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O acompanhamento dos temas de segurança pública no Brasil continua muito restrito às 
ações do Poder Executivo, especialmente dos governos estaduais. No entanto, o olhar vol-
tado exclusivamente ao Executivo perde boa parte do processo de formulação das políticas 

públicas, o que prejudica não apenas a capacidade explicativa diante de alterações que afetam a vida 
de todos, mas também a possibilidade de incidência sobre as decisões legislativas, enfraquecendo o 
exercício do controle social da atividade parlamentar. Nesse sentido, voltar-se ao trabalho realizado 
pelo Congresso Nacional, e à Câmara dos Deputados, em particular, é fundamental para que se possa 
entender melhor o que vem sendo discutido e feito em termos de segurança pública no país, bem como 
para o aperfeiçoamento da legislação nacional sobre o tema. 

A maior parte das tramitações de projetos de lei no Congresso Nacional é conclusiva nas comissões, ou seja, 
não está sujeita à análise do plenário, onde votam todos 513 os deputados. A decisão sobre a aprovação, 
alteração ou rejeição desses projetos é tomada apenas pelas dezenas de deputados das comissões, de modo 
que analisar esse trabalho é fundamental para compreender o funcionamento do Legislativo como um todo. 

Este relatório traz uma análise da atuação da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado (CSPCCO) da Câmara dos Deputados em 2013. A escolha desta Comissão deve-se ao fato 
de não haver Comissão semelhante no Senado Federal e por ser o órgão responsável pela análise dos 
principais projetos de segurança pública. Partindo do relatório de atividades elaborada pela CSPCCO, 
o Instituto Sou da Paz realizou uma análise crítica sobre diversos aspectos de sua atuação.

A partir da descrição da estrutura e do funcionamento da Comissão, diversos outros elementos foram 
analisados, como sua composição, financiamento de seus membros, temas priorizados, os projetos de 
lei apreciados, o diálogo com a sociedade estabelecido por meio das audiências públicas e a fiscaliza-
ção exercida sobre as políticas públicas nessa área. 

A partir dessa análise, foi possível problematizar diversas questões relevantes, dentre as quais destacamos:

• A CSPCCO é uma das duas únicas comissões, juntamente com a de Legislação Participativa, que 
permite que seus membros sejam titulares em outra comissão. Esse fato faz com que seus membros 
tenham a dedicação reduzida, denotando que suas atividades não são consideradas prioritárias.

• Uma das prerrogativas das maiores bancadas na Câmara dos Deputados é a preferência na esco-
lha das comissões, podendo presidir as de seu maior interesse. Apesar de PT e o PMDB, principais 
partidos da base aliada ao governo federal, terem as maiores bancadas desde 2007, apenas parti-
dos de oposição e partidos menores da base aliada lideraram os trabalhos da CSPCCO desde então, 
uma evidência clara da falta de prioridade do tema para o governo federal.

• A análise dos 63 projetos de lei apreciados revela que a Comissão concentra-se em projetos rela-
cionados à política penal, à justiça criminal e ao sistema penitenciário, fundamentalmente no tra-
tamento depois de os crimes já terem ocorrido. Há forte componente corporativista na quantidade 
de projetos voltados à carreira policial. O foco encarcerador da política penal também continua 
predominante, respondendo de forma populista e ineficaz aos desafios da segurança pública, ge-
ralmente movido por crimes ou acontecimentos de grande repercussão e comoção popular. 

1. Apresentação
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• Os conflitos de interesse aparecem com força na Comissão. Um quinto da CSPCCO faz parte da 
chamada “Bancada da Bala”, financiada pelas indústrias de armas e munições. Um de seus membros 
inclusive violou o Código de Ética da Câmara dos Deputados ao relatar um projeto de lei que beneficia 
diretamente a indústria de armas. 

• Entre os 20 deputados da CSPCCO, um está listado como “ficha-suja” e outros 8 estão respon-
dendo a processos ligados a diversos tipos de crimes, o que significa que 45% dos membros da 
Comissão responsável pela segurança pública no Congresso Nacional está relacionada, de alguma 
forma, ao cometimento de crimes. 

Esperamos, com este relatório, dar uma pequena contribuição ao aperfeiçoamento do trabalho legis-
lativo que é realizado no âmbito da Comissão. Recente pesquisa reafirmou que a violência/segurança 
continua sendo tema de enorme preocupação do brasileiro, ostentando a 2ª posição no ranking dos 
principais problemas brasileiros . Nesse sentido, é fundamental que o principal órgão do Congresso 
Nacional a discutir segurança pública reflita essa preocupação e dê a devida prioridade à discussão 
das principais questões ligadas ao tema. Esperamos também que a publicização do trabalho da CSPC-
CO sensibilize os políticos em geral, de tal forma que a nova legislatura que se inicia em 2015 atribua 
a essa Comissão a importância que ela merece como espaço por excelência de discussão das grandes 
questões de segurança pública no Brasil. 

É possível afirmar, grosso modo, que o Poder Legislativo tem 3 funções básicas: legislar, representar e 
fiscalizar. Como o próprio nome do Poder já denota, uma de suas principais tarefas é criar a legislação 
que regula os principais assuntos do país, inclusive segurança pública. O Poder Legislativo também é 
aquele que, por excelência, representa o povo, que elege os 513 deputados federais. Além disso, tem 
como atribuição fiscalizar as ações e políticas executadas pelo Poder Executivo.
 
As três atividades são fundamentais e estão presentes no dia-a-dia do Congresso Nacional. Isso pode 
ser visto quando um projeto de lei é apreciado, quando uma audiência pública com representantes da 
sociedade civil é realizada ou quando algum ministro é convocado para prestar esclarecimentos sobre 
as políticas e programas governamentais. Essas três funções parlamentares refletem-se na estrutura 
do presente relatório, que buscará analisar as principais ações da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) no que tange à 1) produção legislativa, à 2) representação 
dos interesses sociais e à 3) fiscalização das atividades do Poder Executivo. 

Para realizar essas três funções, os Parlamentos em geral costumam organizar-se por meio de comis-
sões, no âmbito das quais o trabalho cotidiano dos parlamentares é executado. No caso brasileiro, a 
Câmara dos Deputados aprovou, em 1989, um novo Regimento Interno, visando adequar seu funcio-
namento à Constituição Federal de 1988. 

O artigo 24 do Regimento define que às comissões Permanentes cabe, entre outras coisas, “discutir 
e votar projetos de lei...”, “realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil” e “exercer 
a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta”. Exis-
tem, atualmente, 20 comissões Permanentes na Câmara dos Deputados. 

1.1 O Congresso Nacional e as comissões parlamentares

¹ http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/04/1436998-preocupacao-com-a-saude-cai-11-pontos-em-meio-a-politicas-do-governo-dilma.shtml
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2. ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) é das mais recentes da 
Câmara dos Deputados, tendo sido criada apenas em 2002 como resultado das recomendações da 
extinta CPI do Narcotráfico. Até mesmo por isso, recebeu, à época, o nome de Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico. 

