 votos a 20, o processo político nacional orbitou 
quase que exclusivamente em torno deste tema. Isso, obviamente, teve profundo impac-
to na produção legislativa federal e, em consequência, ao objeto deste estudo.

O presente Papel do Legislativo na Segurança Pública - Análise da atuação do Con-
gresso Nacional em 2016 dá continuidade à série de estudos que o Instituto Sou da Paz 
vem realizando desde 2014, buscando compreender como a Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal vêm atuando para fazer frente ao crônico problema de segurança 
pública enfrentado pelo país há mais de 30 anos. Ao longo destes estudos,  buscamos 
identificar tendências políticas, quais os temas majoritariamente debatidos pelos par-
lamentares, quais soluções buscam dar à insegurança enfrentada pela população, seja 

nas cidades ou no campo, e quem são os deputados federais e senadores que vêm lideran-
do este debate. Como já afirmamos no estudo publicado em 2016, é fundamental notar que 
quantidade não pode ser comparada à qualidade.

Da mesma forma que a publicação anterior, o presente estudo busca apresentar: 

1. Projetos de Lei e Propostas de Emenda à Constituição apresentados em 2016 na Câmara dos Deputados; 

2. Projetos de Lei e Propostas de Emenda à Constituição apresentados em 2016 no Senado Federal;

3. Normas promulgadas em 2016;

4. Maiores propositores na área de Segurança Pública e Justiça Criminal; 

5. Projetos analisados na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da 
Câmara dos Deputados. 

Entretanto, diferentemente do estudo precedente, neste ano não haverá uma análise mais 
profunda a exemplo da seção “Análise do processo legislativo em matéria de segurança públi-
ca e justiça criminal”, que integrava a publicação de 2016, considerando que os debates legis-
lativos no ano passado estiveram associados, em grande parte, ao processo de impedimento 
da ex-Presidente da República.
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METODOLOGIA

A exemplo do estudo publicado em 2016, os websites da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal foram as fontes utilizadas para a pesquisa.
 
Na Câmara dos Deputados, a busca focou os Projetos de Lei (PLs) e as Propostas de 
Emenda à Constituição (PECs) apresentadas em 2016. Na aba “atividade legislativa”, 
acessa-se a seção “projetos de lei e outras proposições”, optando-se pelo mecanismo 
de busca avançada. Para se obter a totalidade de PLs e PECs apresentados em 2016, 
utilizou-se o campo “identificação – data de apresentação”, inserindo como data ini-
cial “01/01/2016” e como data final “31/12/2016”. Para a busca das leis sanciona-
das no ano de 2016, utilizou-se a seção “atividade legislativa” na página principal, 
e após, a aba “legislação”. As palavras-chave utilizadas para realizar a busca foram: 
“segurança”; “polícia”; “armas”; “penal”; “criminal”; “crime”; “explosivos”; “peniten-
ciária”; “violência”; “drogas”; “homicídios” e “vítima”, inseridas no campo “qualquer 
uma destas palavras/assunto”, limitando a busca para propostas apresentadas em 
2016. Para a análise dos projetos apreciados pela Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados (CSPCCO), utilizamos o re-
latório de atividades do ano de 2016 disponibilizado no sítio eletrônico da comissão.

Já o sítio do Senado Federal apresenta um mecanismo de busca diferente. Também 
concentrando a busca apenas em projetos apresentados em 2016, foram seleciona-
das as categorias “Direito Penal e Processual Penal”; “Segurança Pública”; “Família, 
proteção a crianças, adolescentes, mulheres e idosos”; “militares dos Estados, DF e 
Territórios”; e “Direitos humanos e minorias”, restringindo-se a busca para os Proje-
tos de Lei do Senado – PLS, para que os resultados indicassem apenas as propostas 
com origem no próprio Senado. Uma vez obtidos os PL, PLS e PEC da forma descrita 
acima, os projetos que não guardavam relação com as matérias pesquisadas foram 
excluídos. Após esta primeira consolidação do banco de dados, passamos à classifica-
ção das propostas legislativas em tramitação, excluindo os projetos retirados pelo au-
tor ou arquivados. As categorias utilizadas para a apresentação dos resultados encon-
trados buscaram manter – em maior parte – os termos designados na pesquisa que 
deu origem à presente série de análise: “O papel do Legislativo na segurança pública: 
análise da atuação da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados em 
2015”. Na presente edição, foi criada a categoria “políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da segurança pública”, que uniu as categorias anteriores “fi-
nanciamento da segurança pública” e “programas de segurança pública”, com o obje-
tivo de agrupar projetos que buscam criar políticas criminais, de alteração mais subs-
tancial na legislação penal, e propostas que tratam da gestão da segurança pública e 
de seu financiamento. Já as categorias “imputabilidade penal (redução)” e “crime de 

responsabilidade (autoridades)”, presentes na edição anterior, foram excluídas neste 
ano por não ter sido encontrado um número expressivo de projetos que pudessem 
ser classificados nestes termos.

Muitas propostas englobam mais de um tema, e buscou-se identificar aquele que foi 
considerada preponderante para proceder à classificação. Na medida do possível, deu-se 
destaque a subtemas como “política de armas”, “política de drogas“ e “violência contra a 
mulher” naqueles projetos que foram classificados em “outras categorias”.

Assim, as propostas legislativas foram classificadas da seguinte forma: (I) polícia, para 
projetos que tratam tanto da carreira policial quanto os que regulam suas atividades, 
e também buscam reformar o modelo de atuação das polícias; (II) aumento de pena, 
para projetos que buscam majorar penas para crimes já tipificados; (III) processo pe-
nal, que agrupa projetos que tratam do rito da persecução criminal; (IV) criminali-
zação de condutas, para projetos de lei que propõem criar novos crimes; (V) polí-
ticas criminais e programas de gestão e financiamento da segurança pública, que 
organiza projetos que alteram mais substancialmente a legislação penal, assim como 
aqueles que abordam normas de finanças públicas voltadas aos investimentos em 
segurança além de propostas que tratam da gestão de programas e ações na área; (VI) 
política de drogas, sobre propostas referentes à implantação e financiamento de po-
líticas de prevenção, proibição ou permissão do uso de drogas, além do atendimento 
a dependentes químicos; (VII) política de armas, em que constam projetos que dizem 
respeito ao uso de armas de fogo e de armas menos letais e das condições necessá-
rias para a posse e porte de armas; (VIII) vítimas, para os projetos que tratam sobre as 
vítimas da violência; (IX) segurança privada, vigilância eletrônica e videomonitora-
mento, projetos a respeito da atuação das empresas de segurança privada e também 
sobre novas tecnologias de vigilância; (X) execução penal, que agrupa projetos que 
tratam de direitos dos presos, do sistema prisional e seus egressos, mas também 
englobam propostas que tratam do cumprimento de medidas socioeducativas para 
crianças e adolescentes; e (XI) outros¸ para englobar os temas que não dispunham de 
ocorrências significativas a ponto de serem apresentados em categorias específicas, 
ainda que tratem de assuntos relevantes.
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PROJETOS DE LEI APRESENTADOS EM 2016 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MATÉRIAS TRATADAS NOS PLs 
Conforme mencionado, com o seques-
tro da pauta legislativa pelo processo de 
impeachment, o que se verifica em 2016 
é uma queda na produção legislativa na 
Câmara dos Deputados. Ao longo do ano, 
foram apresentados 1.726 projetos de 
lei a menos do que em 2015, totalizando 
2.536 projetos apresentados no período. 
Em relação às propostas que tratam de 
matérias de Segurança Pública e Justiça 
Criminal, também houve uma redução 
da ordem de 34,6%, com 478 projetos de 
lei apresentados ao longo de 2016 que 
tratam, de alguma forma, dos temas de 
interesse deste estudo.

A exemplo da metodologia adotada no 
estudo anterior, excluímos os projetos 
retirados ou devolvidos ao autor, os ar-
quivados e aqueles que se transforma-
ram em norma jurídica. Assim, restaram 
463 PLs, classificados da seguinte forma:

Em uma primeira análise, a conclusão inicial vai no mesmo sentido da-
quilo que já identificamos anteriormente: a maior parte dos projetos 
apresentados buscam o endurecimento penal, seja por meio da crimi-
nalização de uma nova conduta, ou seja, incorporando um novo tipo 
penal ao ordenamento jurídico (76 projetos); ou buscando aumentar 
a pena correspondente a um crime já previsto em lei (71 projetos). En-
tretanto, houve uma alteração quanto à terceira posição entre os temas 
mais prevalentes nos PLs apresentados em 2016, com as propostas que 
tratam de polícia (71 projetos) assumindo o segundo lugar na ordem de 
prevalência, empatado com os projetos que tratam do aumento de pena,  
com um acréscimo de 16,4% no número de projetos apresentados em 
relação ao ano anterior, ainda que produtividade total da Câmara dos 
Deputados tenha caído. Como já identificado no estudo anterior, o tema 
mais comum entre os projetos que tratam de Polícia se relacionam aos 
interesses corporativos da categoria, com 48 projetos de lei que tra-
tam de benefícios, programas assistenciais aos policiais e suas famílias 
ou regulamentação de gratificações e adicionais pecuniários. Chama a 
atenção, nesta subcategoria, a grande quantidade de projetos (13) que 
tratam da dimensão disciplinar ou penal-militar da atuação. São todos 
projetos que buscam alterar a justiça militar em relação a sua jurisdição 
sobre polícias. Destes projetos, a grande maioria (11) são de autoria do 
deputado Cabo Sabino (PR/CE), um de autoria do deputado Cabo Daciolo 
(PTdoB/RJ) e outro do deputado Esperidião Amin (PP/SC). Ainda em rela-
ção aos projetos que tratam de temas afetos à polícia, 18 (25,3%) tratam 
da atividade policial, especialmente definindo competências de atuação 
das polícias ou ampliando seus poderes no acesso a dados e autorizando 
ações policiais sem autorização judicial. 

Por fim, é relevante notar que, entre os projetos de lei que tratam de 
vítimas da violência, 50% se concentram na mulher vítima da violência, 
configurando uma subcategoria relevante. O fato talvez possa ser expli-
cado por uma maior visibilidade do tema, seja em redes sociais ou em 
meios de comunicação tradicionais, com diversas campanhas buscando 
aumentar a notificação e a denúncia de casos de violência contra a mu-
lher. Também, em março de 2015, foi promulgada a Lei nº 13.104/2015, 
que torna o feminicídio elemento qualificador do crime de homicídio, 
incluindo-o no rol de crimes hediondos.  
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SENADO FEDERAL 

No Senado Federal, foram apresentados 469 projetos de lei ao longo de 2016 e, da mesma forma 
que ocorreu na Câmara dos Deputados, houve uma redução de mais de 40% no número de pro-
jetos apresentados em comparação ao ano anterior. Da totalidade dos projetos, 80 se referem a 
matérias de Segurança Pública e à Justiça Criminal. 

Quanto às PECs interpostas no Senado Federal, em 2016 foram apresentadas 67 propostas, cem 
a menos que no ano anterior. Confirmando a tendência que já havia sido identificada em 2015, 
o número de PECs originárias do Senado que tratam de temas de Segurança Pública ou Justiça 
Criminal é extremamente baixo. No ano passado, apenas duas propostas relacionadas ao objeto 
deste estudo foram apresentadas. Delas, temos a PEC 14/2016, que busca criar Polícias Peniten-
ciárias, uma no nível federal e outras 27, uma para cada estado da Federação. Caso esta proposta 
seja aprovada, as polícias penitenciárias 
se ocupariam da segurança interna dos 
presídios e também da escolta de presos. 
Em sua justificativa, o texto, que é assina-
do por 28 Senadores de diferentes parti-
dos, indica que o objetivo é conferir “aos 
agentes penitenciários os direitos ineren-
tes à carreira policial” ao mesmo tempo 
em que ficam liberados “os policiais civis e 
militares das atividades de guarda e escol-
ta de presos”. Já a PEC 64/2016, também 
assinada por 28 senadores, tem como 
objetivo alterar o inciso XLII do art. 5º da 
Constituição Federal para tornar o crime 
de estupro inafiançável e imprescritível.

Quanto aos Projetos de Lei apresentados 
originariamente no Senado Federal, clas-
sificamos 70 propostas, na medida em 
que 10 delas foram retiradas pelo autor 
ou tiveram sua tramitação encerrada ao 
longo do ano. Os temas abordados por es-
tes projetos se dividem da seguinte forma:

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO APRESENTADAS EM 2016 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Em 2016, foram apresentadas 116 PECs na Câmara Federal, o que representa 
uma redução de 37,3% em comparação ao ano anterior. Nos temas de Justiça 
Criminal e Segurança Pública, foram 24 propostas, numa redução de 20% ao 
observado há um ano.

Da mesma forma que em 2015, o tema prevalente nas PECs apresentadas se re-
fere às polícias. Deve-se notar também a ausência de propostas que tratam de 
crime de responsabilidade ou relacionadas à idade mínima de imputabilidade 
penal, dois temas que representavam 14% das PECs apresentadas na Câmara 
dos Deputados em 2015.

Em duas categorias, “vítimas” e “políticas criminas e programas de gestão e 
financiamento da segurança pública”, também identificamos duas propostas 
que tratam da violência contra a mulher, uma para cada categoria. 

MATÉRIAS TRATADAS NAS PECS
MATÉRIAS TRATADAS NOS PLs 
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LEIS PROMULGADAS EM 2016

Ainda que, a exemplo de 2015, os projetos de lei que tratam do endurecimento penal, cri-
minalizando uma nova conduta ou aumentando a pena para um crime já existente, sejam 
majoritários, em 2016 vimos um aumento considerável de projetos que tratam do processo 
penal. Entre vários objetivos, há propostas que buscam alterar mecanismos de colaboração 
com a justiça, como a colaboração premiada, outros que tratam da divulgação pela imprensa 
de informações interceptadas pela Justiça, como gravações de conversas telefônicas, ou tra-
tam da corrupção praticada por agentes públicos, num claro indício da influência da Operação 
Lava Jato na produção legislativa. É importante notar que parte relevante dos investigados na 
operação é composta por parlamentares. 

Dentre os projetos marcados na categoria “outros”, há um que trata de armas de fogo e outro 
de política de drogas. Nas categorias “vítimas” e “aumento de pena” há cinco propostas que 
abordam questões relacionadas à violência praticada contra a mulher.

Ao longo do ano, 171 leis ordinárias 
foram sancionadas por ambos os Pre-
sidentes da República que exerceram 
a função em 2016. É interessante notar 
que, apesar da produtividade legisla-
tiva reduzida em razão do processo de 
impeachment, o número de leis pro-
mulgadas foi ligeiramente superior à 
quantidade de 2015 (167). Dentre as 
leis que entraram em vigor no ano pas-
sado, nove tratam de assuntos da Segu-
rança Pública e Justiça Criminal, o que 
representa apenas 5,26% da produção 
legislativa total. Em relação à proporção 
de leis em matéria de Segurança Públi-
ca e Justiça Criminal frente à totalidade 
das leis aprovadas, houve uma redução 
de 50% frente ao observado em 2015, o 
que indica que o tema foi ainda menos 
prevalente no processo legislativo do 
país, pelo menos em relação às leis que 
efetivamente entraram em vigor.

As leis sancionadas se organizam da se-
guinte forma quanto às matérias que 
analisamos aqui:

Dentre os novos textos que entraram em vigor, destacamos o impacto legisla-
tivo relacionado à realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Enquanto 
a Lei nº 13.351/2016 obriga a União a prestar apoio financeiro da ordem de 
R$ 2,9 bilhões para auxiliar o custeio de ações de Segurança Pública durante o 
período dos jogos, também temos a entrada em vigor da Lei nº 13.260/2016, 
que disciplina o terrorismo, as organizações terroristas e seus crimes asso-
ciados. Esta legislação causou grande polêmica, especialmente em setores 
da sociedade civil organizada, a partir do temor de que a nova legislação pu-
desse ser utilizada contra movimentos sociais e suas reivindicações políticas.

Por último, mencionamos a Lei nº 13.293/2016, que concedeu “anistia aos 
policiais e bombeiros militares que participaram de movimentos reivindica-
tórios por melhorias de vencimentos e condições de trabalho ocorridos entre 
o dia 1º de janeiro de 1997 e a data de publicação desta Lei, inclusive, nos 
Estados de Alagoas, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba, do 
Piauí, do Rio de Janeiro, de Rondônia, de Sergipe e do Tocantins” e os ocorri-
dos “entre a data de publicação da Lei nº 12.191, de 13 de janeiro de 2010, e 
a data de publicação desta Lei, inclusive, nos estados da Bahia, do Ceará, de 
Mato Grosso, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Roraima, de Santa 
Catarina, do Amazonas, do Pará, do Acre, de Mato Grosso do Sul, do Mara-
nhão, de Alagoas, do Rio de Janeiro, da Paraíba, do Paraná e do Distrito Fede-
ral.” Este diploma legal talvez tenha tido impacto nas futuras manifestações 
ocorridas no Espírito Santo e, em menor grau, no estado do Rio de Janeiro, no 
primeiro semestre de 2017. Ao longo do ano corrente, outros projetos foram 
apresentados com o objetivo de anistiar policiais e bombeiros militares que 
participaram dos movimentos de 2017.

MATÉRIAS TRATADAS NAS LEIS 
APROVADAS EM 2016 
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LEIS PROMULGADAS 2016
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MAIORES PROPOSITORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL 

Dos 513 Deputados Federais em exercício, apenas 196 apresentaram ao menos 
um projeto que trata do tema da Segurança Pública e da Justiça Criminal em 
2016, o que representa 38,2% dos parlamentares com assento na Câmara dos 
Deputados. Em relação aos dados de 2015, esta representação ficou ainda mais 
concentrada, pois naquele ano ao menos 46% dos deputados haviam proposto 
alguma iniciativa na área da Segurança Pública e Justiça Criminal.

Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, a concentração fica ain-
da mais relevante quando identificamos os parlamentares que mais apresentaram 
propostas ao longo de 2016. Como já identificado em 2015 e de forma absoluta-
mente coincidente, os 20 deputados federais que mais apresentaram projetos de lei 
relacionados aos temas de Segurança Pública e Justiça Criminal foram responsáveis 
por 42,9% do total de propostas (205 PLs), proporção idêntica à observada no ano 
anterior. Por outro lado, houve uma renovação quanto aos integrantes da lista dos 
20 parlamentares que apresentaram a maior quantidade de projetos: apenas oito 
integravam a lista no ano anterior. Entre os cinco que mais apresentaram projetos, 
três mantiveram sua posição. 

No Senado Federal a proporção foi um pouco maior. Dos 81 senadores, 47 
(58%) apresentaram ao menos um projeto de lei em 2016 que trata de Se-
gurança Pública e Justiça Criminal. Houve um acréscimo considerável se com-
pararmos com os dados de 2015, quando 48% dos Senadores apresentaram 
alguma proposta na matéria.

PROPORÇÃO DE DEPUTADOS QUE APRESENTARAM PROJETOS NA ÁREA 
DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL EM 2016

MAIORES PROPOSITORES NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROPORÇÃO DE SENADORES QUE APRESENTARAM PROJETOS NA 
ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL EM 2016
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Entre os cinco parlamentares que mais apresentaram projetos de lei na área da Segu-
rança Pública e Justiça Criminal em 2016, é interessante notar que Cabo Sabino (PR/
CE) e Alberto Fraga (DEM/DF) dedicam a maior parte de sua produção legislativa aos 
interesses corporativos policiais, especialmente os da Polícia Militar. Mais de 75% dos 
projetos apresentados pelo deputado Cabo Sabino tratam de assuntos ligados à Polícia, 
sendo que 1/3 entre esses projetos busca alterar a situação de policiais militares junto à 
Justiça Militar. Já Alberto Fraga, entre seus sete projetos englobados pelo tema “polícia” 
(25% do total de projetos que apresentou), tem cinco projetos associados a interesses 
corporativos e um (PL 4893/2016) que busca autorizar “o acesso irrestrito, pelos inte-
grantes das polícias militares, a todos os sistemas de informações sobre cidadãos, tais 

como: sistemas de identificação civil, sistema de identificação eleitoral, sistema de ca-
dastro de pessoa física entre outros, respeitados os direitos à vida privada”. É relevante 
um projeto que busca conferir tão grande poder a uma instituição policial sem que seja 
necessária a avaliação judicial.

Abaixo, apresentamos a divisão temática dos projetos apresentados pelos cinco maiores 
propositores da Câmara dos Deputados. O grupo é formado por três policiais (Sabino, 
Fraga e Delegado Waldir), um apresentador de TV e locutor (Francisco Floriano) e Rômu-
lo Gouveia, que ocupa cargos públicos há mais de 25 anos:

MAIORES PROPOSITORES NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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No Senado Federal, identificamos concentração ainda mais elevada. Apenas seis Senadores foram responsáveis por mais de 57% dos Projetos de Lei apresentados em 2016. A concentração 
ficou ainda maior desde 2015, quando 11 Senadores, ou 13,6% do total, foram responsáveis por 60,9% dos projetos. Abaixo, apresentamos estes parlamentares e os temas abordados em suas 
propostas:

MAIORES PROPOSITORES NO SENADO FEDERAL
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A ATUAÇÃO DA CSPCCO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Para completar esta análise da produção legislativa federal relativa a temas de Segurança 
Pública e Justiça Criminal, é fundamental investigar a comissão permanente da Câmara dos 
Deputados que é regimentalmente responsável por analisar projetos em tramitação que 
tratam destas matérias.

