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APRESENTAÇÃO

A segurança pública é, não há dúvidas, tema político central na sociedade brasileira. 
Em 2014, o país contou 58.497 vítimas de mortes violentas1, que incluem homicídios 
dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, vitimização policial e mor-
tes decorrentes de intervenção policial. Considerando apenas os homicídios dolosos, 
foram 53.240 vítimas em 2014, o que representa uma taxa de 26,3 homicídios para 
cada grupo de 100 mil habitantes. A arma de fogo foi o instrumento responsável pela 
mortalidade violenta em 76,1% dos casos registrados em 20132. Este quadro é clara-
mente incompatível com a inviolabilidade do direito à segurança assentada no “caput” 
do art. 5º da Constituição Federal.
 
A segurança pública também é o foco principal de atuação do Instituto Sou da Paz 
desde sua fundação, em 1999. Desde o início, o Instituto buscou atuar junto aos pode-
res constituídos com o objetivo de fomentar políticas públicas de segurança e preven-
ção da violência, ancoradas no respeito aos direitos humanos, na promoção da justiça 
social e na produção idônea de dados e informações técnicas. Como não poderia dei-
xar de ser, o monitoramento do Congresso Nacional e do processo legislativo federal 
ocupa posição central na atuação do Sou da Paz. 

Trata-se de inequívoco desafio: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, com 
seus 594 congressistas (513 Deputados Federais e 81 Senadores), 27 partidos polí-
ticos com representantes eleitos, 21.678 servidores (15.459 na Câmara3 e 6.219 no 
Senado4) e três regimentos internos (um para a Câmara, outro para o Senado e o 
terceiro para as sessões do Congresso Nacional), além das disputas políticas, lobbies 
e a busca contínua por fontes de financiamento das campanhas políticas fazem do 
Poder Legislativo da República um ambiente sem igual entre as instituições brasilei-
ras. E é este o poder a quem compete, privativamente, legislar sobre o direito penal e 
processual penal (art. 22, inc. I, CF/1988), as normas gerais de organização, efetivos, 
material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos 
de bombeiros militares (art. 22 inc. XXI, CF/1988), a competência da polícia federal 
e das polícias rodoviária e ferroviária federais (art. 22 inc. XXII, CF/1988) e, concor-
rentemente com os Estados, a organização, garantias, direitos e deveres das polícias 
civis (art. 24 inc. XVI, CF/1988). Assim, não é possível pensar em políticas públicas de 
segurança e prevenção da violência sem atribuir ao Congresso Nacional, bicameral, o 
protagonismo que o texto constitucional lhe conferiu.

Em 2014, o Instituto Sou da Paz produziu o relatório “O papel do Legislativo na segu-
rança pública: análise da atuação da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos 
Deputados em 2013”5. Naquele estudo, focamos na Comissão Permanente de Segu-
rança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, pela óbvia 
correlação dos temas tratados por este colegiado com a área de atuação do Sou da 
Paz. No mesmo ano, publicamos o estudo “Congresso Nacional e segurança públi-
ca: a produção legislativa na 54ª legislatura (2011-2014)”6 no 8º Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, que analisava as normas de segurança pública e justiça criminal 
produzidas e sancionadas naquele período. Agora, o presente estudo busca  ampliar 
nosso esforço analítico e engloba a atuação de ambas as casas legislativas da União no 
ano de 2015, tanto em relação às normas aprovadas e sancionadas, quanto às propos-
tas apresentadas no primeiro ano da 55ª legislatura. Trata-se de desafio inconteste, 
dada a profusão de propostas legislativas, nas mais variadas formas, em trâmite na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Contudo, o esforço é necessário para que 
possamos aumentar a visibilidade do debate legislativo acerca da segurança pública e 
oferecer uma necessária análise sobre os ritos e ações parlamentares que impactam 
diretamente no cotidiano nacional.

Qualquer atuação na área de segurança pública que desconsidere o processo político 
de formulação das leis será omissa. E é para investigar esta dimensão do Estado De-
mocrático de Direito que o Instituto Sou da Paz apresenta esta análise. 

1. 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2015)
2.  CERQUEIRA et al. Atlas da Violência 2016. Brasília, IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2016.
3. Números de junho de 2015. Acessível em http://goo.gl/y62QOG
4. http://goo.gl/fgGE5w
5. http://goo.gl/Q443JN
6. http://goo.gl/mdtCc5 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTEXTO POLÍTICO ATIVIDADE LEGISLATIVA - SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL 

A 55ª legislatura teve início em 1º de fevereiro de 2015, com a tomada de posse pelos 
parlamentares eleitos em 2014. Este pleito ficou caracterizado como a mais acirrada 
eleição presidencial da história brasileira, culminando na eleição de Dilma Rousseff 
por 51,64% dos votos válidos, tendo recebido 3.459.963 votos a mais do que o seu 
adversário no 2º turno, o candidato Aécio Neves7. O processo eleitoral compreendeu 
a eleição dos 513 deputados federais, 27 senadores (correspondentes a 1/3 do Sena-
do), além dos Governadores de Estado e deputados estaduais.

Em termos de representatividade, a 55ª legislatura mantém o déficit de diversidade 
que a afasta das características socioeconômicas do eleitor. Apenas 20% dos de-
putados eleitos se autodeclaram pardos ou pretos8, enquanto que no Senado Fe-
deral, 18,5% dos eleitos em 2014 se declaram pardos e nenhum preto. Para fins de 
comparação, o Censo 2010 indica que 50,7% dos brasileiros se declaram pardos ou 
pretos . Nenhum parlamentar eleito para o Congresso Nacional se declara amarelo 
ou indígena9. As mulheres, que correspondem a 51% da população segundo o IBGE10, 
compõem apenas 10,3% dos parlamentares eleitos em 2014. Por fim, apenas um 
parlamentar, o deputado federal Jean Wyllys (PSOL/RJ), se declara homossexual.