Em 2004, teve seu nome alterado para o atual e sofreu uma reestruturação organizacional, pela qual 
teve o número de membros titulares reduzidos de 35 para 18. Em 2013, esse número foi elevado para 
20, composição que permanece até hoje e que é relativamente pequena em comparação com outras 
comissões que lidam com serviços fundamentais, como a de Educação (32 membros) e a de Segurida-
de Social e Família (36). Em relação às suas competências, o artigo 32 do Regimento Interno estipula 
que a Comissão pode atuar nos seguintes campos temático: 

Existem dois aspectos da CSPCCO, um relacionado à sua estrutura organizacional e outro à sua dinâ-
mica política, que revelam certa falta de priorização em relação ao tema da segurança pública. Quan-
to à estrutura organizacional, é importante destacar que apenas a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado e a Comissão de Legislação Participativa permitem que seus membros 
exerçam a titularidade em mais de uma Comissão simultaneamente. Essa flexibilidade pode gerar 
um enfraquecimento nos trabalhos da Comissão, uma vez que seus membros podem ter a atenção e 
dedicação divididas com outra Comissão como titulares e em comissões como suplentes. Neste ano 
de 2014, por exemplo, 85% dos membros titulares da CSPCCO exercem a titularidade em outra Comis-
são, incluindo seu presidente e seus três vice-presidentes.

Em relação à dinâmica política, é curioso notar a composição partidária da presidência da Comissão 
desde sua criação. Desde 2007, o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido do Movimento Democráti-
co Brasileiro (PMDB), principais partidos governistas, tiveram, invariavelmente, as maiores bancadas 
da Câmara, o que significa que tinham a prerrogativa de presidir as principais comissões de interesse. 
Ou, mesmo sem presidi-las, seria possível indicar partidos da base aliada alinhados aos interesses do 
governo na temática. No entanto, é possível notar, conforme quadro abaixo, que, na maior parte do 
tempo, apenas partidos de oposição e/ou partidos menores da base aliada lideraram os trabalhos na 
Comissão. Isso denota, sem dúvida, que o governo não priorizou a temática da seguranca pública e, 
portanto, não se empenhou em liderar o debate na área no Congresso Nacional. 
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Fonte: Elaboração própria.

2.1 Composição

A composição da CSPCCO nos fornece diversas informações a seu respeito. Dos 20 deputados que 
compõem a Comissão, dez se mantiveram de 2012 para 2013, indicando uma taxa de renovação de 
50%, valor semelhante ao encontrado na Comissão de Finanças e Tributação (47%), por exemplo. 
Vale destacar que seis desses deputados remanescentes estiveram na Comissão ao longo de toda a 
legislatura, iniciada em 2011, o que revela quais parlamentares têm demonstrado maior interesse em 
trabalhar com o tema. São os seguintes deputados: Fernando Francischini (SDD/PR), João Campos 
(PSDB/RJ), Enio Bacci (PDT/RS), Keiko Ota (PSB/SP), Lourival Mendes (PTdoB/MA) e Alessandro Mo-
lon (PT/RJ).

É interessante observar que cada um desses seis membros assíduos pertence a um partido diferente, 
o que mostra como é fragmentado o interesse pela Comissão ou pela discussão de segurança pública. 
Mais do que isso, há evidências de que não há uma orientação partidária no tema; os deputados pare-
cem adentrar nesse campo em virtude de interesses pessoais. A trajetória dos deputados nos dá pistas 
nesse sentido. Francischini, após ter sido oficial do Exército e da Polícia Militar, tornou-se delegado 
da Polícia Federal. Campos foi delegado da Polícia Civil e já trabalhou na Secretaria de Segurança 
Pública de Goiás. Além disso, ambos são financiados pela indústria de armas. Bacci, especializado em 
direito criminal, já foi secretário de segurança pública no Rio Grande do Sul. Ota teve uma experiência 
pessoal de violência, pois seu filho foi assassinado. A partir de então, entrou na política com a pauta 
de fim da impunidade e demandas das pessoas vitimadas pela violência. Mendes foi delegado da Polí-
cia Civil do Maranhão. Assim como Campos, esteve ligado a associações da categorias. Apenas Molon 
não apresenta uma trajetória ligada diretamente à área. 

As alterações envolveram representantes de diversos partidos, promovendo uma significativa altera-
ção da composição partidária, conforme pode ser visto no gráfico abaixo. Tendo em vista a alta rota-
tividade, todas as análises que aqui se referirem à composição anual da Comissão terão como base o 
mês de dezembro, que origina o relatório da CSPCCO.

Tabela 1: Presidente da CSPCCO por ano e partido.
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A composição da Comissão segue o artigo 23 do Regimento interno da Câmara dos Deputados, que 
determina: “Na constituição das comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação 
proporcional dos Partidos e dos Blocos Parlamentares que participem da Casa, incluindo-se sempre 
um membro da Minoria, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar.”

Em 2013, quatro partidos somavam 55% da Comissão: PT, PSDB, DEM e PSD, sendo que os dois pri-
meiros respondiam por 35%. É curioso notar que, ao contrário do que se espera, o principal partido 
oposicionista (PSDB) na Câmara tem uma participação relativamente grande na Comissão, detendo o 
segundo maior número de cadeiras. Novamente, tal distribuição reflete a falta de prioridade dos par-
tidos governistas, que optaram por ocupar mais espaço em outras comissões.

Gráfico 2 - Composição partidária da CSPCCO em 2013

Gráfico 1 - Comparação da composição partidária da CSPCCO

Fonte: Relatório de Atividades de 2013 da CSPCCO da Câmara dos Deputados. Elaboração própria.

Fonte: Relatório de Atividades de 2013 da CSPCCO da Câmara dos Deputados. Elaboração própria.
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Houve, em 2013, uma grande concentração geográfica na composição da CSPCCO, com metade de 
seus membros representando o estado de São Paulo. Com representação significativamente menor, 
Rio de Janeiro, Maranhão e Paraná contavam com 2 deputados cada. Essa concentração, que já era 
observada em 2012, agravou-se muito em 2013, quando a bancada paulista dobrou na Comissão.

Apesar do aumento de vagas entre 2012 e 2013, a proporção de mulheres na Comissão caiu de 17% 
para 10% em 2013. Quanto à formação de seus componentes, advogados, delegados e reservistas 
somam metade do total. Apesar das importantes contribuições que operadores do direito e membros 
de corporações da segurança pública podem dar à Comissão, com seu conhecimento prático, é neces-
sário ter cuidado para que pautas corporativistas não dominem a dinâmica de trabalho da Comissão. A 
título de exemplo, praticamente metade dos projetos sobre polícia apreciados pela Comissão versava 
sobre questões corporativistas, como cargos e salários. Nesse sentido, é sempre importante buscar 
uma pluralização do debate.

