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Pelo terceiro ano consecutivo, o Instituto Sou da Paz apresenta sua análise da produção legislativa do 
Congresso Nacional para temas de segurança pública e justiça criminal. Aqui, nos debruçaremos sobre os 
trabalhos legislativos desenvolvidos ao longo de 2017, e também apontaremos achados que podem ser 
relevantes para o processo eleitoral atual. O objetivo é jogar luz sobre o trabalho de deputados e senadores 
quanto a esta questão tão fundamental da sociedade brasileira, vitimada de forma brutal pela violência e 
criminalidade1. 

Mal haviam passado as primeiras horas de 1º de janeiro de 2017 quando o Complexo Penitenciária Anísio 
Jobim (COMPAJ), em Manaus, Amazonas, foi palco de um massacre terrível que deixou 56 detentos mortos. 
Em 6 de janeiro, o estado de Roraima registrou a morte de outros 33 detentos, executados na Penitenciária 
Agrícola de Monte Cristo. Para que o ano se iniciasse em terror absoluto, em 15 de janeiro foram mais 26 
presos eliminados na Penitenciária de Alcaçuz, Natal, Rio Grande do Norte. Para além das mortes, cenas 
gravadas por celular registraram a decapitação das vítimas2. 

Nos primeiros 15 dias do ano, o Brasil assistia a uma crise penitenciária sem paralelo. Pudera, nossa sanha 
prisional segue inabalável. Entre 1997 e 2016, registrou-se um salto de 326% na população prisional3. Um 
aumento médio de mais de 16% ao ano, protagonizado por um modelo de policiamento que prioriza o flagrante 
e assim acaba incidindo, na maior parte das vezes, em crimes de baixo potencial ofensivo. Se a sensação de 
impunidade é dominante na sociedade, ela apresenta seus efeitos mais cruéis sobre aqueles que eram próxi-
mos aos mais de 63 mil brasileiros(as) assassinados as apenas em 2017.4 Apenas 11% dos detentos cumprem 
pena por terem cometido homicídios.5

A ferocidade dos ataques no sistema prisional brasileiro no início de 2017 foi seguida por uma nova crise, desta 
vez nas ruas do Espírito Santo. A partir de 04 de fevereiro, segundo notícias veiculadas pela imprensa6, foram 
204 mortes intencionais registradas durante os 22 dias em que a Polícia Militar capixaba permaneceu parali-
sada. A corporação informou que não se tratava de greve, o que é vedado para a categoria segundo o texto 
constitucional. De acordo com os policiais, o efetivo policial foi impedido de sair às ruas por seus familiares, 
que protestavam contra a remuneração insuficiente e as baixas condições de trabalho. O caso do Espírito 
Santo não é isolado: nos últimos seis anos, houve greves das Polícias Militares estaduais que precederam 
aumentos significativos de violência, sendo duas na Bahia nos anos de 2012 e 2014, uma no Rio de Janeiro, em 
2016, e outra no Rio Grande do Norte, iniciada em dezembro de 2017. Estes acontecimentos trazem à tona uma 
difícil situação relacionada ao modelo do policiamento no Brasil: ao vedar o direito de greve às Polícias Milita-
res, não se oferecem mecanismos alternativos de negociação de direitos trabalhistas. A consequência é uma 
instabilidade que eclode periodicamente, cujos efeitos recaem com mais força sobre a população, especial-
mente em suas franjas mais vulneráveis.  

I. APRESENTAÇÃO
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1. Daniel Mello. Agência Brasil - EBC. Com mais de 61 mil assassinatos, Brasil tem recorde de homicídios em 2016. 2017. Disponível em: https://goo.gl/UTHCCa.
2. Renato Sérgio de Lima. Tendência indica que próxima grande rebelião prisional pode ocorrer em breve. 2018. Disponível em: https://goo.gl/cLe4tu. 
3. BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de informações penitenciárias. 2017. Disponível em: https://goo.gl/xykJ5Z
4. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segurança Pública em Números 2018. Disponível em: https://goo.gl/o7DBXJ.
5. BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de informações penitenciárias. 2017. Disponível em: https://goo.gl/T4Pikm
6. Folha Vitória. Greve PM: 204 mortes registradas e nem todos os crimes foram solucionados. 2018. Disponível em: https://goo.gl/FuvznM.



A instabilidade nas ruas e prisões encontrou paralelo na condução da crise pelo governo federal. Em 2017, três 
diferentes ministros exerceram a liderança do Ministério da Justiça, que teve o nome alterado para Ministério 
da Justiça e da Segurança Pública em fevereiro de 2017 para – 12 meses depois – ver a condução política do 
tema ser transferido ao Ministério da Segurança Pública, criado por Medida Provisória do presidente da Repú-
blica assinada em fevereiro de 2018. Logo após os massacres prisionais de janeiro, o então ministro da Justiça 
e atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, apresentou um plano de segurança 
pública para fazer frente à crise de violência que se intensificava no país. O plano recebeu uma série de críticas 
por falta de detalhamento sobre a execução das ações, sem o estabelecimento de uma matriz de responsabili-
dades e informações objetivas sobre cronograma, metas, prazos, objetividade e orçamento previsto7. Seu ideali-
zador permaneceu à frente do então batizado Ministério da Justiça e da Segurança Pública por pouco mais de 
dois meses, quando então assumiu sua vaga no STF. Um ano depois do lançamento do Plano Nacional de Segu-
rança Pública, vemos que muito pouco sequer sair do papel8.

Ao longo do ano, vimos a liderança federal quanto à violência ser trasferida do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública para o Ministério da Defesa, fenômeno que encontrou seu ápice na decretação da intervenção federal 
no estado do Rio de Janeiro, em fevereiro de 20189. A fórmula prevista no art. 142 da Constituição, na previsão 
de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), ganhou amplitude relevante. Se por um lado a autorização constitucional 
ao uso das Forças Armadas (FFAA) para esta função traz um histórico que no período democrático remonta a 
199210, os períodos em que era tradicionalmente identificado o uso mais intensivo das FFAA para a garantia da 
ordem em território nacional coincidem com os grandes eventos internacionais. A exceção se deu em 2000, ano 
recordista em operações do tipo, uma em razão de uma greve de caminhoneiros que só encontrou paralelo em 
2018 e outras quatro determinadas para dar conta de greves de policiais militares (demonstrando a longevidade 
do problema mencionado acima - as greves aqui referidas ocorreram nos estados de Pernambuco, Bahia, 
Distrito Federal e Alagoas). Este modelo de emprego das FFAA, ao longo da primeira década dos anos 2000, 
esteve associado à realização de grandes conferências internacionais e também para apoiar a realização das 
eleições no país. Em 2011 ocorre novo pico de operações, com oito empregos das FFAA para a garantia da lei e 
da ordem, sendo que em quatro ocasiões a razão foi novamente a paralização das Polícias Militares em certos 
estados (Maranhão, Ceará, Rondônia e Bahia), demonstrando o impacto que a falta de mecanismos apropriados 
de reivindicações trabalhistas representa para as corporações policiais militares. A partir de 2013 é inaugurado 
o período dos grandes eventos esportivos no país, com a Copa das Confederações, sucedida pela Copa do 
Mundo (2014) e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos (2016)11. Os jogos ocorreram sem maiores preocupações, e 
o país demonstrou ser capaz de promover a integração de suas forças de segurança por meio de Gabinetes de 
Gestão Integrada (GGIs), cuja infraestrutura representou talvez um dos raros legados entre aqueles prometidos 
para os eventos desportivos12.

7. Julita Lemgruber e Rodrigo Ghiringhelli De Azevedo. Folha São Paulo. Show de horrores. 2017. Disponível em: https://goo.gl/HictS4.
8. Marco Antônio Carvalho. O Estado de São Paulo. Maior parte do Plano de Segurança, lançado há um ano, fica só no papel. 2018. Disponível em: https://goo.gl/HSh6bG.
9. Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018. Decreta intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento 
da ordem pública. Brasília, 16 fev. 2018. Disponível em:https://goo.gl/cMP6ZD.
10. Realização da ECO - 92 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ocorreu entre 3 a 14 de junho de 1992 na cidade do Rio 
de Janeiro e reuniu mais de 100 chefes de estado durante sua realização.
11. BRASIL. Ministério da Defesa. Chefia de Operações Conjuntas: Histórico de GLO. 2018. Disponível em: https://goo.gl/kryge5.
12. BRASIL. Divulgado balanço de Defesa e Segurança durante a Copa 2014: Ao todo foram 116.579 efetivo das Forças Armadas: 59.523 de inteligência e 900 
Operações de escolta integradas. 2017. Disponível em: https://goo.gl/p5JuFP. 5



Entretanto, foi em 2017 que se observou talvez a maior banalização do instrumento da GLO13, na direção mais 
objetivamente policialesca, o que as FFAA, como admitem seus comandantes, não têm aptidão ou interesse em 
realizar14. A crise política que transpassa o país traz consequências drásticas e perigosas ao envolver as Forças 
em confrontos pouco eficientes na redução da criminalidade, além de vitimar comunidades onde se concentram 
as missões militares. Em 2017, foram nove operações iniciadas e em 2018 já contabilizamos outras três opera-
ções decretadas15. O que observamos é a medida excepcional se normalizar, guardando grande relação com o 
objeto deste estudo: veremos adiante que as greves de policiais militares, vedadas pela Constituição Federal e 
que representam parcela significativa da necessidade de emprego das FFAA para operações de GLO, resultam 
em diversos projetos de lei com o objetivo de anistiar os policiais que participaram de paralizações quanto às 
punições a que estavam sujeitos. Além disso, os militares, que compreendem os riscos e vulnerabilidades que 
o uso amplo destas operações representa, pressionaram o Governo Federal a adotar medidas heterodoxas no 
ordenamento jurídico nacional com o objetivo de proteger os soldados empregados nas missões. A lei nº 
13.491/2017, que transfere à Justiça Militar o julgamento de casos de homicídios causados por militares em 
missões decretadas pelo Poder Executivo Federal, foi aprovada a toque de caixa pelo Congresso Nacional, 
gerando críticas contundentes da sociedade civil contra a medida que abandona a primazia do Tribunal do Juri 
no julgamento de crimes contra vida16.  Por fim, temos a questão orçamentária associada ao modelo: o custo 
geral das missões de garantia da lei e da ordem, se contarmos apenas aquelas iniciadas a partir de 2010, se 
elevam a R$1,6 bilhões de reais17. 

A crise de violência que o país viu se aprofundar já nas primeiras horas de 2017 levou o Congresso Nacional a 
anunciar um esforço legislativo para apreciar pautas de segurança pública18. Em novembro daquele ano, a 
Câmara dos Deputados aprovou cinco projetos de lei ligados ao tema19, sem resultados muito animadores. Foi 
aprovada a vedação de progressão de regime para assassinos de policiais (PL 8.504/2017, do deputado Alberto 
Fraga – DEM/DF), embora nossa população carcerária tenha apenas 11% de presos sentenciados pelo crime de 
homicídio20. Ou seja, uma pena mais dura é absolutamente inócua se o modelo de justiça criminal não é eficien-
te para identificar, julgar e condenar homicidas. Pesquisa recente do Instituto Sou da Paz21 demonstrou que, 
além da imensa dificuldade em se obter dados sobre índices de esclarecimento de homicídios, as informações 
disponíveis não são animadoras: considerando as denúncias oferecidas pelo Ministério Público para crimes de 
homicídio em 2015, temos que o Pará havia apresentado 4,3% dos casos ao Poder Judiciário. O Rio de Janeiro 
11,8%; Espírito Santo 20,1%; Rondônia 24,6%; São Paulo 38,6%; e o Mato Grosso do Sul, que foi o estado que 
apresentou o melhor índice, denunciou à Justiça suspeitos que correspondiam a 55,2% dos casos de homicídio 
do ano. 