Neste estudo, buscaremos compreender como o Estado, em seu Poder Legislativo, dis-
cute e produz as normas que estruturam o monopólio legal do uso da força, da coerção, 
inclusive admitindo a supressão, ainda que temporária, de um direito fundamental ex-
presso na Constituição Federal: a liberdade. O objeto tratado será relativo à fontes for-
mais do ius puniendi do Estado, ou seja, o direito subjetivo do ente estatal em produzir 
normas penais e aplicá-las, criando assim sua política criminal. Cabe ao Estado a pro-
teção dos valores sob os quais este foi constituído. Estes valores, no Estado Democráti-
co de Direito, se organizam juridicamente no texto constitucional. O texto brasileiro, em 
seu art. 1º, os define: (i) soberania; (ii) cidadania; (iii) dignidade da pessoa humana; (iv) 
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e (v) o pluralismo político. E destes 
valores fundamentais, soberanos e sociais decorrem os bens jurídicos a serem protegi-
dos pelo Estado, se necessário for, com violência. Esta é a base do ius puniendi estatal, 
que sendo democrático e de direito, nunca poderá ser exercido de forma arbitrária ou 
ilimitada, dada a proteção aos valores da cidadania, da dignidade da pessoa humana e 
do pluralismo político. Destes limites surgem os princípios do Direito Penal, expresso 
em brocardos latinos tais como nullum crimen nulla poena sine lege (legalidade – art. 
5º, XXXIX, CF/1988) e nullum crimen nulla poena sine culpa (culpabilidade, individuali-
dade e imputabilidade – art. 5º, XLV e art. 228, CF/1988). 

Dos limites ao ius puniendi emana também o princípio da humanidade da pena, dire-
tamente decorrente do valor máximo conferido à dignidade humana: “ninguém será 
submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante” (art. 5º, III, CF/1988). 
Por esta razão, são banidas as penas de morte, perpétua, de trabalhos forçados, de ba-
nimento e as cruéis (art. 5º, XLVII, CF/1988). Aos presos é assegurado o respeito à inte-
gridade física e moral (art. 5º, XLIX, XF/1988). Às presas é assegurado permanecer com 
os filhos durante o período de amamentação (art. 5º, L, CF/1988). Ainda, o texto cons-
titucional determina que o cumprimento da pena deverá ocorrer em estabelecimentos 
segundo a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado (art. 5º, XLVIII, CF/1988).

A pergunta subjacente a este trabalho é como o Estado exerce, em termos de 
política criminal, seu ius puniendi? Há um processo de abandono dos princípios 
penais de inspiração liberal, ancorados nos direitos humanos, rumo a uma polí-
tica mais violenta, organizadora de um projeto de defesa social que opõe “cida-
dãos de bem” e “marginais”?11  

7. http://goo.gl/5pmOlH
8. http://goo.gl/mktjHF
9. http://goo.gl/PKJBlZ
10. http://goo.gl/eWUp8e 
11. CAMPOS, Marcelo da Silveira. Crime e Congresso Nacional: uma análise da Política Criminal aprovada 
de 1989 a 2006. São Paulo: IBCCRIM, 2010. 
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Utilizaremos estas questões como balizas na investigação objetiva dos trabalhos reali-
zados pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal no ano de 2015. Como informado 
na apresentação deste texto, o Instituto Sou da Paz já havia se debruçado sobre o tema 
na publicação “O papel do Legislativo na segurança pública: análise da atuação da Co-
missão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados em 2013”, embora a presente 
análise tenha ampliado o escopo anterior, a CSPCCO da Câmara dos Deputados, para 
investigar a produção legislativa, na área de segurança e justiça criminal, de ambas as 
casas que integram o Congresso Nacional. 

A presente análise dos trabalhos legislativos no ano de 2015 se concentrará 
em duas seções e um anexo. 

A primeira, Caracterização do processo legislativo em matéria de segurança 
pública e justiça criminal, é composta dos seguintes itens:

1. Projetos de Lei e Propostas de Emenda à Constituição apresentados em 
2015 na Câmara dos Deputados;

2. Projetos de Lei e Propostas de Emenda à Constituição apresentados em 
2015 no Senado Federal;

3. Normas promulgadas em 2015; 

4. Principais projetos apreciados na CSPCCO;

5. Perfil da representação parlamentar no debate sobre segurança pública e 
justiça criminal.

A segunda seção é intitulada Análise do processo legislativo em matéria de 
segurança pública e justiça criminal e busca analisar com mais profundidade 
como se organiza o processo legislativo nas matérias objeto deste estudo.

Nos anexos, os projetos de lei selecionados na 2ª seção são apresentados 
enquanto estudos de caso pela relevância de seus conteúdos frente ao tema 
aqui analisado. 
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SEÇÃO I - CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL

METODOLOGIA

Os websites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal foram as fontes utilizadas 
para a pesquisa da produção legislativa no ano de 2015. Os mecanismos de busca são 
distintos em ambos os sites, desta forma, para cada casa legislativa foi adotada um mé-
todo de busca diferente.

No mecanismo de busca da Câmara, diferentemente do Senado, é possível a inserção 
de “palavras-chave”. Já na página do Senado, na aba “pesquisa avançada”, há uma pré-
-classificação própria categorizada por “assunto”.