Ao longo de 2016, a CSPCCO analisou 97 Projetos de Lei, divididos nos seguintes temas:

Como se pode notar, os projetos que tratam de temas associados às forças policiais são ma-
joritários, correspondendo a 1/3 do total de projetos apreciados na comissão. Uma possível 
explicação talvez seja a grande presença de Deputados Federais oriundos de carreiras poli-
ciais entre os integrantes do colegiado, a exemplo do que temos identificado ao longo desta 
série de estudos: a sobre-representação de parlamentares que já integraram forças policiais 
no trato de projetos ligados à Segurança Pública e Justiça Criminal. 

Uma significativa maioria (69 projetos) foi relatada por apenas 15 membros de uma co-
missão formada por 54 parlamentares em 2016, entre suplentes e titulares. Este pequeno 
grupo foi responsável pela análise de pouco mais de 71,1% dos projetos que tramitaram na 
CSPCCO no último ano. Entre eles, a metade é composta por ex-policiais, e outros três são 
radialistas ou apresentadores de TV, profissionais que formam um subgrupo relevante entre 
aqueles que atuam no campo da Segurança Pública. 

Estes são os Deputados Federais que dominaram a relatoria da maior parte dos projetos que 
passaram na CSPCCO em 2016:

PRINCIPAIS PROJETOS APRECIADOS PELA CSPCCO EM 2016

PRINCIPAIS RELATORES NA CSPCCO EM 2016
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A seguir, apresentamos a totalidade de PLs analisados pela CSPCCO em 2016, classificados nas categorias utilizadas neste estudo.

1

PROJETO DE LEI AUTOR EMENTA MATÉRIA RELATOR RESULTADO NA COMISSÃO DATA DA VOTAÇÃO NA 
COMISSÃO

PL 745/15 Alberto Fraga Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.

Polícia Major Olimpio Aprovado 11/05/2016

PL 1354/15 Delegado Edson 
Moreira

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código 
Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que durante 

benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem 
rebeliões dentro das unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na 

Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Execução penal Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 1506/15 Ezequiel Fonseca
Institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado o regime aberto ou 

semiaberto, e dá outras providências.
Outros Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 583/15 Major Olimpio
Altera o art. 6º, do 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.

Polícia Alberto Fraga Aorovado, com substitutivo 11/05/2016

PL 704/15 Ronaldo Benedet Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho de 1994, e dá outras providencias Política de armas Alberto Fraga Aprovado, com emenda 11/05/2016

PL 716/15 Alberto Fraga Institui o estágio de estudantes de direito nas Polícias Civil e Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olimpio Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 735/11 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.

Polícia Alexandre Leite Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 1723/15 Major Olimpio

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
incluindo como causa de aumento de pena o emprego de arma ou de objeto 

perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, perfurocontundente, no crime 
de roubo, e dá outras providências.

Aumenta pena Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2684/15 CPICARCE Dispõe sobre o prazo para o julgamento de requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal.

Execução penal Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 8248/14 Flávia Morais Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias militares.

Polícia Cabo Daciolo Aprovado 18/05/2016

PL 2106/15 Capitão Augusto

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120 horas 

mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que 
especifica, e da outras providências.

Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2442/15 CPI JOVEM Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de 
julho como a data nacional de enfrentamento aos homicídios.

Outros Laura Carneiro Aprovado 18/05/2016

PL 2302/15 Cabo Sabino

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir que os guardas municipais, assim como 

os demais agentes de segurança pública, serão recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de 

condenação definitiva, na forma que indica.

Outros Capitão Augusto Aprovado 01/06/2016

PL 494/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 507/15 Major Olimpio
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
Polícia Capitão Augusto Aprovado, com emenda 01/06/2016

PL 857/15 Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e dá outras providências. Outros Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 1259/15 Alberto Fraga

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 7.479, de 02 junho de 1986; 

acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975.

Polícia Aluisio Mendes Aprovado 01/06/2016

PL 854/15 Conceição Sampaio Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha 
em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia.

Outros/violência contra a mulher Carmen Zanotto Aprovado 21/06/2016

PL 1359/11 Iracema Portella
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, definindo critérios para as 

diretrizes para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e utilização dos 
recursos.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Capitão Augusto Aprovado 21/06/2016

PL 2020/07 Elcione Barbalho Dispõe sobre normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. Outros Subtenente Gonzaga Aprovado 21/06/2016

PL 7885/14 Subtenente Gonzaga
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou 
função pública, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança 

pública.
Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 2252/15 Roberto Alves
Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e com a 
exploração sexual.

Outros/ Violência contra a mulher Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 2416/15 Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em vídeo das ações policiais. Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 3159/15 Vinicius Carvalho Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.

Aumenta pena Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 7422/14 Jair Bolsonaro

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 
1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma 

expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de 

policiamento ambiental.

Polícia Alberto Fraga Aprovado 21/06/2016

PL 469/15 Laerte Bessa
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para conferir tratamento mais rígido a crimes graves e dá outras 
providências.

Aumenta pena Major Olimpio Aprovado 06/07/2016

PL 4894/16 Reginaldo Lopes

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.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Silas Freire Aprovado 06/07/2016

PL 3458/15 Capitão Augusto Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos 
policiais e bombeiros militares o direito de transferência mediante permuta.

Polícia Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 3230/15 João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Hediondos. Aumenta pena Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 4893/16 Alberto Fraga Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para conceder 
acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos.

Polícia Rocha Aprovado 13/07/2016

PL 5283/16 Cabo Sabino
Assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local 

separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, 
investigada ou ré em processo penal.

Polícia Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 6050/13 Guilherme Mussi

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver sob investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado disparos com arma de fogo contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no exercício de suas atribuições, somente poderão sofrer 
possíveis punições e afastamentos se houver sentença penal condenatória oriunda 

do Poder Judiciário.

Polícia Delegado Éder Mauro Aprovado 13/07/2016

PL 7911/14 Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 2681/15 CPICARCE Exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Rejeitado 13/07/2016

PL 3695/15 Cabo Daciolo Concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na corporação militar realizado no ano de 1998

Polícia Capitão Augusto Aprovado 02/08/2016

PL 4535/16 Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homicídios. Vítimas Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 484/15 Carlos Manato
Proíbe a fabricação e comercialização de banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou comercializados no país.

Outros Eduardo Bolsonaro Aprovado, com substitutivo. 02/08/2016

PL 3201/15 Covatti Filho
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos 

apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 3853/15 Laudivio Carvalho Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Polícia (atividade policial) Rocha Aprovado 02/08/2016

PL 3875/15 Cabo Sabino Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre a segurança nos 
eventos esportivos profissionais

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 02/08/2016

PL 4467/16 Alberto Fraga Dispõe sobre a proibição aos Municípios que mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 4494/16 Major Olimpio Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto das 
Guardas Municipais

Outros Cabo Daciolo Aprovado 02/08/2016

PL 4627/16 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a revista privada.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
João Rodrigues Aprovado 02/08/2016
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1

PROJETO DE LEI AUTOR EMENTA MATÉRIA RELATOR RESULTADO NA COMISSÃO DATA DA VOTAÇÃO NA 
COMISSÃO

PL 745/15 Alberto Fraga Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.

Polícia Major Olimpio Aprovado 11/05/2016

PL 1354/15 Delegado Edson 
Moreira

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código 
Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que durante 

benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem 
rebeliões dentro das unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na 

Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Execução penal Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 1506/15 Ezequiel Fonseca
Institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado o regime aberto ou 

semiaberto, e dá outras providências.
Outros Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 583/15 Major Olimpio
Altera o art. 6º, do 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.

Polícia Alberto Fraga Aorovado, com substitutivo 11/05/2016

PL 704/15 Ronaldo Benedet Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho de 1994, e dá outras providencias Política de armas Alberto Fraga Aprovado, com emenda 11/05/2016

PL 716/15 Alberto Fraga Institui o estágio de estudantes de direito nas Polícias Civil e Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olimpio Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 735/11 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.

Polícia Alexandre Leite Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 1723/15 Major Olimpio

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
incluindo como causa de aumento de pena o emprego de arma ou de objeto 

perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, perfurocontundente, no crime 
de roubo, e dá outras providências.

Aumenta pena Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2684/15 CPICARCE Dispõe sobre o prazo para o julgamento de requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal.

Execução penal Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 8248/14 Flávia Morais Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias militares.

Polícia Cabo Daciolo Aprovado 18/05/2016

PL 2106/15 Capitão Augusto

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120 horas 

mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que 
especifica, e da outras providências.

Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2442/15 CPI JOVEM Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de 
julho como a data nacional de enfrentamento aos homicídios.

Outros Laura Carneiro Aprovado 18/05/2016

PL 2302/15 Cabo Sabino

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir que os guardas municipais, assim como 

os demais agentes de segurança pública, serão recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de 

condenação definitiva, na forma que indica.

Outros Capitão Augusto Aprovado 01/06/2016

PL 494/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 507/15 Major Olimpio
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
Polícia Capitão Augusto Aprovado, com emenda 01/06/2016

PL 857/15 Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e dá outras providências. Outros Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 1259/15 Alberto Fraga

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 7.479, de 02 junho de 1986; 

acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975.

Polícia Aluisio Mendes Aprovado 01/06/2016

PL 854/15 Conceição Sampaio Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha 
em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia.

Outros/violência contra a mulher Carmen Zanotto Aprovado 21/06/2016

PL 1359/11 Iracema Portella
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, definindo critérios para as 

diretrizes para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e utilização dos 
recursos.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Capitão Augusto Aprovado 21/06/2016

PL 2020/07 Elcione Barbalho Dispõe sobre normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. Outros Subtenente Gonzaga Aprovado 21/06/2016

PL 7885/14 Subtenente Gonzaga
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou 
função pública, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança 

pública.
Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 2252/15 Roberto Alves
Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e com a 
exploração sexual.

Outros/ Violência contra a mulher Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 2416/15 Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em vídeo das ações policiais. Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 3159/15 Vinicius Carvalho Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.

Aumenta pena Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 7422/14 Jair Bolsonaro

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 
1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma 

expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de 

policiamento ambiental.

Polícia Alberto Fraga Aprovado 21/06/2016

PL 469/15 Laerte Bessa
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para conferir tratamento mais rígido a crimes graves e dá outras 
providências.

Aumenta pena Major Olimpio Aprovado 06/07/2016

PL 4894/16 Reginaldo Lopes

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.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Silas Freire Aprovado 06/07/2016

PL 3458/15 Capitão Augusto Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos 
policiais e bombeiros militares o direito de transferência mediante permuta.

Polícia Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 3230/15 João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Hediondos. Aumenta pena Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 4893/16 Alberto Fraga Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para conceder 
acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos.

Polícia Rocha Aprovado 13/07/2016

PL 5283/16 Cabo Sabino
Assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local 

separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, 
investigada ou ré em processo penal.

Polícia Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 6050/13 Guilherme Mussi

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver sob investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado disparos com arma de fogo contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no exercício de suas atribuições, somente poderão sofrer 
possíveis punições e afastamentos se houver sentença penal condenatória oriunda 

do Poder Judiciário.

Polícia Delegado Éder Mauro Aprovado 13/07/2016

PL 7911/14 Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 2681/15 CPICARCE Exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Rejeitado 13/07/2016

PL 3695/15 Cabo Daciolo Concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na corporação militar realizado no ano de 1998

Polícia Capitão Augusto Aprovado 02/08/2016

PL 4535/16 Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homicídios. Vítimas Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 484/15 Carlos Manato
Proíbe a fabricação e comercialização de banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou comercializados no país.

Outros Eduardo Bolsonaro Aprovado, com substitutivo. 02/08/2016

PL 3201/15 Covatti Filho
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos 

apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 3853/15 Laudivio Carvalho Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Polícia (atividade policial) Rocha Aprovado 02/08/2016

PL 3875/15 Cabo Sabino Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre a segurança nos 
eventos esportivos profissionais

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 02/08/2016

PL 4467/16 Alberto Fraga Dispõe sobre a proibição aos Municípios que mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 4494/16 Major Olimpio Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto das 
Guardas Municipais

Outros Cabo Daciolo Aprovado 02/08/2016

PL 4627/16 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a revista privada.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
João Rodrigues Aprovado 02/08/2016
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PL 745/15 Alberto Fraga Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.

Polícia Major Olimpio Aprovado 11/05/2016

PL 1354/15 Delegado Edson 
Moreira

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código 
Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que durante 

benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem 
rebeliões dentro das unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na 

Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Execução penal Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 1506/15 Ezequiel Fonseca
Institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado o regime aberto ou 

semiaberto, e dá outras providências.
Outros Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 583/15 Major Olimpio
Altera o art. 6º, do 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.

Polícia Alberto Fraga Aorovado, com substitutivo 11/05/2016

PL 704/15 Ronaldo Benedet Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho de 1994, e dá outras providencias Política de armas Alberto Fraga Aprovado, com emenda 11/05/2016

PL 716/15 Alberto Fraga Institui o estágio de estudantes de direito nas Polícias Civil e Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olimpio Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 735/11 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.

Polícia Alexandre Leite Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 1723/15 Major Olimpio

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
incluindo como causa de aumento de pena o emprego de arma ou de objeto 

perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, perfurocontundente, no crime 
de roubo, e dá outras providências.

Aumenta pena Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2684/15 CPICARCE Dispõe sobre o prazo para o julgamento de requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal.

Execução penal Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 8248/14 Flávia Morais Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias militares.

Polícia Cabo Daciolo Aprovado 18/05/2016

PL 2106/15 Capitão Augusto

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120 horas 

mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que 
especifica, e da outras providências.

Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2442/15 CPI JOVEM Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de 
julho como a data nacional de enfrentamento aos homicídios.

Outros Laura Carneiro Aprovado 18/05/2016

PL 2302/15 Cabo Sabino

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir que os guardas municipais, assim como 

os demais agentes de segurança pública, serão recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de 

condenação definitiva, na forma que indica.

Outros Capitão Augusto Aprovado 01/06/2016

PL 494/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 507/15 Major Olimpio
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
Polícia Capitão Augusto Aprovado, com emenda 01/06/2016

PL 857/15 Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e dá outras providências. Outros Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 1259/15 Alberto Fraga

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 7.479, de 02 junho de 1986; 

acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975.

Polícia Aluisio Mendes Aprovado 01/06/2016

PL 854/15 Conceição Sampaio Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha 
em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia.

Outros/violência contra a mulher Carmen Zanotto Aprovado 21/06/2016

PL 1359/11 Iracema Portella
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, definindo critérios para as 

diretrizes para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e utilização dos 
recursos.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Capitão Augusto Aprovado 21/06/2016

PL 2020/07 Elcione Barbalho Dispõe sobre normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. Outros Subtenente Gonzaga Aprovado 21/06/2016

PL 7885/14 Subtenente Gonzaga
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou 
função pública, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança 

pública.
Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 2252/15 Roberto Alves
Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e com a 
exploração sexual.

Outros/ Violência contra a mulher Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 2416/15 Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em vídeo das ações policiais. Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 3159/15 Vinicius Carvalho Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.

Aumenta pena Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 7422/14 Jair Bolsonaro

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 
1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma 

expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de 

policiamento ambiental.

Polícia Alberto Fraga Aprovado 21/06/2016

PL 469/15 Laerte Bessa
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para conferir tratamento mais rígido a crimes graves e dá outras 
providências.

Aumenta pena Major Olimpio Aprovado 06/07/2016

PL 4894/16 Reginaldo Lopes

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.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Silas Freire Aprovado 06/07/2016

PL 3458/15 Capitão Augusto Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos 
policiais e bombeiros militares o direito de transferência mediante permuta.

Polícia Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 3230/15 João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Hediondos. Aumenta pena Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 4893/16 Alberto Fraga Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para conceder 
acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos.

Polícia Rocha Aprovado 13/07/2016

PL 5283/16 Cabo Sabino
Assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local 

separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, 
investigada ou ré em processo penal.

Polícia Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 6050/13 Guilherme Mussi

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver sob investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado disparos com arma de fogo contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no exercício de suas atribuições, somente poderão sofrer 
possíveis punições e afastamentos se houver sentença penal condenatória oriunda 

do Poder Judiciário.

Polícia Delegado Éder Mauro Aprovado 13/07/2016

PL 7911/14 Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 2681/15 CPICARCE Exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Rejeitado 13/07/2016

PL 3695/15 Cabo Daciolo Concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na corporação militar realizado no ano de 1998

Polícia Capitão Augusto Aprovado 02/08/2016

PL 4535/16 Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homicídios. Vítimas Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 484/15 Carlos Manato
Proíbe a fabricação e comercialização de banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou comercializados no país.

Outros Eduardo Bolsonaro Aprovado, com substitutivo. 02/08/2016

PL 3201/15 Covatti Filho
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos 

apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 3853/15 Laudivio Carvalho Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Polícia (atividade policial) Rocha Aprovado 02/08/2016

PL 3875/15 Cabo Sabino Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre a segurança nos 
eventos esportivos profissionais

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 02/08/2016

PL 4467/16 Alberto Fraga Dispõe sobre a proibição aos Municípios que mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 4494/16 Major Olimpio Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto das 
Guardas Municipais

Outros Cabo Daciolo Aprovado 02/08/2016

PL 4627/16 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a revista privada.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
João Rodrigues Aprovado 02/08/2016
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PL 745/15 Alberto Fraga Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.

Polícia Major Olimpio Aprovado 11/05/2016

PL 1354/15 Delegado Edson 
Moreira

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código 
Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que durante 

benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem 
rebeliões dentro das unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na 

Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Execução penal Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 1506/15 Ezequiel Fonseca
Institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado o regime aberto ou 

semiaberto, e dá outras providências.
Outros Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 583/15 Major Olimpio
Altera o art. 6º, do 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.

Polícia Alberto Fraga Aorovado, com substitutivo 11/05/2016

PL 704/15 Ronaldo Benedet Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho de 1994, e dá outras providencias Política de armas Alberto Fraga Aprovado, com emenda 11/05/2016

PL 716/15 Alberto Fraga Institui o estágio de estudantes de direito nas Polícias Civil e Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olimpio Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 735/11 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.

Polícia Alexandre Leite Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 1723/15 Major Olimpio

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
incluindo como causa de aumento de pena o emprego de arma ou de objeto 

perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, perfurocontundente, no crime 
de roubo, e dá outras providências.

Aumenta pena Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2684/15 CPICARCE Dispõe sobre o prazo para o julgamento de requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal.

Execução penal Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 8248/14 Flávia Morais Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias militares.

Polícia Cabo Daciolo Aprovado 18/05/2016

PL 2106/15 Capitão Augusto

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120 horas 

mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que 
especifica, e da outras providências.

Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2442/15 CPI JOVEM Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de 
julho como a data nacional de enfrentamento aos homicídios.

Outros Laura Carneiro Aprovado 18/05/2016

PL 2302/15 Cabo Sabino

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir que os guardas municipais, assim como 

os demais agentes de segurança pública, serão recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de 

condenação definitiva, na forma que indica.

Outros Capitão Augusto Aprovado 01/06/2016

PL 494/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 507/15 Major Olimpio
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
Polícia Capitão Augusto Aprovado, com emenda 01/06/2016

PL 857/15 Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e dá outras providências. Outros Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 1259/15 Alberto Fraga

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 7.479, de 02 junho de 1986; 

acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975.

Polícia Aluisio Mendes Aprovado 01/06/2016

PL 854/15 Conceição Sampaio Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha 
em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia.

Outros/violência contra a mulher Carmen Zanotto Aprovado 21/06/2016

PL 1359/11 Iracema Portella
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, definindo critérios para as 

diretrizes para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e utilização dos 
recursos.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Capitão Augusto Aprovado 21/06/2016

PL 2020/07 Elcione Barbalho Dispõe sobre normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. Outros Subtenente Gonzaga Aprovado 21/06/2016

PL 7885/14 Subtenente Gonzaga
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou 
função pública, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança 

pública.
Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 2252/15 Roberto Alves
Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e com a 
exploração sexual.

Outros/ Violência contra a mulher Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 2416/15 Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em vídeo das ações policiais. Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 3159/15 Vinicius Carvalho Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.

Aumenta pena Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 7422/14 Jair Bolsonaro

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 
1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma 

expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de 

policiamento ambiental.

Polícia Alberto Fraga Aprovado 21/06/2016

PL 469/15 Laerte Bessa
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para conferir tratamento mais rígido a crimes graves e dá outras 
providências.

Aumenta pena Major Olimpio Aprovado 06/07/2016

PL 4894/16 Reginaldo Lopes

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.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Silas Freire Aprovado 06/07/2016

PL 3458/15 Capitão Augusto Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos 
policiais e bombeiros militares o direito de transferência mediante permuta.

Polícia Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 3230/15 João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Hediondos. Aumenta pena Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 4893/16 Alberto Fraga Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para conceder 
acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos.

Polícia Rocha Aprovado 13/07/2016

PL 5283/16 Cabo Sabino
Assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local 

separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, 
investigada ou ré em processo penal.

Polícia Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 6050/13 Guilherme Mussi

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver sob investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado disparos com arma de fogo contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no exercício de suas atribuições, somente poderão sofrer 
possíveis punições e afastamentos se houver sentença penal condenatória oriunda 

do Poder Judiciário.