13. Guilherme Mazui. G1 Brasília. Temer diz a militares que Garantia da Lei e da Ordem 'está muito na moda': Por meio da GLO, determinada por ordem do presidente, 
Forças Armadas são enviadas a localidades para reforçar a segurança. Atualmente, há tropas no Rio de Janeiro, por exemplo. 2017. Disponível em: https://goo.gl/dqBPwA.
14. G1 Brasília. Comandante do Exército se diz preocupado com 'constante emprego' de militares em ações de segurança pública: General Eduardo Villas Bôas usou o Twitter para voltar 
a criticar decretos de 'garantia da lei e da ordem'. Governo federal autorizou na sexta (29) reforço das Forças Armadas na segurança do RN. 2017. Disponível em: https://goo.gl/w6W9TT. 
15. BRASIL. Ministério da Defesa. Chefia de Operações Conjuntas: Histórico de GLO. 2018. Disponível em: https://goo.gl/Y23Cgv.
16. Yago Sales. Ponte Jornalismo. Lei considerada por especialistas como ‘licença para matar’ é sancionada por Michel Temer. 2018. Disponível em: https://goo.gl/chJZm7.
17. BRASIL. Ministério da Defesa. Efetivos/Custos GLO 2010 -2018. 2018. Disponível em: https://goo.gl/m4sqbD.
18. Marcelo Camargo. Agência Brasil. Câmara e Senado atuarão conjuntamente em propostas de segurança pública: Presidentes das duas Casas vão convidar 
secretários de segurança para que, a partir da próxima semana, assuntos da área tenham a tramitação acelerada. 2017. Disponível em: https://goo.gl/An7s8L.
19. Senado Notícias. Projetos aprovados na Câmara a serem analisados no Senado. 2017. Disponível em: https://goo.gl/jSFm1P.
20. BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de infor-mações penitenciárias. 2017. Disponível em: https://goo.gl/SmigHo.
21. Instituto Sou da Paz. Onde Mora a Impunidade: Porque o Brasil precisa de um Indicador Nacional de Esclarecimento de Homicídios. São Paulo. 2017. 
Disponível em: https://goo.gl/ja8yKm. 6



Ou seja, ainda que a demanda por maior punição numa sociedade profundamente vitimada seja absolutamente 
compreensível, enquanto a investigação criminal não se consolidar de forma a indentificar e julgar os suspeitos 
pelos crimes mais graves, como aqueles contra a vida, o simples aumento da punibilidade serve mais para os 
telejornais do que para a proteção da sociedade. Ademais, o PL 8.504/2017 contradiz Súmula Vinculante editada 
pelo STF que determina a inconstitucionalidade da vedação da progressão da pena, ao analisar este dispositivo 
da Lei de Crimes Hediondos22. Vemos nossos parlamentares apostarem em medidas que podem até entusias-
mar o observador desatento. Mas, infelizmente, sabemos que não será esta iniciativa que protegerá a vida dos 
policiais que sofrem as piores consequências do confronto em que nossa sociedade se envolveu. 

Contrariamente, durante a dita “Semana da Segurança Pública”, vimos parlamentares – muitos com origem em 
forças policiais – se insurgirem contra o projeto de lei nº 4471/2012, que busca tão somente estabelecer regras 
claras para os mais de 5 mil mortos anuais em decorrência de intervenção policial23. É claro que não se trata de 
culpabilizar o policial que faz o uso da força, o que pode ser justificado e legal, mas sim de garantir a devida 
investigação às mortes causadas por agentes do Estado, inclusive protegendo policiais corretos que fazem uso 
da força letal em estrita observância ao dever legal. Nossa pergunta a estes deputados: a quem interessa que 
não seja obtida a verdade? Aos bons ou aos maus policiais? Outro projeto aprovado naquela semana, o PL 
3.468/2012, do deputado Claudio Cajado (DEM/BA), restringe a saída temporária de presos, tema de grande 
controvérsia, embora nunca se esclareça que os presos agraciados com este benefício necessariamente devem 
estar cumprindo sua pena no regime semi-aberto, ou seja, já têm – em tese – a possibilidade de sair. O PL nº 
3.019/2015, de autoria de Baleia Rossi (MDB/SP), também aprovado na pauta temática, trata da instalação de 
bloqueadores de celulares em presídios. Embora seja óbvia a inadmissibilidade de uso do telefone por detentos 
que muitas vezes empregam a comunicação no comando da criminalidade a partir de suas celas, o fato é que 
esta solução apresenta dificuldades técnicas que restringem sua eficiência24. Não nos parece, assim, que o 
esforço legislativo tenha de fato seguido na direção necessária para a absoluta necessidade nacional em 
enfrentar seu problema de violência.

Vemos que as velhas soluções não têm sido suficientes para corrigir os conhecidos problemas criminais que 
nos cercam ao observarmos, estarrecidos, o ano de 2018 começar da exata forma que o anterior: apenas no 
mês de janeiro, foram mais três rebeliões em presídios de Goiás e uma no Ceará, que contabilizaram ao menos 
10 mortos25. 

22. Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas no STF: Súmula Vinculante 26. Disponível em: https://goo.gl/Nh9nEh. 
23. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segurança Pública em Números 2018. Disponível em: https://goo.gl/7fbRcm.
24. Rogério Pagnan. Folha de São Paulo. PCC comandava crime até em presídio com bloqueador de celular: Investigação da Promotoria flagrou telefonemas em prisões 
de SP e MS. 2018. Disponível em: https://goo.gl/cMBTfy.  
25. DW BRASIL. Brasil tem quarto massacre do ano em presídio: Briga entre membros de facções rivais deixa ao menos dez mortos em cadeia pública no norte do 
Ceará, dois dias após estado registrar maior chacina de sua história.2018. Disponível em: https://goo.gl/zznUvn.  

7



A metodologia aplicada para realizar a presente análise permanece praticamente inalterada frente as edições 
anteriores, o que fizemos foi ampliar as palavras-chave a aquelas já utilizadas nas pesquisas passadas. Os 
termos incorporados foram “desarmamento”, “infracional”, “prisão”, “detento" e “presídio". No website da 
Câmara dos Deputados, buscamos Projetos de Lei (PLs) e as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) apre-
sentadas em 2017. 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 2017, 
utilizou-se o campo “identificação – data de apresentação”, inserindo como data inicial “01/01/2017” e como data 
final “31/12/2017”. Para a busca das leis sancionadas ao longo do ano, utilizou-se a seção “atividade legislativa” 
na página principal, e após, a aba “legislação”. As palavras-chave utilizadas para realizar a busca foram: “segu-
rança”; “polícia”; “armas”; “penal”; “criminal”; “crime”; “explosivos”; “penitenciária”; “violência”; “drogas”; 
“homicídios”, “vítima”, “desarmamento”, “infracional”, “prisão”, “detento" e “presídio", inseridas no campo 
“qualquer uma destas palavras/assunto”, limitando a busca para propostas apresentadas em 2017. Para a análi-
se dos projetos apreciados pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos 
Deputados (CSPCCO), utilizamos o relatório de atividades disponibilizado no site da comissão.26 

No Senado Federal também concentramos as buscas para os Projetos de Lei do Senado (PLS) e PECs propostas 
originalmente na casa. Foram selecionadas 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”. Uma vez composto o banco de dados inicial, extraído conforme o método acima, passamos à 
classificação das propostas legislativas: (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 penal, que agrupa projetos que tratam do 
rito da persecução criminal; (IV) criminalização de condutas, para projetos de lei que propõem criar novos crimes; (V) 
políticas 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 políticas de prevenção, proibição ou permis-
são 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 necessárias 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 socioe-
ducativas 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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26. Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Relatório de Atividades. 2017. Disponível em: https://goo.gl/YhCBRs. 

2. METODOLOGIA



O ano de 2016 havia sido marcado pela votação do 
procedimento de impeachment da ex-presidente Dilma 
Rousseff, o que, como vimos no estudo anterior27, teve 
um impacto na produção legislativa da Câmara dos 
Deputados, com uma queda de mais de 1,7 mil projetos 
de lei, se comparada à quantidade de projetos apresen-
tados no ano anterior. Tal acontecimento é intuitivo, 
considerando que – para além da instabilidade política 
inerente ao processo de impedimento – a abertura e o 
julgamento do processo de impeachment exigem, por si 
só, o trabalho dos deputados federais e senadores. 
Neste sentido, é interessante notar que a produtividade 
em 2017 não retorna ao volume do ano anterior, 
permanecendo no patamar observado em 2016, com 
2.678 projetos de lei apresentados ao longo do ano na 
Câmara dos Deputados (em 2016 haviam sido pouco 
mais de 2,5 mil). Destes, aqueles que versavam sobre 
segurança pública ou justiça criminal, selecionados 
conforme a metodologia acima apresentada, represen-
tavam 627 projetos - ou 23,4% do total de projetos apre-
sentados - um pouco superior à proporção de projetos 
dos anos anteriores (na casa dos 17%), mas ainda 
assim num patamar próximo, o que passa a indicar 
uma linearidade na proporção dos projetos que tratam 
de segurança pública dentre o total de projetos apre-
sentados a cada ano.

Não foram classificados os projetos retirados ou devol-
vidos ao autor, os arquivados, os que tiveram origem no 
Senado Federal e aqueles que se transformaram em 
norma jurídica, ou seja, aqueles que tiveram sua trami-
tação interrompida ao longo de 2017.

27. Instituto Sou da Paz. O Papel do Legislativo na Segurança Pública: Análise da Atuação do Congresso Nacional em 2016. São Paulo. 2017. 
Disponível em: <http://www.soudapaz.org/upload/pdf/pesquisa_poder_legislativo_2017_261017.pdf>.   
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PROJETOS DE LEI APRESENTADOS 
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

N° de Projetos

19,37%

19,20%

13,66%

10,38%

6,57%

7,95%

3,80%

10,72%

3,28%

2,59%

2,42%

Criminalização de Condutas

Aumento de Pena

Processo Penal

Execução Penal 

Polícia

Política de Armas

Vítimas

Outros

Segurança Privada, Vigilância Eletrônica 
e Videomonitoramento

Políticas Criminais e Programas de Gestão 
e Financiamento da Segurança Pública

Política de Drogas

14

15

19

22

38

46

60

62

79

111

112

Assim, foram classificados 578 PLs que se dividem 
da seguinte forma:



Confirmando a tendência que temos identificado nesta série de estudos, o punitivismo penal, a busca da melho-
ria da segurança pública por meio do endurecimento de penas e a criminalização de condutas representam 
praticamente 40% dos projetos de lei apresentados em 2017. Por outro lado, duas dimensões que acompanha-
mos com especial atenção e que são absolutamente relevantes para o desenvolvimento de políticas de seguran-
ça pública, a atividade policial e a política de armas de fogo e munições, apresentaram uma inversão em relação 
às análises anteriores. 

Vemos uma proporção muito maior de projetos neste ano que buscam revisar a política nacional de controle de 
armas de fogo e munições, instituída pela Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento. Em 2017, a quantida-
de de projetos que tratava deste tema aumentou em cerca de quatro vezes ao observado no ano anterior, sendo 
que do total de projetos apresentados, 32 (68% do total) apresentam medidas que ao fim buscam enfraquecer a 
política nacional de controle de armas, consolidando o movimento legislativo com o objetivo de aumentar a circu-
lação de armas nas ruas, apesar de todos os estudos científicos identificarem a correlação da maior circulação 
de armas com o aumento dos crimes contra a vida28, o que o Instituto Sou da Paz tem denunciado rotineiramente. 
Este tema tem visto sua discussão amplificada, apoiada na dicotomia cidadão de bem versus marginais consoli-
dada por parlamentares agrupados no que se convencionou dominar a “Bancada da Bala”, alguns deles com 
suas campanhas financiadas pela indústria nacional de armamentos, como já identificamos anteriormente29.

Em relação à atividade policial, fundamental à melhoria da segurança pública, contrariamente ao observado 
nos últimos anos, desta vez identificamos uma queda na quantidade de proposições que tratam do tema. Perce-
bemos uma queda da ordem de 40% nas proposições que tratam de assuntos ligados às polícias, o que também 
destoa da série história. De qualquer forma, se mantém a alta proporção de projetos de lei que tratam de polícia 
sob a ótica corporativista e funcional, que representam 64% dos projetos de lei que tratam do tema.

Como também já observamos em anos anteriores, episódios de grande repercussão têm impacto na propositu-
ra de propostas legislativas pelos parlamentares, ainda que as soluções apresentadas muitas vezes já sejam 
criminalizadas pelo ordenamento jurídico nacional, buscando-se aumentar penas a partir de situações especí-
ficas, ao invés de reforçar o controle sobre as condições que deram origem ao problema. Exemplo deste caso é 
o PL nº 7185/2017, do deputado Francisco Floriano (DEM/RJ), que busca alterar o Código Penal para aumentar 
a pena do crime previsto no art. 132, que prevê o crime de exposição a perigo para a vida ou saúde de alguém. 
A iniciativa do parlamentar decorreu da operação “Carne Fraca” da Polícia Federal (PF), que investigava o 
envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento na liberação de licenças e fisca-
lização irregular de frigoríficos no país. Independente da atuação do deputado, a legislação nacional já oferecia 
os recursos necessários para que a PF identificasse a suspeita de atividade criminosa e buscasse punir os 
suspeitos de terem cometido os crimes imputados. 