As buscas na página da Câmara dos Deputados versaram sobre os Projetos de Lei e as 
Propostas de Emenda à Constituição apresentadas em 2015. Na aba “atividade legislati-
va”, acessa-se a seção “projetos de lei e outras proposições”, optando-se pelo mecanis-
mo de busca avançada. Para se obter a totalidade de PL e PEC apresentados em 2015, 
utilizou-se o campo “identificação – data de apresentação”, inserindo como data inicial 
“01/01/2015” e como data final “31/12/2015”. Para a busca das leis sancionadas no ano 
de 2015, utilizou-se a seção “atividade legislativa” na página principal, e após, a aba “le-
gislação”. Selecionamos apenas as leis ordinárias e as complementares e procedemos 
da mesma forma anteriomente descrita.

Para se obter as propostas efetivamente ligadas ao campo da segurança pública e justiça 
criminal, na página da Câmara dos Deputados foram utilizadas como palavras-chave os 
termos “segurança”; “polícia”; “armas”; “penal”; “criminal”; “crime”; “explosivos”; “peni-
tenciária”; “violência”; “drogas”; “homicídios” e “vítima” no campo “qualquer uma destas 
palavras/assunto”, limitando a busca para propostas apresentadas em 2015. Na página 
do Senado Federal, para o mesmo intervalo temporal, 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”, restringindo-se a busca para os Projetos de Lei do Senado – PLS, 
para que buscássemos apenas as propostas com origem nesta casa legislativa.

Uma vez obtida a primeira listagem de leis, PL, PLS e PEC selecionados conforme expli-
cado, buscou-se filtrar e eliminar textos legislativos que não guardavam relação com as 
matérias pesquisadas mas que tinham sido selecionados pelos mecanismos de busca. 
Uma vez excluídos os textos que não guardavam relação com o objeto da pesquisa, pas-
samos à classificação das propostas legislativas em tramitação, excluindo os projetos 

retirados pelo autor ou arquivados. Diversas categorias classificatórias foram utiliza-
das e, muitas vezes, mais de uma categoria foi aplicada ao mesmo texto legal, tendo 
em vista que muitas vezes eles efetivamente tratam de mais de um tema. As principais 
categorias utilizadas, que guiarão a seguir a apresentação dos resultados encontrados, 
derivam em grande parte da pesquisa anterior sobre a Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado de 2014. 

Assim, as propostas legislativas foram classificadas da seguinte forma: (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 pe-
nal, que agrupa projetos que tratam do rito da persecução criminal; (iv) criminalização 
de condutas, para projetos de lei que propõem criar novos crimes; (v) financiamento da 
segurança pública, que organiza projetos que abordam normas de finanças públicas 
voltadas aos investimentos em segurança e projetos que tratam de tributação; (vi) po-
lítica de drogas, sobre propostas referentes à implantação e financiamento de políticas 
de prevenção do uso de drogas e de 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) programas de se-
gurança, que reúne projetos estruturados na área da segurança pública; (x) segurança 
privada, vigilância eletrônica e videomonitoramento, projetos a respeito do atuação 
das empresas de segurança privada e também sobre novas tecnologias de vigilância; 
(xi) execução penal, que agrupa projetos que tratam de direitos dos presos, do sistema 
prisional e seus egressos, mas também englobam propostas que tratam do cumpri-
mento de medidas socioeducativas para crianças e adolescentes; (xii) imputabilidade 
penal (redução), para PEC que tratam da redução da imputabilidade penal, tema am-
plamente debatido em 2015; (xiii) crime de responsabilidade (autoridades), que tratam 
de propostas que definem crimes passíveis de engendrar o processo de impedimento 
de autoridades, outro tema em voga tendo em vista a crise política; e (xiv) outros¸ para 
englobar os temas que não dispunham de ocorrências significativas  a ponto de serem 
apresentados em categorias específica.

Em relação aos parlamentares e considerando a intensa mudança de suas filiações 
partidárias, os partidos indicados ao longo do texto se referem à filiação durante o pe-
ríodo tratado no presente estudo, ou seja, o ano de 2015. A atual filiação partidária é 
indicada em notas de rodapé.
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Em 2015, segundo a ferramenta de pesquisa do portal da Câmara dos Deputados, 4.262 
projetos de lei foram apresentados pelos parlamentares, muitos dos quais redundantes 
(pela matéria já ser objeto de outra proposta em trâmite na casa) e outros tantos que aca-
bam arquivados ou retirados. Utilizando-se a metodologia de categorização apresentada 
acima, identificamos 731 projetos de lei que guardam relação com os temas pesquisados.

Para classificar as matérias tratadas nos PLs identificados segundo os critérios apresentados 
acima, excluímos os projetos retirados ou devolvidos ao autor, os arquivados e aqueles que se 
transformaram em norma jurídica. Deste filtro, restam 695 PLs classificados conforme o gráfico 
a seguir:

Da análise, pode-se perceber que os dois objetivos mais recorrentes nas proposições legislati-
vas dos deputados federais se referem à criminalização de uma nova conduta, ou seja, in-
corporar um novo tipo penal ao ordenamento jurídico12 (131 projetos) ou aumentar a pena 
correspondente a um tipo penal já existente (134 projetos). Em terceiro lugar na ordem de 
prevalência, temos a propositura de regras associadas ao processo penal (112 projetos) 
como tema dos projetos apresentados. Fica claro que, na opinião dos parlamentares, a 

PLs APRESENTADOS EM 2015 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:

segurança pública deve ser tratada na dimensão eminentemente penal.
Outros temas que guardam relação estrutural com a violência e os conflitos, como armas e 
drogas, por exemplo, são (i) pouco prevalentes na propositura de projetos de lei e (ii) quando 
apresentados, geralmente vão na contramão do conhecimento técnico disponível.13

