Artigo - Pacote Anticrime proposta pelo Ministro Dr. Sérgio Mouro

O Brasil precisa mudar, sob os vários aspectos existentes, pois após ações
desastrosas dos últimos governantes o caos restou estabelecido em nossa pátria.
Nosso povo entendeu a crítica situação e brindou o país com a possibilidade da ocorrência
de muitas melhoras. Não podemos esperar que tudo se ajeite da noite para o dia, mas
toda e qualquer melhora, e acreditamos que virão, já vai tornar a vida do brasileiro mais
confortável.
Nesse diapasão encontramos o Ministro da Justiça e da Segurança, Dr. Sérgio Moro
que está propondo verdadeira revolução na segurança de nosso país e de seus cidadãos.
Um Projeto de Lei que estabelece medidas contra a corrupção, contra o crime organizado
e praticados com grave violência à pessoa, nos dá esperança de dias melhores, até porque
esse projeto, adequa as leis criminais brasileiras às mais avançadas legislações
internacionais.
O projeto altera quatorze leis que estão em vigor e torna mais efetiva a luta contra
o crime. Propõe lutar com os bandidos do colarinho branco, de grandes organizações
nacionais e internacionais, adentra a seara política tornando crime o famoso caixa dois dos
partidos e seus políticos, mudando também a execução penal para aqueles que forem
condenados em segunda instância, com isso procurando obstar as falcatruas de eternos
recursos meramente protelatórios.
Ainda podemos verificar mudanças no Código Penal com endurecimento de penas
para determinados crimes. Trata de melhorar o instituto do acordo feito pelo Ministério
Público e Polícia Federal, com a homologação do mesmo pelo juiz. Cria a possibilidade de
um acordo durante a investigação com Institutos internacionais congêneres na apuração
de crime de terrorismo transnacionais e crimes de organização internacionais. Aborda a
obtenção de provas usando a escuta ambiental (sinais eletromagnéticos, óticos ou
acústicos), bem como a legítima defesa dos policiais em confronto com bandidos.
Estes se constituem num resumo desse projeto, pois existem outros pontos
apresentados e que se aprovado pelo nosso legislativo, trará bastante segurança para os
brasileiros.
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