28. Manifesto dos pesquisadores contra a revogação do Estatuto do Desarmamento. Disponível em: https://goo.gl/3Ey9rQ. 
29. Instituto Sou da Paz. Levantamento do Sou da Paz identifica que indústria de armas financiou 21 parlamentares eleitos. São Paulo. 2014. 
Disponível em: https://goo.gl/bTzd4z.
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Também identificamos casos em que a situação que inspirou a ação legislativa não traz correlação imediata ao 
que o sistema jurídico nacional busca inibir ao criminalizar condutas. Foi notório o episódio ocorrido em 2017, 
no qual a exposição "Queermuseu — Cartografias da diferença na arte brasileira”, realizada no espaço cultural 
do Banco Santander de Porto Alegre, foi cancelada após ter sido acusada de "imoralidade", "blasfêmia" e "apo-
logia à zoofilia e pedofilia”, especialmente em redes sociais30. Inspirado pelo episódio, o deputado Onyx Loren-
zoni (DEM/RS) apresentou o PL 9.000/2017, que busca criminalizar "a utilização, por pessoas físicas ou jurídi-
cas, de recursos públicos para a realização de projetos que, promovam a sexualização precoce de crianças e 
adolescentes ou façam apologia a crimes ou atividades criminosas”. O uso da lei penal para buscar-se crimina-
lizar o financiamento público de obras artísticas acusadas de “imoralidade” ou “blasfêmia" representa prece-
dente perigoso. O tipo penal aberto, que não identifica com clareza a conduta coibida, especialmente em casos 
que dependem da análise de uma atividade artística, é algo que deve ser repudiado no Estado Democrático de 
Direito tal qual erigido em nossa Constituição Federal. Temos também casos mais anedóticos como o PL 
8.229/2017, do deputado Victório Galli (PSC/MT), que busca criminalizar a apologia ao comunismo, sem que o 
parlamentar apresente ao país como esta medida legislativa pode alcançar a paz social que o país legitimamen-
te almeja, ou ainda o PL nº 8.150/2017, em que um trecho da justificativa resume seu objetivo:

Obviamente, temos exemplos de medidas meritórias, ainda que obviamente sejam passíveis de aprimoramen-
tos e correções, que é justamente o objetivo por trás das etapas de tramitação do processo legislativo. Um 
exemplo é o PL 7.033/2017, dos deputados Glauber Braga (PSOL/RJ) e Wadih Damous (PT/RJ), que determina a 
impossibilidade de se recorrer de sentenças que absolvam de forma sumária acusados por crimes com pena 
máxima inferior a quatro anos. A absolvição sumária ocorre quando o juiz identifica – de pronto – uma causa 
manifesta que não justifica a condenação do réu. Considerando que a medida é voltada para crimes de baixo 
potencial ofensivo, com penas inferiores a quatro anos, parece relevante a garantia de eficácia da decisão absol-
vitória contra a sanha desmedida de punitivismo estatal, que apenas contribui para a superlotação do já muito 
precário sistema penitenciário brasileiro, incapaz de atender de maneira adequada a demanda existente, se 
consolidando enquanto um ambiente próspero para o crescimento e fortalecimento de facções criminosas. 
Trata-se de buscar a racionalização gerencial do sistema penitenciário, priorizando a privação da liberdade de 
criminosos violentos, hoje minoritários entre os dententos, em detrimento de prisioneiros condenados por 
crimes de menor potencial ofensivo ou cometidos sem o emprego de violência.

"Esperamos que nós cristãos que somos maioria possamos perceber a gravidade 
da situação. Os adversários cristãos, sejam neo-ateus, gayzistas e demais esquer-
distas em geral, não estão brincando. Ou os cristãos começam a reagir de forma 
legal (o que não significa agir com violência física, muito pelo contrário), ou então 
serão achincalhados quando reclamarem de serem vítimas por não ter uma Lei 
para frear as agressões praticadas nesses atos principalmente nas ‘paradas gays’. 

30. Fabiano Ristow. O Globo. Santander Cultural cancela exposição 'Queermuseu — Cartografias da diferença na arte brasileira'. 2017.
Disponível em: https://goo.gl/cvi8bX. 
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Outro exemplo de propostas que buscam estabelecer políticas mais estruturantes no campo da segurança 
pública é o PL nº 8.822/2017, de autoria do deputado Roberto Alves (PRB/SP) e que tem o objetivo de criar o 
“Programa Nacional de Apoio à Segurança Pública”. A proposta legislativa aborda a questão fundamental do 
financiamento da segurança pública e prevê a participação de particulares em ações de doação e patrocínio. O 
tema é complexo e demanda estudo detalhado, mas certamente a direção apontada pela medida legislativa é 
meritória.

Quanto às Propostas de Emenda à Constituição (PEC) apre-
sentadas na Câmara dos Deputados em 2017, foram 97 
emendas, número também inferior ao observado em 2016 
(116), apesar do ano legislativo anterior ter sido em grande 
parte dedicado ao processo de impeachment da ex-presi-
dente da República, conforme mencionamos.

Entre as propostas que tratam de segurança pública, temos 
27, número semelhante ao identificado em 2016 (24). Mais 
uma vez, até por sua característica eminentemente consti-
tucional, a maior quantidade de PECs que tratam de segu-
rança pública guardavam relação com as polícias. A 
proporção de PECs que tratam de assuntos policiais frente 
ao total de PECs no campo da segurança pública apresen-
tam exatamente a mesma proporção do ano anterior, equi-
valente a 1/3 do total. Outro elemento que chamou a aten-
ção foi a incidência relevante de propostas que buscam 
tornar o crime de estupro imprescritível e inafiançável, 
objeto de três PECs apresentadas, a mesma quantidade, 
por exemplo, de propostas que tratam do financiamento da 
segurança pública.

12

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

MATÉRIAS TRATADAS NAS PECs

3

4

5

6

9 33,4%

22,3%

18,5%

14,8%

11,1%

Processo Penal

Execução Penal 

Polícia

Outros

Financiamento da 
Segurança Pública

N° de propostas
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O Senado Federal, por suas características constitucionais, tem menor participação na apresentação de propostas 
originárias, sendo conhecido também como Casa Revisora, o que torna natural, portanto, que o número de propos-
tas apresentadas originalmente por senadores seja inferior ao da Câmara. Em 2017, o Senado da República viu 
serem apresentados 515 Projetos de Lei do Senado (PLS), neste caso um pouco superior ao número apresentado 
em 2016. Destes, pouco mais de 15% (78) são projetos que tratam do tema da segurança pública, em proporção 
semelhante ao já identificado nos anos anteriores. Entre os projetos apresentados, classificamos 76 após excluir 
dois projetos que já haviam sido retirados pelo autor, arquivados ou se transformado em norma jurídica. 

PROJETOS DE LEI E PROPOSTAS DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO APRESENTADOS EM 2017 NO SENADO FEDERAL

17,1%

15,8%

14,5%

13,1%

11,8%

9,2%

5,2%

2,6%

5,3%
Criminalização de Condutas

Aumento de Pena

Processo Penal

Execução Penal 

Polícia

Política de Armas

Vítimas

Outros

Segurança Privada, Vigilância 
Eletrônica e Videomonitoramento 

Políticas Criminais e Programas de Gestão
e Financiamento da Segurança Pública

Política de Drogas

13

12

11

10

04

04

02

2,6%

2,6%

02

02

09

07 N° de projetos

MATÉRIAS TRATADAS NOS PLS
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Mais uma vez, identificamos que a criminalização de novas condutas e o aumento de pena configuram o meio 
principal em que o legislador brasileiro busca atuar sobre segurança pública, representando aproximadamente 
1/3 das propostas apresentadas no Senado Federal sobre o tema.

Já em relação às PECs, foram quatro propostas com origem no Senado em 2017 que tratam de segurança públi-
ca, todas assinadas por múltiplos senadores. Uma busca estabelecer a inafiançabilidade e a imprescritibilidade 
dos crimes de peculato, concussão e corrupção (PEC 28/2017), outra – a PEC 39/2017 – determina que a pena 
privativa de liberdade por crime hediondo cometido com violência contra a pessoa será cumprida integralmente 
em regime fechado. A PEC 6/2017 tem o objetivo de federalizar a segurança pública, unificando as polícias sob o 
controle da União, além da PEC 14/2017, que determina que submeter pessoas a condição análoga à escravidão 
constitui crime imprescritível. 

Em novembro de 2018, as quatro PECs apresentadas no ano anterior estão sob a análise da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal.

Contrariamente ao número de projetos apresentados em ambas as casas legislativas, o ano de 2017 foi prolixo 
na quantidade de leis promulgadas. No total, 272 leis ordinárias passaram a vigorar no ano passado, sendo que, 
destas, 17 tratam de temas de segurança pública e justiça criminal, o que representa apenas 6,2% do total, em 
proporção semelhante à observada no ano anterior. É interessante notar que, apesar da relevância do tema nos 
anseios nacionais, ele ainda é objeto de baixa alteração e atualização normativa, o que pode representar um 
problema quando se sabe que ainda há tanto por fazer para arrefecer a criminalidade que vitima o país.

Dentre as leis promulgadas que merecem destaque estão a já mencionada Lei nº 13.491/2017, que transfere à 
Justiça Militar a competência para julgar homicídios cometidos por militares das FFAA durante a realização de 
operação de GLO; a Lei nº 13.531/2017, que versa sobre manifestações e protestos e às práticas que ficaram 
conhecidas como atuação black-bloc, prevendo penas mais duras para situações de vandalismo ocorridas duran-
te estas manifestações; a Lei nº13.500/2017, que trata do uso do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) e a 
possibilidade, entre outras determinações, de utilização dos recursos deste fundo para o financiamento da Força 
Nacional de Segurança Pública (FNSP). Este tema é objeto de controvérsia e foi decidido pelo ministro Ministro 
Marco Aurélio do STF no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, proposta 
pelo PSOL em 201531, determinando o descontingenciamento dos recursos do FUNPEN. Por fim, merece desta-
que positivo a promulgação da Lei nº 13.434/2017, que finalmente veio proibir nacionalmente o uso de algemas 
em mulheres grávidas custodiadas durante a realização do parto, prática desumana que infelizmente vigorou por 
longo tempo em estabelecimentos prisionais do país. A lei reforça normativos anteriores que já vedavam o uso 
de algemas nessas situações, como a resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
(CNPCP), de 2012, e uma súmula do Supremo Tribunal Federal32. 

LEIS PROMULGADAS EM 2017

Abaixo apresentamos a lista completa das leis promulgadas em 2017 e que versam sobre temas de segurança 
pública e justiça criminal.

31. Superior Tribunal Federal. Ministro determina liberação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional ao Ceará. 2017. Disponível em: https://goo.gl/S8cjfF.
32. Conselho Nacional de Justiça. Mulher presa não pode estar algemada durante o período de parto. 2017. Disponível em: https://goo.gl/ig6RXd.
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Contrariamente ao número de projetos apresentados em ambas as casas legislativas, o ano de 2017 foi prolixo 
na quantidade de leis promulgadas. No total, 272 leis ordinárias passaram a vigorar no ano passado, sendo que, 
destas, 17 tratam de temas de segurança pública e justiça criminal, o que representa apenas 6,2% do total, em 
proporção semelhante à observada no ano anterior. É interessante notar que, apesar da relevância do tema nos 
anseios nacionais, ele ainda é objeto de baixa alteração e atualização normativa, o que pode representar um 
problema quando se sabe que ainda há tanto por fazer para arrefecer a criminalidade que vitima o país.

Dentre as leis promulgadas que merecem destaque estão a já mencionada Lei nº 13.491/2017, que transfere à 
Justiça Militar a competência para julgar homicídios cometidos por militares das FFAA durante a realização de 
operação de GLO; a Lei nº 13.531/2017, que versa sobre manifestações e protestos e às práticas que ficaram 
conhecidas como atuação black-bloc, prevendo penas mais duras para situações de vandalismo ocorridas duran-
te estas manifestações; a Lei nº13.500/2017, que trata do uso do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) e a 
possibilidade, entre outras determinações, de utilização dos recursos deste fundo para o financiamento da Força 
Nacional de Segurança Pública (FNSP). Este tema é objeto de controvérsia e foi decidido pelo ministro Ministro 
Marco Aurélio do STF no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, proposta 
pelo PSOL em 201531, determinando o descontingenciamento dos recursos do FUNPEN. Por fim, merece desta-
que positivo a promulgação da Lei nº 13.434/2017, que finalmente veio proibir nacionalmente o uso de algemas 
em mulheres grávidas custodiadas durante a realização do parto, prática desumana que infelizmente vigorou por 
longo tempo em estabelecimentos prisionais do país. A lei reforça normativos anteriores que já vedavam o uso 
de algemas nessas situações, como a resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
(CNPCP), de 2012, e uma súmula do Supremo Tribunal Federal32. 

Abaixo apresentamos a lista completa das leis promulgadas em 2017 e que versam sobre temas de segurança 
pública e justiça criminal.

13.567 21/12/2017

Maria do Rosário - PT/RS ,  Eliziane Gama - 
REDE/MA ,  Josi Nunes - PMDB/TO , 
Zé Carlos - PT/MA,  Margarida Salomão 
- PT/MG,  Tadeu Alencar - PSB/PE e outros

Data comemorativa

13.421

13.546

13.531

13.509

13.505

13.500

13.497

13.491

13.477

13.459

13.449

13.441

13.440

13.434

13.432

13.431

19/12/2017

07/12/2017

22/11/2017

08/11/2017

26/10/2017

26/10/2017

13/10/2017

30/08/2017

26/06/2017

16/06/2017

08/05/2017

08/05/2017

12/04/2017

11/04/2017

04/04/2017

27/03/2017

Lourival Mendes - PTdoB/MA

Keiko Ota - PSB/SP

Coronel Alves - PL/AP

Augusto Coutinho - SD/PE

Sergio Vidigal - PDT/ES

MPV 781/2017 (Poder Executivo)

Senado Federal - Marcelo Crivella - PRB/RJ

Esperidião Amin - PP/SC

Silvinho Peccioli - DEM/SP

MPV 760/2016 (Poder Executivo)

Subtenente Gonzaga - PDT/MG

Senado Federal - COMISSÃO - CPI 
Pedofilia - 2008

Senado Federal - Demóstenes Torres 
DEM/GO

Angela Albino - PCdoB/SC

Ronaldo Nogueira - PTB/RS

Chico Lopes - PCdoB/CE

Aumenta pena/dirigir alcoolizado

Aumenta pena/protestos/
black block

Adoção/medida socioeducativa

Atividade policial/violência 
contra a mulher

Financiamento da 
segurança pública

Política de armas

Competência just. militar/
homicídio/GLO

Atividade policial

Data comemorativa

Atividade policial/
infiltração/pedofillia

Aumenta pena/perda de bens/
prostituição infantil

Execução penal/
parto sem algemas

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento/
detetive particular

Data comemorativa/semana 
pela não violência contra a mulher

Segurança privada, vigilância 
eletrônica e videomonitoramento

Vítimas/criança e adolescente

N° da Lei Ementa MatériaData de Sanção Autoria

Institui o dia 3 de dezembro como o Dia do Delegado de Polícia.