Polícia Delegado Éder Mauro Aprovado 13/07/2016

PL 7911/14 Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 2681/15 CPICARCE Exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Rejeitado 13/07/2016

PL 3695/15 Cabo Daciolo Concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na corporação militar realizado no ano de 1998

Polícia Capitão Augusto Aprovado 02/08/2016

PL 4535/16 Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homicídios. Vítimas Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 484/15 Carlos Manato
Proíbe a fabricação e comercialização de banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou comercializados no país.

Outros Eduardo Bolsonaro Aprovado, com substitutivo. 02/08/2016

PL 3201/15 Covatti Filho
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos 

apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 3853/15 Laudivio Carvalho Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Polícia (atividade policial) Rocha Aprovado 02/08/2016

PL 3875/15 Cabo Sabino Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre a segurança nos 
eventos esportivos profissionais

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 02/08/2016

PL 4467/16 Alberto Fraga Dispõe sobre a proibição aos Municípios que mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 4494/16 Major Olimpio Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto das 
Guardas Municipais

Outros Cabo Daciolo Aprovado 02/08/2016

PL 4627/16 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a revista privada.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
João Rodrigues Aprovado 02/08/2016
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PL 745/15 Alberto Fraga Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.

Polícia Major Olimpio Aprovado 11/05/2016

PL 1354/15 Delegado Edson 
Moreira

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código 
Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que durante 

benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem 
rebeliões dentro das unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na 

Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Execução penal Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 1506/15 Ezequiel Fonseca
Institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado o regime aberto ou 

semiaberto, e dá outras providências.
Outros Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 583/15 Major Olimpio
Altera o art. 6º, do 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.

Polícia Alberto Fraga Aorovado, com substitutivo 11/05/2016

PL 704/15 Ronaldo Benedet Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho de 1994, e dá outras providencias Política de armas Alberto Fraga Aprovado, com emenda 11/05/2016

PL 716/15 Alberto Fraga Institui o estágio de estudantes de direito nas Polícias Civil e Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olimpio Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 735/11 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.

Polícia Alexandre Leite Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 1723/15 Major Olimpio

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
incluindo como causa de aumento de pena o emprego de arma ou de objeto 

perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, perfurocontundente, no crime 
de roubo, e dá outras providências.

Aumenta pena Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2684/15 CPICARCE Dispõe sobre o prazo para o julgamento de requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal.

Execução penal Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 8248/14 Flávia Morais Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias militares.

Polícia Cabo Daciolo Aprovado 18/05/2016

PL 2106/15 Capitão Augusto

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120 horas 

mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que 
especifica, e da outras providências.

Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2442/15 CPI JOVEM Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de 
julho como a data nacional de enfrentamento aos homicídios.

Outros Laura Carneiro Aprovado 18/05/2016

PL 2302/15 Cabo Sabino

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir que os guardas municipais, assim como 

os demais agentes de segurança pública, serão recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de 

condenação definitiva, na forma que indica.

Outros Capitão Augusto Aprovado 01/06/2016

PL 494/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 507/15 Major Olimpio
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
Polícia Capitão Augusto Aprovado, com emenda 01/06/2016

PL 857/15 Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e dá outras providências. Outros Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 1259/15 Alberto Fraga

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 7.479, de 02 junho de 1986; 

acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975.

Polícia Aluisio Mendes Aprovado 01/06/2016

PL 854/15 Conceição Sampaio Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha 
em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia.

Outros/violência contra a mulher Carmen Zanotto Aprovado 21/06/2016

PL 1359/11 Iracema Portella
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, definindo critérios para as 

diretrizes para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e utilização dos 
recursos.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Capitão Augusto Aprovado 21/06/2016

PL 2020/07 Elcione Barbalho Dispõe sobre normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. Outros Subtenente Gonzaga Aprovado 21/06/2016

PL 7885/14 Subtenente Gonzaga
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou 
função pública, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança 

pública.
Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 2252/15 Roberto Alves
Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e com a 
exploração sexual.

Outros/ Violência contra a mulher Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 2416/15 Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em vídeo das ações policiais. Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 3159/15 Vinicius Carvalho Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.

Aumenta pena Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 7422/14 Jair Bolsonaro

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 
1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma 

expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de 

policiamento ambiental.

Polícia Alberto Fraga Aprovado 21/06/2016

PL 469/15 Laerte Bessa
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para conferir tratamento mais rígido a crimes graves e dá outras 
providências.

Aumenta pena Major Olimpio Aprovado 06/07/2016

PL 4894/16 Reginaldo Lopes

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.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Silas Freire Aprovado 06/07/2016

PL 3458/15 Capitão Augusto Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos 
policiais e bombeiros militares o direito de transferência mediante permuta.

Polícia Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 3230/15 João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Hediondos. Aumenta pena Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 4893/16 Alberto Fraga Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para conceder 
acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos.

Polícia Rocha Aprovado 13/07/2016

PL 5283/16 Cabo Sabino
Assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local 

separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, 
investigada ou ré em processo penal.

Polícia Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 6050/13 Guilherme Mussi

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver sob investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado disparos com arma de fogo contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no exercício de suas atribuições, somente poderão sofrer 
possíveis punições e afastamentos se houver sentença penal condenatória oriunda 

do Poder Judiciário.

Polícia Delegado Éder Mauro Aprovado 13/07/2016

PL 7911/14 Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 2681/15 CPICARCE Exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Rejeitado 13/07/2016

PL 3695/15 Cabo Daciolo Concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na corporação militar realizado no ano de 1998

Polícia Capitão Augusto Aprovado 02/08/2016

PL 4535/16 Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homicídios. Vítimas Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 484/15 Carlos Manato
Proíbe a fabricação e comercialização de banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou comercializados no país.

Outros Eduardo Bolsonaro Aprovado, com substitutivo. 02/08/2016

PL 3201/15 Covatti Filho
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos 

apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 3853/15 Laudivio Carvalho Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Polícia (atividade policial) Rocha Aprovado 02/08/2016

PL 3875/15 Cabo Sabino Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre a segurança nos 
eventos esportivos profissionais

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 02/08/2016

PL 4467/16 Alberto Fraga Dispõe sobre a proibição aos Municípios que mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 4494/16 Major Olimpio Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto das 
Guardas Municipais

Outros Cabo Daciolo Aprovado 02/08/2016

PL 4627/16 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a revista privada.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
João Rodrigues Aprovado 02/08/2016
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PL 745/15 Alberto Fraga Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.

Polícia Major Olimpio Aprovado 11/05/2016

PL 1354/15 Delegado Edson 
Moreira

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código 
Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que durante 

benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem 
rebeliões dentro das unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na 

Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Execução penal Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 1506/15 Ezequiel Fonseca
Institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado o regime aberto ou 

semiaberto, e dá outras providências.
Outros Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 583/15 Major Olimpio
Altera o art. 6º, do 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.

Polícia Alberto Fraga Aorovado, com substitutivo 11/05/2016

PL 704/15 Ronaldo Benedet Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho de 1994, e dá outras providencias Política de armas Alberto Fraga Aprovado, com emenda 11/05/2016

PL 716/15 Alberto Fraga Institui o estágio de estudantes de direito nas Polícias Civil e Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olimpio Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 735/11 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.

Polícia Alexandre Leite Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 1723/15 Major Olimpio

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
incluindo como causa de aumento de pena o emprego de arma ou de objeto 

perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, perfurocontundente, no crime 
de roubo, e dá outras providências.

Aumenta pena Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2684/15 CPICARCE Dispõe sobre o prazo para o julgamento de requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal.

Execução penal Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 8248/14 Flávia Morais Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias militares.

Polícia Cabo Daciolo Aprovado 18/05/2016

PL 2106/15 Capitão Augusto

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120 horas 

mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que 
especifica, e da outras providências.

Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2442/15 CPI JOVEM Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de 
julho como a data nacional de enfrentamento aos homicídios.

Outros Laura Carneiro Aprovado 18/05/2016

PL 2302/15 Cabo Sabino

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir que os guardas municipais, assim como 

os demais agentes de segurança pública, serão recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de 

condenação definitiva, na forma que indica.

Outros Capitão Augusto Aprovado 01/06/2016

PL 494/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 507/15 Major Olimpio
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
Polícia Capitão Augusto Aprovado, com emenda 01/06/2016

PL 857/15 Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e dá outras providências. Outros Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 1259/15 Alberto Fraga

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 7.479, de 02 junho de 1986; 

acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975.

Polícia Aluisio Mendes Aprovado 01/06/2016

PL 854/15 Conceição Sampaio Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha 
em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia.

Outros/violência contra a mulher Carmen Zanotto Aprovado 21/06/2016

PL 1359/11 Iracema Portella
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, definindo critérios para as 

diretrizes para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e utilização dos 
recursos.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Capitão Augusto Aprovado 21/06/2016

PL 2020/07 Elcione Barbalho Dispõe sobre normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. Outros Subtenente Gonzaga Aprovado 21/06/2016

PL 7885/14 Subtenente Gonzaga
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou 
função pública, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança 

pública.
Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 2252/15 Roberto Alves
Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e com a 
exploração sexual.

Outros/ Violência contra a mulher Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 2416/15 Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em vídeo das ações policiais. Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 3159/15 Vinicius Carvalho Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.

Aumenta pena Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 7422/14 Jair Bolsonaro

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 
1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma 

expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de 

policiamento ambiental.

Polícia Alberto Fraga Aprovado 21/06/2016

PL 469/15 Laerte Bessa
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para conferir tratamento mais rígido a crimes graves e dá outras 
providências.

Aumenta pena Major Olimpio Aprovado 06/07/2016

PL 4894/16 Reginaldo Lopes

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.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Silas Freire Aprovado 06/07/2016

PL 3458/15 Capitão Augusto Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos 
policiais e bombeiros militares o direito de transferência mediante permuta.

Polícia Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 3230/15 João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Hediondos. Aumenta pena Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 4893/16 Alberto Fraga Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para conceder 
acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos.

Polícia Rocha Aprovado 13/07/2016

PL 5283/16 Cabo Sabino
Assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local 

separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, 
investigada ou ré em processo penal.

Polícia Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 6050/13 Guilherme Mussi

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver sob investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado disparos com arma de fogo contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no exercício de suas atribuições, somente poderão sofrer 
possíveis punições e afastamentos se houver sentença penal condenatória oriunda 

do Poder Judiciário.

Polícia Delegado Éder Mauro Aprovado 13/07/2016

PL 7911/14 Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 2681/15 CPICARCE Exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Rejeitado 13/07/2016

PL 3695/15 Cabo Daciolo Concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na corporação militar realizado no ano de 1998

Polícia Capitão Augusto Aprovado 02/08/2016

PL 4535/16 Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homicídios. Vítimas Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 484/15 Carlos Manato
Proíbe a fabricação e comercialização de banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou comercializados no país.

Outros Eduardo Bolsonaro Aprovado, com substitutivo. 02/08/2016

PL 3201/15 Covatti Filho
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos 

apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 3853/15 Laudivio Carvalho Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Polícia (atividade policial) Rocha Aprovado 02/08/2016

PL 3875/15 Cabo Sabino Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre a segurança nos 
eventos esportivos profissionais

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 02/08/2016

PL 4467/16 Alberto Fraga Dispõe sobre a proibição aos Municípios que mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 4494/16 Major Olimpio Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto das 
Guardas Municipais

Outros Cabo Daciolo Aprovado 02/08/2016

PL 4627/16 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a revista privada.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
João Rodrigues Aprovado 02/08/2016
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PL 745/15 Alberto Fraga Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.

Polícia Major Olimpio Aprovado 11/05/2016

PL 1354/15 Delegado Edson 
Moreira

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código 
Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que durante 

benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem 
rebeliões dentro das unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na 

Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Execução penal Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 1506/15 Ezequiel Fonseca
Institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado o regime aberto ou 

semiaberto, e dá outras providências.
Outros Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 583/15 Major Olimpio
Altera o art. 6º, do 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.

Polícia Alberto Fraga Aorovado, com substitutivo 11/05/2016

PL 704/15 Ronaldo Benedet Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho de 1994, e dá outras providencias Política de armas Alberto Fraga Aprovado, com emenda 11/05/2016

PL 716/15 Alberto Fraga Institui o estágio de estudantes de direito nas Polícias Civil e Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olimpio Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 735/11 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.

Polícia Alexandre Leite Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 1723/15 Major Olimpio

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
incluindo como causa de aumento de pena o emprego de arma ou de objeto 

perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, perfurocontundente, no crime 
de roubo, e dá outras providências.

Aumenta pena Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2684/15 CPICARCE Dispõe sobre o prazo para o julgamento de requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal.

Execução penal Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 8248/14 Flávia Morais Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias militares.

Polícia Cabo Daciolo Aprovado 18/05/2016

PL 2106/15 Capitão Augusto

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120 horas 

mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que 
especifica, e da outras providências.

Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2442/15 CPI JOVEM Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de 
julho como a data nacional de enfrentamento aos homicídios.

Outros Laura Carneiro Aprovado 18/05/2016

PL 2302/15 Cabo Sabino

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir que os guardas municipais, assim como 

os demais agentes de segurança pública, serão recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de 

condenação definitiva, na forma que indica.

Outros Capitão Augusto Aprovado 01/06/2016

PL 494/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 507/15 Major Olimpio
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
Polícia Capitão Augusto Aprovado, com emenda 01/06/2016

PL 857/15 Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e dá outras providências. Outros Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 1259/15 Alberto Fraga

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 7.479, de 02 junho de 1986; 

acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975.

Polícia Aluisio Mendes Aprovado 01/06/2016

PL 854/15 Conceição Sampaio Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha 
em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia.

Outros/violência contra a mulher Carmen Zanotto Aprovado 21/06/2016

PL 1359/11 Iracema Portella
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, definindo critérios para as 

diretrizes para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e utilização dos 
recursos.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Capitão Augusto Aprovado 21/06/2016

PL 2020/07 Elcione Barbalho Dispõe sobre normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. Outros Subtenente Gonzaga Aprovado 21/06/2016

PL 7885/14 Subtenente Gonzaga
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou 
função pública, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança 

pública.
Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 2252/15 Roberto Alves
Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e com a 
exploração sexual.

Outros/ Violência contra a mulher Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 2416/15 Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em vídeo das ações policiais. Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 3159/15 Vinicius Carvalho Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.

Aumenta pena Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 7422/14 Jair Bolsonaro

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 
1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma 

expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de 

policiamento ambiental.

Polícia Alberto Fraga Aprovado 21/06/2016

PL 469/15 Laerte Bessa
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para conferir tratamento mais rígido a crimes graves e dá outras 
providências.

Aumenta pena Major Olimpio Aprovado 06/07/2016

PL 4894/16 Reginaldo Lopes

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.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Silas Freire Aprovado 06/07/2016

PL 3458/15 Capitão Augusto Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos 
policiais e bombeiros militares o direito de transferência mediante permuta.

Polícia Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 3230/15 João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Hediondos. Aumenta pena Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 4893/16 Alberto Fraga Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para conceder 
acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos.

Polícia Rocha Aprovado 13/07/2016

PL 5283/16 Cabo Sabino
Assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local 

separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, 
investigada ou ré em processo penal.

Polícia Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 6050/13 Guilherme Mussi

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver sob investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado disparos com arma de fogo contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no exercício de suas atribuições, somente poderão sofrer 
possíveis punições e afastamentos se houver sentença penal condenatória oriunda 

do Poder Judiciário.

Polícia Delegado Éder Mauro Aprovado 13/07/2016

PL 7911/14 Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 2681/15 CPICARCE Exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Rejeitado 13/07/2016

PL 3695/15 Cabo Daciolo Concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na corporação militar realizado no ano de 1998

Polícia Capitão Augusto Aprovado 02/08/2016

PL 4535/16 Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homicídios. Vítimas Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 484/15 Carlos Manato
Proíbe a fabricação e comercialização de banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou comercializados no país.

Outros Eduardo Bolsonaro Aprovado, com substitutivo. 02/08/2016

PL 3201/15 Covatti Filho
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos 

apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 3853/15 Laudivio Carvalho Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Polícia (atividade policial) Rocha Aprovado 02/08/2016

PL 3875/15 Cabo Sabino Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre a segurança nos 
eventos esportivos profissionais

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 02/08/2016

PL 4467/16 Alberto Fraga Dispõe sobre a proibição aos Municípios que mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 4494/16 Major Olimpio Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto das 
Guardas Municipais

Outros Cabo Daciolo Aprovado 02/08/2016

PL 4627/16 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a revista privada.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
João Rodrigues Aprovado 02/08/2016
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PL 5090/16 Onyx Lorenzoni
Dá nova redação ao artigo 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, tipificando a 
conduta de proibição de importação para consumo pessoal, drogas sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
inalização de conduta/ política de d Pastor Eurico Aprovado 02/08/2016

PL 5362/16 Tenente Lúcio
Estabelece normas gerais para a tramitação eletrônica de documentos no âmbito das 
polícias civis, militares, federal, rodoviária federal, ferroviária federal e dos corpos 

de bombeiros militares.
Polícia Mauro Lopes Aprovado 02/08/2016

PL 5406/16 Veneziano Vital do 
Rêgo

Inclui um art. 41-H na Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Torcedor e dá outras providências, para tipificar a ausência de manifesto 

de embarque de passageiros em veículos que transportem torcidas organizadas.
Outros Aluísio Mendes Aprovado 02/08/2016

PL 5505/16 Rocha
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"
Política de armas Aluisio Mendes Aprovado 02/08/2016

PL 4471/16 Alberto Fraga Altera o Decreto-Lei Nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e dá 
outras providências.

Aumenta pena (militares) Laura Carneiro Aprovado 30/08/2016

PL 4372/16 Wadih Damous

Altera e acrescenta dispositivo à Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013 que "Define 
organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção 
da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei 

no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de 
maio de 1995; e dá outras providências".

Processo penal Delegado Edson Moreira Rejeitado 30/08/2016

PL 42/15 Sérgio Vidigal
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para reconhecer o direito de acesso ao 

atendimento policial especial ininterrupto como direito fundamental da mulher.
Vítima/Violência contra a mulher Subtenente Gonzaga Aprovado 31/08/2016

PL 4484/16 Weverton Rocha

Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, parra assegurar a transferência de 
recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP para os Municípios que 

sejam sedes de penitenciárias, colônias agrícolas, industriais ou similares, casas do 
albergado, centros de observação e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Subtenente Gonzaga Aprovado 31/08/2016

PL 2696/15 CPICARCE Institui o Centro de Monitoramento e Acompanhamento da Execução de Penas e 
Medidas Alternativas.

Execução penal Cabo Sabino Aprovado 13/09/2016

PL 3184/15 Alberto Fraga
Altera a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, que dispõe sobre a identificação 

criminal do civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da 
Constituição Federal.

Outros/ Identificação criminal Delegado Waldir Aprovado 13/09/2016

PL 4941/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal. Execução penal Jair Bolsonaro Aprovado 13/09/2016

PL 5618/16 Hildo Rocha Cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro Outros Carmen Zanotto Aprovado 13/09/2016

PL 1388/15 Rômulo Gouveia Torna obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência vítima de 
infrações penais em Registros de Ocorrências.

Vítima Vitor Valim Aprovado 20/09/2016

PL 4454/16 Alberto Fraga Cria o Batalhão Universitário da Polícia Militar do Distrito Federal. Polícia Delegado Edson Moreira Aprovado 20/09/2016

PL 4947/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006 Aumenta pena Ezequiel Teixeira Aprovado 20/09/2016

PL 924/15 Dâmina Pereira Obriga a instalação de detectores de metais na portaria de estádios e ginásios.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Ronaldo Martins Aprovado 18/10/2016

PL 1627/15 Alberto Fraga Altera a Lei n.º 10.486 de 04 de julho de 2002 Polícia Ademir Camilo Aprovado 18/10/2016

PL 482/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Pastor Eurico Aprovado 18/10/2016

PL 2026/15 Rodrigo de Castro Institui o Plano Nacional de Redução de Homicídios e dá providências correlatas.
Políticas criminais e programas de 

gestão e financiamento da 
segurança pública

Laerte Bessa Aprovado 18/10/2016

PL 2687/15 CPICARCE Estabelece que as instalações da penitenciária devem contar com equipamento 
eletrônico de captação de sinais ópticos e acústicos.

Execução penal/Segurança 
privada, vigilância eletrônica e 

videomonitoramento
Carlos Henrique Gaguim Aprovado 18/10/2016

PL 5394/13 Jorge Tadeu Mudalen

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro para proibir o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou 

qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais, 
públicos ou privados.

Outros Onyx Lorenzoni Aprovado 18/10/2016

PL 3376/15 Senado Federal - 
Marcelo Crivella

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o crime de posse ou porte 
ilegal de arma de fogo de uso restrito no rol dos crimes hediondos.

Política de armas/Aumenta pena Alexandre Baldy Aprovado 25/10/2016

PL 5934/16 Rômulo Gouveia
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para tornar obrigatória a avaliação de 

risco quando da necessidade da prestação de atenção à saúde de custodiados, fora 
dos estabelecimentos penais.

Execução penal Aluisio Mendes Aprovado 25/10/2016

PL 4246/15 Marcelo Belinati
Dispõe sobre a elaboração de estatí stica sobre a violência contra a pessoa idosa, 

objetivando promover a proteção das pessoas desta faixa etária na forma que 
especifica.

