
 
 
 
 
 
 
 

 
As organizações da sociedade civil e instituições públicas lançam nesta 
quarta-feira, dia 27, a campanha “PACOTE ANTICRIME: UMA SOLUÇÃO 
FAKE”, visando a derrocada do projeto de lei 882, de 2019, tendo em vista 
que as propostas são soluções falsas que aprofundam a ineficácia da 
segurança pública.  
 

O movimento é resultado da preocupação com os problemas reais como a 
violência e o alto índice de homicídios no Brasil, os quais as políticas de 
segurança pública implementadas, historicamente, não conseguem reduzir. 

 

Afirma-se que as propostas combatem o crime organizado, os crimes 
violentos e a corrupção, pela implementação de tecnologias de investigação e 
metodologias de economicidade do processo penal, no entanto, ao deixar de 
considerar estudos sobre os temas e violar em diversos pontos a Constituição 
da República, intensificam o estado de coisas inconstitucional do sistema 
penitenciário brasileiro, utilizando-se dos mesmos métodos que há décadas 
são lançados no imaginário popular como soluções.  

 
A retirada da sociedade civil do debate e da construção de soluções terá um 
resultado inevitável: a não redução da violência e a insegurança pública, pois 
serão “soluções” impostas sem a análise dos reais problemas e das estruturas 
socioeconômicas que moldam a manutenção da violência!  

 

Soluções fake servem apenas para satisfazer uma opinião pública movida por 
desinformações, sem o comprometimento com o enfrentamento dos 
problemas que atingem a população negra e pobre que sofre com a guerra do 
tráfico de drogas nas suas esquinas, que são alvo da violência policial em seus 
bairros, que são atingidas por balas perdidas a caminho de escolas públicas 
sem estrutura. 
 

Para desmistificar as propostas e discutir efetivas formas de enfrentamento 

aos problemas de segurança pública no Brasil, conclamamos todos e todas 

para se colocar contra esse pacote pela (in) segurança pública, que trará mais 

corrupção, fortalecerá as organizações criminosas e aumentará os crimes 

violentos, para comparecer ao ato de lançamento da Campanha “PACOTE 

ANTICRIME: UMA SOLUÇÃO FAKE”, no dia 27/03/2019, às 10h30m na 

Câmara dos Deputados, auditório Freitas Nobre. 