Vejamos, no caso das armas de fogo, instrumento utilizado em 76,1% dos homicídios no 
país14, foram 45 projetos a tratar do tema, o que representa 6% do total de projetos de lei 
apresentados na área da segurança pública em 2015. Destes projetos apresentados, 80% 
deles (36) buscam flexibilizar a legislação que regulamenta a política nacional de controle 
de armas atualmente vigente e, caso aprovados, poriam mais armas de fogo em circulação 
na sociedade. Contrariamente, apenas 8 destes projetos, 17%, buscam tornar mais rígido 
o controle de armas de fogo. Por fim, uma curiosidade: o PL 666/2015 do deputado federal 
William Woo (PV/SP)15 busca alterar a lei nº 10.826/2003, o Estatuto do Desarmamento, para 
criar um piso salarial não inferior seis salários mínimos para os policiais listados num trecho 
do Estatuto, configurando uma proposta que altera a lei nacional de controle de armas de 
fogo mas que nada tem a ver com o tema.

Quanto às drogas, cujos crimes relacionados são a razão por trás do encarceramento de 
28%16 dos detentos do país, apenas 14 projetos de lei foram propostos em 2015, sendo que 
um deles simplifica a importação de medicamentos que tenham como ingrediente subs-
tâncias proibidas no país; seis projetos propõem ações no campo da prevenção ao uso de 
drogas, a maior parte deles utilizando-se abordagens ultrapassadas da “guerra às drogas” e 
campanhas que promovem o medo, que diversos estudos já apontaram a baixa efetividade17; 
cinco projetos que tornam a política ainda mais rígida, na contramão das inovações legislati-
vas recentes observadas em Portugal, Uruguai e alguns estados norte-americanos e outros 
dois projetos que tratam do processo penal associado a crimes de drogas, como a destinação 
de bens apreendidos do tráfico.

Outro tema com significativa prevalência, na mesma proporção da execução penal, é o re-
lativo à polícia. Dos 61 projetos identificados que tratam do tema, 72% tratam daquilo que 
podemos chamar de “interesses corporativos” policiais: são projetos de lei (44) que buscam 
dar benefícios, criar programas assistenciais aos policiais e suas famílias ou regulamentar 
gratificações ou adicionais pecuniários. Outros onze (18%) tratam de propostas de organi-
zação básica das instituições policiais, como a criação de novas delegacias especializadas, 
atribuir novas competências operacionais a bombeiros ou ainda em relação ao policiamento 
de trânsito. Medidas estruturantes como controle externo da atividade policial (1 PL) ou a 
formação e treinamento dos policiais (1 PL) são minoritários.

MATÉRIAS TRATADAS NOS PLs

12. Pesquisa de 2009 do MJ (Série Pensando o Direito nº 06/2009) indicava que à época o país contava com 1688 tipos penais. A pesquisa pode ser acessada em https://goo.gl/RYNTbm
13. A literatura científica reune uma série de meta-análises sobre avaliações de iniciativas para a redução da violência. Um exemplo é o What Works In Reducing Community Violence: A Meta-Review And Field Study For 
The Northern Triangle publicado em fevereiro de 2016 pela U.S. Agency for International Development (USAID). Acessível em https://goo.gl/HG6YtK
14. CERQUEIRA et al. Atlas da Violência 2016. Brasília, IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2016
15. Atualmente filiado ao PP
16. DEPEN/MJ. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN – Dezembro 2014. Acessível em http://goo.gl/6auggo
17. Para informações sobre políticas promissoras em matéria de drogas, ver o relatório da Global Commission on Drugs publicado em setembro de 2014. Versão em português acessível em http://goo.gl/DV2M9a 
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No Senado Federal, identificamos que em 2015 foram apresentados 798 projetos de lei, 
sendo que destes, 123 são relacionados à segurança pública e à justiça criminal.

Quanto às PECs interpostas no Senado Federal, em 2015 foram apresentados 167 pro-
postas de emenda à Constituição, mas apenas 4 propostas foram identificadas como re-
lacionadas à segurança pública ou justiça criminal.

Das PECs numeradas com o ano de 2015 no Senado Federal, 50% tratam de temas associados 
à polícia, como a PEC 58/2015 do Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB) e assinada por outros 
senadores, que altera o art. 144 da CF/1988 para assegurar aos policiais o recebimento de adicio-
nal por desempenho de atividades perigosas; e a  PEC nº 131/2015, de autoria do Senador Tasso 
Jereissati (PSDB/CE) e outros, que propõe uma reforma mais ampla do modelo de polícia, atri-
buindo à PF as funções de polícia ostensiva marítima, aérea, portuária, de fronteiras, de rodovias 
e ferrovias federais, além de uma polícia estadual, única, com ciclo completo de policiamento. As 
outras duas PECs que completam a lista se referem à redução da idade mínima para imputabili-
dade penal, sendo uma a PEC 115/2015, que é a nova numeração da PEC 171/1993 aprovada na 
Câmara dos Deputados e sobre a qual tratamos em detalhe, abaixo; e a PEC nº 15/2015, de autoria 
do Senador Magno Malta (PR/ES) e outros, que propõe a alteração do art. 228 da CF/1988 para 
determinar que “a criança e o adolescente serão responsabilizados pelos crimes de natureza he-
dionda, que cometerem na medida de sua capacidade de entendimento e de autodeterminação, 
a ser averiguada no caso concreto”. A proposta é vaga, em teoria outorgando ao poder judiciário a 
competência para afastar a imputabilidade penal em casos de crimes hediondos cometidos por 
pessoas de qualquer idade. Além disso, desfalca o ordenamento constitucional quanto ao estabe-
lecimento da idade mínima de imputabilidade penal, que restará omisso quanto à idade mínima 
que autoriza a persecução criminal para aqueles que não cometeram crime hediondo. Parece que 
os senadores que assinaram a proposta não atentaram a este ponto. Em sua justificativa à pro-
posta, o senador Magno Malta conclui: “há crianças e crianças. Há adolescentes e adolescentes. A 
vida corrompe uns muito mais cedo do que outros”. 