Vítima Hugo Leal (parecer 
vencedor)

Rejeitado 25/10/2016

PL 2310/15 Carlos Manato
Altera o inciso VII do § 2º do art. 121 e § 12 do art. 129, ambos do Decreto-Lei n. 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e o inciso I-A do art. 1º da Lei 8.072, de 25 

de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos).
Vítima/Aumenta pena Alexandre Leite Aprovado 25/10/2016

 PL 6052/16 Alberto Fraga Altera a Lei nº 7210/84, dispondo sobre execução de pena em estabelecimentos 
penais federais.

Processo penal Cabo Sabino Aprovado 25/10/2016

PL 7951/14 Renato Simões

Concede anistia, anula e revoga condenações, ações penais e inquéritos policiais 
contra pessoas e lideranças dos movimentos sociais, sindicais e estudantis que 

participaram de greves, ocupações de fábricas, ocupações de terras, ocupações de 
escolas, manifestações e atividades públicas, revoga a Lei de Segurança Nacional 

(LSN) e dá outras providências.

Outros/Anistia penal Laudivio Carvalho Rejeitado 25/10/2016

PL 1277/15 Luciano Ducci Altera o art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, para caracterizar como atos de 
improbidade administrativa as condutas que menciona.

Polícia (atividade policial) Subtenente Gonzaga Rejeitado 09/11/2016

PL 1671/15 Shéridan
Institui a realização de campanhas publicitárias no Rádio e na Televisão para 

combater o assédio moral (bullying) e o assédio moral virtual (cyberbullying) e dá 
outras providências.

Outros/ Combate ao bullying Alexandre Baldy Aprovado 09/11/2016

PL 5866/16 Cabo Sabino Dispõe sobre o tempo útil das viaturas policiais e de bombeiros. Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 09/11/2016

PL 5556/16 Cabo Sabino Faculta às polícias a aquisição de armamentos de indústrias nacionais ou do exterior. Polícia Major Olimpio Aprovado 16/11/2016

PL 5201/16 CPICIBER Altera a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, autorizando o uso dos recursos do Fistel 
por órgãos da polícia judiciária.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alexandre Baldy Aprovado 16/11/2016

PL 6 193/16 Cabo Sabino Concede anistia aos agentes penitenciários responsabilizados pelas rebeliões 
ocorridas no Estado do Ceará em maio de 2016.

Outros/anistia Vítor Valim Aprovado 30/11/2016

PL 7553/14 Marcos Rogério
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) para permitir a divulgação de imagem de criança e adolescente a quem se 
atribua ato infracional, e dá outras providências.

Outros João Rodrigues Aprovado 30/11/2016

PL 1530/15 Efraim Filho Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao contrabando, e dá outras 
providências.

Outros Arnaldo Faria de Sá Aprovado 30/11/2016

PL 5242/16 Delegado Edson Moreira Disciplina o fornecimento de dados captados por circuito fechado de televisão.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Alexandre Baldy Aprovado 30/11/2016

PL 1587/15 Major Olimpio
Altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa 

do Torcedor, revogando dispositivos que dispõem sobre torcida organizada, e dá 
outras providências.

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 13/12/2016

PL 4434/16 Àtila A. Nunes
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para determinar o cumprimento da pena 
por presos primários preferencialmente em estabelecimentos prisionais exclusivos e 

dá outras providências
Processo penal Delegado Edson Moreira Aprovado 13/12/2016

PL 5488/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 13.022 de 08 de agosto de 2014. Outros Paulo Freire Aprovado 13/12/2016

PL 5776/16 Cabo Sabino
Altera o art. 23 do Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para permitir que o 

policial militar fardado participe, como ouvinte, de manifestações de caráter político-
partidário.

Polícia Carlos Henrique Gaguim Aprovado 13/12/2016

PL 6199/16 Otavio Leite
Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para incluir os crimes atentatórios contra 

a vida de candidatos a cargos eletivos no rol de infrações penais passíveis de 
investigação pelo Departamento de Política Federal.

Polícia Alexandre Baldy Aprovado 13/12/2016

PL 6240/13 Senado Federal - Vital 
do Rêgo

Acrescenta art. 149-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), para tipificar o crime de desaparecimento forçado de pessoa, e acrescenta 

inciso VIII ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para considerar esse crime 
hediondo.

Criminalização de conduta Alexandre Leite Aprovado 13/12/2016

PL 4298/16 Rômulo Gouveia
Acrescenta um art. 27-A à Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, para estabelecer a 

obrigatoriedade de preenchimento de relatório de viagem, por parte do motorista 
do veículo coletivo de transporte de torcedores para atividades desportivas.

Outros Pedro Vilela Aprovado 13/12/2016
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PL 745/15 Alberto Fraga Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.

Polícia Major Olimpio Aprovado 11/05/2016

PL 1354/15 Delegado Edson 
Moreira

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código 
Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que durante 

benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem 
rebeliões dentro das unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na 

Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Execução penal Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 1506/15 Ezequiel Fonseca
Institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado o regime aberto ou 

semiaberto, e dá outras providências.
Outros Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 583/15 Major Olimpio
Altera o art. 6º, do 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.

Polícia Alberto Fraga Aorovado, com substitutivo 11/05/2016

PL 704/15 Ronaldo Benedet Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho de 1994, e dá outras providencias Política de armas Alberto Fraga Aprovado, com emenda 11/05/2016

PL 716/15 Alberto Fraga Institui o estágio de estudantes de direito nas Polícias Civil e Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olimpio Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 735/11 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.

Polícia Alexandre Leite Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 1723/15 Major Olimpio

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
incluindo como causa de aumento de pena o emprego de arma ou de objeto 

perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, perfurocontundente, no crime 
de roubo, e dá outras providências.

Aumenta pena Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2684/15 CPICARCE Dispõe sobre o prazo para o julgamento de requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal.

Execução penal Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 8248/14 Flávia Morais Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias militares.

Polícia Cabo Daciolo Aprovado 18/05/2016

PL 2106/15 Capitão Augusto

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120 horas 

mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que 
especifica, e da outras providências.

Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2442/15 CPI JOVEM Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de 
julho como a data nacional de enfrentamento aos homicídios.

Outros Laura Carneiro Aprovado 18/05/2016

PL 2302/15 Cabo Sabino

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir que os guardas municipais, assim como 

os demais agentes de segurança pública, serão recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de 

condenação definitiva, na forma que indica.

Outros Capitão Augusto Aprovado 01/06/2016

PL 494/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 507/15 Major Olimpio
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
Polícia Capitão Augusto Aprovado, com emenda 01/06/2016

PL 857/15 Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e dá outras providências. Outros Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 1259/15 Alberto Fraga

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 7.479, de 02 junho de 1986; 

acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975.

Polícia Aluisio Mendes Aprovado 01/06/2016

PL 854/15 Conceição Sampaio Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha 
em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia.

Outros/violência contra a mulher Carmen Zanotto Aprovado 21/06/2016

PL 1359/11 Iracema Portella
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, definindo critérios para as 

diretrizes para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e utilização dos 
recursos.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Capitão Augusto Aprovado 21/06/2016

PL 2020/07 Elcione Barbalho Dispõe sobre normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. Outros Subtenente Gonzaga Aprovado 21/06/2016

PL 7885/14 Subtenente Gonzaga
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou 
função pública, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança 

pública.
Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 2252/15 Roberto Alves
Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e com a 
exploração sexual.

Outros/ Violência contra a mulher Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 2416/15 Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em vídeo das ações policiais. Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 3159/15 Vinicius Carvalho Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.

Aumenta pena Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 7422/14 Jair Bolsonaro

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 
1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma 

expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de 

policiamento ambiental.

Polícia Alberto Fraga Aprovado 21/06/2016

PL 469/15 Laerte Bessa
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para conferir tratamento mais rígido a crimes graves e dá outras 
providências.

Aumenta pena Major Olimpio Aprovado 06/07/2016

PL 4894/16 Reginaldo Lopes

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.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Silas Freire Aprovado 06/07/2016

PL 3458/15 Capitão Augusto Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos 
policiais e bombeiros militares o direito de transferência mediante permuta.

Polícia Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 3230/15 João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Hediondos. Aumenta pena Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 4893/16 Alberto Fraga Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para conceder 
acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos.

Polícia Rocha Aprovado 13/07/2016

PL 5283/16 Cabo Sabino
Assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local 

separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, 
investigada ou ré em processo penal.

Polícia Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 6050/13 Guilherme Mussi

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver sob investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado disparos com arma de fogo contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no exercício de suas atribuições, somente poderão sofrer 
possíveis punições e afastamentos se houver sentença penal condenatória oriunda 

do Poder Judiciário.

Polícia Delegado Éder Mauro Aprovado 13/07/2016

PL 7911/14 Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 2681/15 CPICARCE Exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Rejeitado 13/07/2016

PL 3695/15 Cabo Daciolo Concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na corporação militar realizado no ano de 1998

Polícia Capitão Augusto Aprovado 02/08/2016

PL 4535/16 Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homicídios. Vítimas Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 484/15 Carlos Manato
Proíbe a fabricação e comercialização de banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou comercializados no país.

Outros Eduardo Bolsonaro Aprovado, com substitutivo. 02/08/2016

PL 3201/15 Covatti Filho
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos 

apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 3853/15 Laudivio Carvalho Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Polícia (atividade policial) Rocha Aprovado 02/08/2016

PL 3875/15 Cabo Sabino Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre a segurança nos 
eventos esportivos profissionais

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 02/08/2016

PL 4467/16 Alberto Fraga Dispõe sobre a proibição aos Municípios que mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 4494/16 Major Olimpio Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto das 
Guardas Municipais

Outros Cabo Daciolo Aprovado 02/08/2016

PL 4627/16 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a revista privada.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
João Rodrigues Aprovado 02/08/2016
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PL 745/15 Alberto Fraga Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.

Polícia Major Olimpio Aprovado 11/05/2016

PL 1354/15 Delegado Edson 
Moreira

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código 
Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que durante 

benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem 
rebeliões dentro das unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na 

Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Execução penal Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 1506/15 Ezequiel Fonseca
Institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado o regime aberto ou 

semiaberto, e dá outras providências.
Outros Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 583/15 Major Olimpio
Altera o art. 6º, do 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.

Polícia Alberto Fraga Aorovado, com substitutivo 11/05/2016

PL 704/15 Ronaldo Benedet Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho de 1994, e dá outras providencias Política de armas Alberto Fraga Aprovado, com emenda 11/05/2016

PL 716/15 Alberto Fraga Institui o estágio de estudantes de direito nas Polícias Civil e Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olimpio Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 735/11 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.

Polícia Alexandre Leite Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 1723/15 Major Olimpio

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
incluindo como causa de aumento de pena o emprego de arma ou de objeto 

perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, perfurocontundente, no crime 
de roubo, e dá outras providências.

Aumenta pena Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2684/15 CPICARCE Dispõe sobre o prazo para o julgamento de requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal.

Execução penal Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 8248/14 Flávia Morais Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias militares.

Polícia Cabo Daciolo Aprovado 18/05/2016

PL 2106/15 Capitão Augusto

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120 horas 

mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que 
especifica, e da outras providências.

Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2442/15 CPI JOVEM Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de 
julho como a data nacional de enfrentamento aos homicídios.

Outros Laura Carneiro Aprovado 18/05/2016

PL 2302/15 Cabo Sabino

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir que os guardas municipais, assim como 

os demais agentes de segurança pública, serão recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de 

condenação definitiva, na forma que indica.

Outros Capitão Augusto Aprovado 01/06/2016

PL 494/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 507/15 Major Olimpio
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
Polícia Capitão Augusto Aprovado, com emenda 01/06/2016

PL 857/15 Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e dá outras providências. Outros Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 1259/15 Alberto Fraga

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 7.479, de 02 junho de 1986; 

acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975.

Polícia Aluisio Mendes Aprovado 01/06/2016

PL 854/15 Conceição Sampaio Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha 
em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia.

Outros/violência contra a mulher Carmen Zanotto Aprovado 21/06/2016

PL 1359/11 Iracema Portella
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, definindo critérios para as 

diretrizes para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e utilização dos 
recursos.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Capitão Augusto Aprovado 21/06/2016

PL 2020/07 Elcione Barbalho Dispõe sobre normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. Outros Subtenente Gonzaga Aprovado 21/06/2016

PL 7885/14 Subtenente Gonzaga
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou 
função pública, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança 

pública.
Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 2252/15 Roberto Alves
Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e com a 
exploração sexual.

Outros/ Violência contra a mulher Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 2416/15 Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em vídeo das ações policiais. Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 3159/15 Vinicius Carvalho Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.

Aumenta pena Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 7422/14 Jair Bolsonaro

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 
1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma 

expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de 

policiamento ambiental.

Polícia Alberto Fraga Aprovado 21/06/2016

PL 469/15 Laerte Bessa
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para conferir tratamento mais rígido a crimes graves e dá outras 
providências.

Aumenta pena Major Olimpio Aprovado 06/07/2016

PL 4894/16 Reginaldo Lopes

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.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Silas Freire Aprovado 06/07/2016

PL 3458/15 Capitão Augusto Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos 
policiais e bombeiros militares o direito de transferência mediante permuta.

Polícia Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 3230/15 João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Hediondos. Aumenta pena Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 4893/16 Alberto Fraga Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para conceder 
acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos.

Polícia Rocha Aprovado 13/07/2016

PL 5283/16 Cabo Sabino
Assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local 

separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, 
investigada ou ré em processo penal.

Polícia Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 6050/13 Guilherme Mussi

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver sob investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado disparos com arma de fogo contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no exercício de suas atribuições, somente poderão sofrer 
possíveis punições e afastamentos se houver sentença penal condenatória oriunda 

do Poder Judiciário.

Polícia Delegado Éder Mauro Aprovado 13/07/2016

PL 7911/14 Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 2681/15 CPICARCE Exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Rejeitado 13/07/2016

PL 3695/15 Cabo Daciolo Concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na corporação militar realizado no ano de 1998

Polícia Capitão Augusto Aprovado 02/08/2016

PL 4535/16 Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homicídios. Vítimas Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 484/15 Carlos Manato
Proíbe a fabricação e comercialização de banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou comercializados no país.

Outros Eduardo Bolsonaro Aprovado, com substitutivo. 02/08/2016

PL 3201/15 Covatti Filho
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos 

apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 3853/15 Laudivio Carvalho Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Polícia (atividade policial) Rocha Aprovado 02/08/2016

PL 3875/15 Cabo Sabino Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre a segurança nos 
eventos esportivos profissionais

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 02/08/2016

PL 4467/16 Alberto Fraga Dispõe sobre a proibição aos Municípios que mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 4494/16 Major Olimpio Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto das 
Guardas Municipais

Outros Cabo Daciolo Aprovado 02/08/2016

PL 4627/16 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a revista privada.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
João Rodrigues Aprovado 02/08/2016
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PL 745/15 Alberto Fraga Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.

Polícia Major Olimpio Aprovado 11/05/2016

PL 1354/15 Delegado Edson 
Moreira

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código 
Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que durante 

benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem 
rebeliões dentro das unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na 

Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Execução penal Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 1506/15 Ezequiel Fonseca
Institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado o regime aberto ou 

semiaberto, e dá outras providências.
Outros Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 583/15 Major Olimpio
Altera o art. 6º, do 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.

Polícia Alberto Fraga Aorovado, com substitutivo 11/05/2016

PL 704/15 Ronaldo Benedet Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho de 1994, e dá outras providencias Política de armas Alberto Fraga Aprovado, com emenda 11/05/2016

PL 716/15 Alberto Fraga Institui o estágio de estudantes de direito nas Polícias Civil e Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olimpio Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 735/11 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.

Polícia Alexandre Leite Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 1723/15 Major Olimpio

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
incluindo como causa de aumento de pena o emprego de arma ou de objeto 

perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, perfurocontundente, no crime 
de roubo, e dá outras providências.

Aumenta pena Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2684/15 CPICARCE Dispõe sobre o prazo para o julgamento de requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal.

Execução penal Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 8248/14 Flávia Morais Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias militares.

Polícia Cabo Daciolo Aprovado 18/05/2016

PL 2106/15 Capitão Augusto

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120 horas 

mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que 
especifica, e da outras providências.

Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2442/15 CPI JOVEM Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de 
julho como a data nacional de enfrentamento aos homicídios.

Outros Laura Carneiro Aprovado 18/05/2016

PL 2302/15 Cabo Sabino

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir que os guardas municipais, assim como 

os demais agentes de segurança pública, serão recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de 

condenação definitiva, na forma que indica.

Outros Capitão Augusto Aprovado 01/06/2016

PL 494/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 507/15 Major Olimpio
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
Polícia Capitão Augusto Aprovado, com emenda 01/06/2016

PL 857/15 Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e dá outras providências. Outros Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 1259/15 Alberto Fraga

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 7.479, de 02 junho de 1986; 

acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975.

Polícia Aluisio Mendes Aprovado 01/06/2016

PL 854/15 Conceição Sampaio Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha 
em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia.

Outros/violência contra a mulher Carmen Zanotto Aprovado 21/06/2016

PL 1359/11 Iracema Portella
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, definindo critérios para as 

diretrizes para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e utilização dos 
recursos.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Capitão Augusto Aprovado 21/06/2016

PL 2020/07 Elcione Barbalho Dispõe sobre normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. Outros Subtenente Gonzaga Aprovado 21/06/2016

PL 7885/14 Subtenente Gonzaga
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou 
função pública, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança 

pública.
Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 2252/15 Roberto Alves
Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e com a 
exploração sexual.

Outros/ Violência contra a mulher Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 2416/15 Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em vídeo das ações policiais. Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 3159/15 Vinicius Carvalho Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.

Aumenta pena Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 7422/14 Jair Bolsonaro

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 
1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma 

expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de 

policiamento ambiental.

Polícia Alberto Fraga Aprovado 21/06/2016

PL 469/15 Laerte Bessa
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para conferir tratamento mais rígido a crimes graves e dá outras 
providências.

Aumenta pena Major Olimpio Aprovado 06/07/2016

PL 4894/16 Reginaldo Lopes

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.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Silas Freire Aprovado 06/07/2016

PL 3458/15 Capitão Augusto Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos 
policiais e bombeiros militares o direito de transferência mediante permuta.

Polícia Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 3230/15 João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Hediondos. Aumenta pena Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 4893/16 Alberto Fraga Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para conceder 
acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos.

Polícia Rocha Aprovado 13/07/2016

PL 5283/16 Cabo Sabino
Assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local 

separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, 
investigada ou ré em processo penal.

Polícia Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 6050/13 Guilherme Mussi

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver sob investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado disparos com arma de fogo contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no exercício de suas atribuições, somente poderão sofrer 
possíveis punições e afastamentos se houver sentença penal condenatória oriunda 

do Poder Judiciário.

Polícia Delegado Éder Mauro Aprovado 13/07/2016

PL 7911/14 Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 2681/15 CPICARCE Exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Rejeitado 13/07/2016

PL 3695/15 Cabo Daciolo Concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na corporação militar realizado no ano de 1998

Polícia Capitão Augusto Aprovado 02/08/2016

PL 4535/16 Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homicídios. Vítimas Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 484/15 Carlos Manato
Proíbe a fabricação e comercialização de banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou comercializados no país.

Outros Eduardo Bolsonaro Aprovado, com substitutivo. 02/08/2016

PL 3201/15 Covatti Filho
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos 

apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 3853/15 Laudivio Carvalho Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Polícia (atividade policial) Rocha Aprovado 02/08/2016

PL 3875/15 Cabo Sabino Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre a segurança nos 
eventos esportivos profissionais

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 02/08/2016

PL 4467/16 Alberto Fraga Dispõe sobre a proibição aos Municípios que mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 4494/16 Major Olimpio Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto das 
Guardas Municipais

Outros Cabo Daciolo Aprovado 02/08/2016

PL 4627/16 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a revista privada.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
João Rodrigues Aprovado 02/08/2016
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PL 5090/16 Onyx Lorenzoni
Dá nova redação ao artigo 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, tipificando a 
conduta de proibição de importação para consumo pessoal, drogas sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
inalização de conduta/ política de d Pastor Eurico Aprovado 02/08/2016

PL 5362/16 Tenente Lúcio
Estabelece normas gerais para a tramitação eletrônica de documentos no âmbito das 
polícias civis, militares, federal, rodoviária federal, ferroviária federal e dos corpos 

de bombeiros militares.
Polícia Mauro Lopes Aprovado 02/08/2016

PL 5406/16 Veneziano Vital do 
Rêgo

Inclui um art. 41-H na Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Torcedor e dá outras providências, para tipificar a ausência de manifesto 

de embarque de passageiros em veículos que transportem torcidas organizadas.
Outros Aluísio Mendes Aprovado 02/08/2016

PL 5505/16 Rocha
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"
Política de armas Aluisio Mendes Aprovado 02/08/2016

PL 4471/16 Alberto Fraga Altera o Decreto-Lei Nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e dá 
outras providências.

Aumenta pena (militares) Laura Carneiro Aprovado 30/08/2016

PL 4372/16 Wadih Damous

Altera e acrescenta dispositivo à Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013 que "Define 
organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção 
da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei 

no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de 
maio de 1995; e dá outras providências".