Gráfico 3 - Comparação da composição da CSPCCO por unidade da federação

Fonte: Relatório de Atividades de 2013 da CSPCCO da Câmara dos Deputados. Elaboração própria.
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Gráfico 4 - Profissões dos membros da CSPCCO em 2013

Fonte: Relatório de Atividades de 2013 da CSPCCO da Câmara dos Deputados. Elaboração própria.

2.2 FINANCIAMENTO DE CAMPANHA e FICHA LIMPA

Quanto ao financiamento de campanha, 4 dos 20 membros receberam um total de R$ 190 mil doados 
pela indústria brasileira de armas, que tem diversos projetos de seu interesse em tramitação, sendo 
que quatro deles foram apreciados em 2013. Um quinto da Comissão que trata dos projetos relativos 
à segurança pública do Brasil faz parte, portanto, da chamada “Bancada da Bala”, sendo um deles 
financiado pela indústria Taurus Blindagem e três financiados pela Associação Nacional de Indústrias 
de Armas e Munições (ANIAM). Tendo em vista que na legislatura 2011-2015 28 parlamentares foram 
eleitos (25 deputados federais e 3 senadores) com financiamento da indústria brasileira de armas, 
observa-se que 16% dos deputados federais financiados por essa indústria faziam parte da CSPCCO.

É interessante observar que há uma tendência crescente de que os financiamentos de campanha nes-
se setor não sejam mais realizados pelas próprias indústrias, mas indiretamente por associações que 
as representem e que são por elas financiadas, de modo a camuflar o vínculo direto entre os parla-
mentares e as empresas do setor. Em 2006, dos 16 deputados federais financiados pelo setor arma-
mentista, 100% deles haviam recebido recursos diretamente da indústria – majoritariamente Forjas 
Taurus e Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC). Já em 2010, a prestação de contas indicava que 
apenas 25% dos 25 deputados federais financiados pela indústria de armas haviam recebido recursos 
de empresas – em 75% dos casos a entidade doadora havia sido a ANIAM. 

Outro aspecto importante a se observar no tocante à atividade parlamentar é a lisura dos deputados 
que atuam na Comissão. Desde a aprovação da Lei da Ficha Limpa, a sociedade está crescentemente 
atenta à probidade dos seus representantes. No caso da CSPCCO, com seus 20 membros, apenas o 
deputado Junji Abe (PSD/SP) está listado como “ficha-suja”, tendo sido condenado por improbidade 



O papel do Legislativo na segurança pública: Análise da atuação da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados em 2013 11

administrativa. No entanto, 8 dos membros estão respondendo a processos, embora não estejam lista-
dos como “ficha-suja”, seja porque não foram condenados em segunda instância ou porque os dados 
completos de seus processos não estão disponíveis²: Alexandre Leite (DEM/SP), Dalva Figueiredo (PT/
AP), Delegado Protógenes (PCdoB/SP), Enio Bacci (PDT/RS), Guilherme Campos (PSD/SP), Lourival 
Mendes (PT do B/MA), Otávio Leite (PSDB/RJ) e Otoniel Lima (PRB/SP). 

Os deputados citados estão respondendo a acusações sobre diversos crimes, como falsidade ideoló-
gica, prevaricação, boca de urna e, principalmente, crimes eleitorais. É preocupante, assim, que 45% 
dos membros da Comissão responsável pela discussão e produção legislativa em segurança pública 
estão sendo relacionados, em alguma medida, a crimes dos mais diversos tipos. Destaque-se, todavia, 
que não há nenhuma condenação definitiva até o momento. 

² As informações podem ser acessadas em: http://www.excelencias.org.br/.



O papel do Legislativo na segurança pública: Análise da atuação da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados em 2013 12

3. LEGISLAR: APRECIAÇÃO DE PROJETOS DE LEI

Produzir leis que regulem e aperfeiçoem a vida em sociedade é uma das tarefas fundamentais do 
Poder Legislativo. As leis elaboradas pelos congressistas podem garantir maiores recursos para 
a segurança pública, podem aprimorar o trabalho policial e tornar mais racional nossa justiça 

criminal. Mas essas mesmas leis podem simplesmente responder aos apelos populares mais imedia-
tos e buscar as soluções mais simples aos problemas. Daí a importância de se observar a produção 
legislativa da CSPCCO. 

É importante esclarecer que um projeto de lei costuma passar por ao menos duas comissões na Câma-
ra e depois pelo mesmo processo no Senado antes de ser aprovado e transformado em lei. Assim, o tra-
balho na CSPCCO é apenas parte de um esforço legislativo mais amplo. De todo modo, espera-se que 
os projetos relacionados à segurança pública recebam uma forte atenção justamente nesta Comissão.

Quanto ao volume de projetos apreciados, a CSPCCO manteve-se na média dos anos anteriores. Che-
garam à Comissão 246 projetos, sendo que 88 deles foram apreciados - como 25 deles estavam apen-
sados a outros projetos, o número total de projetos de lei distintos deliberados atingiu 63. Essa quan-
tidade representa 42,3% do total³, pois outros 142 projetos que chegaram à Comissão não foram 
apreciados.

É importante notar que a não apreciação de projetos é uma decisão política assim como a apreciação 
deles. Em outras palavras, a escolha de ter votado alguns projetos em detrimento de outros revela 
uma preferência política dos deputados na Comissão. Assim, os temas abaixo relacionados em relação 
aos quais houve projetos apreciados são fruto da priorização dos parlamentares. Ressalte-se que o 
presidente da Comissão tem atuação destacada nesse aspecto, pois tem o poder de pautar os traba-
lhos da Comissão. 

³ Para se chegar aos 42,3%, é preciso levar em conta, além dos 88 projetos apreciados, outros 16, para os quais houve deliberação, mas no sentido de redistribui-los para outras Comissões. Se excluirmos 
esses 16 projetos, o percentual de projetos apreciados cairia para 35%.

Gráfico 5 - Histórico de apreciação de projetos  de lei  da CSPCCO

Fonte: Relatório de Atividades de 2013 da CSPCCO da Câmara dos Deputados.
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Categorizamos no tema “Polícia” projetos que tratam tanto da carreira policial quanto os que 
regulam suas atividades. Em “Justiça criminal” estão os projetos que tratam do processo penal 
e das condições de cumprimento da pena. Estão definidos como “Sistema penitenciário” pro-

jetos que alteram o funcionamento administrativo das unidades prisionais e do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária, norteiam a construção de presídios, tratam de direitos dos presos e 
dos egressos do sistema penitenciário. Em “Política penal” estão projetos de lei que propõem aumen-
tar penas, qualificar ou criar novos crimes. Estão incluídos na categoria “Financiamento” projetos que 
abordam normas de finanças públicas voltadas aos investimentos em segurança e projetos que tratam 
de tributação. 