PECs APRESENTADAS EM 2015 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS SENADO FEDERAL

Quanto às PECs, segundo o mesmo método de pesquisa, em 2015 foram apresentadas 
185 propostas de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados. Sobre os temas de 
justiça criminal e segurança pública, foram 30 propostas.

O tema mais prevalente nas PEC apresentadas em 2015 foi sobre as forças policiais, 
embora – a exemplo dos PL - as propostas sobre este tema que tratam de subsídios, 
remuneração de policiais e outras questões corporativas correspondem a 63,6% de to-
das as propostas que tratam do tema. Apenas duas PEC apresentadas relacionadas ao 
tema “polícia” em 2015 tratam de debates mais estruturais no modelo de policiamento 
nacional, trazendo o debate acerca do ciclo completo de policiamento, por exemplo. No 
outro espectro, chama a atenção a proposta do Deputado Goulart (PSD/SP), que na PEC 
39/2015 busca simplesmente alterar a denominação da polícia militar para força públi-
ca, tendo como uma das justificativas o fato de “soar mais democrático”. Causa espécie 
proposta de alteração constitucional destinada a uma mudança de imagem, cosmética. 

Também merece destaque a prevalência significativa de propostas que tratam da redu-
ção da idade mínima de imputabilidade penal e também daquelas que tratam de crime 
de responsabilidade que autorizam o impedimento de autoridades, dois temas que ocu-
param amplamente a pauta nacional em 2015.

MATÉRIAS TRATADAS NOS PLS APRESENTADOS EM 2015

MATÉRIAS TRATADAS NAS PECs
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LEIS PROMULGADAS EM 2015

No gráfico abaixo, medimos a distribuição partidária dos parlamentares que propuseram 
os projetos legislativos aprovados e sancionados em 2015. A divisão partidária observa a 
filiação no momento da propositura do projeto. Num único caso, o da lei nº 13.104/2015, 
a lei é derivada de uma CPMI, que no caso tratou da Violência contra a Mulher no Brasil.

Por fim, frente a todas as leis promulgadas em 2015 (167), aquelas relacionadas à se-
gurança pública ou justiça criminal somam 18 normas, sendo 17 leis ordinárias e uma 
lei complementar, o que representa 11% do total de leis aprovadas.

Quanto às matérias tratadas pelas leis aprovadas, temos:

Assim como na análise de leis propostas, verificamos que nas leis promulgadas a fatia 
mais representativa trata de ‘endurecimento penal’, já que aumento de pena e crimi-
nalização de conduta ultrapassam 25% das leis aprovadas na área.

Em relação à autoria das normas, vemos que praticamente metade das leis aprovadas 
em 2015 no campo da Segurança pública tiveram sua origem na Câmara dos Deputa-
dos (8), enquanto o Senado Federal e o Poder Executivo foram a origem de 5 leis, cada.

MATÉRIAS TRATADAS NAS LEIS APROVADAS EM 2015

DISTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA DOS PARLAMENTARES
QUE TIVERAM SEUS PROJETOS APROVADOS

ORIGEM DAS NORMAS 
APROVADAS EM 2015
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Aqui analisaremos a atuação parlamentar dos deputados e senadores em matéria de 
segurança pública e justiça criminal, analisando quais são os parlamentares mais ati-
vos no tema, assim como os partidos.

Pelo gráfico acima, vemos que um pouco menos da metade buscou apresentar pro-
jetos na área de segurança pública e justiça criminal18. Entretanto, ao se olhar mais 
detalhadamente as proposições, vemos que dos 731 projetos de lei ligados ao tema 
objeto deste estudo, propostos em 2015, 313 deles são de autoria de apenas 20 depu-
tados, ou seja, 9% dos deputados federais que apresentaram ao menos um projeto de 
lei na área de segurança pública e justiça criminal são responsáveis por mais de 42% 
destes projetos. Estes são os que mais apresentaram projetos em 2015:

AUTORES DOS PROJETOS E PARTIDOS POLÍTICOS

PROPORÇÃO DE DEPUTADOS QUE APRESENTARAM PROJETOS NA 
ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL EM 2015

MAIORES PROPOSITORES NA CÂMARA

18. Para a definição deste dado, foram excluídos 26 projetos derivados de CPIs e os projetos apresentados 
por mais de um deputado.
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Entre os cinco deputados fede-
rais que mais propuseram proje-
tos no tema, percebe-se a grande 
concentração de parlamentares 
oriundos de carreiras policiais, as-
sim como a grande prevalência de 
projetos que tratam de temas cor-
porativistas sobre polícias. Tam-
bém chama a atenção que, exceto 
pelo deputado Marcelo Belinati, 
todos os outros, quando apresen-
taram projetos de lei sobre armas 
de fogo, sempre tem por objetivo 
a flexibilização da legislação atual. 
O quadro abaixo resume isto:

