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167 leis foram sancionadas em 2015.
18 delas tratam de segurança pública
ou justiça criminal.



•         A busca por benefícios profissionais é 
legítima em qualquer corporação, mas surpreende 
o volume de projetos apresentados com este 
objetivo, em detrimento de reformas mais 
estruturantes da atividade policial. Temas como 
integração das atividades de policiamento 
ostensivo e a investigação policial, o 
aprimoramento da polícia científica e o controle da 
atividade policial são agendas nas quais o Brasil 
precisa evoluir, mas vemos que não estão entre as 
prioridades da Câmara dos Deputados.
•         Na Câmara, 8 parlamentares têm origem na 
Polícia Militar, 7 são da Polícia Civil e 3 da Polícia 
Federal. Estes parlamentares têm grande 
influência nos projetos de lei que tratam das 
polícias, de forma que o debate concentrado em 
pautas corporativistas pode aumentar ainda mais a 
desintegração entre as forças policiais brasileiras.
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Dos 731 projetos de lei que tratam de segurança pública
destacamos esses três temas para demonstrar o que os
deputados têm priorizado nesta área.
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45
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80%
flexibilizam
a legislação

que regulamenta a
política nacional

de controle
de armas.

17%
tornam o controle

de armas
 mais rígido.

22%
Enquanto apenas 3,5% do 
total dos deputados 
federais receberam 
doações da indústria de 
armas e munições em 
2010 e 2014, entre 
aqueles que  integraram a 
Comissão Especial do PL 
3722/2012 (que revoga o 
Estatuto do 
Desarmamento) a 
proporção é de 22%, 
incluindo o presidente da 
comissão.
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Polícia

exemplo:
criam benefícios, 
programas 
assistenciais aos 
policiais e suas famílias 
e regulamentam 
gratificações ou 
adicionais pecuniários.

exemplo:
criam novas delegacias 
especializadas, atribuem 
competências 
operacionais a bombeiros 
e policiamento de 
trânsito. 

exemplo:
tratam de controle 
externo da atividade 
policial,  formação e 
treinamento policial.

265
projetos 

131
criminalizam uma nova conduta. 

134
aumentam a pena de  um crime já existente.

Endurecimento Penal 

Lembre-se: em 2009 o país contava com 
1688 crimes definidos no código penal 
segundo pesquisa do Ministério da Justiça.
Série Pensando o Direito nº 06/2009

Lembre-se: entre 1994 e 2014, a 
população carcerária brasileira cresceu 
mais de 370% sem ter sido 
acompanhado da melhoria da segurança 
pública no país, embora tenha gerado 
custos financeiros e humanos relevantes.
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•        Propostas de endurecimento penal, que 
buscam aumentar penas de crimes já existentes ou 
criminalizar uma nova conduta, compõem a 
maioria dos projetos apresentados na Câmara dos 
Deputados na área da Segurança Pública. 
Acreditamos que a melhoria desse tema ultrapassa 
alterações aleatórias do direito penal. O Brasil 
passa por um processo de encarceramento 
acelerado, e o resultado observado não tem 
proporcionado a melhoria da segurança pública.
•         Ao tornar a prisão como principal resposta 
para a violência e insegurança, temos 
negligenciado fatores importantes como a 
melhoria da investigação policial, a integração 
social de grupos populacionais mais suscetíveis à 
violência e a eficiência do sistema de justiça 
criminal.

•         Os projetos de lei que buscam alterar a 
política nacional de controle de armas de fogo e 
munições demonstram a influência dos 
financiadores de campanhas políticas nos 
mandatos dos parlamentares. Aqueles que 
receberam doações da indústria de armas tendem 
a atuar para flexibilizar a legislação que 
regulamenta seu comércio e assim beneficiar seus 
apoiadores econômicos.
•         Não há como justificar que num país com 
quase 60 mil assassinatos anuais (76% deles 
cometidos com armas de fogo), a maior parte dos 
projetos de lei que tratam do tema na Câmara dos 
Deputados tenham por objetivo colocar mais armas 
nas ruas.