Altera dispositivos da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código 
de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre crimes cometidos na 
direção de veículos automotores. Mensagem de veto

Dá nova redação ao inciso III do parágrafo único do art. 163 e ao § 6o 
do art. 180 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 
Código Penal.

Dispõe sobre adoção e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 
1943, e a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).     
Mensagem de veto

Acrescenta dispositivos à Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 
Maria da Penha), para dispor sobre o direito da mulher em situação 
de violência doméstica e familiar de ter atendimento policial e 
pericial especializado, ininterrupto e prestado, preferencialmente, 
por servidores do sexo feminino. Mensagem de veto

Altera a Lei Complementar n° 79, de 7 de janeiro de 1994, para dispor 
sobre a transferência de recursos financeiros do Fundo Penitenciário 
Nacional (FUNPEN), a Lei n° 11.473, de 10 de maio de 2007, para 
permitir a prestação de serviços, em caráter excepcional e voluntário, à 
Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), na qual se inclui a 
Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), e as Leis n°s 8.666, de 21 
de junho de 1993, e 10.826, de 22 dedezembro de 2003; e revoga a Medida 
Provisória no 755, de 19 de dezembro de 2016. Mensagem de veto

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.

Altera o Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código 
Penal Militar.  Mensagem de veto

Dispõe sobre a instalação de cerca eletrificada ou energizada em 
zonas urbana e rural.  Mensagem de veto

Altera a Lei n° 12.086, de 6 de novembro de 2009, que dispõe sobre os 
militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal.   Mensagem de veto

Institui o Dia Nacional do Policial e do Bombeiro Militares.

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), para prever a infiltração de agentes de polícia na 
internet com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de 
criança e de adolescente.

Altera o art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

Acrescenta parágrafo único ao art. 292 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 
de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para vedar o uso de 
algemas em mulheres grávidas durante o parto e em mulheres 
durante a fase de puerpério imediato.

Dispõe sobre o exercício da profissão de detetive particular.     
Mensagem de veto

Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do 
adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei n° 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Dispõe sobre a criação da Semana Nacional pela Não Violência 
contra a Mulher e dá outras providências.



De forma semelhante ao observado nos anos anteriores, é limitado o número de parlamentares que apresen-
taram ao menos uma iniciativa legislativa no campo da segurança pública em 2017. No ano passado, 202 depu-
tados federais, ou pouco mais de 39% da totalidade de deputados, apresentou alguma proposta legislativa no 
tema. No Senado Federal o fenômeno é semelhante, sendo que 34 dos 81 senadores apresentou algum projeto 
de lei no campo da segurança pública e da justiça criminal, em proporção similar à observada na Câmara, da 
ordem de 42% do total de senadores.

Abaixo, apresentamos os 21 deputados federais que figuraram entre os maiores propositores de projetos legis-
lativos na Câmara dos Deputados em 2017.
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MAIORES PROPOSITORES NA ÁREA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL

MAIORES PROPOSITORES NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Capitão Augusto (PR - SP)

Nº de projetos

33

26

20

20

16

15

15

13

13

11

10

09

09

09

08

07

07

07

06

06

06

Francisco Floriano (DEM – RJ)

Vitor Valim (PMDB – CE)

Heuler Cruvinel (PSD – GO) 

Major Olímpio (SD – SP) 

Laudivio Carvalho (SD – MG)

Laura Carneiro (PMDB – RJ)

Cabo Sabino (PR – CE)

Rômulo Gouveia (PSD – PB)

Wadih Damous (PT – RJ) 

Mendes Thame (PV – SP)

Prof. Victório Galli (PSC – MT)

Onyx Lorenzoni (DEM – RS) 

Jean Wyllys (PSOL – RJ)

Alberto Fraga (DEM – DF) 

Mariana Cabral (PSDB – RO)

Fabio Souza (PSDB – GO)

Lincoln Portela (PRB – MG) 

Delegado Waldir (PR – GO)

Marco Antônio Cabral (PMDB – RJ)

Vinicius Carvalho (PRB – SP) 



Entre os cinco principais propositores, temos dois policiais militares (Capitão Augusto e Major Olímpio), um 
pastor evangélico (Francisco Floriano), um apresentador de programa policialesco de televisão (Vitor Valim) e 
um agrônomo (Heuler Cruvinel). Embora se alterando na liderança, os estudos que realizamos nos últimos 
anos apontaram para algum parlamentar com origem na Polícia Militar a primazia da quantidade de projetos 
apresentados. Alberto Fraga em 2015, Cabo Sabino em 2016 e o Capitão Augusto no ano passado. Os deputados 
Cabo Sabino, Romulo Gouveia, Francisco Floriano e Capitão Augusto têm aparecido entre os os parlamentares 
que apresentaram a maior quantidade de projetos de segurança pública na legislatura que se iniciou em 2015, 
embora outros deputados também tenham um volume expressivo de projetos apresentados, frente ao total. 
Abaixo, apresentamos a divisão temática dos projetos apresentados pelos cinco maiores propositores da 
Câmara dos Deputados:
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CAPITÃO AUGUSTO

FRANCISCO FLORIANO 

VITOR VALIM 11 6 2

22 2

1

7 1 8 8 45

Política de Armas  (flexibilização da legislação atual)

Política de Drogas  Aumenta pena

Polícia

Vítimas

Outros

Criminalização de conduta

LEGENDA

Processo penal

Execução penal

Políticas criminais e programas de gestão e financiamento da segurança pública

HEULER CRUVINEL

Segurança privada, vigilância eletrônica e videomonitoramento

MAJOR OLÍMPIO

11

1

1 13

3

5

4 4

4

4

3

3

3

2

2

1 1



No estudo dos trabalhos do Congresso Nacional no que se refere à produção legislativa no campo da seguran-
ça pública e da justiça criminal, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) 
ocupa lugar de destaque. O colegiado é responsável por, em algum momento, analisar - ao menos em tese - 
todos os projetos que tratam do tema.

Primeiramente, cabe registrar a baixíssima renovação no colegiado. Ao longo dos anos, temos visto que a 
CSPCCO da Câmara é em grande parte formada pelos mesmos membros, com orientação política semelhante, 
mais voltada ao endurecimento penal, condizente com a forma como o Congresso Nacional encara a seguran-
ça pública. Entre os 48 parlamentares que integraram a Comissão em 2017, apenas 17 não ocupam uma vaga 
atualmente. Se considerarmos apenas aqueles que eram titulares na CSPCCO, apenas três deputados não 
participam atualmente do colegiado. São os deputados Gilberto Nascimento (PSC/SP), Mauro Lopes (MDB/MG) 
e Sabino Castelo Branco (PTB/AM), sendo que este último encontra-se afastado da Câmara dos Deputados 
desde agosto de 2017 em consequência de um problema de saúde33. Outro parlamentar que não faz mais parte 
do colegiado, mas que sempre foi atuante no tema da segurança pública e justiça criminal, é o deputado João 
Rodrigues (PSD/SC). Ele encontra-se preso desde fevereiro quando foi capturado no aeroporto de Guarulhos 
(SP) tentando fugir para o Paraguai após o STF ter determinado sua prisão34.

Quanto aos projetos de lei pautados na Comissão ao longo de 2017, chama a atenção que o deputado Capitão 
Augusto (PR/SP), que presidiu CSPCCO no ano passado, tenha destacado apenas dois temas legislativos em 
sua mensagem que acompanha o relatório anual de atividades da Comissão. Um deles é o Sistema Único de 
Segurança Pública (SUSP), proposta relevante, cujo projeto foi aprovado pelo Congresso neste ano e que foi 
sancionada pelo Presidente da República em junho de 2018. O outro se refere a propostas que visam a comba-
ter o que ficou conhecido com o “jogo da baleia azul”, por meio da qual adolescentes promoviam rituais de 
auto-mutilação e suicídios, principalmente a partir de redes sociais. Este tema efetivamente foi objeto de 
diversos projetos de lei apresentados em 2017, tendo em vista que o tema alcançou grande repercussão. 
Chama a atenção, por outro lado, que o fenômeno foi posteriormente declarado falso, tendo sido propagado 
por aquilo que hoje chamamos genericamente de fake news35. É importante notar que, além de ter motivado 
diversos projetos de lei, uma notícia falsa leve a presidência de uma comissão relevante da Câmara dos Depu-
tados a destacar o tema fraudulento em seu relatório de atividades. O objetivo de uma comissão permanente 
é, em sua especialidade, analisar o assunto em debate em profundidade, embora as notícias sobre a inexistên-
cia do fenômeno já tenham sido divulgadas no 1º semestre de 2017.

Quanto aos temas prevalentes nos 79 projetos de lei analisados pela CSPCCO ao longo de 2017, temos o 
seguinte quadro:

Entre os 5 senadores mais atuantes quanto à quantidade de propostas legislativas apresentadas, duas não 
foram eleitos, mas assumiram após os senadores de que eram suplentes se afastarem. O senador José Medei-
ros assumiu após o senador eleito Pedro Taques se afastar para assumir o governo de Mato Grosso em 2014 e 
Wilder Morais era suplente do Senador Demóstenes Torres, cassado em 2012 após escândalo relacionado a sua 
ligação com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Trata-se de questão relevante associada ao Senado Federal: o 
modelo de candidatura que exige o registro prévio de dois suplentes ao posto, o que pode conduzir a problemas 
relevantes de legitimidade, na medida em que as cadeiras do Senado Federal passam a ser ocupados por 
cidadãos que não foram eleitos diretamente em seus estados de origem, mas que exercem a representação por 
indicação prévia do candidato originalmente eleito.  Em setembro de 2018, havia 18 senadores em exercício de 
mandato devido à substituição dos senadores cabeça-de-chapa originalmente eleitos, o que representa mais de 
22% de toda a casa legislativa. Nota-se que entre os cinco principais propositores de projetos legislativos no 
campo da segurança pública há dois suplentes. Abaixo, apresentamos os principais propositores e os temas 
abordados em suas propostas:
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Já no Senado Federal, os principais propositores de projetos de lei ligados à segurança pública em 2017 foram 
os seguintes:

MAIORES PROPOSITORES NO SENADO FEDERAL
N° de Projetos

Antônio Carlos Valadares 
(PSB – SE)

José Medeiros 
(PSD – MT)

Lasier Martins 
(PSD – RS)

Valdir Raupp 
(PMDB – RO)

Wilder Morais
(PP – GO)

04 05 04 07 08

WILDER MORAIS

VALDIR RAUPP

LASIER MARTINS

JOSÉ MEDEIROS

ANTÔNIO CARLOS VALADARES

1 2

1 1

1

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1

Política de Armas Política de Drogas  

Aumenta pena

Outros

Criminalização de conduta
LEGENDA

Processo penalAtividade Policial Execução penal

6

3

3



No estudo dos trabalhos do Congresso Nacional no que se refere à produção legislativa no campo da seguran-
ça pública e da justiça criminal, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) 
ocupa lugar de destaque. O colegiado é responsável por, em algum momento, analisar - ao menos em tese - 
todos os projetos que tratam do tema.

Primeiramente, cabe registrar a baixíssima renovação no colegiado. Ao longo dos anos, temos visto que a 
CSPCCO da Câmara é em grande parte formada pelos mesmos membros, com orientação política semelhante, 
mais voltada ao endurecimento penal, condizente com a forma como o Congresso Nacional encara a seguran-
ça pública. Entre os 48 parlamentares que integraram a Comissão em 2017, apenas 17 não ocupam uma vaga 
atualmente. Se considerarmos apenas aqueles que eram titulares na CSPCCO, apenas três deputados não 
participam atualmente do colegiado. São os deputados Gilberto Nascimento (PSC/SP), Mauro Lopes (MDB/MG) 
e Sabino Castelo Branco (PTB/AM), sendo que este último encontra-se afastado da Câmara dos Deputados 
desde agosto de 2017 em consequência de um problema de saúde33. Outro parlamentar que não faz mais parte 
do colegiado, mas que sempre foi atuante no tema da segurança pública e justiça criminal, é o deputado João 
Rodrigues (PSD/SC). Ele encontra-se preso desde fevereiro quando foi capturado no aeroporto de Guarulhos 
(SP) tentando fugir para o Paraguai após o STF ter determinado sua prisão34.