19

19. Atualmente no Solidariedade
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As porcentagens indicadas na última coluna correspondem à proporção de cadeiras da Câmara 
dos Deputados que o partido recebeu na eleição de 2014. Ainda que muitos deputados tenham 
trocado de partido ao longo de 2015 e, especialmente, no início de 2016, o dado é interessante 
para se averiguar a proporção de atividade legislativa em tema específico, no caso segurança 
pública e justiça criminal, frente ao número de votos recebidos e ao tamanho da bancada na 
Câmara. Vemos, claramente, partidos sobre-representados na discussão legislativa sobre se-
gurança pública, como o PR, por exemplo, que elegeu 6,63% dos deputados da Câmara, mas é 
responsável por 10% dos projetos de lei apresentados em 2015 sobre o tema. Por outro lado, ve-
mos aqueles sub-representados, como o PT, que teve, à época da eleição, 13,65% das cadeiras 
da Câmara, mas só apresentou 4% dos projetos neste tema em 2015. É fundamental afirmar o 
óbvio quanto a este ponto: quantidade, sabemos bem, está muito longe de ser qualidade. Apon-
tamos o fato apenas para subsidiar um outro olhar sobre o debate legislativo e a representação 
partidária, especialmente na área de segurança pública e justiça criminal.

Ao olharmos para como os projetos de lei apresentados em 2015 
se organizam segundo os partidos, temos o seguinte cenário:

PROPORÇÃO DE SENADORES QUE APRESENTARAM PROJETOS NA 
ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL EM 2015
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Coincidentemente, a proporção de senadores que apresentaram 
projetos na área de segurança pública e justiça criminal frente 
ao total de senadores é a mesma da Câmara dos Deputados. 
Do total de Senadores, 48% apresentaram alguma proposta no 
tema em 2015. Semelhantemente ao também observado na 
Câmara dos Deputados, há aqueles senadores que atuam em 
maior proporção em matérias de segurança pública e justiça 
criminal. Do total, 13,6% dos senadores (11) foram responsá-
veis pela elaboração de 60,9% dos projetos (75) na área. Vejamos 
aqueles mais atuantes:

MAIORES PROPOSITORES NO SENADO FEDERAL
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A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime organizado é uma das 23 comissões temáticas permanentes da Câmara dos 
Deputados. Por determinação regimental, ela tem o dever de analisar propostas legislativas que tenham relação com os temas de 
segurança pública e justiça criminal, objeto deste estudo. Dos 17 principais projetos analisados pela comissão em 2015, 15 foram 
aprovados e 2 rejeitados. A seguir apresentamos os temas tratados nos projetos apreciados pela CSCPCCO no ano anterior.

PRINCIPAIS PROPOSTAS APRECIADAS PELA CSPCCO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRINCIPAIS PROJETOS APRECIADOS PELA CSPCCO EM 2015
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20

21

O quadro abaixo apresenta as principais propostas que tramitaram no colegiado no ano de 2015.

20. Atualmente no PRB.
21. Atualmente no Solidariedade.
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Chama a atenção o fato de que, dos 17 principais PLs que tramitaram em 2015 na CSPCCO, os únicos dois rejeitados pelo colegiado são de autoria de deputados filiados ao PT.
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Após termos analisado as leis aprovadas e as propostas legislativas apresenta-
das nas duas casas que compõem o Congresso Nacional durante o ano de 2015 e 
termos aprofundado a discussão acerca de alguns projetos relevantes que trami-
taram ao longo do ano passado, agora passaremos à consideração do perfil par-
lamentar mais associado ao debate sobre temas de segurança pública e justiça 
criminal. 

Frentes Parlamentares e Segurança Pública

Frentes parlamentares são grupos suprapartidários que reúnem deputados ou 
senadores em torno de determinado tema de interesse comum, com o objetivo de 
aprimorar a legislação federal sobre o tema específico. Na Câmara dos Deputa-
dos, no ano passado, foram criadas 215 frentes parlamentares, que contam com 
direção e estatuto, e para serem formalmente criadas, devem ser subscritas por 
no mínimo um terço dos membros do Poder Legislativo.22 Em 2015, 11 frentes 
parlamentares tratam, direta ou indiretamente de temas associados à segurança 
pública, conforme segue:

PERFIL DA REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR NO DEBATE 
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL

22. Ato da Mesa nº 69/2005
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A atuação destas frentes parlamentares é, muitas vezes, inexpressiva e se resume 
aos seus atos de lançamento, sem a realização de reuniões posteriores, embora 
haja, efetivamente, aquelas que se reúnem periodicamente, com intensa partici-
pação de seus parlamentares membros, não raro contando também com a partici-
pação de outros atores associados ao tema de defesa da frente parlamentar, como 
é o caso da Frente Parlamentar da Agropecuária, ligada ao agronegócio, que se 
reúne semanalmente em Brasília.23

No campo da segurança pública, as frentes parlamentares mais relevantes são a 
Frente Parlamentar da Segurança Pública, liderada pelo deputado federal Alberto 
Fraga (DEM/DF) e a Frente Parlamentar pelo Controle de Armas, coordenada pelo 
atual Ministro da Defesa Raul Jungmann (PPS/PE).