Em “Política de drogas” agrupamos propostas referentes à implantação e financiamento de políticas 
de prevenção do uso de drogas e de atendimento a dependentes químicos. Em “Política de armas” 
constam projetos que dizem respeito ao uso de armas de fogo e de armas menos letais e das condições 
necessárias para a posse e porte de armas. A categoria “Apreensão de bens” foi criada pela quanti-
dade de projetos que tratavam dos procedimentos e prerrogativas dessa questão. O mesmo pode ser 
dito a respeito da categoria “Explosivos”, que reuniu projetos sobre seu transporte e identificação. Em 
“Segurança privada” há projetos a respeito do licenciamento de veículos de empresas de segurança 
privada e da regulamentação do trabalho dos vigias. Por fim, a categoria “Outros temas” agrupou pro-
jetos variados que não se encaixavam em outras temáticas, como um sobre cooperação internacional 
e um que atribui fé pública às carteiras de identidade parlamentar.

Gráfico 6 - Temas  dos projetos  de lei  apreciados na CSPCCO em 2013

Fonte: Relatório de Atividades de 2013 da CSPCCO da Câmara dos Deputados. Elaboração própria.

3.1 Temas analisados
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Alguns pontos relativos aos temas escolhidos pelos deputados para apreciação merecem destaque. 
Em primeiro lugar, a escolha da polícia como item prioritário da pauta, respondendo por 18% dos pro-
jetos apreciados. À primeira vista, tal esforço pode parecer uma importante resposta dos legisladores 
às manifestações de junho de 2013, que eclodiram com mais força após a violenta repressão policial. 
De fato, o PL 6125/2009, que tratava da regulação do uso de armas menos letais e tramitava na Câma-
ra desde 2009, foi aprovado em agosto do ano passado. Em setembro, um projeto que disciplinava a 
abordagem policial e tramitava desde 2012 também foi aprovado. Essas importantes ações revelam a 
preocupação dos parlamentares em acolher, em alguma medida, as demandas das ruas.     

É preciso chamar a atenção, no entanto, para a pauta corporativista que também aparece nos traba-
lhos da Comissão. Cinco dos 11 projetos aprovados referiam-se à carreira policial, tratando de temas 
como indenização, jornada de trabalho e definição de cargos. Destaca-se que tais projetos diziam 
respeito, na maior parte dos casos, à Polícia Militar. Independentemente do fato de a melhoria da 
carreira policial ser uma questão extremamente válida e com impacto na segurança pública, chama a 
atenção a elevada priorização desses temas e a ausência de discussão de questões mais estruturais da 
organização das carreiras policiais, de questões que ampliem o controle social e evitem violações de 
direitos ou de projetos que pressionem e incentivem diretamente a melhoria da gestão e eficiência do 
trabalho policial. Uma exceção a essa ausência é o projeto que estabelece procedimentos de investi-
gação sobre os chamados “autos de resistência” para as mortes decorrentes de ação policial e que foi 
classificado na categoria “Justiça criminal”. 

O segundo ponto de relevo é mais amplo, pois diz respeito às temáticas tratadas pelos parlamentares 
de maneira geral. É possível observar, claramente, que a Comissão concentra-se em tratar da violência 
depois que já aconteceu, na medida em que prioriza projetos relacionados à política penal e à justiça 
criminal, que perfazem 25% dos projetos apreciados. Se somarmos esses temas com os projetos sobre 
o sistema penitenciário, chega-se a 24 projetos, praticamente 38% do total apreciado pela Comissão.

Esse tratamento da violência como um problema concentrado no julgamento e punição é preocupan-
te, pois não trata de suas causas, mas apenas da maneira como o poder público procede em relação 
àqueles que cometeram crimes. Isso fica bastante claro na categoria “Política penal”, na medida em 
que todos os projetos aumentam a pena de crimes já existentes, criam novos crimes ou qualificantes, 
concentrando muitos esforços na etapa final do ciclo repressivo-criminal. É extremamente questio-
nável cientificamente a aposta de que aumentar a pena, por exemplo, para o crime de disparo de arma 
de fogo de 2 a 4 anos para 3 a 6 (caso do PL 1856/2011 analisado na CSPCCO) terá algum efeito sobre 
o ímpeto daquele que o comete. 

Os efeitos desse tipo de política são ainda mais ínfimos se considerarmos a pequena parcela de crimes 
que realmente são investigados, têm suas provas reunidas de maneira satisfatória e chegam a um 
julgamento com a consequente punição. Em suas estimativas mais recentes, o Ministério da Justiça 
calculou um índice de apenas 8% no esclarecimento de homicídios, impunidade esta que certamente 
contribui para a violência existente. Nesse sentido, melhorar o sistema de justiça e segurança pública 
como um todo, aperfeiçoando a capacidade de resposta das diversas instituições, é fundamental. No 
entanto, observa-se que os legisladores seguem dando a mesma resposta falida ao anseio geral por 
mais segurança pública, sem qualquer efeito benéfico sobre a redução dos índices de criminalidade.
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Esses projetos são não apenas ineficazes no que se propõem, como propiciam a superlotação das 
prisões e a degradação da situação dos presos que ali se encontram, diminuindo suas oportunidades 
de recuperação e ressocialização. Tendo em vista os altos índices de reincidência no país, é possível 
afirmar que essa opção encarceradora reforça, no limite, um círculo vicioso de violência, pouco con-
tribuindo para a melhoria da segurança pública. 

No tocante à prevenção da violência propriamente dita, há apenas projetos esparsos, como alguns 
que discutem política de drogas e armas. Embora, neste último caso, como seria esperado, dado o fi-
nanciamento da indústria, as iniciativas visam, principalmente, à flexibilização do Estatuto do Desar-
mamento, e não ao fortalecimento do controle de armas. Apenas um projeto tratava especificamente 
da prevenção, sendo direcionado à redução da violência contra os professores. É plausível supor que 
a maior parte dos projetos na área de prevenção, ligados à educação, assistência social, urbanismo, 
seja tratada em outras comissões. De todo modo, seria fundamental que se desenvolvessem políticas 
de prevenção específicas para conter a violência ou que, uma vez identificadas as possíveis consequ-
ências de projetos de outras temáticas para a segurança pública, os membros da CSPCCO requeres-
sem a inclusão de sua apreciação na tramitação. É sintomático, portanto, da pobreza do debate na 
área de segurança pública, que esses projetos não sejam destinados à apreciação da CSPCCO ou que 
não tenham sido priorizados por ela durante o ano legislativo de 2013.

Outro elemento importante para destacar é a contradição existente nos trabalhos da Comissão. Por 
um lado, há projetos que procuram inovar e acompanhar as novas demandas de segurança pública, 
como os dois projetos que visam regulamentar o transporte e embalagem de explosivos, tendo em 
vista seu recorrente uso em roubos a caixas eletrônicos. Outro projeto busca difundir nacionalmente 
experiências recentes exitosas na segurança pública, como as Unidades de Polícia Pacificado (UPP).