Processo penal Delegado Edson Moreira Rejeitado 30/08/2016

PL 42/15 Sérgio Vidigal
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para reconhecer o direito de acesso ao 

atendimento policial especial ininterrupto como direito fundamental da mulher.
Vítima/Violência contra a mulher Subtenente Gonzaga Aprovado 31/08/2016

PL 4484/16 Weverton Rocha

Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, parra assegurar a transferência de 
recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP para os Municípios que 

sejam sedes de penitenciárias, colônias agrícolas, industriais ou similares, casas do 
albergado, centros de observação e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Subtenente Gonzaga Aprovado 31/08/2016

PL 2696/15 CPICARCE Institui o Centro de Monitoramento e Acompanhamento da Execução de Penas e 
Medidas Alternativas.

Execução penal Cabo Sabino Aprovado 13/09/2016

PL 3184/15 Alberto Fraga
Altera a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, que dispõe sobre a identificação 

criminal do civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da 
Constituição Federal.

Outros/ Identificação criminal Delegado Waldir Aprovado 13/09/2016

PL 4941/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal. Execução penal Jair Bolsonaro Aprovado 13/09/2016

PL 5618/16 Hildo Rocha Cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro Outros Carmen Zanotto Aprovado 13/09/2016

PL 1388/15 Rômulo Gouveia Torna obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência vítima de 
infrações penais em Registros de Ocorrências.

Vítima Vitor Valim Aprovado 20/09/2016

PL 4454/16 Alberto Fraga Cria o Batalhão Universitário da Polícia Militar do Distrito Federal. Polícia Delegado Edson Moreira Aprovado 20/09/2016

PL 4947/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006 Aumenta pena Ezequiel Teixeira Aprovado 20/09/2016

PL 924/15 Dâmina Pereira Obriga a instalação de detectores de metais na portaria de estádios e ginásios.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Ronaldo Martins Aprovado 18/10/2016

PL 1627/15 Alberto Fraga Altera a Lei n.º 10.486 de 04 de julho de 2002 Polícia Ademir Camilo Aprovado 18/10/2016

PL 482/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Pastor Eurico Aprovado 18/10/2016

PL 2026/15 Rodrigo de Castro Institui o Plano Nacional de Redução de Homicídios e dá providências correlatas.
Políticas criminais e programas de 

gestão e financiamento da 
segurança pública

Laerte Bessa Aprovado 18/10/2016

PL 2687/15 CPICARCE Estabelece que as instalações da penitenciária devem contar com equipamento 
eletrônico de captação de sinais ópticos e acústicos.

Execução penal/Segurança 
privada, vigilância eletrônica e 

videomonitoramento
Carlos Henrique Gaguim Aprovado 18/10/2016

PL 5394/13 Jorge Tadeu Mudalen

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro para proibir o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou 

qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais, 
públicos ou privados.

Outros Onyx Lorenzoni Aprovado 18/10/2016

PL 3376/15 Senado Federal - 
Marcelo Crivella

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o crime de posse ou porte 
ilegal de arma de fogo de uso restrito no rol dos crimes hediondos.

Política de armas/Aumenta pena Alexandre Baldy Aprovado 25/10/2016

PL 5934/16 Rômulo Gouveia
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para tornar obrigatória a avaliação de 

risco quando da necessidade da prestação de atenção à saúde de custodiados, fora 
dos estabelecimentos penais.

Execução penal Aluisio Mendes Aprovado 25/10/2016

PL 4246/15 Marcelo Belinati
Dispõe sobre a elaboração de estatí stica sobre a violência contra a pessoa idosa, 

objetivando promover a proteção das pessoas desta faixa etária na forma que 
especifica.

Vítima Hugo Leal (parecer 
vencedor)

Rejeitado 25/10/2016

PL 2310/15 Carlos Manato
Altera o inciso VII do § 2º do art. 121 e § 12 do art. 129, ambos do Decreto-Lei n. 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e o inciso I-A do art. 1º da Lei 8.072, de 25 

de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos).
Vítima/Aumenta pena Alexandre Leite Aprovado 25/10/2016

 PL 6052/16 Alberto Fraga Altera a Lei nº 7210/84, dispondo sobre execução de pena em estabelecimentos 
penais federais.

Processo penal Cabo Sabino Aprovado 25/10/2016

PL 7951/14 Renato Simões

Concede anistia, anula e revoga condenações, ações penais e inquéritos policiais 
contra pessoas e lideranças dos movimentos sociais, sindicais e estudantis que 

participaram de greves, ocupações de fábricas, ocupações de terras, ocupações de 
escolas, manifestações e atividades públicas, revoga a Lei de Segurança Nacional 

(LSN) e dá outras providências.

Outros/Anistia penal Laudivio Carvalho Rejeitado 25/10/2016

PL 1277/15 Luciano Ducci Altera o art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, para caracterizar como atos de 
improbidade administrativa as condutas que menciona.

Polícia (atividade policial) Subtenente Gonzaga Rejeitado 09/11/2016

PL 1671/15 Shéridan
Institui a realização de campanhas publicitárias no Rádio e na Televisão para 

combater o assédio moral (bullying) e o assédio moral virtual (cyberbullying) e dá 
outras providências.

Outros/ Combate ao bullying Alexandre Baldy Aprovado 09/11/2016

PL 5866/16 Cabo Sabino Dispõe sobre o tempo útil das viaturas policiais e de bombeiros. Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 09/11/2016

PL 5556/16 Cabo Sabino Faculta às polícias a aquisição de armamentos de indústrias nacionais ou do exterior. Polícia Major Olimpio Aprovado 16/11/2016

PL 5201/16 CPICIBER Altera a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, autorizando o uso dos recursos do Fistel 
por órgãos da polícia judiciária.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alexandre Baldy Aprovado 16/11/2016

PL 6 193/16 Cabo Sabino Concede anistia aos agentes penitenciários responsabilizados pelas rebeliões 
ocorridas no Estado do Ceará em maio de 2016.

Outros/anistia Vítor Valim Aprovado 30/11/2016

PL 7553/14 Marcos Rogério
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) para permitir a divulgação de imagem de criança e adolescente a quem se 
atribua ato infracional, e dá outras providências.

Outros João Rodrigues Aprovado 30/11/2016

PL 1530/15 Efraim Filho Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao contrabando, e dá outras 
providências.

Outros Arnaldo Faria de Sá Aprovado 30/11/2016

PL 5242/16 Delegado Edson Moreira Disciplina o fornecimento de dados captados por circuito fechado de televisão.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Alexandre Baldy Aprovado 30/11/2016

PL 1587/15 Major Olimpio
Altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa 

do Torcedor, revogando dispositivos que dispõem sobre torcida organizada, e dá 
outras providências.

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 13/12/2016

PL 4434/16 Àtila A. Nunes
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para determinar o cumprimento da pena 
por presos primários preferencialmente em estabelecimentos prisionais exclusivos e 

dá outras providências
Processo penal Delegado Edson Moreira Aprovado 13/12/2016

PL 5488/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 13.022 de 08 de agosto de 2014. Outros Paulo Freire Aprovado 13/12/2016

PL 5776/16 Cabo Sabino
Altera o art. 23 do Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para permitir que o 

policial militar fardado participe, como ouvinte, de manifestações de caráter político-
partidário.

Polícia Carlos Henrique Gaguim Aprovado 13/12/2016

PL 6199/16 Otavio Leite
Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para incluir os crimes atentatórios contra 

a vida de candidatos a cargos eletivos no rol de infrações penais passíveis de 
investigação pelo Departamento de Política Federal.

Polícia Alexandre Baldy Aprovado 13/12/2016

PL 6240/13 Senado Federal - Vital 
do Rêgo

Acrescenta art. 149-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), para tipificar o crime de desaparecimento forçado de pessoa, e acrescenta 

inciso VIII ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para considerar esse crime 
hediondo.

Criminalização de conduta Alexandre Leite Aprovado 13/12/2016

PL 4298/16 Rômulo Gouveia
Acrescenta um art. 27-A à Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, para estabelecer a 

obrigatoriedade de preenchimento de relatório de viagem, por parte do motorista 
do veículo coletivo de transporte de torcedores para atividades desportivas.

Outros Pedro Vilela Aprovado 13/12/2016
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PL 745/15 Alberto Fraga Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.

Polícia Major Olimpio Aprovado 11/05/2016

PL 1354/15 Delegado Edson 
Moreira

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código 
Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que durante 

benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem 
rebeliões dentro das unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na 

Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Execução penal Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 1506/15 Ezequiel Fonseca
Institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado o regime aberto ou 

semiaberto, e dá outras providências.
Outros Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 583/15 Major Olimpio
Altera o art. 6º, do 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.

Polícia Alberto Fraga Aorovado, com substitutivo 11/05/2016

PL 704/15 Ronaldo Benedet Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho de 1994, e dá outras providencias Política de armas Alberto Fraga Aprovado, com emenda 11/05/2016

PL 716/15 Alberto Fraga Institui o estágio de estudantes de direito nas Polícias Civil e Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olimpio Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 735/11 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.

Polícia Alexandre Leite Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 1723/15 Major Olimpio

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
incluindo como causa de aumento de pena o emprego de arma ou de objeto 

perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, perfurocontundente, no crime 
de roubo, e dá outras providências.

Aumenta pena Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2684/15 CPICARCE Dispõe sobre o prazo para o julgamento de requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal.

Execução penal Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 8248/14 Flávia Morais Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias militares.

Polícia Cabo Daciolo Aprovado 18/05/2016

PL 2106/15 Capitão Augusto

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120 horas 

mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que 
especifica, e da outras providências.

Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2442/15 CPI JOVEM Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de 
julho como a data nacional de enfrentamento aos homicídios.

Outros Laura Carneiro Aprovado 18/05/2016

PL 2302/15 Cabo Sabino

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir que os guardas municipais, assim como 

os demais agentes de segurança pública, serão recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de 

condenação definitiva, na forma que indica.

Outros Capitão Augusto Aprovado 01/06/2016

PL 494/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 507/15 Major Olimpio
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
Polícia Capitão Augusto Aprovado, com emenda 01/06/2016

PL 857/15 Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e dá outras providências. Outros Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 1259/15 Alberto Fraga

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 7.479, de 02 junho de 1986; 

acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975.

Polícia Aluisio Mendes Aprovado 01/06/2016

PL 854/15 Conceição Sampaio Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha 
em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia.

Outros/violência contra a mulher Carmen Zanotto Aprovado 21/06/2016

PL 1359/11 Iracema Portella
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, definindo critérios para as 

diretrizes para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e utilização dos 
recursos.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Capitão Augusto Aprovado 21/06/2016

PL 2020/07 Elcione Barbalho Dispõe sobre normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. Outros Subtenente Gonzaga Aprovado 21/06/2016

PL 7885/14 Subtenente Gonzaga
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou 
função pública, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança 

pública.
Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 2252/15 Roberto Alves
Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e com a 
exploração sexual.

Outros/ Violência contra a mulher Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 2416/15 Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em vídeo das ações policiais. Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 3159/15 Vinicius Carvalho Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.

Aumenta pena Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 7422/14 Jair Bolsonaro

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 
1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma 

expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de 

policiamento ambiental.

Polícia Alberto Fraga Aprovado 21/06/2016

PL 469/15 Laerte Bessa
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para conferir tratamento mais rígido a crimes graves e dá outras 
providências.

Aumenta pena Major Olimpio Aprovado 06/07/2016

PL 4894/16 Reginaldo Lopes

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.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Silas Freire Aprovado 06/07/2016

PL 3458/15 Capitão Augusto Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos 
policiais e bombeiros militares o direito de transferência mediante permuta.

Polícia Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 3230/15 João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Hediondos. Aumenta pena Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 4893/16 Alberto Fraga Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para conceder 
acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos.

Polícia Rocha Aprovado 13/07/2016

PL 5283/16 Cabo Sabino
Assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local 

separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, 
investigada ou ré em processo penal.

Polícia Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 6050/13 Guilherme Mussi

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver sob investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado disparos com arma de fogo contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no exercício de suas atribuições, somente poderão sofrer 
possíveis punições e afastamentos se houver sentença penal condenatória oriunda 

do Poder Judiciário.

Polícia Delegado Éder Mauro Aprovado 13/07/2016

PL 7911/14 Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 2681/15 CPICARCE Exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Rejeitado 13/07/2016

PL 3695/15 Cabo Daciolo Concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na corporação militar realizado no ano de 1998

Polícia Capitão Augusto Aprovado 02/08/2016

PL 4535/16 Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homicídios. Vítimas Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 484/15 Carlos Manato
Proíbe a fabricação e comercialização de banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou comercializados no país.

Outros Eduardo Bolsonaro Aprovado, com substitutivo. 02/08/2016

PL 3201/15 Covatti Filho
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos 

apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 3853/15 Laudivio Carvalho Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Polícia (atividade policial) Rocha Aprovado 02/08/2016

PL 3875/15 Cabo Sabino Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre a segurança nos 
eventos esportivos profissionais

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 02/08/2016

PL 4467/16 Alberto Fraga Dispõe sobre a proibição aos Municípios que mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 4494/16 Major Olimpio Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto das 
Guardas Municipais

Outros Cabo Daciolo Aprovado 02/08/2016

PL 4627/16 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a revista privada.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
João Rodrigues Aprovado 02/08/2016
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PL 5090/16 Onyx Lorenzoni
Dá nova redação ao artigo 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, tipificando a 
conduta de proibição de importação para consumo pessoal, drogas sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
inalização de conduta/ política de d Pastor Eurico Aprovado 02/08/2016

PL 5362/16 Tenente Lúcio
Estabelece normas gerais para a tramitação eletrônica de documentos no âmbito das 
polícias civis, militares, federal, rodoviária federal, ferroviária federal e dos corpos 

de bombeiros militares.
Polícia Mauro Lopes Aprovado 02/08/2016

PL 5406/16 Veneziano Vital do 
Rêgo

Inclui um art. 41-H na Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Torcedor e dá outras providências, para tipificar a ausência de manifesto 

de embarque de passageiros em veículos que transportem torcidas organizadas.
Outros Aluísio Mendes Aprovado 02/08/2016

PL 5505/16 Rocha
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"
Política de armas Aluisio Mendes Aprovado 02/08/2016

PL 4471/16 Alberto Fraga Altera o Decreto-Lei Nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e dá 
outras providências.

Aumenta pena (militares) Laura Carneiro Aprovado 30/08/2016

PL 4372/16 Wadih Damous

Altera e acrescenta dispositivo à Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013 que "Define 
organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção 
da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei 

no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de 
maio de 1995; e dá outras providências".

Processo penal Delegado Edson Moreira Rejeitado 30/08/2016

PL 42/15 Sérgio Vidigal
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para reconhecer o direito de acesso ao 

atendimento policial especial ininterrupto como direito fundamental da mulher.
Vítima/Violência contra a mulher Subtenente Gonzaga Aprovado 31/08/2016

PL 4484/16 Weverton Rocha

Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, parra assegurar a transferência de 
recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP para os Municípios que 

sejam sedes de penitenciárias, colônias agrícolas, industriais ou similares, casas do 
albergado, centros de observação e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Subtenente Gonzaga Aprovado 31/08/2016

PL 2696/15 CPICARCE Institui o Centro de Monitoramento e Acompanhamento da Execução de Penas e 
Medidas Alternativas.

Execução penal Cabo Sabino Aprovado 13/09/2016

PL 3184/15 Alberto Fraga
Altera a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, que dispõe sobre a identificação 

criminal do civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da 
Constituição Federal.

Outros/ Identificação criminal Delegado Waldir Aprovado 13/09/2016

PL 4941/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal. Execução penal Jair Bolsonaro Aprovado 13/09/2016

PL 5618/16 Hildo Rocha Cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro Outros Carmen Zanotto Aprovado 13/09/2016

PL 1388/15 Rômulo Gouveia Torna obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência vítima de 
infrações penais em Registros de Ocorrências.

Vítima Vitor Valim Aprovado 20/09/2016

PL 4454/16 Alberto Fraga Cria o Batalhão Universitário da Polícia Militar do Distrito Federal. Polícia Delegado Edson Moreira Aprovado 20/09/2016

PL 4947/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006 Aumenta pena Ezequiel Teixeira Aprovado 20/09/2016

PL 924/15 Dâmina Pereira Obriga a instalação de detectores de metais na portaria de estádios e ginásios.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Ronaldo Martins Aprovado 18/10/2016

PL 1627/15 Alberto Fraga Altera a Lei n.º 10.486 de 04 de julho de 2002 Polícia Ademir Camilo Aprovado 18/10/2016

PL 482/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Pastor Eurico Aprovado 18/10/2016

PL 2026/15 Rodrigo de Castro Institui o Plano Nacional de Redução de Homicídios e dá providências correlatas.
Políticas criminais e programas de 

gestão e financiamento da 
segurança pública

Laerte Bessa Aprovado 18/10/2016

PL 2687/15 CPICARCE Estabelece que as instalações da penitenciária devem contar com equipamento 
eletrônico de captação de sinais ópticos e acústicos.

Execução penal/Segurança 
privada, vigilância eletrônica e 

videomonitoramento
Carlos Henrique Gaguim Aprovado 18/10/2016

PL 5394/13 Jorge Tadeu Mudalen

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro para proibir o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou 

qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais, 
públicos ou privados.

Outros Onyx Lorenzoni Aprovado 18/10/2016

PL 3376/15 Senado Federal - 
Marcelo Crivella

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o crime de posse ou porte 
ilegal de arma de fogo de uso restrito no rol dos crimes hediondos.

Política de armas/Aumenta pena Alexandre Baldy Aprovado 25/10/2016

PL 5934/16 Rômulo Gouveia
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para tornar obrigatória a avaliação de 

risco quando da necessidade da prestação de atenção à saúde de custodiados, fora 
dos estabelecimentos penais.

Execução penal Aluisio Mendes Aprovado 25/10/2016

PL 4246/15 Marcelo Belinati
Dispõe sobre a elaboração de estatí stica sobre a violência contra a pessoa idosa, 

objetivando promover a proteção das pessoas desta faixa etária na forma que 
especifica.

Vítima Hugo Leal (parecer 
vencedor)

Rejeitado 25/10/2016

PL 2310/15 Carlos Manato
Altera o inciso VII do § 2º do art. 121 e § 12 do art. 129, ambos do Decreto-Lei n. 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e o inciso I-A do art. 1º da Lei 8.072, de 25 

de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos).
Vítima/Aumenta pena Alexandre Leite Aprovado 25/10/2016

 PL 6052/16 Alberto Fraga Altera a Lei nº 7210/84, dispondo sobre execução de pena em estabelecimentos 
penais federais.

Processo penal Cabo Sabino Aprovado 25/10/2016

PL 7951/14 Renato Simões

Concede anistia, anula e revoga condenações, ações penais e inquéritos policiais 
contra pessoas e lideranças dos movimentos sociais, sindicais e estudantis que 

participaram de greves, ocupações de fábricas, ocupações de terras, ocupações de 
escolas, manifestações e atividades públicas, revoga a Lei de Segurança Nacional 

(LSN) e dá outras providências.

Outros/Anistia penal Laudivio Carvalho Rejeitado 25/10/2016

PL 1277/15 Luciano Ducci Altera o art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, para caracterizar como atos de 
improbidade administrativa as condutas que menciona.

Polícia (atividade policial) Subtenente Gonzaga Rejeitado 09/11/2016

PL 1671/15 Shéridan
Institui a realização de campanhas publicitárias no Rádio e na Televisão para 

combater o assédio moral (bullying) e o assédio moral virtual (cyberbullying) e dá 
outras providências.

Outros/ Combate ao bullying Alexandre Baldy Aprovado 09/11/2016

PL 5866/16 Cabo Sabino Dispõe sobre o tempo útil das viaturas policiais e de bombeiros. Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 09/11/2016

PL 5556/16 Cabo Sabino Faculta às polícias a aquisição de armamentos de indústrias nacionais ou do exterior. Polícia Major Olimpio Aprovado 16/11/2016

PL 5201/16 CPICIBER Altera a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, autorizando o uso dos recursos do Fistel 
por órgãos da polícia judiciária.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alexandre Baldy Aprovado 16/11/2016

PL 6 193/16 Cabo Sabino Concede anistia aos agentes penitenciários responsabilizados pelas rebeliões 
ocorridas no Estado do Ceará em maio de 2016.

Outros/anistia Vítor Valim Aprovado 30/11/2016

PL 7553/14 Marcos Rogério
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) para permitir a divulgação de imagem de criança e adolescente a quem se 
atribua ato infracional, e dá outras providências.

Outros João Rodrigues Aprovado 30/11/2016

PL 1530/15 Efraim Filho Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao contrabando, e dá outras 
providências.

Outros Arnaldo Faria de Sá Aprovado 30/11/2016

PL 5242/16 Delegado Edson Moreira Disciplina o fornecimento de dados captados por circuito fechado de televisão.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Alexandre Baldy Aprovado 30/11/2016

PL 1587/15 Major Olimpio
Altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa 

do Torcedor, revogando dispositivos que dispõem sobre torcida organizada, e dá 
outras providências.

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 13/12/2016

PL 4434/16 Àtila A. Nunes
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para determinar o cumprimento da pena 
por presos primários preferencialmente em estabelecimentos prisionais exclusivos e 

dá outras providências
Processo penal Delegado Edson Moreira Aprovado 13/12/2016

PL 5488/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 13.022 de 08 de agosto de 2014. Outros Paulo Freire Aprovado 13/12/2016

PL 5776/16 Cabo Sabino
Altera o art. 23 do Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para permitir que o 

policial militar fardado participe, como ouvinte, de manifestações de caráter político-
partidário.