Quanto aos projetos de lei pautados na Comissão ao longo de 2017, chama a atenção que o deputado Capitão 
Augusto (PR/SP), que presidiu CSPCCO no ano passado, tenha destacado apenas dois temas legislativos em 
sua mensagem que acompanha o relatório anual de atividades da Comissão. Um deles é o Sistema Único de 
Segurança Pública (SUSP), proposta relevante, cujo projeto foi aprovado pelo Congresso neste ano e que foi 
sancionada pelo Presidente da República em junho de 2018. O outro se refere a propostas que visam a comba-
ter o que ficou conhecido com o “jogo da baleia azul”, por meio da qual adolescentes promoviam rituais de 
auto-mutilação e suicídios, principalmente a partir de redes sociais. Este tema efetivamente foi objeto de 
diversos projetos de lei apresentados em 2017, tendo em vista que o tema alcançou grande repercussão. 
Chama a atenção, por outro lado, que o fenômeno foi posteriormente declarado falso, tendo sido propagado 
por aquilo que hoje chamamos genericamente de fake news35. É importante notar que, além de ter motivado 
diversos projetos de lei, uma notícia falsa leve a presidência de uma comissão relevante da Câmara dos Depu-
tados a destacar o tema fraudulento em seu relatório de atividades. O objetivo de uma comissão permanente 
é, em sua especialidade, analisar o assunto em debate em profundidade, embora as notícias sobre a inexistên-
cia do fenômeno já tenham sido divulgadas no 1º semestre de 2017.

33. EM TEMPO. Família de Sabino Castelo Branco divulga nota sobre saúde: Segundo o Hospital Sírio Libanês, Sabino é "capaz de interagir com outras pessoas 
e manifestar a sua vontade nesse momento". 2018. Disponível em: https://goo.gl/NV8sgr.
34. Camila Bomfim (Brasília). G1. PF prende deputado João Rodrigues no aeroporto de Guarulhos: Supremo Tribunal Federal determinou na terça-feira (6) a execução 
imediata de pena do parlamentar, condenado a cinco anos e três meses de reclusão por fraude e dispensa de licitação.2018. Disponível em: https://goo.gl/TfJ7mS.
35. Luís Osvaldo Grossmann. Convergência Digital. Safernet adverte que jogo Baleia Azul é notícia falsa. 2017. Disponível em: https://goo.gl/CoLCnp.     
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A ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quanto aos temas prevalentes nos 79 projetos de lei analisados pela CSPCCO ao longo de 2017, temos o 
seguinte quadro:
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No estudo dos trabalhos do Congresso Nacional no que se refere à produção legislativa no campo da seguran-
ça pública e da justiça criminal, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) 
ocupa lugar de destaque. O colegiado é responsável por, em algum momento, analisar - ao menos em tese - 
todos os projetos que tratam do tema.

Primeiramente, cabe registrar a baixíssima renovação no colegiado. Ao longo dos anos, temos visto que a 
CSPCCO da Câmara é em grande parte formada pelos mesmos membros, com orientação política semelhante, 
mais voltada ao endurecimento penal, condizente com a forma como o Congresso Nacional encara a seguran-
ça pública. Entre os 48 parlamentares que integraram a Comissão em 2017, apenas 17 não ocupam uma vaga 
atualmente. Se considerarmos apenas aqueles que eram titulares na CSPCCO, apenas três deputados não 
participam atualmente do colegiado. São os deputados Gilberto Nascimento (PSC/SP), Mauro Lopes (MDB/MG) 
e Sabino Castelo Branco (PTB/AM), sendo que este último encontra-se afastado da Câmara dos Deputados 
desde agosto de 2017 em consequência de um problema de saúde33. Outro parlamentar que não faz mais parte 
do colegiado, mas que sempre foi atuante no tema da segurança pública e justiça criminal, é o deputado João 
Rodrigues (PSD/SC). Ele encontra-se preso desde fevereiro quando foi capturado no aeroporto de Guarulhos 
(SP) tentando fugir para o Paraguai após o STF ter determinado sua prisão34.

Quanto aos projetos de lei pautados na Comissão ao longo de 2017, chama a atenção que o deputado Capitão 
Augusto (PR/SP), que presidiu CSPCCO no ano passado, tenha destacado apenas dois temas legislativos em 
sua mensagem que acompanha o relatório anual de atividades da Comissão. Um deles é o Sistema Único de 
Segurança Pública (SUSP), proposta relevante, cujo projeto foi aprovado pelo Congresso neste ano e que foi 
sancionada pelo Presidente da República em junho de 2018. O outro se refere a propostas que visam a comba-
ter o que ficou conhecido com o “jogo da baleia azul”, por meio da qual adolescentes promoviam rituais de 
auto-mutilação e suicídios, principalmente a partir de redes sociais. Este tema efetivamente foi objeto de 
diversos projetos de lei apresentados em 2017, tendo em vista que o tema alcançou grande repercussão. 
Chama a atenção, por outro lado, que o fenômeno foi posteriormente declarado falso, tendo sido propagado 
por aquilo que hoje chamamos genericamente de fake news35. É importante notar que, além de ter motivado 
diversos projetos de lei, uma notícia falsa leve a presidência de uma comissão relevante da Câmara dos Depu-
tados a destacar o tema fraudulento em seu relatório de atividades. O objetivo de uma comissão permanente 
é, em sua especialidade, analisar o assunto em debate em profundidade, embora as notícias sobre a inexistên-
cia do fenômeno já tenham sido divulgadas no 1º semestre de 2017.

Quanto aos temas prevalentes nos 79 projetos de lei analisados pela CSPCCO ao longo de 2017, temos o 
seguinte quadro:

27,8%

17,7%

13,9%

10,1%

7,6%

6,3%

3,8%

2,6%

6,3%

Criminalização de condutas

Aumento de Pena

Processo Penal

Execução Penal 

Polícia

Política de armas

Vítimas

Outros Segurança privada, vigilância eletrônica 
e videomonitoramento

Políticas criminais e programas de gestão 
e financiamento da segurança pública Política de Drogas
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MATÉRIAS TRATADAS NOS PROJETOS APRECIADOS PELA CSPCCO EM 2017
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Da mesma forma ao observado em 2016, projetos de lei que tratam de pautas policiais foram as mais significativas entre 
aquelas analisadas pela CSPCCO em 2017, ainda que numa proporção menor (em 2016 este tema correspondia a 1/3 de 
todas as propostas analisadas). Isto possivelmente se deve ao fato da ampla representatividade de parlamentares com 
origem funcional em diversas instituições policiais, incluindo o presidente da Comissão. Dentre os membros, 1/3 dos depu-
tados foram policiais ou militares das FFAA antes de exercerem o cargo eletivo. A grande maioria dos deputados federais 
eleitos em 2014 (19) com origem em carreiras policiais tinha assento na CSPCCO em 2017 (11). Por outro lado, também 
chama a atenção os temas que constam repetidamente entre aqueles com maior prevalência nas proposituras legislativas 
ligadas à segurança pública: endurecimento penal, criminalização de novas condutas e aumento de penas para crimes já 
existentes. não sejam majoritários na comissão especializada da Câmara dos Deputados, representando apenas 4% entre 
os projetos, proporção 10 vezes inferior à observada na totalidade de PLs apresentados na Câmara dos Deputados.

Projeto de Lei Autor Ementa Matéria Relator Resultado
na comissão

PL 5989/2016 Severino Ninho

Dispõe sobre a pi cação criminal do uso de explosivos, ou sua 
contrafação, como meio para furto, roubo ou extorsão; altera o 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal e dá 
outras providências.

criminalização de conduta Pastor Eurico Pela aprovação

PL 342/2015
Rômulo 
Gouveia

Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança em locais de 
reunião de público.

segurança privada, vigilância 
eletrônica e 

videomonitoramento
Wilson Filho Pela aprovação

PL 6463/2016 Adail Carneiro
Altera a Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre videovigilância nas vias públicas de 
tráfego de veículos que menciona.

segurança privada, vigilância 
eletrônica e 

videomonitoramento

Delegado 
Waldir

Pela aprovação

PL 5000/2016 Senado Federa
Ins tui a Polí ca Nacional de Informações Esta s cas Relacionadas à 
Violência contra a Mulher (Pnainfo).

polí cas criminais e programas 
de gestão e nanciamento da 

segurança pública

Lincoln 
Portela

Pela aprovação

PL 7602/2014 Mara Gabrili Acrescenta art. à Lei n° 7.120, de 1984 - Lei de Execução Penal.  execução penal
Aluisio 

Mendes
Pela aprovação

PL 3928/2015 PL 3969/2015 Indio Costa Cria o teste de integridade dos agentes públicos. outros/teste de integridade
João 

Rodrigues
Pela rejeição deste e do 

apensado

PL 6417/2016
Rômulo 
Gouveia

Estabelece procedimento de des nação de projéteis e outros 
objetos perfurantes extraídos de ví mas de ato violento nas 
unidades públicas e privadas de saúde.

outros
Alexandre 

Baldy
Pela aprovação

PL 6882/2017 Alberto Fraga
Concede anis a aos militares do Estado do Espírito Santo por atuação 
em movimentos reivindicatórios.

Vinicius 
Carvalho

Pela aprovação

PL 7036/2010 Fábio Faria
Determina a obrigatoriedade da veiculação, por parte das 
companhias aéreas nacionais e dos exibidores de cinema, de lmes 
ou vídeos que combatam a pedo lia.

outros
Alexandre 

Baldy
Pela aprovação

PL 7785/2014 Onyx Lorenzoni

Dispõe sobre a comercialização, em todo o território nacional, do 
produto denominado spray de pimenta, gás de pimenta ou gás OC 
(Oleorresina Capsicum), como equipamento não letal des nado à 
defesa pessoal.

outros Wilson Filho Pela aprovação
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Projeto de Lei Autor Ementa Matéria Relator Resultado
na comissão

PL 6613/2016 
Rômulo 
Gouveia

Altera a Lei n. 11.671, de 8 de maio de 2008, para tornar obrigatória a 
prisão de autores de crimes contra pro ssionais de segurança pública 
em estabelecimentos penais federais de segurança máxima.

 execução penal
Aluisio 

Mendes
Pela aprovação

PL 5475/2016 Gorete Pereira
Dispõe sobre a criação de Delegacias Especializadas em crimes contra 
a Mulher, nos municípios com mais de sessenta mil habitantes.

ví ma/ mulher
Vinicius 
Carvalho

Pela aprovação

PL 6458/2016 Celso Jacob

Altera o art. 4º, da Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013, que de ne 
organização criminosa e dispõe sobre a inves gação criminal, os 
meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o 
procedimento criminal.

processo penal
Delegado 

Waldir
Pela aprovação

PL 6472/2016
Francisco 
Floriano

"Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que ins tui a Lei de 
Execução Penal, para ampliar as hipóteses de uso da tornozeleira 
eletrônica".

segurança privada, vigilância 
eletrônica e 

videomonitoramento

Subtenente 
Gonzaga

Pela aprovação

PL 574/2015
Capitão Fábio 

Abreu

Altera os ar gos 33, 77, 78 e 83 do Código Penal e o ar go 29 da Lei de 
Execução Penal para estabelecer a reparação do dano causado pela 
infração como condição à progressão de regime do cumprimento da 
pena, à suspensão condicional da pena e ao livramento condicional e 
para estabelecer a des nação de, no mínimo, cem por cento da 
remuneração decorrente do trabalho do preso à reparação do dano 
causado pela infração.

execução penal
Major 

Olímpio
Pela aprovação

PL 2021/2015 PL 4634/2016 Chico Alencar
Condiciona a realização de entrevistas ou exibição de imagens de 
presos sob custódia do Estado no interior de delegacias ou 
estabelecimentos prisionais à prévia autorização judicial.

 execução penal
Ronaldo 
Mar ns

Pela rejeição deste, e 
pela aprovação do PL 
4.634/2016, apensado

PL 2735/2011 Dimas Fabiano
Torna obrigatória a vigilância, pelos órgãos de segurança pública 
estaduais e distrital ou pelas guardas municipais, das escolas 
públicas de Ensino Infan l, Fundamental e Médio.

outros
Vinicius 
Carvalho

Pela aprovação

PL 4552/2016
Artur Virgílio 

Bisneto

Dispõe sobre a no cação compulsória e a comunicação obrigatória 
do caso de ví ma de violência sica que for atendida em serviços de 
saúde pública ou privados.

ví ma Rocha Pela aprovação

PL 4837/2016 Alberto Fraga

Revoga o § 2º do art. 2º e altera a redação do § 3º do art. 4º, ambos da 
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de 
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da 
u lização do sistema nanceiro para os ilícitos previstos nesta lei, 
cria o conselho de controle de a vidades nanceiras - COAF, e dá 
outras providências.

processo penal Rocha Pela aprovação

PL 6474/2016
Francisco 
Floriano

Altera a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que ins tui o 
Sistema Nacional de Polí cas Públicas sobre Drogas - Sisnad; 
prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece 
normas para repressão à produção não autorizada e ao trá co ilícito 
de drogas; de ne crimes e dá outras providências, para possibilitar a 
u lização dos recursos do Fundo Nacional An drogas (FUNAD), na 
construção de novos presídios e na disponibilização de estrutura 
necessária para o combate ao trá co de drogas no interior dos 
presídios.

polí ca de drogas Mauro Lopes Pela aprovação

PL 6482/2016 Moisés Diniz
Acrescente-se o inciso III, ao ar go 3º da Lei 10.201, de 14 de 
fevereiro de 2001, que ins tui o Fundo Nacional de Segurança 
Pública - FNSP.