Mas ao mesmo tempo, a Comissão dedica boa parte de seu tempo a projetos que se mostraram ine-
ficazes, como aqueles que aumentam penas, ou a questões que poderiam ser resolvidas por outros 
órgãos. Isso é particularmente visível nos projetos que se referem ao sistema penitenciário. Nessa 
temática, observa-se a tendência, típica do legislador brasileiro, de descer às minúcias administrati-
vas, as quais poderiam ser tratadas, muitas vezes, por meio de normas infralegais, como resoluções 
do Departamento Penitenciário Nacional. Exemplos disso são os projetos que priorizam a compra de 
alimentos oriundos da agricultura familiar ou que determinam que os visitantes não podem ingressar 
em suas unidades com embalagens de alumínio.

Por fim, cabe fazer um comentário geral sobre os trabalhos na Comissão. É importante esclarecer que 
transformações mais estruturantes na segurança pública, como a reforma do modelo policial, não 
podem ser tratadas no âmbito da Comissão, pois demandam alteração constitucional via Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC), cuja tramitação ocorre em Comissão especialmente constituída para 
este fim. Em que pese esse fato, a Comissão tem competência para legislar sobre questões relevantes 
de segurança pública, como organização e integração das forças de segurança, políticas de prevenção 
e financiamento na área. Observamos que, de maneira geral, os dois primeiros temas não são con-
templados de forma aprofundada pela Comissão. Em relação ao financiamento, aspecto central para 
o aprimoramento da segurança pública proporcionada pelo Estado brasileiro, a Comissão apresentou 
algum avanço, ao aprovar projetos que visam aumentar a destinação de recursos para o Fundo Nacio-
nal de Segurança Pública (FNSP).
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3.2 Subcomissões

Vale fazer um destaque final no tocante às atividades legislativas da CSPCCO. Existe a possibilidade 
regimental de criação de Subcomissões, de forma a tratar de forma mais específica de determinados 
temas. Há 3 Subcomissões permanentes no âmbito da CSPCCO: Subcomissão Permanente para a In-
vestigação de Denúncias e Acompanhamento de Operações Policiais sobre Crime Organizado, Tráfico 
de Drogas e Armas, Contrabando, Crimes em Fronteiras, Pirataria, Corrupção, Lavagem de Dinheiro, 
Violência Rural e Urbana e Situações Conexas Pertinentes à Segurança Pública; Subcomissão Perma-
nente para Estudar Políticas, Orçamento e Financiamento da Segurança Pública; e  Subcomissão Per-
manente para Discutir o Agravamento do Problema das drogas no Brasil. Nenhuma delas, no entanto, 
foi instalada em 2013.

Subcomissões especiais também podem ser criadas temporariamente. Três foram instaladas em 2013: 
Subcomissão Especial de Controle de Armas, Munições e Explosivos; Subcomissão Especial para Re-
formulação do Modelo de Segurança Pública Brasileiro; e Subcomissão Especial para Acompanha-
mento Técnico dos Sistemas de Segurança Pública e Privada a Serem Implantados na Copa do Mundo 
e Olimpíadas. No entanto, elas somaram apenas três reuniões e a apresentação de um requerimento 
no ano passado.  

Inicialmente, cabe observar que as Subcomissões têm a missão de tratar de tantos temas ao mesmo 
tempo que, no fim, acabam não tendo a especificidade que se espera delas. De todo modo, os depu-
tados optaram por não utilizá-las efetivamente, nem mesmo as três temporárias criadas pelos atuais 
membros da Comissão. A preferência dos deputados por legislar no âmbito do plenário da Comissão 
amplia a quantidade de vozes em cada debate, mas não favorece o aprofundamento do debate e a bus-
ca por soluções em cada uma das temáticas. 

3.3 AUTORIA, RELATORIA E CONFLITOS DE INTERESSE

A autoria dos 63 projetos apreciados é bastante fragmentada, somando 56 autores distintos, dos quais 
apenas 6 são membros da Comissão. Apenas o Poder Executivo, com três projetos, e quatro deputa-
dos, com dois projetos cada, apresentaram mais de um projeto. É interessante notar que apenas dois 
projetos tiveram origem no Senado Federal, o que mostra o maior esforço desta Casa Legislativa na 
produção dentro deste tema, fato reforçado pelo Senado não ter uma Comissão específica para tratar 
de temas de segurança pública. 

A relatoria, por sua vez, é bastante concentrada. Observar quais deputados relatam mais projetos é 
fundamental, pois o relator tem papel estratégico nos trabalhos das comissões, na medida em que 
define, no limite, se o projeto avançará ou não. Isso porque é o relator que redige o parecer, favorável 
ou contrário, dos projetos. Além disso, o relator costuma ter, junto com o presidente das comissões, 
papel decisivo na definição da pauta de projetos que são votados. 
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Fonte: Relatório de Atividades de 2013 da CSPCCO da Câmara dos Deputados. Elaboração própria.
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É notório o destaque de Guilherme Campos (PSD/SP), deputado financiado pela indústria de armas, 
que relatou 14% de todos os projetos relatados. Em seguida está o deputado Efraim Filho (DEM/PB), 
que relatou 6 projetos, ou 10% do total. Juntos, eles somam quase um quarto da tramitação da Comis-
são, reforçando o papel de destaque da oposição na Comissão, ainda que o governo detenha grande 
parte da composição, o que mostra uma opção política de não priorizar as questões de segurança 
pública.

RELATORIA DE PROJETOS X FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS

A relatoria de projetos de lei não deveria caber a deputados que tenham sido financiados 
por empresas que tenham interesse nessas propostas. Afinal de contas, isso poderia gerar 
conflitos de interesse, na medida em que o parlamentar estaria legislando não em prol da 
sociedade como um todo, mas de uma empresa ou setor específicos. 

É nesse sentido que o Código de Ética da Câmara dos Deputados proíbe qualquer parlamen-
tar de relatar propostas de interesse de empresas ou pessoas físicas que tenham financiado 
sua campanha eleitoral. A principal punição prevista, que deve ser avaliada pelo Conselho 
de Ética, é a suspensão do direito de relatar qualquer proposição por determinado período. 

Dentre os projetos relatados na CSPCCO em 2013, um deles fere o Código de Ética da Câmara dos 
Deputados. Trata-se do PL 1450/2011, relatado pelo deputado federal Guilherme Campos (PSD-SP), 
campeão de relatorias no ano passado. O projeto eleva os impostos para armas e munições, oneran-
do a indústria nacional de armamentos. Nesse sentido, não poderia ter sido relatado por Guilherme 
Campos, que recebeu R$ 80 mil em sua campanha de 2010 da Associação Nacional da Indústria de 
Armas e Munições (ANIAM). A ANIAM tem como indústrias filiadas apenas a Taurus e a Companhia 
Brasileira de Cartuchos (CBC), as duas empresas que monopolizam os mercados de armas e munições, 
respectivamente. 