Polícia Carlos Henrique Gaguim Aprovado 13/12/2016

PL 6199/16 Otavio Leite
Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para incluir os crimes atentatórios contra 

a vida de candidatos a cargos eletivos no rol de infrações penais passíveis de 
investigação pelo Departamento de Política Federal.

Polícia Alexandre Baldy Aprovado 13/12/2016

PL 6240/13 Senado Federal - Vital 
do Rêgo

Acrescenta art. 149-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), para tipificar o crime de desaparecimento forçado de pessoa, e acrescenta 

inciso VIII ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para considerar esse crime 
hediondo.

Criminalização de conduta Alexandre Leite Aprovado 13/12/2016

PL 4298/16 Rômulo Gouveia
Acrescenta um art. 27-A à Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, para estabelecer a 

obrigatoriedade de preenchimento de relatório de viagem, por parte do motorista 
do veículo coletivo de transporte de torcedores para atividades desportivas.

Outros Pedro Vilela Aprovado 13/12/2016
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PL 745/15 Alberto Fraga Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.

Polícia Major Olimpio Aprovado 11/05/2016

PL 1354/15 Delegado Edson 
Moreira

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código 
Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que durante 

benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem 
rebeliões dentro das unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na 

Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Execução penal Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 1506/15 Ezequiel Fonseca
Institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado o regime aberto ou 

semiaberto, e dá outras providências.
Outros Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 583/15 Major Olimpio
Altera o art. 6º, do 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.

Polícia Alberto Fraga Aorovado, com substitutivo 11/05/2016

PL 704/15 Ronaldo Benedet Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho de 1994, e dá outras providencias Política de armas Alberto Fraga Aprovado, com emenda 11/05/2016

PL 716/15 Alberto Fraga Institui o estágio de estudantes de direito nas Polícias Civil e Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olimpio Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 735/11 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.

Polícia Alexandre Leite Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 1723/15 Major Olimpio

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
incluindo como causa de aumento de pena o emprego de arma ou de objeto 

perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, perfurocontundente, no crime 
de roubo, e dá outras providências.

Aumenta pena Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2684/15 CPICARCE Dispõe sobre o prazo para o julgamento de requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal.

Execução penal Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 8248/14 Flávia Morais Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias militares.

Polícia Cabo Daciolo Aprovado 18/05/2016

PL 2106/15 Capitão Augusto

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120 horas 

mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que 
especifica, e da outras providências.

Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2442/15 CPI JOVEM Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de 
julho como a data nacional de enfrentamento aos homicídios.

Outros Laura Carneiro Aprovado 18/05/2016

PL 2302/15 Cabo Sabino

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir que os guardas municipais, assim como 

os demais agentes de segurança pública, serão recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de 

condenação definitiva, na forma que indica.

Outros Capitão Augusto Aprovado 01/06/2016

PL 494/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 507/15 Major Olimpio
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
Polícia Capitão Augusto Aprovado, com emenda 01/06/2016

PL 857/15 Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e dá outras providências. Outros Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 1259/15 Alberto Fraga

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 7.479, de 02 junho de 1986; 

acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975.

Polícia Aluisio Mendes Aprovado 01/06/2016

PL 854/15 Conceição Sampaio Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha 
em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia.

Outros/violência contra a mulher Carmen Zanotto Aprovado 21/06/2016

PL 1359/11 Iracema Portella
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, definindo critérios para as 

diretrizes para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e utilização dos 
recursos.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Capitão Augusto Aprovado 21/06/2016

PL 2020/07 Elcione Barbalho Dispõe sobre normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. Outros Subtenente Gonzaga Aprovado 21/06/2016

PL 7885/14 Subtenente Gonzaga
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou 
função pública, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança 

pública.
Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 2252/15 Roberto Alves
Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e com a 
exploração sexual.

Outros/ Violência contra a mulher Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 2416/15 Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em vídeo das ações policiais. Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 3159/15 Vinicius Carvalho Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.

Aumenta pena Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 7422/14 Jair Bolsonaro

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 
1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma 

expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de 

policiamento ambiental.

Polícia Alberto Fraga Aprovado 21/06/2016

PL 469/15 Laerte Bessa
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para conferir tratamento mais rígido a crimes graves e dá outras 
providências.

Aumenta pena Major Olimpio Aprovado 06/07/2016

PL 4894/16 Reginaldo Lopes

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.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Silas Freire Aprovado 06/07/2016

PL 3458/15 Capitão Augusto Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos 
policiais e bombeiros militares o direito de transferência mediante permuta.

Polícia Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 3230/15 João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Hediondos. Aumenta pena Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 4893/16 Alberto Fraga Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para conceder 
acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos.

Polícia Rocha Aprovado 13/07/2016

PL 5283/16 Cabo Sabino
Assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local 

separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, 
investigada ou ré em processo penal.

Polícia Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 6050/13 Guilherme Mussi

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver sob investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado disparos com arma de fogo contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no exercício de suas atribuições, somente poderão sofrer 
possíveis punições e afastamentos se houver sentença penal condenatória oriunda 

do Poder Judiciário.

Polícia Delegado Éder Mauro Aprovado 13/07/2016

PL 7911/14 Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 2681/15 CPICARCE Exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Rejeitado 13/07/2016

PL 3695/15 Cabo Daciolo Concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na corporação militar realizado no ano de 1998

Polícia Capitão Augusto Aprovado 02/08/2016

PL 4535/16 Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homicídios. Vítimas Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 484/15 Carlos Manato
Proíbe a fabricação e comercialização de banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou comercializados no país.

Outros Eduardo Bolsonaro Aprovado, com substitutivo. 02/08/2016

PL 3201/15 Covatti Filho
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos 

apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 3853/15 Laudivio Carvalho Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Polícia (atividade policial) Rocha Aprovado 02/08/2016

PL 3875/15 Cabo Sabino Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre a segurança nos 
eventos esportivos profissionais

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 02/08/2016

PL 4467/16 Alberto Fraga Dispõe sobre a proibição aos Municípios que mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 4494/16 Major Olimpio Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto das 
Guardas Municipais

Outros Cabo Daciolo Aprovado 02/08/2016

PL 4627/16 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a revista privada.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
João Rodrigues Aprovado 02/08/2016
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PL 5090/16 Onyx Lorenzoni
Dá nova redação ao artigo 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, tipificando a 
conduta de proibição de importação para consumo pessoal, drogas sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
inalização de conduta/ política de d Pastor Eurico Aprovado 02/08/2016

PL 5362/16 Tenente Lúcio
Estabelece normas gerais para a tramitação eletrônica de documentos no âmbito das 
polícias civis, militares, federal, rodoviária federal, ferroviária federal e dos corpos 

de bombeiros militares.
Polícia Mauro Lopes Aprovado 02/08/2016

PL 5406/16 Veneziano Vital do 
Rêgo

Inclui um art. 41-H na Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Torcedor e dá outras providências, para tipificar a ausência de manifesto 

de embarque de passageiros em veículos que transportem torcidas organizadas.
Outros Aluísio Mendes Aprovado 02/08/2016

PL 5505/16 Rocha
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"
Política de armas Aluisio Mendes Aprovado 02/08/2016

PL 4471/16 Alberto Fraga Altera o Decreto-Lei Nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e dá 
outras providências.

Aumenta pena (militares) Laura Carneiro Aprovado 30/08/2016

PL 4372/16 Wadih Damous

Altera e acrescenta dispositivo à Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013 que "Define 
organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção 
da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei 

no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de 
maio de 1995; e dá outras providências".

Processo penal Delegado Edson Moreira Rejeitado 30/08/2016

PL 42/15 Sérgio Vidigal
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para reconhecer o direito de acesso ao 

atendimento policial especial ininterrupto como direito fundamental da mulher.
Vítima/Violência contra a mulher Subtenente Gonzaga Aprovado 31/08/2016

PL 4484/16 Weverton Rocha

Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, parra assegurar a transferência de 
recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP para os Municípios que 

sejam sedes de penitenciárias, colônias agrícolas, industriais ou similares, casas do 
albergado, centros de observação e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Subtenente Gonzaga Aprovado 31/08/2016

PL 2696/15 CPICARCE Institui o Centro de Monitoramento e Acompanhamento da Execução de Penas e 
Medidas Alternativas.

Execução penal Cabo Sabino Aprovado 13/09/2016

PL 3184/15 Alberto Fraga
Altera a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, que dispõe sobre a identificação 

criminal do civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da 
Constituição Federal.

Outros/ Identificação criminal Delegado Waldir Aprovado 13/09/2016

PL 4941/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal. Execução penal Jair Bolsonaro Aprovado 13/09/2016

PL 5618/16 Hildo Rocha Cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro Outros Carmen Zanotto Aprovado 13/09/2016

PL 1388/15 Rômulo Gouveia Torna obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência vítima de 
infrações penais em Registros de Ocorrências.

Vítima Vitor Valim Aprovado 20/09/2016

PL 4454/16 Alberto Fraga Cria o Batalhão Universitário da Polícia Militar do Distrito Federal. Polícia Delegado Edson Moreira Aprovado 20/09/2016

PL 4947/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006 Aumenta pena Ezequiel Teixeira Aprovado 20/09/2016

PL 924/15 Dâmina Pereira Obriga a instalação de detectores de metais na portaria de estádios e ginásios.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Ronaldo Martins Aprovado 18/10/2016

PL 1627/15 Alberto Fraga Altera a Lei n.º 10.486 de 04 de julho de 2002 Polícia Ademir Camilo Aprovado 18/10/2016

PL 482/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Pastor Eurico Aprovado 18/10/2016

PL 2026/15 Rodrigo de Castro Institui o Plano Nacional de Redução de Homicídios e dá providências correlatas.
Políticas criminais e programas de 

gestão e financiamento da 
segurança pública

Laerte Bessa Aprovado 18/10/2016

PL 2687/15 CPICARCE Estabelece que as instalações da penitenciária devem contar com equipamento 
eletrônico de captação de sinais ópticos e acústicos.

Execução penal/Segurança 
privada, vigilância eletrônica e 

videomonitoramento
Carlos Henrique Gaguim Aprovado 18/10/2016

PL 5394/13 Jorge Tadeu Mudalen

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro para proibir o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou 

qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais, 
públicos ou privados.

Outros Onyx Lorenzoni Aprovado 18/10/2016

PL 3376/15 Senado Federal - 
Marcelo Crivella

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o crime de posse ou porte 
ilegal de arma de fogo de uso restrito no rol dos crimes hediondos.

Política de armas/Aumenta pena Alexandre Baldy Aprovado 25/10/2016

PL 5934/16 Rômulo Gouveia
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para tornar obrigatória a avaliação de 

risco quando da necessidade da prestação de atenção à saúde de custodiados, fora 
dos estabelecimentos penais.

Execução penal Aluisio Mendes Aprovado 25/10/2016

PL 4246/15 Marcelo Belinati
Dispõe sobre a elaboração de estatí stica sobre a violência contra a pessoa idosa, 

objetivando promover a proteção das pessoas desta faixa etária na forma que 
especifica.

Vítima Hugo Leal (parecer 
vencedor)

Rejeitado 25/10/2016

PL 2310/15 Carlos Manato
Altera o inciso VII do § 2º do art. 121 e § 12 do art. 129, ambos do Decreto-Lei n. 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e o inciso I-A do art. 1º da Lei 8.072, de 25 

de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos).
Vítima/Aumenta pena Alexandre Leite Aprovado 25/10/2016

 PL 6052/16 Alberto Fraga Altera a Lei nº 7210/84, dispondo sobre execução de pena em estabelecimentos 
penais federais.

Processo penal Cabo Sabino Aprovado 25/10/2016

PL 7951/14 Renato Simões

Concede anistia, anula e revoga condenações, ações penais e inquéritos policiais 
contra pessoas e lideranças dos movimentos sociais, sindicais e estudantis que 

participaram de greves, ocupações de fábricas, ocupações de terras, ocupações de 
escolas, manifestações e atividades públicas, revoga a Lei de Segurança Nacional 

(LSN) e dá outras providências.

Outros/Anistia penal Laudivio Carvalho Rejeitado 25/10/2016

PL 1277/15 Luciano Ducci Altera o art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, para caracterizar como atos de 
improbidade administrativa as condutas que menciona.

Polícia (atividade policial) Subtenente Gonzaga Rejeitado 09/11/2016

PL 1671/15 Shéridan
Institui a realização de campanhas publicitárias no Rádio e na Televisão para 

combater o assédio moral (bullying) e o assédio moral virtual (cyberbullying) e dá 
outras providências.

Outros/ Combate ao bullying Alexandre Baldy Aprovado 09/11/2016

PL 5866/16 Cabo Sabino Dispõe sobre o tempo útil das viaturas policiais e de bombeiros. Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 09/11/2016

PL 5556/16 Cabo Sabino Faculta às polícias a aquisição de armamentos de indústrias nacionais ou do exterior. Polícia Major Olimpio Aprovado 16/11/2016

PL 5201/16 CPICIBER Altera a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, autorizando o uso dos recursos do Fistel 
por órgãos da polícia judiciária.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alexandre Baldy Aprovado 16/11/2016

PL 6 193/16 Cabo Sabino Concede anistia aos agentes penitenciários responsabilizados pelas rebeliões 
ocorridas no Estado do Ceará em maio de 2016.

Outros/anistia Vítor Valim Aprovado 30/11/2016

PL 7553/14 Marcos Rogério
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) para permitir a divulgação de imagem de criança e adolescente a quem se 
atribua ato infracional, e dá outras providências.

Outros João Rodrigues Aprovado 30/11/2016

PL 1530/15 Efraim Filho Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao contrabando, e dá outras 
providências.

Outros Arnaldo Faria de Sá Aprovado 30/11/2016

PL 5242/16 Delegado Edson Moreira Disciplina o fornecimento de dados captados por circuito fechado de televisão.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Alexandre Baldy Aprovado 30/11/2016

PL 1587/15 Major Olimpio
Altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa 

do Torcedor, revogando dispositivos que dispõem sobre torcida organizada, e dá 
outras providências.

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 13/12/2016

PL 4434/16 Àtila A. Nunes
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para determinar o cumprimento da pena 
por presos primários preferencialmente em estabelecimentos prisionais exclusivos e 

dá outras providências
Processo penal Delegado Edson Moreira Aprovado 13/12/2016

PL 5488/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 13.022 de 08 de agosto de 2014. Outros Paulo Freire Aprovado 13/12/2016

PL 5776/16 Cabo Sabino
Altera o art. 23 do Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para permitir que o 

policial militar fardado participe, como ouvinte, de manifestações de caráter político-
partidário.

Polícia Carlos Henrique Gaguim Aprovado 13/12/2016

PL 6199/16 Otavio Leite
Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para incluir os crimes atentatórios contra 

a vida de candidatos a cargos eletivos no rol de infrações penais passíveis de 
investigação pelo Departamento de Política Federal.

Polícia Alexandre Baldy Aprovado 13/12/2016

PL 6240/13 Senado Federal - Vital 
do Rêgo

Acrescenta art. 149-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), para tipificar o crime de desaparecimento forçado de pessoa, e acrescenta 

inciso VIII ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para considerar esse crime 
hediondo.

Criminalização de conduta Alexandre Leite Aprovado 13/12/2016

PL 4298/16 Rômulo Gouveia
Acrescenta um art. 27-A à Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, para estabelecer a 

obrigatoriedade de preenchimento de relatório de viagem, por parte do motorista 
do veículo coletivo de transporte de torcedores para atividades desportivas.

Outros Pedro Vilela Aprovado 13/12/2016
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PL 745/15 Alberto Fraga Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.

Polícia Major Olimpio Aprovado 11/05/2016

PL 1354/15 Delegado Edson 
Moreira

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código 
Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que durante 

benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem 
rebeliões dentro das unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na 

Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Execução penal Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 1506/15 Ezequiel Fonseca
Institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado o regime aberto ou 

semiaberto, e dá outras providências.
Outros Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 583/15 Major Olimpio
Altera o art. 6º, do 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.

Polícia Alberto Fraga Aorovado, com substitutivo 11/05/2016

PL 704/15 Ronaldo Benedet Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho de 1994, e dá outras providencias Política de armas Alberto Fraga Aprovado, com emenda 11/05/2016

PL 716/15 Alberto Fraga Institui o estágio de estudantes de direito nas Polícias Civil e Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olimpio Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 735/11 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.

Polícia Alexandre Leite Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 1723/15 Major Olimpio

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
incluindo como causa de aumento de pena o emprego de arma ou de objeto 

perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, perfurocontundente, no crime 
de roubo, e dá outras providências.

Aumenta pena Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2684/15 CPICARCE Dispõe sobre o prazo para o julgamento de requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal.

Execução penal Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 8248/14 Flávia Morais Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias militares.

Polícia Cabo Daciolo Aprovado 18/05/2016

PL 2106/15 Capitão Augusto

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120 horas 

mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que 
especifica, e da outras providências.

Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2442/15 CPI JOVEM Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de 
julho como a data nacional de enfrentamento aos homicídios.

Outros Laura Carneiro Aprovado 18/05/2016

PL 2302/15 Cabo Sabino

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir que os guardas municipais, assim como 

os demais agentes de segurança pública, serão recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de 

condenação definitiva, na forma que indica.

Outros Capitão Augusto Aprovado 01/06/2016

PL 494/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 507/15 Major Olimpio
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
Polícia Capitão Augusto Aprovado, com emenda 01/06/2016

PL 857/15 Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e dá outras providências. Outros Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 1259/15 Alberto Fraga

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 7.479, de 02 junho de 1986; 

acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975.

Polícia Aluisio Mendes Aprovado 01/06/2016

PL 854/15 Conceição Sampaio Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha 
em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia.

Outros/violência contra a mulher Carmen Zanotto Aprovado 21/06/2016

PL 1359/11 Iracema Portella
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, definindo critérios para as 

diretrizes para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e utilização dos 
recursos.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Capitão Augusto Aprovado 21/06/2016

PL 2020/07 Elcione Barbalho Dispõe sobre normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. Outros Subtenente Gonzaga Aprovado 21/06/2016

PL 7885/14 Subtenente Gonzaga
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou 
função pública, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança 

pública.
Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 2252/15 Roberto Alves
Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e com a 
exploração sexual.

Outros/ Violência contra a mulher Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 2416/15 Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em vídeo das ações policiais. Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 3159/15 Vinicius Carvalho Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.

Aumenta pena Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 7422/14 Jair Bolsonaro

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 
1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma 

expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de 

policiamento ambiental.

Polícia Alberto Fraga Aprovado 21/06/2016

PL 469/15 Laerte Bessa
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para conferir tratamento mais rígido a crimes graves e dá outras 
providências.

Aumenta pena Major Olimpio Aprovado 06/07/2016

PL 4894/16 Reginaldo Lopes

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.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Silas Freire Aprovado 06/07/2016

PL 3458/15 Capitão Augusto Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos 
policiais e bombeiros militares o direito de transferência mediante permuta.

Polícia Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 3230/15 João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Hediondos. Aumenta pena Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 4893/16 Alberto Fraga Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para conceder 
acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos.

Polícia Rocha Aprovado 13/07/2016

PL 5283/16 Cabo Sabino
Assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local 

separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, 
investigada ou ré em processo penal.

Polícia Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 6050/13 Guilherme Mussi

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver sob investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado disparos com arma de fogo contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no exercício de suas atribuições, somente poderão sofrer 
possíveis punições e afastamentos se houver sentença penal condenatória oriunda 

do Poder Judiciário.

Polícia Delegado Éder Mauro Aprovado 13/07/2016

PL 7911/14 Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 2681/15 CPICARCE Exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Rejeitado 13/07/2016

PL 3695/15 Cabo Daciolo Concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na corporação militar realizado no ano de 1998

Polícia Capitão Augusto Aprovado 02/08/2016

PL 4535/16 Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homicídios. Vítimas Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 484/15 Carlos Manato
Proíbe a fabricação e comercialização de banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou comercializados no país.

Outros Eduardo Bolsonaro Aprovado, com substitutivo. 02/08/2016

PL 3201/15 Covatti Filho
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos 

apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 3853/15 Laudivio Carvalho Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Polícia (atividade policial) Rocha Aprovado 02/08/2016

PL 3875/15 Cabo Sabino Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre a segurança nos 
eventos esportivos profissionais

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 02/08/2016

PL 4467/16 Alberto Fraga Dispõe sobre a proibição aos Municípios que mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 4494/16 Major Olimpio Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto das 
Guardas Municipais

Outros Cabo Daciolo Aprovado 02/08/2016

PL 4627/16 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a revista privada.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
João Rodrigues Aprovado 02/08/2016
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PL 5090/16 Onyx Lorenzoni
Dá nova redação ao artigo 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, tipificando a 
conduta de proibição de importação para consumo pessoal, drogas sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
inalização de conduta/ política de d Pastor Eurico Aprovado 02/08/2016

PL 5362/16 Tenente Lúcio
Estabelece normas gerais para a tramitação eletrônica de documentos no âmbito das 
polícias civis, militares, federal, rodoviária federal, ferroviária federal e dos corpos 

de bombeiros militares.
Polícia Mauro Lopes Aprovado 02/08/2016

PL 5406/16 Veneziano Vital do 
Rêgo

Inclui um art. 41-H na Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Torcedor e dá outras providências, para tipificar a ausência de manifesto 

de embarque de passageiros em veículos que transportem torcidas organizadas.
Outros Aluísio Mendes Aprovado 02/08/2016

PL 5505/16 Rocha
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"
Política de armas Aluisio Mendes Aprovado 02/08/2016

PL 4471/16 Alberto Fraga Altera o Decreto-Lei Nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e dá 
outras providências.