polí cas criminais e programas 
de gestão e nanciamento da 

segurança pública

Laura 
Carneiro

Pela aprovação
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Projeto de Lei Autor Ementa Matéria Relator Resultado
na comissão

PL 7561/2014 
Missionário 

José Olímpio
Proíbe o implante em seres humanos de iden cação em forma de 
chips e outros disposi vos eletrônicos.

outros João Campos Pela aprovação

PL 3885/2015 João Rodrigues Regulamenta a pro ssão de instrutor de armamento e ro.  polí ca de armas Pastor Eurico Pela aprovação

PL 4630/2016 Cova  Filho
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins tui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para determinar a criação do Cadastro 
Nacional de Veículos Apreendidos.

outros Silas Freire Pela aprovação

PL 5524/2016 Felipe Bornie
Obriga garan r o direito das mulheres ví mas de crimes de violência, 
de serem atendidas pela autoridade policial, competente, a sua 
escolha.

ví ma/ mulher
Delegado 

Edson 
Moreira

Pela aprovação

PL 5675/2013 PL 7188/2017 Áureo
Altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que de ne os 
crimes contra a ordem tributária, para reduzir a pena prevista nos 
crimes descritos no art. 7º, e suprimir a modalidade culposa.

diminui pena
Laura 

Carneiro

Pela aprovação do PL 
5675/2013, e pela 

rejeição do PL 7188/2017

PL 6433/2016 Cajar Nardes
Altera a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 e a Lei n. 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, para disciplinar a atuação coerci va do agente 
público executor de medida socioeduca va.

polí ca de armas
Delegado 

Edson 
Moreira

Pela aprovação

PL 7397/2017 César Halum
Altera o inciso XI do Ar go 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 
para incluir o penhor de bens de valor nos mecanismos de controle 
de a vidades nanceiras.

outros
Lincoln 
Portela

Pela aprovação

PL 2443/2015 CPI JOVEM

Acrescenta disposi vos na Lei nº 12.681, de 04 de julho de 2012, que 
ins tui o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, 
Prisionais e Sobre Drogas (SINESP), tornando obrigatória a publicação 
da taxa de elucidação de crimes de forma padronizada e cria 
mecanismo puni vo aos estados que coletarem os dados fora dos 
critérios estabelecidos em lei.

polí cas criminais e programas 
de gestão e nanciamento da 

segurança pública

Fernando 
Francischini

Pela aprovação

PL 5582/2016 Silas Freire
Disciplina a comercialização de spray de pimenta e dá providências 
correlatas.

outros
Delegado 

Edson 
Moreira

Pela aprovação

PL 7183/2017 Senado Federal

Altera a Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012, para incluir o 
enfrentamento da violência contra a mulher entre os obje vos do 
Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e 
sobre Drogas (Sinesp).

ví ma/ mulher/ gestão da 
segurança

Laura 
Carneiro

Pela aprovação

PL 393/2015 Lelo Coimbra
Acrescenta disposi vo à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
ins tui o Código de Trânsito Brasileiro.

aumenta pena Vitor Valim

Pela aprovação deste, na 
forma do subs tu vo 

adotado pela Comissão 
de Viação e Transporte

PL 5937/2016 Jô Moraes

Inclui um inciso III ao art. 3º da Lei nº 10.029, de 20 de outubro de 
2000, e altera a redação do art. 8º-B da Lei nº 11.530, de 24 de outubro 
de 2007, criando a possibilidade de prestação de serviço voluntário, 
nas forças auxiliares e reserva do Exército, do reservista de 1ª 
categoria, que concluiu o serviço militar obrigatório nas condições 
que estabelece.

polícia Cabo Sabino Pela aprovação

PL 7981/2014
Guilherme 

Mussi
Dispõe sobre o treinamento de ro dos integrantes dos órgãos de 
segurança pública.

polí ca de armas
Lincoln 
Portela

Pela aprovação

PL 836/2015
Pauderney 

Avelino

Altera a Lei n° 12.505, de 11 de outubro de 2011, que "Concede 
anis a aos policiais e bombeiros militares dos Estados de Alagoas, de 
Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba, do Piauí, do Rio de 
Janeiro, de Rondônia, de Sergipe, da Bahia, do Ceará, de Mato 
Grosso, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Roraima, de 
Santa Catarina, do Tocan ns e do Distrito Federal, punidos por 
par cipar de movimentos reivindicatórios", para acrescentar os 
Estados do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Acre e do Amazonas.

Alberto Fraga Pela aprovação



24

Projeto de Lei Autor Ementa Matéria Relator Resultado
na comissão

PL 3260/2015
Eduardo 

Bolsonaro

Dispõe sobre a garan a de defesa ao cidadão, por meio do 
emprés mo de arma de fogo pelo Estado, quando houver apreensão 
de arma par cular ou funcional sob sua cautela, decorrente de 
u lização em ação na qual a lei exclua a ilicitude do fato pra cado.

polí ca de armas
Onyx 

Lorenzoni
Pela aprovação

PL 6129/2016 Flavinho

Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, para incluir os 
programas de combate e prevenção de violência contra a mulher 
como modalidade de projeto apoiado pelo Fundo Nacional de 
Segurança Pública e altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, 
autorizando o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança 
Pública em ações envolvendo prevenção e combate à violência 
domés ca e familiar.

ví ma/ mulher/ 
nanciamento da segurança

Ronaldo 
Mar ns

Pela aprovação

PL 6839/2017
Nivaldo 

Albuquerque
Estabelece alerta de área sob videovigilância.

segurança privada, vigilância 
eletrônica e 

videomonitoramento
Laerte Bessa Pela aprovação

PL 6857/2017
Rômulo 
Gouveia

Altera o art. 2º da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, para 
estabelecer a obrigatoriedade de instalação de películas de controle 
solar e segurança ( po "fumê") ou adesivos perfurados nas portas e 
paredes de vidro voltadas às vias públicas nos estabelecimentos de 
ins tuições nanceiras.

outros
Marcelo 
Matos

Pela rejeição

PL 7069/2017 Cabo Sabino
Cria o Programa "Empresa Parceira da Segurança Pública" e dá outras 
providencias.

polí cas criminais e programas 
de gestão e nanciamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Pela aprovação

PL 7214/2017
Moses 

Rodrigues

Dispõe sobre a estratégia emergencial de redução de homicídios, 
altera a Lei n. 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que ins tuiu o 
Fundo Nacional de Segurança Pública e dá providências correlatas.

polí cas criminais e programas 
de gestão e nanciamento da 

segurança pública

Alexandre 
Leite

Pela aprovação

PLP 345/2017 Daniel Vilela
Altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994 - Lei do 
Funpen, para disciplinar a construção de estabelecimentos penais 
com equipamentos de bloqueio de telefonia celular.

polí cas criminais e programas 
de gestão e nanciamento da 

segurança pública
Laerte Bessa Pela aprovação

PL 768/2015
Carlos Henrique 

Gaguim

Inclui um inciso VI ao caput e altera a redação dos parágrafos 7º e 8º, 
todos do art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que 
"ins tui o Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP, e dá outras 
providências", para prever a alocação de recursos des nados à 
construção de unidades habitacionais para policiais e bombeiros 
militares, nas condições que especi ca.

polí cas criminais e programas 
de gestão e nanciamento da 

segurança pública

Major 
Olímpio

Pela aprovação

PL 2675/2015 Silas Brasileiro
Altera o inciso II do art. 29 do Decreto Lei nº 1.455, de 7 de abril de 
1976 para des nar parte das mercadorias apreendidas no combate ao 
contrabando e ao descaminho para a Polícia Federal.

outros Cabo Sabino Pela aprovação

PL 4934/2016 Cabo Sabino

Altera a redação do art. 6º do DecretoLei nº 667, de 2 de julho de 
1969, para estabelecer novo rito de escolha dos Comandantes-Gerais 
das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos 
Estados, dos Territórios Federais e do Distrito Federal.

 polícia Alberto Fraga Pela aprovação

PL 5074/2016 Senado Federal
Dispõe sobre a inves gação criminal e a obtenção de meios de prova 
nos crimes pra cados por intermédio de conexão ou uso de internet.

processo penal
Major 

Olímpio
Pela aprovação

PL 5202/2016 CPI-Ciber

Inclui os crimes pra cados contra ou mediante computador, 
conectado ou não a rede, disposi vo de comunicação ou sistema 
informa zado ou de telecomunicação no rol das infrações de 
repercussão interestadual ou internacional que exigem repressão 
uniforme, quando houver indícios da atuação de associação 
criminosa em mais de um Estado da Federação ou no exterior.

a vidade 
policial/competência

Cabo Sabino Pela aprovação
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PL 6785/2016
Alessandro 

Molon

Altera o § 1º do art. 2º da Lei nº 7.116 de 1983, para garan r isonomia 
entre homens e mulheres quando da solicitação de Carteira de 
Iden dade.

outros
Marcelo 
Matos

Pela aprovação

PL 6837/2017 Baleia Rossi

Dispõe sobre a criação do Sistema Federal de Proteção Animal 
(SIFEPA) e da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (DEPA), para a 
prevenção e repressão de infrações criminais e administra vas 
contra animais.

outros
Vinicius 
Carvalho

Pela aprovação

PL 7426/2017
Rômulo 
Gouveia

Acrescenta disposi vo à Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, para 
tornar obrigatória a elaboração de esta s cas sobre violência contra 
a pessoa com de ciência.

ví ma/ pessoa com 
de ciência/ gestão da 

segurança
Cabo Sabino Pela aprovação

PL 2319/2015 Roberto Alves
Cria incen vos para a prestação de informações que levem ao 
cumprimento de mandados de prisão referentes a crimes come dos 
contra criança e adolescente.

outros Rocha Pela aprovação.

PL 5666/2016 Alberto Fraga

Altera as leis nº 7.289, de 18 de dezembro de 1984, que dispõe sobre 
o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal 
e dá outras providências; Lei nº 7.479, de 2 de junho de 1986, que 
aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal, e dá outras providências; Lei nº 6.477, de 1º de 
dezembro de 1977, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina na 
Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá 
outras providências; Lei nº 6.577, de 30 setembro de 1978, que 
dispõe sobre o Conselho de Jus cação da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiro do Distrito Federal, e dá outras providências.

polícia
Capitão 
Augusto

Pela aprovação

PL 2734/2015 Alberto Fraga
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 Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências.

polícia Laerte Bessa Pela aprovação

PL 5920/2016 Vitor Valim

Dá nova redação ao inciso IV do art. 3º da Lei nº 12.037, de 1º de 
outubro de 2009, para permi r que a autoridade policial proceda a 
iden cação criminal quando, a seu critério, a mesma for julgada 
essencial às inves gações policiais.

policia Cabo Sabino Pela aprovação

PL 6412/2016
Nelson 

Marchezan 
Junior

Altera a Lei nº 7.210, de 1994 para aperfeiçoar o sistema prisional. execução penal
Laudívio 
Carvalho

Pela aprovação

PL 6957/2017 
Dagoberto 
Nogueira

Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal-, 
para tratar da indenização devida ao preso que se encontra em 
condições degradantes em presídios e penitenciárias nacionais.

execução penal Alberto Fraga Pela aprovação

PL 712/2015 Alberto Fraga

Altera a Lei nº. 7.289/1984 e a Lei nº. 7.479/1986, autorizando a 
concessão de licença para tratar de interesse par cular aos policiais e 
bombeiros militares do Distrito Federal, com mais de três anos de 
serviço, para frequentarem cursos de formação, em decorrência de 
aprovação em concurso público.

polícia
Subtenente 

Gonzaga
Pela aprovação.