Como seria de se esperar, o deputado apresentou relatório contrário à aprovação da matéria, no que 
foi apoiado por seus pares. Para coibir essa relação promíscua entre o público e o privado, o Código 
de Ética prevê que qualquer cidadão possa entrar com uma representação na Câmara dos Deputados. 
Claramente tal medida é insuficiente e protege os interesses dos parlamentares e da indústria, na 
medida em que é difícil o acompanhamento sistemático da atuação dos parlamentares por parte da 
população e também porque a representação pode ou não ser acatada pelo presidente da Câmara dos 
Deputados.

O único caso conhecido de denúncia formal contra um deputado que relatou matéria de interesse de 
seu financiador ocorreu este ano, quando o deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG), que recebeu 
recursos de cinco mineradoras na campanha de 2010, foi designado relator do projeto de Código de 
Mineração. Um advogado do Instituto Socioambiental fez a representação na Câmara dos Deputados, 
a qual foi arquivada por seu presidente, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), do mesmo partido de 
Quintão.

4 Trata-se do Projeto de Resolução de Alteração do Regimento e outros (PRC) no 229/2013, que proíbe a relatoria quando a empresa tiver financiado mais de 2% da campanha. 
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Vê-se, assim, que os mecanismos de controle hoje disponíveis não bastam para coibir os possíveis 
conflitos de interesse na relação entre indústria e Congresso Nacional. Nesse sentido, a atual dis-
cussão no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade do financiamento privado de 
campanhas, especialmente de indústrias, é muito oportuno. Paralelamente, a própria Câmara dos 
Deputados vem debatendo o tema. Um projeto  da deputada Erika Kokay (PT-DF) visa restringir a pos-
sibilidade de que congressistas relatem projetos de interesse de pessoas jurídicas que financiaram 
significativamente suas campanhas. Além disso, a divulgação obrigatória e o acesso remoto à infor-
mação sobre a origem dos financiamentos de campanha fortalece e dissemina o controle social da 
atividade parlamentar.

É visível que a participação dos deputados varia bastante e está mais relacionada ao interesse pessoal 
nos temas tratados na Comissão do que na proporção da composição partidária.

O gráfico abaixo, que compara a composição da Câmara dos Deputados e a distribuição das relatorias, 
assim como o gráfico 2, que traz a composição da Comissão, deixa isso bastante claro. 

Gráfico 7 - Comparação entre o tamanho  das bancadas da Câmara dos 

Deputados  e dos partidos  dos relatores da CSPCCO em 2013

Fonte: Câmara dos Deputados e Relatório de Atividades de 2013 da CSPCCO da Câmara dos Deputados. Elaboração  própria.
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Quanto ao resultado da apreciação dos projetos na Comissão, o gráfico abaixo mostra que há consi-
derável produção pelos deputados, com visível quantidade de substitutivos e emendas apresentadas, 
assim como de votações com a apresentação de votos contrários. Isso revela que a Comissão não 
chega tão facilmente a consensos, contando com membros que representam interesses diversos. Em 
que pesem as possíveis divergências, os deputados parecem conseguir chegar a soluções aceitas pela 
maioria, pois apenas 8 projetos, ou 13%, foram rejeitados. 

Gráfico 8 - Resultados da apreciação  da CSPCCO em 2013

Fonte: Relatório de Atividades de 2013 da CSPCCO da Câmara dos Deputados. Elaboração própria



O papel do Legislativo na segurança pública: Análise da atuação da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados em 2013 21

4. REPRESENTAR: PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Outro papel fundamental do Poder Legislativo é representar seu povo. Toda atividade realizada 
nas Casas Legislativas é, por definição, uma representação dos interesses sociais. No entanto, 
o Congresso Nacional exerce de forma mais específica seu papel de ouvir os interesses sociais 

e levá-los em conta nas decisões públicas. Considerado o mais aberto e plural dos Poderes, o Legisla-
tivo promove o debate de questões de interesse nacional, dentre outras maneiras, por meio da realiza-
ção de audiências públicas e seminários. É nesse sentido que observar esses mecanismos de partici-
pação social no Congresso e, mais especificamente, na CSPCCO torna-se extremamente importante. 

Durante o ano de 2013, a CSPCCO reuniu-se em 74 ocasiões. Uma reunião foi dedicada à instalação da 
Comissão, uma para a eleição do seu presidente e dos seus vices, e 3 outras para a instalação das Sub-
comissões. Além disso, houve 33 reuniões deliberativas e 31 audiências públicas, sendo 24 exclusivas 
da CSPCCO e 7 conjuntas com outras comissões. Houve, ainda, 2 seminários e 3 visitas. Apesar de 
representar um significativo aumento geral de atividades em relação a 2012, na comparação com ou-
tros anos, 2013 manteve-se próximo da média de outras comissões, como Educação e Meio Ambiente.

Gráfico 9 - Comparação dos eventos da CSPCCO 2009 - 2013

Fonte: Relatório de Atividades de 2013 da CSPCCO da Câmara dos Deputados.
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Gráfico 10 - Audiências públicas, seminários e visitas da CSPCCO ao longo de 2013

Fonte: Relatório de Atividades de 2013 da CSPCCO da Câmara dos Deputados. Elaboração própria

As reuniões deliberativas, que ocorrem, em geral, às quartas-feiras (exceto 7 reuniões extraordiná-
rias), respeitando os recessos em janeiro, julho e dezembro, foram bem distribuídas ao longo do ano. 
Já os eventos realizados mostram uma clara concentração nos períodos que antecedem os recessos.

Os seminários aconteceram em outubro e novembro e trataram, respectivamente, dos elevados ín-
dices de mortalidade por arma de fogo no Brasil e de um projeto específico que propunha regular as 
atribuições de investigação criminal, hoje divididas entre a Polícia Civil e o Ministério Público. 

As visitas foram mais esparsas, tendo a primeira sido realizada em maio ao Complexo Prisional Públi-
co-Privado em Ribeirão das Neves. A segunda foi realizada em setembro e tinha como objetivo conhe-
cer o funcionamento dos Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) na base da Polícia Federal em São 
Miguel do Iguaçu, no Paraná. A terceira e última visita aconteceu em outubro à empresa Taurus Armas 
no Rio Grande do Sul, com o objetivo de coletar informações sobre o sistema de controle de armas 
feito pela indústria.

As audiência públicas podem ser divididas em 5 categorias, segundo sua finalidade: 1) debater proje-
tos de lei específicos; 2) debater casos específicos de segurança pública; 3) discutir temas policiais; 
4) debater programas de governo; 5) discutir estudos produzidos. 
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Fonte: Relatório de Atividades de 2013 da CSPCCO da Câmara dos Deputados.  Elaboração própria

Gráfico 11 - Finalidade das audiência públicas da CSPCCO em 2013

As audiências públicas para debate de projetos de lei somaram metade de todas as realizadas. Dentro 
das discussões sobre projetos de lei, destacou-se a grande quantidade de audiências dedicadas ao 
PL 5776/2013, de autoria de Marina Santana (PT/GO), que dispõe sobre a investigação criminal e dá 
outras providências a respeito da divisão de atribuições entre a Polícia Civil e o Ministério Público. 
Foram 4 audiências públicas e um seminário dedicados ao tema, o que representa uma resposta à po-
lêmica gerada pela PEC 37/2011, de teor similar, que foi um dos objetos das manifestações de junho 
em que milhares de pessoas pediam sua rejeição. 