Aumenta pena (militares) Laura Carneiro Aprovado 30/08/2016

PL 4372/16 Wadih Damous

Altera e acrescenta dispositivo à Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013 que "Define 
organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção 
da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei 

no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de 
maio de 1995; e dá outras providências".

Processo penal Delegado Edson Moreira Rejeitado 30/08/2016

PL 42/15 Sérgio Vidigal
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para reconhecer o direito de acesso ao 

atendimento policial especial ininterrupto como direito fundamental da mulher.
Vítima/Violência contra a mulher Subtenente Gonzaga Aprovado 31/08/2016

PL 4484/16 Weverton Rocha

Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, parra assegurar a transferência de 
recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP para os Municípios que 

sejam sedes de penitenciárias, colônias agrícolas, industriais ou similares, casas do 
albergado, centros de observação e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Subtenente Gonzaga Aprovado 31/08/2016

PL 2696/15 CPICARCE Institui o Centro de Monitoramento e Acompanhamento da Execução de Penas e 
Medidas Alternativas.

Execução penal Cabo Sabino Aprovado 13/09/2016

PL 3184/15 Alberto Fraga
Altera a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, que dispõe sobre a identificação 

criminal do civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da 
Constituição Federal.

Outros/ Identificação criminal Delegado Waldir Aprovado 13/09/2016

PL 4941/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal. Execução penal Jair Bolsonaro Aprovado 13/09/2016

PL 5618/16 Hildo Rocha Cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro Outros Carmen Zanotto Aprovado 13/09/2016

PL 1388/15 Rômulo Gouveia Torna obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência vítima de 
infrações penais em Registros de Ocorrências.

Vítima Vitor Valim Aprovado 20/09/2016

PL 4454/16 Alberto Fraga Cria o Batalhão Universitário da Polícia Militar do Distrito Federal. Polícia Delegado Edson Moreira Aprovado 20/09/2016

PL 4947/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006 Aumenta pena Ezequiel Teixeira Aprovado 20/09/2016

PL 924/15 Dâmina Pereira Obriga a instalação de detectores de metais na portaria de estádios e ginásios.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Ronaldo Martins Aprovado 18/10/2016

PL 1627/15 Alberto Fraga Altera a Lei n.º 10.486 de 04 de julho de 2002 Polícia Ademir Camilo Aprovado 18/10/2016

PL 482/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Pastor Eurico Aprovado 18/10/2016

PL 2026/15 Rodrigo de Castro Institui o Plano Nacional de Redução de Homicídios e dá providências correlatas.
Políticas criminais e programas de 

gestão e financiamento da 
segurança pública

Laerte Bessa Aprovado 18/10/2016

PL 2687/15 CPICARCE Estabelece que as instalações da penitenciária devem contar com equipamento 
eletrônico de captação de sinais ópticos e acústicos.

Execução penal/Segurança 
privada, vigilância eletrônica e 

videomonitoramento
Carlos Henrique Gaguim Aprovado 18/10/2016

PL 5394/13 Jorge Tadeu Mudalen

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro para proibir o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou 

qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais, 
públicos ou privados.

Outros Onyx Lorenzoni Aprovado 18/10/2016

PL 3376/15 Senado Federal - 
Marcelo Crivella

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o crime de posse ou porte 
ilegal de arma de fogo de uso restrito no rol dos crimes hediondos.

Política de armas/Aumenta pena Alexandre Baldy Aprovado 25/10/2016

PL 5934/16 Rômulo Gouveia
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para tornar obrigatória a avaliação de 

risco quando da necessidade da prestação de atenção à saúde de custodiados, fora 
dos estabelecimentos penais.

Execução penal Aluisio Mendes Aprovado 25/10/2016

PL 4246/15 Marcelo Belinati
Dispõe sobre a elaboração de estatí stica sobre a violência contra a pessoa idosa, 

objetivando promover a proteção das pessoas desta faixa etária na forma que 
especifica.

Vítima Hugo Leal (parecer 
vencedor)

Rejeitado 25/10/2016

PL 2310/15 Carlos Manato
Altera o inciso VII do § 2º do art. 121 e § 12 do art. 129, ambos do Decreto-Lei n. 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e o inciso I-A do art. 1º da Lei 8.072, de 25 

de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos).
Vítima/Aumenta pena Alexandre Leite Aprovado 25/10/2016

 PL 6052/16 Alberto Fraga Altera a Lei nº 7210/84, dispondo sobre execução de pena em estabelecimentos 
penais federais.

Processo penal Cabo Sabino Aprovado 25/10/2016

PL 7951/14 Renato Simões

Concede anistia, anula e revoga condenações, ações penais e inquéritos policiais 
contra pessoas e lideranças dos movimentos sociais, sindicais e estudantis que 

participaram de greves, ocupações de fábricas, ocupações de terras, ocupações de 
escolas, manifestações e atividades públicas, revoga a Lei de Segurança Nacional 

(LSN) e dá outras providências.

Outros/Anistia penal Laudivio Carvalho Rejeitado 25/10/2016

PL 1277/15 Luciano Ducci Altera o art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, para caracterizar como atos de 
improbidade administrativa as condutas que menciona.

Polícia (atividade policial) Subtenente Gonzaga Rejeitado 09/11/2016

PL 1671/15 Shéridan
Institui a realização de campanhas publicitárias no Rádio e na Televisão para 

combater o assédio moral (bullying) e o assédio moral virtual (cyberbullying) e dá 
outras providências.

Outros/ Combate ao bullying Alexandre Baldy Aprovado 09/11/2016

PL 5866/16 Cabo Sabino Dispõe sobre o tempo útil das viaturas policiais e de bombeiros. Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 09/11/2016

PL 5556/16 Cabo Sabino Faculta às polícias a aquisição de armamentos de indústrias nacionais ou do exterior. Polícia Major Olimpio Aprovado 16/11/2016

PL 5201/16 CPICIBER Altera a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, autorizando o uso dos recursos do Fistel 
por órgãos da polícia judiciária.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alexandre Baldy Aprovado 16/11/2016

PL 6 193/16 Cabo Sabino Concede anistia aos agentes penitenciários responsabilizados pelas rebeliões 
ocorridas no Estado do Ceará em maio de 2016.

Outros/anistia Vítor Valim Aprovado 30/11/2016

PL 7553/14 Marcos Rogério
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) para permitir a divulgação de imagem de criança e adolescente a quem se 
atribua ato infracional, e dá outras providências.

Outros João Rodrigues Aprovado 30/11/2016

PL 1530/15 Efraim Filho Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao contrabando, e dá outras 
providências.

Outros Arnaldo Faria de Sá Aprovado 30/11/2016

PL 5242/16 Delegado Edson Moreira Disciplina o fornecimento de dados captados por circuito fechado de televisão.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Alexandre Baldy Aprovado 30/11/2016

PL 1587/15 Major Olimpio
Altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa 

do Torcedor, revogando dispositivos que dispõem sobre torcida organizada, e dá 
outras providências.

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 13/12/2016

PL 4434/16 Àtila A. Nunes
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para determinar o cumprimento da pena 
por presos primários preferencialmente em estabelecimentos prisionais exclusivos e 

dá outras providências
Processo penal Delegado Edson Moreira Aprovado 13/12/2016

PL 5488/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 13.022 de 08 de agosto de 2014. Outros Paulo Freire Aprovado 13/12/2016

PL 5776/16 Cabo Sabino
Altera o art. 23 do Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para permitir que o 

policial militar fardado participe, como ouvinte, de manifestações de caráter político-
partidário.

Polícia Carlos Henrique Gaguim Aprovado 13/12/2016

PL 6199/16 Otavio Leite
Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para incluir os crimes atentatórios contra 

a vida de candidatos a cargos eletivos no rol de infrações penais passíveis de 
investigação pelo Departamento de Política Federal.

Polícia Alexandre Baldy Aprovado 13/12/2016

PL 6240/13 Senado Federal - Vital 
do Rêgo

Acrescenta art. 149-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), para tipificar o crime de desaparecimento forçado de pessoa, e acrescenta 

inciso VIII ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para considerar esse crime 
hediondo.

Criminalização de conduta Alexandre Leite Aprovado 13/12/2016

PL 4298/16 Rômulo Gouveia
Acrescenta um art. 27-A à Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, para estabelecer a 

obrigatoriedade de preenchimento de relatório de viagem, por parte do motorista 
do veículo coletivo de transporte de torcedores para atividades desportivas.

Outros Pedro Vilela Aprovado 13/12/2016
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PL 745/15 Alberto Fraga Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.

Polícia Major Olimpio Aprovado 11/05/2016

PL 1354/15 Delegado Edson 
Moreira

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código 
Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que durante 

benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem 
rebeliões dentro das unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na 

Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Execução penal Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 1506/15 Ezequiel Fonseca
Institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado o regime aberto ou 

semiaberto, e dá outras providências.
Outros Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 583/15 Major Olimpio
Altera o art. 6º, do 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.

Polícia Alberto Fraga Aorovado, com substitutivo 11/05/2016

PL 704/15 Ronaldo Benedet Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho de 1994, e dá outras providencias Política de armas Alberto Fraga Aprovado, com emenda 11/05/2016

PL 716/15 Alberto Fraga Institui o estágio de estudantes de direito nas Polícias Civil e Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olimpio Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 735/11 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.

Polícia Alexandre Leite Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 1723/15 Major Olimpio

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
incluindo como causa de aumento de pena o emprego de arma ou de objeto 

perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, perfurocontundente, no crime 
de roubo, e dá outras providências.

Aumenta pena Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2684/15 CPICARCE Dispõe sobre o prazo para o julgamento de requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal.

Execução penal Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 8248/14 Flávia Morais Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias militares.

Polícia Cabo Daciolo Aprovado 18/05/2016

PL 2106/15 Capitão Augusto

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120 horas 

mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que 
especifica, e da outras providências.

Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2442/15 CPI JOVEM Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de 
julho como a data nacional de enfrentamento aos homicídios.

Outros Laura Carneiro Aprovado 18/05/2016

PL 2302/15 Cabo Sabino

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir que os guardas municipais, assim como 

os demais agentes de segurança pública, serão recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de 

condenação definitiva, na forma que indica.

Outros Capitão Augusto Aprovado 01/06/2016

PL 494/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 507/15 Major Olimpio
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
Polícia Capitão Augusto Aprovado, com emenda 01/06/2016

PL 857/15 Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e dá outras providências. Outros Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 1259/15 Alberto Fraga

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 7.479, de 02 junho de 1986; 

acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975.

Polícia Aluisio Mendes Aprovado 01/06/2016

PL 854/15 Conceição Sampaio Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha 
em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia.

Outros/violência contra a mulher Carmen Zanotto Aprovado 21/06/2016

PL 1359/11 Iracema Portella
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, definindo critérios para as 

diretrizes para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e utilização dos 
recursos.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Capitão Augusto Aprovado 21/06/2016

PL 2020/07 Elcione Barbalho Dispõe sobre normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. Outros Subtenente Gonzaga Aprovado 21/06/2016

PL 7885/14 Subtenente Gonzaga
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou 
função pública, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança 

pública.
Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 2252/15 Roberto Alves
Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e com a 
exploração sexual.

Outros/ Violência contra a mulher Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 2416/15 Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em vídeo das ações policiais. Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 3159/15 Vinicius Carvalho Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.

Aumenta pena Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 7422/14 Jair Bolsonaro

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 
1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma 

expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de 

policiamento ambiental.

Polícia Alberto Fraga Aprovado 21/06/2016

PL 469/15 Laerte Bessa
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para conferir tratamento mais rígido a crimes graves e dá outras 
providências.

Aumenta pena Major Olimpio Aprovado 06/07/2016

PL 4894/16 Reginaldo Lopes

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.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Silas Freire Aprovado 06/07/2016

PL 3458/15 Capitão Augusto Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos 
policiais e bombeiros militares o direito de transferência mediante permuta.

Polícia Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 3230/15 João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Hediondos. Aumenta pena Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 4893/16 Alberto Fraga Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para conceder 
acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos.

Polícia Rocha Aprovado 13/07/2016

PL 5283/16 Cabo Sabino
Assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local 

separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, 
investigada ou ré em processo penal.

Polícia Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 6050/13 Guilherme Mussi

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver sob investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado disparos com arma de fogo contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no exercício de suas atribuições, somente poderão sofrer 
possíveis punições e afastamentos se houver sentença penal condenatória oriunda 

do Poder Judiciário.

Polícia Delegado Éder Mauro Aprovado 13/07/2016

PL 7911/14 Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 2681/15 CPICARCE Exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Rejeitado 13/07/2016

PL 3695/15 Cabo Daciolo Concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na corporação militar realizado no ano de 1998

Polícia Capitão Augusto Aprovado 02/08/2016

PL 4535/16 Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homicídios. Vítimas Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 484/15 Carlos Manato
Proíbe a fabricação e comercialização de banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou comercializados no país.

Outros Eduardo Bolsonaro Aprovado, com substitutivo. 02/08/2016

PL 3201/15 Covatti Filho
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos 

apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 3853/15 Laudivio Carvalho Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Polícia (atividade policial) Rocha Aprovado 02/08/2016

PL 3875/15 Cabo Sabino Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre a segurança nos 
eventos esportivos profissionais

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 02/08/2016

PL 4467/16 Alberto Fraga Dispõe sobre a proibição aos Municípios que mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 4494/16 Major Olimpio Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto das 
Guardas Municipais

Outros Cabo Daciolo Aprovado 02/08/2016

PL 4627/16 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a revista privada.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
João Rodrigues Aprovado 02/08/2016
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PL 5090/16 Onyx Lorenzoni
Dá nova redação ao artigo 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, tipificando a 
conduta de proibição de importação para consumo pessoal, drogas sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
inalização de conduta/ política de d Pastor Eurico Aprovado 02/08/2016

PL 5362/16 Tenente Lúcio
Estabelece normas gerais para a tramitação eletrônica de documentos no âmbito das 
polícias civis, militares, federal, rodoviária federal, ferroviária federal e dos corpos 

de bombeiros militares.
Polícia Mauro Lopes Aprovado 02/08/2016

PL 5406/16 Veneziano Vital do 
Rêgo

Inclui um art. 41-H na Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Torcedor e dá outras providências, para tipificar a ausência de manifesto 

de embarque de passageiros em veículos que transportem torcidas organizadas.
Outros Aluísio Mendes Aprovado 02/08/2016

PL 5505/16 Rocha
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"
Política de armas Aluisio Mendes Aprovado 02/08/2016

PL 4471/16 Alberto Fraga Altera o Decreto-Lei Nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e dá 
outras providências.

Aumenta pena (militares) Laura Carneiro Aprovado 30/08/2016

PL 4372/16 Wadih Damous

Altera e acrescenta dispositivo à Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013 que "Define 
organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção 
da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei 

no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de 
maio de 1995; e dá outras providências".

Processo penal Delegado Edson Moreira Rejeitado 30/08/2016

PL 42/15 Sérgio Vidigal
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para reconhecer o direito de acesso ao 

atendimento policial especial ininterrupto como direito fundamental da mulher.
Vítima/Violência contra a mulher Subtenente Gonzaga Aprovado 31/08/2016

PL 4484/16 Weverton Rocha

Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, parra assegurar a transferência de 
recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP para os Municípios que 

sejam sedes de penitenciárias, colônias agrícolas, industriais ou similares, casas do 
albergado, centros de observação e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Subtenente Gonzaga Aprovado 31/08/2016

PL 2696/15 CPICARCE Institui o Centro de Monitoramento e Acompanhamento da Execução de Penas e 
Medidas Alternativas.

Execução penal Cabo Sabino Aprovado 13/09/2016

PL 3184/15 Alberto Fraga
Altera a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, que dispõe sobre a identificação 

criminal do civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da 
Constituição Federal.

Outros/ Identificação criminal Delegado Waldir Aprovado 13/09/2016

PL 4941/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal. Execução penal Jair Bolsonaro Aprovado 13/09/2016

PL 5618/16 Hildo Rocha Cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro Outros Carmen Zanotto Aprovado 13/09/2016

PL 1388/15 Rômulo Gouveia Torna obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência vítima de 
infrações penais em Registros de Ocorrências.

Vítima Vitor Valim Aprovado 20/09/2016

PL 4454/16 Alberto Fraga Cria o Batalhão Universitário da Polícia Militar do Distrito Federal. Polícia Delegado Edson Moreira Aprovado 20/09/2016

PL 4947/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006 Aumenta pena Ezequiel Teixeira Aprovado 20/09/2016

PL 924/15 Dâmina Pereira Obriga a instalação de detectores de metais na portaria de estádios e ginásios.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Ronaldo Martins Aprovado 18/10/2016

PL 1627/15 Alberto Fraga Altera a Lei n.º 10.486 de 04 de julho de 2002 Polícia Ademir Camilo Aprovado 18/10/2016

PL 482/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Pastor Eurico Aprovado 18/10/2016

PL 2026/15 Rodrigo de Castro Institui o Plano Nacional de Redução de Homicídios e dá providências correlatas.
Políticas criminais e programas de 

gestão e financiamento da 
segurança pública

Laerte Bessa Aprovado 18/10/2016

PL 2687/15 CPICARCE Estabelece que as instalações da penitenciária devem contar com equipamento 
eletrônico de captação de sinais ópticos e acústicos.

Execução penal/Segurança 
privada, vigilância eletrônica e 

videomonitoramento
Carlos Henrique Gaguim Aprovado 18/10/2016

PL 5394/13 Jorge Tadeu Mudalen

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro para proibir o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou 

qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais, 
públicos ou privados.

Outros Onyx Lorenzoni Aprovado 18/10/2016

PL 3376/15 Senado Federal - 
Marcelo Crivella

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o crime de posse ou porte 
ilegal de arma de fogo de uso restrito no rol dos crimes hediondos.

Política de armas/Aumenta pena Alexandre Baldy Aprovado 25/10/2016

PL 5934/16 Rômulo Gouveia
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para tornar obrigatória a avaliação de 

risco quando da necessidade da prestação de atenção à saúde de custodiados, fora 
dos estabelecimentos penais.

Execução penal Aluisio Mendes Aprovado 25/10/2016

PL 4246/15 Marcelo Belinati
Dispõe sobre a elaboração de estatí stica sobre a violência contra a pessoa idosa, 

objetivando promover a proteção das pessoas desta faixa etária na forma que 
especifica.

Vítima Hugo Leal (parecer 
vencedor)

Rejeitado 25/10/2016

PL 2310/15 Carlos Manato
Altera o inciso VII do § 2º do art. 121 e § 12 do art. 129, ambos do Decreto-Lei n. 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e o inciso I-A do art. 1º da Lei 8.072, de 25 

de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos).
Vítima/Aumenta pena Alexandre Leite Aprovado 25/10/2016

 PL 6052/16 Alberto Fraga Altera a Lei nº 7210/84, dispondo sobre execução de pena em estabelecimentos 
penais federais.

Processo penal Cabo Sabino Aprovado 25/10/2016

PL 7951/14 Renato Simões

Concede anistia, anula e revoga condenações, ações penais e inquéritos policiais 
contra pessoas e lideranças dos movimentos sociais, sindicais e estudantis que 

participaram de greves, ocupações de fábricas, ocupações de terras, ocupações de 
escolas, manifestações e atividades públicas, revoga a Lei de Segurança Nacional 

(LSN) e dá outras providências.

Outros/Anistia penal Laudivio Carvalho Rejeitado 25/10/2016

PL 1277/15 Luciano Ducci Altera o art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, para caracterizar como atos de 
improbidade administrativa as condutas que menciona.

Polícia (atividade policial) Subtenente Gonzaga Rejeitado 09/11/2016

PL 1671/15 Shéridan
Institui a realização de campanhas publicitárias no Rádio e na Televisão para 

combater o assédio moral (bullying) e o assédio moral virtual (cyberbullying) e dá 
outras providências.

Outros/ Combate ao bullying Alexandre Baldy Aprovado 09/11/2016

PL 5866/16 Cabo Sabino Dispõe sobre o tempo útil das viaturas policiais e de bombeiros. Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 09/11/2016

PL 5556/16 Cabo Sabino Faculta às polícias a aquisição de armamentos de indústrias nacionais ou do exterior. Polícia Major Olimpio Aprovado 16/11/2016

PL 5201/16 CPICIBER Altera a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, autorizando o uso dos recursos do Fistel 
por órgãos da polícia judiciária.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alexandre Baldy Aprovado 16/11/2016

PL 6 193/16 Cabo Sabino Concede anistia aos agentes penitenciários responsabilizados pelas rebeliões 
ocorridas no Estado do Ceará em maio de 2016.

Outros/anistia Vítor Valim Aprovado 30/11/2016

PL 7553/14 Marcos Rogério
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) para permitir a divulgação de imagem de criança e adolescente a quem se 
atribua ato infracional, e dá outras providências.

Outros João Rodrigues Aprovado 30/11/2016

PL 1530/15 Efraim Filho Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao contrabando, e dá outras 
providências.