A Frente da Segurança Pública, que também recebeu a alcunha de “bancada da 
bala” por setores da mídia, congrega parlamentares que têm origem profissional 
nas carreiras policiais, como o próprio coordenador, que é coronel da reserva da 
PM do Distrito Federal. As principais bandeiras desta agremiação parlamentar são 
a revogação do Estatuto do Desarmamento, tendo atuado intensamente pelo apro-
vação do PL 3722/2012 na comissão especial que apreciou o projeto, sendo ainda 
o deputado Laudivio Carvalho, relator do projeto na comissão, um de seus mem-
bros atuantes, e a redução da maioridade penal, cuja PEC nº 171/1993 também foi 
relatada por um de seus membros na comissão especial que a analisou. A Frente 
também atuou na defesa de projetos que defendem interesses corporativos de po-
liciais, como a rejeição do PL 4471/2012, que 
busca alterar o Código de Processo Penal para 
tornar mais rigorosa a investigação de mortes 
causadas por policiais, e no apoio à aprovação 
da Lei nº 13142/2015, que torna crime hedion-
do a lesão corporal gravíssima e assassinatos 
de policiais e seus parentes mais próximos. 
Propostas de lei que visam a limitar direitos 
dos presos, como o auxílio-reclusão, que é 
um benefício pago pela Previdência Social às 
famílias dos detentos24, também foram objeto 
do apoio da Frente Parlamentar da Segurança 
Pública. De forma anedótica, o coordenador do 
grupo, Alberto Fraga, distribuiu uma garrafa 
térmica promocional da Companhia Brasilei-
ra de Cartuchos (CBC) aos parlamentares que 
integram a Frente Parlamentar da Segurança 
Pública. O curioso era o formato do brinde25:

Já a Frente Parlamentar pelo Controle de Armas teve uma importante atuação na ar-
ticulação entre o parlamento e a sociedade civil com vistas à proteção do Estatuto do 
Desarmamento frente à tentativa de revogação trazida pelo PL nº 3722/2012. Audiên-
cias foram agendadas, graças a mobilização de deputados associados à Frente, com 
os presidentes de ambas as casas do poder legislativo federal, quando organizações 
da sociedade civil e parlamentares associados à defesa de uma política responsável 
de controle de armas de fogo tiveram a oportunidade de debater a necessidade em se 
aprimorar – e não eliminar – o Estatuto do Desarmamento. Também foram  organiza-
dos seminários e ato regionais em defesa da política nacional de controle de armas, 
mobilizando o Poder Executivo Federal, por meio do Ministério da Justiça, assim como 
políticos dos diferentes estados. 

Militares e policiais no Congresso Nacional

Fenômeno recente da representatividade política nacional é o contínuo crescimento de 
parlamentares – especialmente na Câmara dos Deputados – ligados a carreiras policiais 
e às forças armadas. O gráfico abaixo mostra a evolução de deputados federais eleitos nos 
últimos quatro pleitos cuja profissão de origem está associada às forças de segurança.26

POLICIAIS E MILITARES ELEITOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

23. http://goo.gl/06mvWJ
24. http://goo.gl/i4OrXT
25. http://goo.gl/5B6PHB
26. As profissões dos parlamentares eleitos foram extraídas das publicações “Radiografia do novo congres-
so”, publicadas pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), acessíveis em http://
goo.gl/Rwo0pU

Garrafa térmica distribuída pelo Deputa-
do Alberto Fraga aos membros da Fren-
te da Segurança Pública.
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No último pleito, foram eleitos 19 policiais, sejam da polícia militar, polícia civil ou polícia federal, um bombeiro militar e dois militares da reserva27.

Além do crescimento expressivo no número de deputados federais eleitos frente aos pleitos anteriores, muitos dos parlamentares associados às carreiras policiais ou militares tiveram 
votações expressivas em seus Estados de origem, sendo em muitos casos os candidatos mais votados. Dos 19 deputados federais associados às forças de segurança, 5 foram os mais 
votados em seu Estado de origem, e 9 dentre eles foram eleitos entre os 10 candidatos que mais receberam votos em sua unidade federativa:

No Senado Federal, temos apenas um integrante de carreiras policiais. É o senador José Antônio Medeiros (PPS/MT)36, que é Policial Rodoviário Federal, mas não foi eleito e assumiu o 
mandato de Pedro Taques (PDT), eleito governador do Mato Grosso na eleição de 2014.

27. DIAP. Radiografia do Novo Congresso – Legislatura 2015-2019. Brasília: 2014
28. Atualmente filiado ao PR.
29. Atualmente filiado ao PSC
30. Atualmente filiado ao PSD.
31. Atualmente filiado ao PRB.
32. Atualmente filiado ao PR.
33. Fora do exercício em 29/07/2016.
34. Atualmente filiado ao PT do B.
35. Atualmente filiado ao Solidariedade.
36. Atualmente filiado ao PSD
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Na página 13, vimos os parlamentares que mais propuseram projetos relativos aos temas de segurança pública e justiça criminal no ano de 2015. Para dar continuidade à 
análise referente ao perfil dos parlamentares mais atuantes nos temas objeto deste estudo, apresentamos no quadro abaixo os deputados que tiveram a maior participação 
nas 4 comissões da Câmara dos Deputados mais associadas ao tema da segurança pública em 2015: a CSPCCO, a Comissão Especial que analisou a PEC 171/1993 (Redução 
da Maioridade Penal), a Comissão Especial que analisou o PL 3722/2012 (Revogação do Estatuto do Desarmamento) e a Comissão Especial destinada a criar a Lei Orgânica de 
Segurança Pública. Assim, identificamos 8 deputados federais que integraram as 4 comissões e 16 deputados federais que integraram ao menos 3 destas comissões. Entre 
todos, alguns dados chamam a atenção: não há nenhuma mulher entre os 24 parlamentares e, destes, 50% tem origem profissional nas forças de segurança. Também chama 
a atenção o fato de que 20,8% destes deputados são radialistas ou apresentadores de televisão, em geral associados a pautas policialescas. 