PL 715/2015 Alberto Fraga
Ins tui o Sistema de Bolsa de Estudo para os policiais e bombeiros 
militares do Distrito Federal.

polícia
Ronaldo 
Mar ns

Pela aprovação, na forma 
do subs tu vo da CE

PL 4064/2015
Capitão 
Augusto

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 Cabo Sabino Pela aprovação

PL 4944/2016
Delegado 

Waldir
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal.  execução penal

João 
Rodrigues

Pela aprovação

PL 5415/2016
Rodrigo 
Pacheco

Altera ar gos da Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, e dá 
outras providências.

execução penal
Delegado 

Waldir
Pela rejeição
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PL 6635/2016 Alberto Fraga

Altera a Lei nº 7.102/1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos 
nanceiros, estabelece normas para cons tuição e funcionamento das empresas 

par culares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá 
outras providências

segurança privada, vigilância 
eletrônica e 

videomonitoramento
Laerte Bessa Pela aprovação

PL 6662/2016 CESEGPUB Dispõe sobre a Lei Orgânica da Segurança Pública.
polí cas criminais e programas 
de gestão e nanciamento da 

segurança pública
Alberto Fraga Pela aprovação

PL 6818/2017 Vitor Valim Aumenta a pena do crime de Organização Criminosa. aumenta pena Vinicius Carvalho Pela aprovação

PL 7605/2017 Eduardo da Fonte Ins tui o Estatuto da Prevenção ao Uso e Abuso de Drogas e dá outras providências. polí ca de drogas Delegado Éder Mauro Pela aprovação

PL 8060/2017 Capitão Augusto
Cria causa de diminuição de pena para o agente de segurança pública que comete 
crime em contexto de descriminante puta va.

diminui pena Cabo Sabino Pela aprovação

PL 2598/2015 Silas Brasileiro Regula a execução de bloqueio viário policial. policia Gilberto Nascimento Pela aprovação

PL 4614/2016 Luizianne Lins

Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para acrescentar atribuição à Polícia 
Federal no que concerne à inves gação de crimes pra cados por meio da rede 
mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, ou seja, aqueles que 
propagam o ódio ou a aversão às mulheres.

polícia Keiko Ota Pela aprovação

PL 6717/2016 Afonso Hamm Disciplina sobre o porte rural de arma de fogo. polí ca de armas Alberto Fraga Pela aprovação

PL 5681/2016 Carmen Zano o
Cria o Fundo para a Capacitação para o Trabalho e Melhoria da Escolaridade de 
Custodiados pelo Estado e dispõe sobre diretrizes para o seu estabelecimento.

execução penal Delegado Waldir Pela rejeição

PL 6960/2017 Cleber Verde
Alterar a Lei nº 12.965 de 23 de Abril de 2014, que estabelece princípios, garan as, 
direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, alterando o art 5°, inciso II e o art 7°, 
inciso III, que passam a ter a seguinte redação.

outros Vinicius Carvalho Pela aprovação

PL 8128/2017 Major Olímpio
Concede anis a aos funcionários do sistema penitenciário do Estado de São Paulo que 
par ciparam de greve nos anos de 2014 e 2015.

outros/anis a Vinicius Carvalho Pela aprovação
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TENDÊNCIAS DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA FEDERAL

Com a continuidade da análise mais ampla que temos desenvolvido sobre a produção legislativa do Congresso 
Nacional desde o primeiro ano da atual legislatura, alguns indícios de tendências políticas começam a se 
sedimentar a cada nova edição deste estudo. Os temas prevalentes dos projetos de lei apresentados por 
ambas as casas legislativas têm relação com o que se convenciona chamar de medidas de endurecimento 
penal, especialmente a criminalização de nova conduta pelo direito penal ou o aumento da pena prevista para 
um crime já existente. Além da discussão fundamental quanto à efetividade das propostas, no sentido de redu-
zir as terríveis taxas criminais que se observam no Brasil, é imprescindível refletir sobre o pacto federativo e 
o modelo de financiamento das políticas de segurança, impactado pela grande crise fiscal e orçamentária que 
o país vivencia já há alguns anos. Preocupa sobremaneira a proliferação de propostas que visam a flexibilizar 
a política nacional de controle de armas de fogo e assim aumentar a quantidade de armas em circulação nas 
ruas. Temos advogado há anos pela centralidade de uma política racional e técnica de controle de armas de 
fogo, cujos efeitos nefastos sobre a segurança pública estão amplamente documentados36 37 38 39. Quanto à 
maioria dos projetos de lei, temos observado a catástrofe que a explosão na população prisional acarreta, 
reconhecida inclusive pelo atual ministro da Segurança Pública Raul Jungmann40. Além dos massacres anuais 
recentes, relatados aqui, temos um colapso completo do sistema, superlotado e sobre o absoluto domínio de 
facções criminosas41. Há fortes indícios de que presídios federais, cujas propostas de construção são rotineira-
mente apresentadas como uma solução, estão em realidade por trás da expansão territorial de facções crimi-
nosas e seu reflexo na violência que se manifesta nos estabelecimentos prisionais em diversos estados42. 
Sobre os projetos legislativos que tratam da atividade policial e suas corporações, temos visto um debate 
segmentado, em que cada grupo representante de alguma corporação policial busca políticas desagregadas 
em relação à inquestionável necessidade de melhoria das instituições policiais brasileiras. Para agravar o 
quadro, vemos a consolidação de operações de GLO, que embora não tenham tido o efeito esperado de pacifi-
cação social43, tem trazido consequências relevantes, inclusive no campo legislativo, como a sanção da lei nº 
13.491/2017, que transfere a competência jurisdicional dos casos de homicídios praticados por militares que 
estejam em missão de GLO nos estados, já mencionada aqui.

Outro fenômeno que tem se consolidado é a ampliação de parlamentares oriundos de carreiras policiais, que 
uma vez eleitos tendem a protagonizar o debate político da segurança pública em termos de endurecimento 
penal e defesa de interesses difusos de corporações policiais, aprofundando a desintegração das agências de 
segurança no país, ainda que em junho deste ano tenha sido sancionada a Lei nº 13.675/2018, que estabelece 

o SUSP e apresenta, ainda que de forma programática e de eficácia limitada, o fundamento de atuação integra-
da das diversas agências e instituições responsáveis pela segurança pública44. 

Após as eleições de 2014, identificamos que o número de deputados federais eleitos cuja origem profissional 
eram instituições policiais ou as FFAA foi quase cinco vezes maior do que aqueles eleitos no pleito anterior45. 
Embora absolutamente legítimo e democrático que as carreiras policiais disponham de representação parla-
mentar na defesa de interesse de suas categorias, limitar o debate legislativo em termos punitivistas ou corpo-
rativos, o que representa quase 45% de todos os projetos de lei apresentados em 2017, 47% dos apresentados 
em 2016 e 49% em 2015, não tem sido eficaz na redução da criminalidade ou na melhora da sensação de segu-
rança pela população. Projetos de lei que visam o endurecimento penal – caso aprovados – têm impacto 
profundo sobre o Poder Judiciário, as polícias, e a administração penitenciária dos diversos estados. Caso se 
tornem lei, serão mais crimes a serem inibidos pela polícia, mais processos criminais a serem julgados nos 
tribunais, mais detentos a serem custodiados nos presídios. Embora portadores de um impacto profundo na 
execução orçamentária de entidades federativas diversas, com implicações concretas quanto a políticas de 
responsabilidade fiscal, o Poder Legislativo Federal legisla despreocupado quanto aos efeitos orçamentários e 
a efetividade na redução de índices criminais que seus projetos possam ter como resultado. Há o PL 
4.373/2016, de autoria dos deputados Wadih Damous (PT/RJ) e Chico Alencar (PSOL/RJ), que traz propostas 
para balizar as propostas legislativas que trazem impactos sobre o sistema de persecução criminal quanto às 
dimensões orçamentárias, administrativas e também à sua eficiência quanto ao efeito dissuasório e preventivo 
sobre as práticas criminais. Aprofundar esta discussão é absolutamente recomendável.

A terceira edição dessa série de estudos sobre a atividade legislativa em matéria de segurança pública e justiça 
criminal já oferece algum acúmulo analítico sobre os principais temas tratados nas propostas parlamentares. 
Observa-se que a categoria política de drogas apresentou praticamente a mesma proporção em 2015, 2016 e 
2017, na casa dos 2%. A categoria política de armas representou um decréscimo considerável no ano de 2016 
em relação ao ano anterior, para depois crescer novamente em 2017 e atingir proporção semelhante à obser-
vada em 2015. Em relação aos projetos classificados na categoria políticas criminais e programas de gestão 
e financiamento da segurança pública, que consideramos mais estruturantes por tratar da governança do 
modelo de segurança nacional, a proporção observada em 2016 é levemente superior à do ano anterior. Já em 
2017 a proporção retorna à casa dos 3%, como em 2015. Projetos relacionados às vítimas da violência man-
têm-se proporcionalmente semelhantes nos anos de 2015 e 2016, para em 2017 cair de maneira pouco expres-
siva. Projetos da categoria segurança privada, vigilância eletrônica e videomonitoramento não foram classifi-
cados para o ano de 2015. Em 2016, a proporção era de quase 5% e no ano seguinte esse número foi ligeira-
mente reduzido (3% dos projetos).  Projetos de execução penal representavam 9% do total de projetos no ano 
de 2015, e nos anos de 2016 e 2017 essa proporção manteve-se na casa dos 11%. Já os classificados na catego-

ria processo penal representavam 17% do total de projetos em 2015, proporção que caiu nos anos seguintes (na 
casa dos 13% em 2016 e 2017). Projetos de polícia aumentaram em 2016 em relação ao ano anterior, mas 
caíram também significamente em 2017, apresentando proporção inferior ainda em relação a 2015. As propos-
tas que visavam aumentar a pena para um crime já tipificado começaram na casa dos 20% no ano de 2015, 
caindo para 15% em 2016 e retornando ao patamar de quase 20% em 2017. Propostas classificadas na categoria 
criminalização de conduta apresentam proporção quase idêntica em 2015 e 2017 (casa dos 20%). Em 2016 a 
proporção foi de 16,4%. 



44. Entre outros trechos, a inserção do sistema socioeducativo no interior da estrutura do SUSP e a natureza de atividade policial ampliada para agentes 
prisionais, questionável em sede de lei ordinária, foram vetados pelo presidente da República: JUSBRASIL. Mensagem 321/18 | Mensagem nº 321, de 11 de 
junho de 2018. 2018. Disponível em: https://goo.gl/1wK91B. 
45. Instituto Sou da Paz. O Papel do Legislativo na Segurança Pública: Análise da Atuação do Congresso Nacional em 2015. 2016. Disponível em: 
https://goo.gl/Y2vNLK.
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Com a continuidade da análise mais ampla que temos desenvolvido sobre a produção legislativa do Congresso 
Nacional desde o primeiro ano da atual legislatura, alguns indícios de tendências políticas começam a se 
sedimentar a cada nova edição deste estudo. Os temas prevalentes dos projetos de lei apresentados por 
ambas as casas legislativas têm relação com o que se convenciona chamar de medidas de endurecimento 
penal, especialmente a criminalização de nova conduta pelo direito penal ou o aumento da pena prevista para 
um crime já existente. Além da discussão fundamental quanto à efetividade das propostas, no sentido de redu-
zir as terríveis taxas criminais que se observam no Brasil, é imprescindível refletir sobre o pacto federativo e 
o modelo de financiamento das políticas de segurança, impactado pela grande crise fiscal e orçamentária que 
o país vivencia já há alguns anos. Preocupa sobremaneira a proliferação de propostas que visam a flexibilizar 
a política nacional de controle de armas de fogo e assim aumentar a quantidade de armas em circulação nas 
ruas. Temos advogado há anos pela centralidade de uma política racional e técnica de controle de armas de 
fogo, cujos efeitos nefastos sobre a segurança pública estão amplamente documentados36 37 38 39. Quanto à 
maioria dos projetos de lei, temos observado a catástrofe que a explosão na população prisional acarreta, 
reconhecida inclusive pelo atual ministro da Segurança Pública Raul Jungmann40. Além dos massacres anuais 
recentes, relatados aqui, temos um colapso completo do sistema, superlotado e sobre o absoluto domínio de 
facções criminosas41. Há fortes indícios de que presídios federais, cujas propostas de construção são rotineira-
mente apresentadas como uma solução, estão em realidade por trás da expansão territorial de facções crimi-
nosas e seu reflexo na violência que se manifesta nos estabelecimentos prisionais em diversos estados42. 
Sobre os projetos legislativos que tratam da atividade policial e suas corporações, temos visto um debate 
segmentado, em que cada grupo representante de alguma corporação policial busca políticas desagregadas 
em relação à inquestionável necessidade de melhoria das instituições policiais brasileiras. Para agravar o 
quadro, vemos a consolidação de operações de GLO, que embora não tenham tido o efeito esperado de pacifi-
cação social43, tem trazido consequências relevantes, inclusive no campo legislativo, como a sanção da lei nº 
13.491/2017, que transfere a competência jurisdicional dos casos de homicídios praticados por militares que 
estejam em missão de GLO nos estados, já mencionada aqui.

Outro fenômeno que tem se consolidado é a ampliação de parlamentares oriundos de carreiras policiais, que 
uma vez eleitos tendem a protagonizar o debate político da segurança pública em termos de endurecimento 
penal e defesa de interesses difusos de corporações policiais, aprofundando a desintegração das agências de 
segurança no país, ainda que em junho deste ano tenha sido sancionada a Lei nº 13.675/2018, que estabelece 

o SUSP e apresenta, ainda que de forma programática e de eficácia limitada, o fundamento de atuação integra-
da das diversas agências e instituições responsáveis pela segurança pública44. 

Após as eleições de 2014, identificamos que o número de deputados federais eleitos cuja origem profissional 
eram instituições policiais ou as FFAA foi quase cinco vezes maior do que aqueles eleitos no pleito anterior45. 
Embora absolutamente legítimo e democrático que as carreiras policiais disponham de representação parla-
mentar na defesa de interesse de suas categorias, limitar o debate legislativo em termos punitivistas ou corpo-
rativos, o que representa quase 45% de todos os projetos de lei apresentados em 2017, 47% dos apresentados 
em 2016 e 49% em 2015, não tem sido eficaz na redução da criminalidade ou na melhora da sensação de segu-
rança pela população. Projetos de lei que visam o endurecimento penal – caso aprovados – têm impacto 
profundo sobre o Poder Judiciário, as polícias, e a administração penitenciária dos diversos estados. Caso se 
tornem lei, serão mais crimes a serem inibidos pela polícia, mais processos criminais a serem julgados nos 
tribunais, mais detentos a serem custodiados nos presídios. Embora portadores de um impacto profundo na 
execução orçamentária de entidades federativas diversas, com implicações concretas quanto a políticas de 
responsabilidade fiscal, o Poder Legislativo Federal legisla despreocupado quanto aos efeitos orçamentários e 
a efetividade na redução de índices criminais que seus projetos possam ter como resultado. Há o PL 
4.373/2016, de autoria dos deputados Wadih Damous (PT/RJ) e Chico Alencar (PSOL/RJ), que traz propostas 
para balizar as propostas legislativas que trazem impactos sobre o sistema de persecução criminal quanto às 
dimensões orçamentárias, administrativas e também à sua eficiência quanto ao efeito dissuasório e preventivo 
sobre as práticas criminais. Aprofundar esta discussão é absolutamente recomendável.