O PL 5776/2013 foi apresentado uma semana antes de a PEC 37/2011 ter sido rejeitada em plenário, 
incorporando parte de seu teor. Apesar dos esforços para colher diversas opiniões e ouvir diversos 
especialistas, o projeto segue sem parecer do relator, deputado Otávio Leite (PSDB/RJ), desde agosto 
de 2013. Também em reação às manifestações, houve uma audiência para debater o PL 5964/13, que 
proíbe a utilização de objeto ou substância que dificulte a identificação do usuário em local público. 
Este projeto também segue sem relatório do deputado Efraim Filho (DEM/PB).

Entre as outras 7 audiências públicas que debateram projetos de lei específicos, os temas foram va-
riados, passando pela política nacional de drogas, pela possibilidade de replicação do modelo das 
Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) pelo país, pelo Estatuto do Torcedor e pelo Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. Em contraste, algumas audiências trataram de temas bastante específicos, como a 
criação do crime especifico de divulgação de imagens produzidas por câmaras de vigilância e a redu-
ção do tempo de contribuição para aposentadoria da mulher policial.
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Nos cinco momentos em que a Comissão realizou audiências para debater casos específicos de se-
gurança pública, um foi dedicado ao recente aumento dos índices de violência do Nordeste e outro, 
apesar de ser nomeada como audiência para “debater políticas de segurança pública”, convidou ape-
nas representantes do governo de São Paulo, centrando sua discussão nas iniciativas desta unidade 
federativa. Duas outras audiências foram dedicadas a questões bem mais específicas, como o roubo 
de cargas no Alto Parnaíba e no Triângulo Mineiro e as fraudes eletrônicas que vitimam microempre-
endedores individuais. 

Entre as audiências cujos temas se referiam às polícias, uma foi dedicada ao uso de armas menos le-
tais, em direta resposta aos casos de violência policial observados durante as manifestações de junho 
de 2013. Não à toa, a audiência ocorreu no dia 25 desse mesmo mês. Como consequência, conforme 
observamos anteriormente, o PL 6125/2009 foi aprovado. 

Outras audiências diziam respeito ao fortalecimento da ferramenta do Disque-denúncia e à estrutura 
da carreira das Polícias Militares, reforçando a atenção dada a esse tema pela Comissão, que, como 
vimos, dedicou boa parte das reuniões deliberativas a essa questão.

Entre as audiências sobre programas do governo, importante eixo que poderia, além de informar os 
legisladores, permitir o exercício de seu papel fiscalizador, observamos a convocação do ministro das 
Cidades para prestar esclarecimentos sobre irregularidades no programa federal Minha Casa, Minha 
Vida. Embora não realizada em razão do não comparecimento do ministro, é possível observar a ins-
trumentalização política da Comissão, que se dedicou a tratar de tema claramente fora do seu escopo 
de atuação para constranger o governo. 

A maioria das audiências foi requerida por mais de um deputado e destacou-se a atuação do presi-
dente da Comissão, deputado Otávio Leite, que assinou (na maior parte das vezes juntamente com 
outros deputados) 15 requerimentos de audiência. Também se destacaram em pedidos de audiência 
os deputados Delegado Protógenes, Alessandro Molon e Efraim Filho. 

Outro canal relevante de participação social é por meio do envio de manifestações (e-mail, fax, ofício 
e carta) à Comissão. A CSPCCO recebeu, em 2013, 350 manifestações de cidadãos, associações, enti-
dades de classe e órgãos governamentais. Esse número representa uma importante diminuição em re-
lação a 2012, quando foram recebidas 2.605 manifestações, uma redução de 87% em um ano. Apesar 
dessa grande queda, os temas mais recorrentes mantiveram-se os mesmos, conforme tabela abaixo.
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Os dados não indicam quais os tipos das manifestações: se são pedidos de esclarecimento, de divulga-
ção de dados ou denúncias, reclamações e sugestões. Há algumas hipóteses para essa grande redu-
ção. Uma possível explicação é que a parte da demanda referente a pedidos de dados e informações 
tenha sido desviada para o novo canal criado pela Lei de Acesso à Informação. De fato, a Câmara dos 
Deputados respondeu a cerca de 28 mil pedidos de informações nos últimos 12 meses. No entanto, 
como a lei entrou em vigor em maio de 2013, não estando vigente, portanto, em 40% do ano, essa 
mudança não deveria explicar redução tão drástica. 

Outra possível explicação é que parte das manifestações de apoio, repúdio ou sugestões tenha sido 
desviada para os mecanismos de participação do portal E-Democracia, do site da Câmara dos Deputa-
dos, que promove a participação social por meio de enquetes, fóruns e espaços de debate.

Em relação aos temas mais recorrentes, é sintomática a forte presença de manifestações extremas e 
centradas no aumento da punição, como as que tratam da redução da maioridade penal e da institui-
ção da pena de morte, geralmente precedidas da ampla repercussão de crimes que geram comoção 
nacional e motivadas por um impulso de vingança. É extremamente preocupante, no entanto, o fato 
de que boa parte do trabalho da Comissão atenda a essas manifestações. Ainda que o Congresso tenha 
que dar uma resposta aos anseios populares, isso não significa atendê-las cegamente. É seu papel pri-
mordial discutir cada demanda de forma responsável e racional, pesando as consequências de longo 
prazo e visando ao bem público que, por vezes, o ímpeto popular perde de vista. 

Ainda assim, o resultado de projetos apreciados e audiências realizadas reforça esse impulso e conti-
nua dando a mesma resposta populista a problemas de segurança pública que demandam abordagens 
variadas. De forma ainda mais grave, trata-se de respostas que não vêm dando nenhum resultado prá-
tico na redução dos índices de criminalidade, mas apenas superlotando as prisões brasileiras, o que 
contribui para intensificar o círculo vicioso da violência. 

Fonte: Relatório de Atividades de 2013 da CSPCCO da Câmara dos Deputados.  Elaboração própria
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Um dos principais papeis do Poder Legislativo e, por consequência, das comissões Parlamenta-
res, é a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Tendo em vista a proeminência do Poder Exe-
cutivo no Brasil, inclusive como legislador, na medida em que a própria Constituição concede 

a este Poder a prerrogativa de legislar sobre diversos assuntos, é fundamental que o Poder Legislativo 
acompanhe de perto suas ações, programas e políticas públicas.