Outros Arnaldo Faria de Sá Aprovado 30/11/2016

PL 5242/16 Delegado Edson Moreira Disciplina o fornecimento de dados captados por circuito fechado de televisão.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Alexandre Baldy Aprovado 30/11/2016

PL 1587/15 Major Olimpio
Altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa 

do Torcedor, revogando dispositivos que dispõem sobre torcida organizada, e dá 
outras providências.

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 13/12/2016

PL 4434/16 Àtila A. Nunes
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para determinar o cumprimento da pena 
por presos primários preferencialmente em estabelecimentos prisionais exclusivos e 

dá outras providências
Processo penal Delegado Edson Moreira Aprovado 13/12/2016

PL 5488/16 Delegado Waldir Altera a Lei nº 13.022 de 08 de agosto de 2014. Outros Paulo Freire Aprovado 13/12/2016

PL 5776/16 Cabo Sabino
Altera o art. 23 do Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para permitir que o 

policial militar fardado participe, como ouvinte, de manifestações de caráter político-
partidário.

Polícia Carlos Henrique Gaguim Aprovado 13/12/2016

PL 6199/16 Otavio Leite
Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para incluir os crimes atentatórios contra 

a vida de candidatos a cargos eletivos no rol de infrações penais passíveis de 
investigação pelo Departamento de Política Federal.

Polícia Alexandre Baldy Aprovado 13/12/2016

PL 6240/13 Senado Federal - Vital 
do Rêgo

Acrescenta art. 149-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), para tipificar o crime de desaparecimento forçado de pessoa, e acrescenta 

inciso VIII ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para considerar esse crime 
hediondo.

Criminalização de conduta Alexandre Leite Aprovado 13/12/2016

PL 4298/16 Rômulo Gouveia
Acrescenta um art. 27-A à Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, para estabelecer a 

obrigatoriedade de preenchimento de relatório de viagem, por parte do motorista 
do veículo coletivo de transporte de torcedores para atividades desportivas.

Outros Pedro Vilela Aprovado 13/12/2016
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PL 4468/16 Alberto Fraga Institui o Sistema Nacional de Informações sobre Pessoas Procuradas pela Justiça e 
dá outras providências

Polícia Pedro Vilela Aprovado 13/12/2016

PL 4887/16 Cabo Daciolo
Estabelece as condições para o exercício da atividade de Guarda-Vidas, dispõe sobre 
a carga horária máxima de serviço, grau de escolaridade e estabelece o adicional de 

insalubridade em caso de exposição excessiva ao sol.
Outros Pastor Eurico Aprovado 13/12/2016

PL 5492/16 Cabo Daciolo Estabelece a periculosidade e a insalubridade para os órgãos integrantes do sistema 
de segurança pública, previstos em Artigo 144 da Constituição Federal.

Polícia Pastor Eurico Aprovado 13/12/2016

PL 5825/16 Jair Bolsonaro Dispõe sobre as ações contraterroristas e dá outras providências.
Políticas criminais e programas de 

gestão e financiamento da 
segurança pública

Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/12/2016

PL 6185/16 Valdir Colatto Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que institui o Código Brasileiro de 
Aeronáutica, para dispor sobre o transporte de cães de corporações militares.

Polícia Delegado Waldir Aprovado 13/12/2016

PL 6424/13 Paulão
Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, no caso de violência 
contra transexuais, travestis, lésbicas, bissexuais e gays que forem atendidos em 

serviços de saúde públicos ou privados.
Vítimas Ezequiel Teixeira Rejeitado 13/12/2016

PL 1993/15 Mariana Carvalho Dispõe sobre a dispensa de revista dos portadores de próteses metálicas por portas 
magnéticas ou dispositivos de segurança semelhantes.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Carlos Henrique Gaguim Aprovado 13/12/2016

PL 3734/12 Poder Executivo
Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança 
pública, nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição, institui o Sistema Único de 

Segurança Pública – SUSP, dispõe sobre a segurança cidadã, e dá outras providências.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alexandre Baldy Aprovado 13/12/2016

PL 3832/15 Senado Federal
Acrescenta artigos à Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, para dispor sobre a 

revista pessoal nas unidades de internação do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase).

Outros/Sistema socioeducativo Pompeo de Mattos Aprovado 14/12/2016

PL 5867/16 Cabo Sabino
Inclui um parágrafo único ao caput do artigo 13 do Decreto-lei nº 1.001, de 21 de 
outubro de 1969 – Código Penal Militar, afastando a incidência do dispositivo em 

relação aos militares estaduais.
Polícia Alberto Fraga Aprovado 14/12/2016

PL 4367/16 Cabo Daciolo Dispõe sobre a reorganização das vagas de Concurso Público na área de Segurança 
Pública de todo País.

Polícia Alberto Fraga Rejeitado 14/12/2016
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PL 745/15 Alberto Fraga Dispõe sobre promoções de servidores militares (Policia Militar e Corpos de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal), oriundos do Antigo Distrito Federal.

Polícia Major Olimpio Aprovado 11/05/2016

PL 1354/15 Delegado Edson 
Moreira

Acrescenta Parágrafo Único ao artigo 42 da Lei 7.209, de 1984, parte geral do Código 
Penal que trata da extinção de benefícios destinados aos presos que durante 

benefícios temporários empreenderem fuga, cometem crimes ou promoverem 
rebeliões dentro das unidades prisionais, comunicando-se aos artigos respectivos na 

Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal.

Execução penal Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 1506/15 Ezequiel Fonseca
Institui o Dia Nacional da Ressocialização no Sistema Penitenciário Brasileiro; atribui 
benefícios às iniciativas de inclusão social quando considerado o regime aberto ou 

semiaberto, e dá outras providências.
Outros Silas Freire Aprovado 11/05/2016

PL 583/15 Major Olimpio
Altera o art. 6º, do 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.

Polícia Alberto Fraga Aorovado, com substitutivo 11/05/2016

PL 704/15 Ronaldo Benedet Inclui dispositivos na Lei nº 8.906, 04 de julho de 1994, e dá outras providencias Política de armas Alberto Fraga Aprovado, com emenda 11/05/2016

PL 716/15 Alberto Fraga Institui o estágio de estudantes de direito nas Polícias Civil e Militar do Distrito 
Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olimpio Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 735/11 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.

Polícia Alexandre Leite Aprovado, com substitutivo. 11/05/2016

PL 1723/15 Major Olimpio

Altera o art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
incluindo como causa de aumento de pena o emprego de arma ou de objeto 

perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, perfurocontundente, no crime 
de roubo, e dá outras providências.

Aumenta pena Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2684/15 CPICARCE Dispõe sobre o prazo para o julgamento de requerimento ou incidente referente a 
benefícios de execução penal.

Execução penal Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 8248/14 Flávia Morais Determina a inclusão de procedimentos de primeiros socorros na grade curricular dos 
cursos de formação de soldados das polícias militares.

Polícia Cabo Daciolo Aprovado 18/05/2016

PL 2106/15 Capitão Augusto

Acrescenta parágrafo único ao art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
para assegurar aos policiais e bombeiros militares a carga horária de 120 horas 

mensais, bem como a remuneração em dobro dos feriados trabalhados nos casos que 
especifica, e da outras providências.

Polícia Subtenente Gonzaga Aprovado 18/05/2016

PL 2442/15 CPI JOVEM Institui a “Semana Nacioal de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens” e o dia 26 de 
julho como a data nacional de enfrentamento aos homicídios.

Outros Laura Carneiro Aprovado 18/05/2016

PL 2302/15 Cabo Sabino

Altera o artigo 18 da Lei 13.022, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, para garantir que os guardas municipais, assim como 

os demais agentes de segurança pública, serão recolhidos a quartéis ou a prisão 
especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de 

condenação definitiva, na forma que indica.

Outros Capitão Augusto Aprovado 01/06/2016

PL 494/15 Capitão Augusto Altera o Decreto-Lei nº 667/69, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

Polícia Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 507/15 Major Olimpio
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
Polícia Capitão Augusto Aprovado, com emenda 01/06/2016

PL 857/15 Capitão Augusto Institui o Dia Nacional da Segurança Pública e dá outras providências. Outros Major Olímpio Aprovado 01/06/2016

PL 1259/15 Alberto Fraga

Altera os arts. 67, 70, 78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bombeiro Militar do Distrito Federal, de que trata a Lei nº 7.479, de 02 junho de 1986; 

acrescenta o art. 69-A a este e altera o art. 29 da Lei de Promoção dos Oficiais da 
CBMDF, de que trata a Lei 6.302, de dezembro de 1975.

Polícia Aluisio Mendes Aprovado 01/06/2016

PL 854/15 Conceição Sampaio Torna obrigatória a manutenção de ao menos 1 (um) exemplar da Lei Maria da Penha 
em escolas e bibliotecas públicas, unidades de saúde e delegacias de polícia.

Outros/violência contra a mulher Carmen Zanotto Aprovado 21/06/2016

PL 1359/11 Iracema Portella
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, definindo critérios para as 

diretrizes para doação ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e utilização dos 
recursos.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Capitão Augusto Aprovado 21/06/2016

PL 2020/07 Elcione Barbalho Dispõe sobre normas gerais de segurança em casas de espetáculos e similares. Outros Subtenente Gonzaga Aprovado 21/06/2016

PL 7885/14 Subtenente Gonzaga
Altera a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, para regulamentar a perda de cargo ou 
função pública, no caso de tortura praticada por integrante de órgão de segurança 

pública.
Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 2252/15 Roberto Alves
Dispõe sobre a cassação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

de estabelecimentos e empresas envolvidas com o tráfico de pessoas e com a 
exploração sexual.

Outros/ Violência contra a mulher Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 2416/15 Hildo Rocha Dispõe sobre norma geral da gravação em vídeo das ações policiais. Polícia Laudívio Carvalho Aprovado 21/06/2016

PL 3159/15 Vinicius Carvalho Acrescenta §3.º ao art. 75 do Decreto-Lei n.° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal.

Aumenta pena Ronaldo Martins Aprovado 21/06/2016

PL 7422/14 Jair Bolsonaro

Altera a redação do inciso V, do art. 6º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e do § 
1º, do art. 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para incluir, de forma 

expressa, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal no Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como disciplinar o exercício das atividades de 

policiamento ambiental.

Polícia Alberto Fraga Aprovado 21/06/2016

PL 469/15 Laerte Bessa
Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, para conferir tratamento mais rígido a crimes graves e dá outras 
providências.

Aumenta pena Major Olimpio Aprovado 06/07/2016

PL 4894/16 Reginaldo Lopes

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.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Silas Freire Aprovado 06/07/2016

PL 3458/15 Capitão Augusto Altera o art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para assegurar aos 
policiais e bombeiros militares o direito de transferência mediante permuta.

Polícia Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 3230/15 João Rodrigues Acrescenta dispositivo à Lei de Crimes Hediondos. Aumenta pena Cabo Sabino Aprovado 13/07/2016

PL 4893/16 Alberto Fraga Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para conceder 
acesso a sistemas oficiais de informações sobre cidadãos.

Polícia Rocha Aprovado 13/07/2016

PL 5283/16 Cabo Sabino
Assegura aos profissionais de segurança pública atendimento hospitalar em local 

separado de pessoa em cumprimento de pena, presa em flagrante delito, 
investigada ou ré em processo penal.

Polícia Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 6050/13 Guilherme Mussi

Dispõe que o policial civil ou militar que estiver sob investigação ou respondendo 
processo por ter efetuado disparos com arma de fogo contra indivíduo que está em 
prática do ato delituoso, no exercício de suas atribuições, somente poderão sofrer 
possíveis punições e afastamentos se houver sentença penal condenatória oriunda 

do Poder Judiciário.

Polícia Delegado Éder Mauro Aprovado 13/07/2016

PL 7911/14 Felipe Bornier Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/07/2016

PL 2681/15 CPICARCE Exclui a exigência de que as penitenciárias masculinas sejam construídas em local 
afastado do centro urbano.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Rejeitado 13/07/2016

PL 3695/15 Cabo Daciolo Concede anistia aos bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro aprovados no 
concurso público para fins de ingresso na corporação militar realizado no ano de 1998

Polícia Capitão Augusto Aprovado 02/08/2016

PL 4535/16 Capitão Augusto Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Homicídios. Vítimas Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 484/15 Carlos Manato
Proíbe a fabricação e comercialização de banana de dinamite e altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, para determinar a 
identificação de explosivos fabricados ou comercializados no país.

Outros Eduardo Bolsonaro Aprovado, com substitutivo. 02/08/2016

PL 3201/15 Covatti Filho
Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de veículos 

apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos Estados e do Distrito 
Federal.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 3853/15 Laudivio Carvalho Disciplina a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Polícia (atividade policial) Rocha Aprovado 02/08/2016

PL 3875/15 Cabo Sabino Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre a segurança nos 
eventos esportivos profissionais

Outros Carlos Henrique Gaguim Aprovado 02/08/2016

PL 4467/16 Alberto Fraga Dispõe sobre a proibição aos Municípios que mantêm guarda municipal de contratar 
Serviços de Segurança Privada.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Cabo Sabino Aprovado 02/08/2016

PL 4494/16 Major Olimpio Altera a Lei nº 13.022, de 08 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o estatuto das 
Guardas Municipais

Outros Cabo Daciolo Aprovado 02/08/2016

PL 4627/16 Rômulo Gouveia Altera a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre a revista privada.
Segurança privada, vigilância 

eletrônica e videomonitoramento
João Rodrigues Aprovado 02/08/2016
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PL 4468/16 Alberto Fraga Institui o Sistema Nacional de Informações sobre Pessoas Procuradas pela Justiça e 
dá outras providências

Polícia Pedro Vilela Aprovado 13/12/2016

PL 4887/16 Cabo Daciolo
Estabelece as condições para o exercício da atividade de Guarda-Vidas, dispõe sobre 
a carga horária máxima de serviço, grau de escolaridade e estabelece o adicional de 

insalubridade em caso de exposição excessiva ao sol.
Outros Pastor Eurico Aprovado 13/12/2016

PL 5492/16 Cabo Daciolo Estabelece a periculosidade e a insalubridade para os órgãos integrantes do sistema 
de segurança pública, previstos em Artigo 144 da Constituição Federal.

Polícia Pastor Eurico Aprovado 13/12/2016

PL 5825/16 Jair Bolsonaro Dispõe sobre as ações contraterroristas e dá outras providências.
Políticas criminais e programas de 

gestão e financiamento da 
segurança pública

Eduardo Bolsonaro Aprovado 13/12/2016

PL 6185/16 Valdir Colatto Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que institui o Código Brasileiro de 
Aeronáutica, para dispor sobre o transporte de cães de corporações militares.

Polícia Delegado Waldir Aprovado 13/12/2016

PL 6424/13 Paulão
Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, no caso de violência 
contra transexuais, travestis, lésbicas, bissexuais e gays que forem atendidos em 

serviços de saúde públicos ou privados.
Vítimas Ezequiel Teixeira Rejeitado 13/12/2016

PL 1993/15 Mariana Carvalho Dispõe sobre a dispensa de revista dos portadores de próteses metálicas por portas 
magnéticas ou dispositivos de segurança semelhantes.

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Carlos Henrique Gaguim Aprovado 13/12/2016

PL 3734/12 Poder Executivo
Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança 
pública, nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição, institui o Sistema Único de 

Segurança Pública – SUSP, dispõe sobre a segurança cidadã, e dá outras providências.

Políticas criminais e programas de 
gestão e financiamento da 

segurança pública
Alexandre Baldy Aprovado 13/12/2016

PL 3832/15 Senado Federal
Acrescenta artigos à Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, para dispor sobre a 

revista pessoal nas unidades de internação do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase).

Outros/Sistema socioeducativo Pompeo de Mattos Aprovado 14/12/2016

PL 5867/16 Cabo Sabino
Inclui um parágrafo único ao caput do artigo 13 do Decreto-lei nº 1.001, de 21 de 
outubro de 1969 – Código Penal Militar, afastando a incidência do dispositivo em 

relação aos militares estaduais.
Polícia Alberto Fraga Aprovado 14/12/2016

PL 4367/16 Cabo Daciolo Dispõe sobre a reorganização das vagas de Concurso Público na área de Segurança 
Pública de todo País.

Polícia Alberto Fraga Rejeitado 14/12/2016
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CONCLUSÃO

A análise dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional referentes à Segurança 
Pública e Justiça Criminal durante 2016 permitiu perceber queda de produtividade 
(numérica) em relação ao ano anterior. Sem nunca esquecer que quantidade não se 
confunde em absoluto com qualidade, vimos que a queda no número de proposições 
apresentadas em comparação com o ano anterior não se relaciona apenas aos temas 
que abordamos aqui, mas englobam a totalidade dos trabalhos legislativos. É fato que 
o processo de impedimento da ex-Presidente da República consumiu boa parte dos 
trabalhos do Congresso Nacional, o que é intuitivo. Entretanto, percebemos algumas 
tendências como a alta concentração de parlamentares que atuam no tema, assim 
como a predileção por propostas legislativas de endurecimento penal, em detrimento 
de medidas sistêmicas que possam ter um impacto duradouro na melhoria da Segu-
rança Pública no país, que atravessa um dos piores momentos da história. O problema 
piora, mas insistimos em buscar as mesmas fracassadas soluções.

A liderança inequívoca de parlamentares com origem profissional em forças policiais 
tem como resultado uma atividade legislativa ensimesmada na dimensão policial. Ain-
da que seja indiscutível a relevância da Polícia para a melhoria do quadro de Seguran-
ça Pública que enfrentamos, há muito se sabe que políticas públicas de Segurança e 
Justiça Criminal devem ir muito além disso, buscando organizar os fatores sociais que 
contribuem para o ciclo de violência que se perpetua e se agrava no país.

Uma questão relevante nesse sentido é a organização federativa do país, especialmente 
neste momento de aguda crise fiscal, que se faz sentir mais forte em alguns estados. O 
Governo Federal, detentor do maior quinhão orçamentário, há anos fracassa em apre-
sentar uma política consolidada para fazer frente a um problema que é nacional, e não 
local. Infelizmente, temos indícios de que o Poder Legislativo Federal não contribui para 
chamar a União à responsabilidade.

Por fim, lamentamos que seja tão comum identificar projetos esdrúxulos e irracionais 
apresentados nas matérias objeto deste estudo. Exemplos são o PL 5358/2016, de au-
toria do deputado Eduardo Bolsonaro, cujo objetivo é tornar crime a “apologia ao co-
munismo” ou o PL 5774/2016, do deputado Victorio Galli, que busca criminalizar o uso 
de banheiro público por pessoas transgêneras que ainda não passaram pela cirurgia 
de readequação sexual. Estes são exemplos caricaturais do uso da lei penal para fins 
anedóticos, sem qualquer preocupação com a organicidade do sistema jurídico penal 
e com a racionalidade que deve pautar as políticas públicas. Na outra ponta, chamam 
a atenção alguns projetos apresentados ao longo do ano que buscam autorizar forças 
policiais a acessar dados e informações privadas da população sem que haja o devido 

controle jurisdicional da atividade policial. Um exemplo é o PL 4893/2016, de autoria do 
deputado Alberto Fraga. Denunciamos o risco cada vez mais presente de que o quadro de 
insegurança vivido no país seja utilizado como subterfúgio para o desmantelamento de 
garantias e direitos fundamentais.

Por outro lado, é fundamental apontar projetos que buscam olhar para o sistema de per-
secução criminal de forma sistêmica, em contraposição ao binômio criminalização de con-
duta/aumento de pena. Um exemplo neste sentido, entre outros presentes nas propostas 
parlamentares, é o PL 4373/2016, de autoria dos deputados Wadih Damous (PT/RJ) e Chico 
Alencar (PSOL/RJ). Esta proposta busca inserir no ordenamento jurídico brasileiro o concei-
to de responsabilidade político-criminal, que diz respeito à imperiosidade de se averiguar, 
ao se legislar no âmbito penal, os efeitos jurídicos, sociais e orçamentários que a nova lei 
penal produzirá. Uma proposta que criminaliza uma nova conduta ou aumenta a pena 
para uma conduta já criminalizada, que como visto são as categorias majoritárias entre 
os PLs apresentados em ambas as casas legislativas, trará quais efeitos no mundo prático? 
Qual será seu impacto no já deficitário poder judiciário? Qual a previsão de impacto na 
quantidade de detentos nas diferentes Unidades da Federação? As forças policiais estão 
preparadas para direcionar seus escassos recursos para perseguir penalmente este novo 
crime? Haverá recursos para se criar novas vagas prisionais eventualmente necessárias 
para o cumprimento da nova lei? A proposta está em consonância com o sistema jurídico 
ou cria penas desproporcionais para fatos menos graves do que outros já tipificados? En-
fim, todas estas perguntas, e muitas outras, devem ser respondidas ao longo do processo 
legislativo em matéria penal, sob risco de um sistema ineficiente, caro e desarticulado, o 
que, infelizmente, representa o sistema jurídico nacional na esfera penal.

Mais uma vez, espera-se que este trabalho possa jogar luz no debate legislativo sobre Se-
gurança Pública e Justiça Criminal, e que o conhecimento daquilo que é gestado no Con-
gresso Nacional possa se tornar em mecanismo de controle e pressão para que nossos re-
presentantes eleitos busquem soluções apoiadas no conhecimento técnico já criado para 
ajudar o país a encontrar a paz que tanto precisa.
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