A terceira edição dessa série de estudos sobre a atividade legislativa em matéria de segurança pública e justiça 
criminal já oferece algum acúmulo analítico sobre os principais temas tratados nas propostas parlamentares. 
Observa-se que a categoria política de drogas apresentou praticamente a mesma proporção em 2015, 2016 e 
2017, na casa dos 2%. A categoria política de armas representou um decréscimo considerável no ano de 2016 
em relação ao ano anterior, para depois crescer novamente em 2017 e atingir proporção semelhante à obser-
vada em 2015. Em relação aos projetos classificados na categoria políticas criminais e programas de gestão 
e financiamento da segurança pública, que consideramos mais estruturantes por tratar da governança do 
modelo de segurança nacional, a proporção observada em 2016 é levemente superior à do ano anterior. Já em 
2017 a proporção retorna à casa dos 3%, como em 2015. Projetos relacionados às vítimas da violência man-
têm-se proporcionalmente semelhantes nos anos de 2015 e 2016, para em 2017 cair de maneira pouco expres-
siva. Projetos da categoria segurança privada, vigilância eletrônica e videomonitoramento não foram classifi-
cados para o ano de 2015. Em 2016, a proporção era de quase 5% e no ano seguinte esse número foi ligeira-
mente reduzido (3% dos projetos).  Projetos de execução penal representavam 9% do total de projetos no ano 
de 2015, e nos anos de 2016 e 2017 essa proporção manteve-se na casa dos 11%. Já os classificados na catego-

ria processo penal representavam 17% do total de projetos em 2015, proporção que caiu nos anos seguintes (na 
casa dos 13% em 2016 e 2017). Projetos de polícia aumentaram em 2016 em relação ao ano anterior, mas 
caíram também significamente em 2017, apresentando proporção inferior ainda em relação a 2015. As propos-
tas que visavam aumentar a pena para um crime já tipificado começaram na casa dos 20% no ano de 2015, 
caindo para 15% em 2016 e retornando ao patamar de quase 20% em 2017. Propostas classificadas na categoria 
criminalização de conduta apresentam proporção quase idêntica em 2015 e 2017 (casa dos 20%). Em 2016 a 
proporção foi de 16,4%. 
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reconhecida inclusive pelo atual ministro da Segurança Pública Raul Jungmann40. Além dos massacres anuais 
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facções criminosas41. Há fortes indícios de que presídios federais, cujas propostas de construção são rotineira-
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13.491/2017, que transfere a competência jurisdicional dos casos de homicídios praticados por militares que 
estejam em missão de GLO nos estados, já mencionada aqui.
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uma vez eleitos tendem a protagonizar o debate político da segurança pública em termos de endurecimento 
penal e defesa de interesses difusos de corporações policiais, aprofundando a desintegração das agências de 
segurança no país, ainda que em junho deste ano tenha sido sancionada a Lei nº 13.675/2018, que estabelece 

o SUSP e apresenta, ainda que de forma programática e de eficácia limitada, o fundamento de atuação integra-
da das diversas agências e instituições responsáveis pela segurança pública44. 

Após as eleições de 2014, identificamos que o número de deputados federais eleitos cuja origem profissional 
eram instituições policiais ou as FFAA foi quase cinco vezes maior do que aqueles eleitos no pleito anterior45. 
Embora absolutamente legítimo e democrático que as carreiras policiais disponham de representação parla-
mentar na defesa de interesse de suas categorias, limitar o debate legislativo em termos punitivistas ou corpo-
rativos, o que representa quase 45% de todos os projetos de lei apresentados em 2017, 47% dos apresentados 
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profundo sobre o Poder Judiciário, as polícias, e a administração penitenciária dos diversos estados. Caso se 
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tribunais, mais detentos a serem custodiados nos presídios. Embora portadores de um impacto profundo na 
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para balizar as propostas legislativas que trazem impactos sobre o sistema de persecução criminal quanto às 
dimensões orçamentárias, administrativas e também à sua eficiência quanto ao efeito dissuasório e preventivo 
sobre as práticas criminais. Aprofundar esta discussão é absolutamente recomendável.

A terceira edição dessa série de estudos sobre a atividade legislativa em matéria de segurança pública e justiça 
criminal já oferece algum acúmulo analítico sobre os principais temas tratados nas propostas parlamentares. 
Observa-se que a categoria política de drogas apresentou praticamente a mesma proporção em 2015, 2016 e 
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e financiamento da segurança pública, que consideramos mais estruturantes por tratar da governança do 
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têm-se proporcionalmente semelhantes nos anos de 2015 e 2016, para em 2017 cair de maneira pouco expres-
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cados para o ano de 2015. Em 2016, a proporção era de quase 5% e no ano seguinte esse número foi ligeira-
mente reduzido (3% dos projetos).  Projetos de execução penal representavam 9% do total de projetos no ano 
de 2015, e nos anos de 2016 e 2017 essa proporção manteve-se na casa dos 11%. Já os classificados na catego-

ria processo penal representavam 17% do total de projetos em 2015, proporção que caiu nos anos seguintes (na 
casa dos 13% em 2016 e 2017). Projetos de polícia aumentaram em 2016 em relação ao ano anterior, mas 
caíram também significamente em 2017, apresentando proporção inferior ainda em relação a 2015. As propos-
tas que visavam aumentar a pena para um crime já tipificado começaram na casa dos 20% no ano de 2015, 
caindo para 15% em 2016 e retornando ao patamar de quase 20% em 2017. Propostas classificadas na categoria 
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proporção foi de 16,4%. 
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CONCLUSÃO

A segurança pública é questão central na preocupação dos eleitores brasileiros46 e o tema foi dominante na 
condução das campanhas eleitorais para os poderes Executivo e Legislativo, tanto em âmbito federal quanto 
estadual. Mais de 40 policiais militares do estado de São Paulo tiveram sua descompatibilização autorizada e 
publicada no Diário Oficial do estado em 5 de julho, com o objetivo de participar do pleito eleitoral. Há notícias 
de que mais de 70 militares das FFAA concorreram a um cargo eletivo em outubro47. Em 12 de julho, foi organi-
zado, pela Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal (ADPF), um seminário voltado a policiais fede-
rais pré-candidatos nas eleições de 201848.

Foram 1.335 candidatos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cuja profissão declarada no ato de 
registro da candidatura é ligada às forças de segurança (incluindo seguranças privados) ou às FFAA. Conside-
rando apenas candidaturas a cargos legislativos, são 1.314 postulantes. Na Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (ALESP), os candidatos policiais ou militares passaram de 44 (2% do total) em 2014, para 88 (4% 
do total)49. Pela primeira vez desde a redemocratização, tivemos uma chapa “puro-sangue FFAA” à Presidência 
da República: PSL/PRTB (Capitão Jair Bolsonaro e General Hamilton Mourão) que, inclusive, foi a vitoriosa no 
pleito. Por outro lado, embora tenhamos identificado um aumento de pouco mais de 10% no total de candidatu-
ras de policiais e militares quando comparado às registradas em 2014, a proporção destas candidaturas frente 
a todas as registradas se manteve por volta de 4% do total.

O resultado eleitoral foi muito proveitoso para os candidatos associados às forças de segurança: se em 2010 
foram quatro deputados federais eleitos ligados às polícias e FFAA, em 2014 foram 19 e, em 2018, 42 deputa-
dos federais foram eleitos entre policiais militares, civis, bombeiros, guardas municipais ou militares das 
forças de defesa nacional. Entre os 15 deputados federais com maior votação51, temos sete policiais e outros 
dois que – embora tenham outra origem profissional – têm a segurança pública entre os temas centrais de sua 
atuação política. O único mais associado à esquerda no espectro político-ideológico é Marcelo Freixo 
(PSOL/RJ), que teve sua carreira política muito vinculada ao enfretamento das milícias no Rio de Janeiro52.

46. https://goo.gl/KtLG3j
47. Tânia Monteiro. O Estado de São Paulo. Militares se unem para lançar 71 candidatos nas eleições 2018: Grupo pretende eleger deputados e governadores 
em 25 Estados e no DF. 2018. Disponível em: https://goo.gl/HPjt1y.
48. Barbacena Portal de Notícias. Simpósio reúne delegados federais pré-candidatos às eleições 2018. 2018. Disponível em: https://goo.gl/p7FL1C.
49. Artur Rodrigues. Folha de São Paulo. Candidatos policiais ou militares dobram na Assembleia de São Paulo: Índice de renovação é baixo, com 78 dos 94 
deputados em busca de reeleição e poucas mulheres. 2018. Disponível em: https://goo.gl/K3VZM9 
50. Fonte TSE – Setembro de 2018 
51. https://goo.gl/1C2tvL 
52. https://goo.gl/XBoz4k   

Total de candidatos que 
declaram profissão 
de origem na segurança 
pública ou nas forças 
armadas no registro de 
candidaturas no TSE: 

Segundo dados do TSE50

Considerando 
apenas 
candidaturas 
a cargos 
legislativos: 

Considerando 
apenas 
candidaturas
a cargos 
executivos: 

1.3141.335 21



31

Também observamos que os projetos de lei apresentados no Congresso Nacional, apesar de exceções, apresen-
tam significativa concentração temática e de autoria. Como conclusão, podemos nos perguntar por quê há 
aparente insistência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em legislar sobre segurança pública e justi-
ça criminal apoiada em preceitos e objetivos que não têm apresentado qualquer efeito positivo sobre o fenôme-
no criminal brasileiro. Ao final deste mandato presidencial, interrompido e alterado a partir de processo de 
impedimento da ex-Presidente da República, as tendências que se consolidam são (i) o imenso desafio do finan-
ciamento da segurança pública, (ii) a necessidade em se reformar a estrutura federativa e administrativa da 
segurança pública, (iii) o cada vez mais banalizado recurso ao emprego das FFAA em crises de segurança, o que 
representa riscos jurídico-institucionais relevantes, e (iv) a mais alta taxa de homicídios da história nacional.

Independentemente da orientação ideológico-partidária que cada um possa ter, é difícil não concluir pela 
absoluta ineficácia e desorganização da atuação estatal para a melhoria da segurança pública no Brasil.

As eleições de outubro de 2018, entretanto, apresentam sérios indícios de que nossa imensa crise pode se 
aprofundar ainda mais. Os resultados do pleito indicam relevante apoio eleitoral a candidatos que defendem a 
flexibilização da política nacional de controle de armas de fogo e munições, a redução da idade mínima de 
imputabilidade penal e diversas iniciativas que promovem o já insuportável nível de letalidade policial que 
observamos no país, com destaque para a temerária iniciativa do suplente de senador José Medeiros, hoje em 
exercício, conhecida por “lei do abate”53. Não poderemos imaginar a melhoria da segurança pública ao utilizar 
para seres humanos verbos destinados ao comércio de proteína animal.

O Instituto Sou da Paz tem tradicionalmente buscado atuar durante os processos eleitorais a partir da apre-
sentação de agendas políticas e propostas administrativas. Nosso objetivo é articular as candidaturas em 
torno de consensos políticos que viabilizem o estabelecimento de uma política de longo prazo voltada para a 
melhoria profunda do quadro de insegurança do país, e apoiada em posicionamentos técnicos e científicos. 

Nas eleições de 2018, lançamos uma agenda54 em parceria com o Instituto Igarapé (RJ) e o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (SP) para incidir no debate eleitoral para a Presidência da República e oferecer propostas 
concretas da sociedade civil aos vencedores das eleições de outubro. Para o estado de São Paulo, onde fica a sede 
do Instituto e onde temos tradicionalmente trabalhado em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e as 
polícias militar e civil, também apresentamos um conjunto de propostas que possam inspirar o governador eleito55. 

Um conhecimento mais detido sobre a atuação do Congresso Nacional neste tema tão prioritário à sociedade 
brasileira como é a segurança pública é indispensável para os avanços que legitimamente almejamos. A 
representação parlamentar é absolutamente fundamental para qualquer melhoria que possamos buscar 
enquanto sociedade. Que a legislatura eleita no segundo semestre deste ano possa apresentar resultados 
mais efetivos na redução das atividades criminais, especialmente as mais graves, como os homicídios de deze-
nas de milhares de brasileiros. 

Permaneceremos vigilantes e atentos na defesa dos valores da República, do Estado Democrático de Direito e 
da prioridade absoluta na defesa da vida humana.

53. https://goo.gl/AVi8FH 
54. https://goo.gl/zaE4yW
55. https://goo.gl/rVcxqT
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