É nesse sentido que o Regimento Interno da Câmara dos Deputados faculta às comissões a possibi-
lidade de convocar ministros de Estado para prestar informações, encaminhar pedidos escritos aos 
ministros, solicitar depoimento de qualquer autoridade, acompanhar e apreciar programas de obras, 
planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, exercer acompanhamento contábil, exer-
cer a fiscalização e o controle dos atos normativos do Poder Executivo e até mesmo propor a sustação 
desses atos quando exorbitarem seu poder regulamentar. 

Observa-se, assim, que o Poder Legislativo dispõe de diversos instrumentos para fiscalizar o Poder 
Executivo. No entanto, quando observamos a atuação da CSPCCO nessa seara, identificamos que seu 
papel fiscalizador deixou a desejar, dado o escasso controle exercido sobre o Poder Executivo. Espe-
cialmente tendo em vista as manifestações ocorridas em junho do ano passado, que revelaram e trou-
xeram ao debate uma série de falhas em relação à segurança púbica que antes permaneciam latentes, 
seria de esperar atuação mais proativa na cobrança de ações e na fiscalização do trabalho do Poder 
Executivo.

Das 24 audiências públicas realizadas pela CSPCCO, apenas 3 tiveram como objetivo a fiscalização 
e o controle de programas do Poder Executivo: 1) Debater suspeitas de irregularidade no Programa 
Minha Casa, Minha Vida; 2) Debater aspectos de segurança pública e de Estado no que diz respeito à 
implantação do programa de flexibilização de concessão de vistos entre o Brasil e os Estados Unidos 
da América – VISA WAIVER; 3) Diretrizes de implementação do Plano Juventude Viva, Plano de Pre-
venção à Violência contra a Juventude Negra. 

Dessas 3 audiências públicas, apenas a última claramente guardava relação com segurança pública 
efetivamente, sinalizando que o Legislativo estava preocupado em fiscalizar o trabalho do Executivo 
no tocante aos programas que visam à redução da violência no país. Sabemos, evidentemente, que o 
Executivo federal, em parte pelo desenho federativo do país, não atribui grande importância ao tema 
e, portanto, não lidera importantes iniciativas na área. Não obstante, e talvez até mesmo em função 
disso, a CSPCCO poderia provocar o Executivo no tema, obrigando-o a se posicionar e a empreender 
ações na área, o que não ocorre. 

Seria possível alegar que o Legislativo serve de base de apoio ao Poder Executivo, agindo de forma 
orquestrada com este. No entanto, no caso da CSPCCO, vimos que sua presidência costuma ser ocu-
pada por partidos de oposição. No ano de 2013, a CSPCCO era presidida pelo deputado federal Otávio 
Leite, membro do principal partido de oposição ao governo, o PSDB, e mesmo assim não houve maior 
empenho em cobrar o governo federal. Conclui-se, assim, que, num dos poucos espaços nos quais a 
oposição tem campo para pressionar o governo, sua atuação é tímida e insatisfatória. 

5. FISCALIZAR: ACOMPANHANDO O PODER EXECUTIVO
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Esse tipo de fiscalização mais próxima pode ser feita, o que é revelado pelas audiências públicas con-
juntas realizadas pela CSPCCO com outras comissões. Embora tratando de temas alheios à segurança 
pública, das 7 audiências desse tipo realizadas, 4 visavam justamente ao controle das ações do Poder 
Executivo: 1) Debater o desempenho da Petrobrás; 2) Debater as metas do Ministério das Cidades para 
o exercício de 2013; 3) Solicitar esclarecimentos sobre a atuação de um agente da ABIN; 4) Cobrar 
esclarecimentos do Ministro da Justiça sobre denúncias encaminhadas por ele à Polícia Federal. 

Conclui-se, portanto, que, dentre as três funções principais do parlamentar, a saber, legislar, repre-
sentar e fiscalizar, esta última é, sem dúvida, aquela que é exercida de maneira mais precária no âmbi-
to da CSPCCO. Assim como se critica os parlamentares por não sabatinarem de forma mais rigorosa as 
indicações do Poder Executivo aos mais diversos cargos, como embaixadores, diretoria do Banco Cen-
tral, ministros do Supremo Tribunal Federal, é necessário que se demande do Poder Legislativo maior 
rigor na fiscalização do trabalho do Poder Executivo, pois isso permitirá não apenas maior publiciza-
ção dos programas e ações desse Poder, mas também um aperfeiçoamento dessas políticas públicas.
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6. CONCLUSÃO

Este relatório buscou jogar um pouco de luz sobre um aspecto menos observado no debate so-
bre segurança pública no país: o papel do Poder Legislativo. Mais especificamente, buscamos 
atentar para a atuação da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 

(CSPCCO) da Câmara dos Deputados, principal arena de discussão e decisão sobre políticas públicas 
de segurança no âmbito do Poder Legislativo. 

Identificamos que projetos importantes para a segurança pública, como financiamento da área, re-
gulação do uso da força policial e questões de justiça criminal, tramitaram na CSPCCO. No entanto, 
observamos que a maior parte dos projetos de lei apreciados estava relacionada, de uma forma ou de 
outra, ao aumento de penas e ao sistema penitenciário, aspectos que, sabidamente, não são centrais 
quando se pensa em políticas que efetivamente possam reduzir os índices de criminalidade no país. É 
preocupante que a Comissão que deveria especializar-se em tratar dos principais desafios para a se-
gurança pública produza alterações tão superficiais diante do estado deplorável em que essa função 
do Estado se encontra.

Outro aspecto preocupante refere-se ao conflito de interesses entre a atividade parlamentar de de-
putados e indústrias que financiaram suas campanhas. Num momento em que se debate, no âmbito 
do Supremo Tribunal Federal (STF), a proibição da doação de empresas a candidatos e campanhas 
eleitorais, o mínimo que se espera é que o Código de Ética da Câmara dos Deputados seja respeitado e 
que deputados não relatem matérias que sejam do interesse de seus financiadores e que, se o fizerem, 
sejam adequadamente punidos. 

O Brasil vive hoje um quadro de epidemia de violência. À diferença de outras áreas, como educação 
e saúde, nas quais houve significativos avanços desde a promulgação da Constituição de 1988, a se-
gurança pública parece ainda não ter encontrado seu rumo. É nesse sentido que se discute, de forma 
crescente, no país, a necessidade de que a União envolva-se mais diretamente no tema. 

Diante desse cenário, o Congresso Nacional, assim como o Poder Executivo, deverá ser chamado a 
ocupar papel central nas discussões sobre um novo pacto para a segurança pública. Observamos que 
a CSPCCO não recebeu, nos últimos anos, a devida atenção por parte do governo federal. Certamente, 
esse é um sintoma da falta de prioridade com que o governo federal, tradicionalmente, enxerga a se-
gurança pública. Que esse relatório também sirva de alerta para a urgência de um maior engajamento 
da União na segurança pública. 