PARLAMENTARES MAIS ATUANTES NO TEMA DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL

37

38

39

37. Atualmente filiado ao PSB.
38. Atualmente fora do exercício.
39. Atualmente filiado ao PHS.
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Cruzando-se a lista de parlamentares que mais apresentaram proposições na área da Segurança pública e justiça cri-
minal à lista dos que mais participaram da comissões associadas ao tema, acima, temos 8 deputados, dos quais 5 são 
policiais e 2 radialistas. 
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SEÇÃO 2 - ANÁLISE DO PROCESSO LEGISLATIVO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL

A seguir, analisaremos com mais profundidade como se organiza o processo legislati-
vo nas matérias objeto deste estudo. Para tanto, nos concentraremos nas seguintes 
questões: como os parlamentares justificam suas motivações para a apresentação de 
determinado projeto ou como fazem para sintetizar suas análises quando atuam como 
relatores de outros projetos? Quais são os fatores externos, alienígenas às matérias tra-
tadas, que exercem grande influência e pressão sobre a atuação parlamentar? Quais são 
as manobras e canchas parlamentares que alteram o processo de tramitação de uma 
proposta legislativa? Como se dá - se é que se dá - a participação popular na tramitação 
destas matérias?

Para tanto, selecionamos algumas propostas legislativas que, embora não tenham sido 
originalmente apresentadas em 2015, ano que representa o foco deste estudo, foram 
acompanhadas de forma prioritária pelo Instituto Sou da Paz, avançaram na pauta da 
Câmara dos Deputados durante o ano passado e cujas matérias são simbólicas para a 
análise da produção legislativa nas áreas da segurança pública e justiça criminal. 

Mais uma vez, ao se verificar a tramitação destas propostas legislativas, obtemos indícios 
importantes da condução dos debates acerca do exercício do ius puniendi estatal que 
apontam para um descolamento entre os objetivos que se esperam obter na superfície, 
qual seja, a melhoria da segurança pública no território nacional, e os resultados que se 
têm obtido destas legislações que criam grandes distorções no sistema de justiça crimi-
nal. Neste sentido, destacam-se o super-encarceramento de camadas específicas da po-
pulação e a manutenção de um modelo policial orientado para a condução de flagrantes 
policiais, em detrimento do processo investigativo, o que leva ao fato de que 40% da po-
pulação carcerária brasileira ser formada por presos provisórios40, situação frontalmente 
contrária ao princípio do direito penal da culpabilidade, tal qual exposto inc. LVII, art. 5º 
da CF/1988: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória”. 

Abaixo, seguem fichas que apresentam as propostas legislativas selecionadas. Uma aná-
lise mais detalhada destas propostas legislativas é apresentada no anexo a este estudo.

40. DEPEN/MJ. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN – Dezembro 2014. 
Acessível em http://goo.gl/6auggo
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QUAL A MOTIVAÇÃO DA ATUAÇÃO PARLAMENTAR? OS ARGUMENTOS 
UTILIZADOS PELOS AUTORES E RELATORES DAS PROPOSTAS LEGISLATIVAS

Na atividade parlamentar, os deputados e senadores devem justificar a apresentação 
de um projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição, indicando a motivação 
que levou à proposta. Durante a tramitação em comissões temáticas ou especiais da 
ambas as casas legislativas, ou ainda durante o debate nos plenários da respectivas 
casas, são escolhidos parlamentares para relatarem estas propostas, analisando (su-
postamente) em profundidade a matéria objeto da proposta legislativa. Infelizmente, 
no estudo das iniciativas legislativas selecionadas neste trabalho, percebemos a baixa 
qualidade argumentativa das justificativas e relatórios apresentados, em geral apoia-
dos no senso-comum, muitas vezes contrários a conhecimentos já estabelecidos em 
pesquisas legitimadas pela comunidade científica. Chama a atenção - negativamen-
te - a presença de argumentos religiosos que em nada se relacionam com os temas 
debatidos, demonstrando um ímpeto legislativo associado a alegorias esotéricas que 
inflamam o debate sem por outro lado vislumbrar os resultados que deveriam motivar 
a produção legislativa em matéria criminal: a melhoria da segurança pública no terri-
tório nacional, por meio da gestão eficiente de recursos, políticas apoiadas em dados, 
orientadas para resultados e que respeitam os direitos humanos, em consonância com 
a Constituição Federal.

Um exemplo claro desta situação pode ser observado na justificativa que acompanha a 
propositura da PEC nº 171/1993, de autoria do então deputado Benedito Domingos, pre-
so no início deste ano em virtude de condenação por fraude em licitações41, que busca 
alterar o texto constitucional para reduzir a idade mínima para a imputabilidade penal.

O arrazoado da PEC, em verdade, cita a Bíblia como razão primordial para justificar a 
necessidade de reforma do texto constitucional, além de informar que a “liberdade de 
imprensa, a ausência de censura prévia, a liberação sexual, a emancipação e inde-
pendência dos filhos cada vez mais prematura, a consciência política que impregna a 
cabeça dos adolescentes, a televisão como o maior veículo de informação jamais vis-
to ao alcance da quase totalidade dos brasileiros” são argumentos fortes o suficiente 
para explicar porque devemos começar a punir como adultos os jovens a partir dos 16 
anos de idade. Vejamos alguns trechos do texto42:

A uma certa altura. no Velho Testamento, o profeta Ezequiel nos dá a perfeita 
dimensão do que seja a responsabilidade pessoal. Não se cogita nem sequer de 
idade: “A alma que pecar, esta morrerá” (Ez. 18). A partir da capacidade de come-
ter o erro, de violar a lei surge a implicação: pode também receber a admoesta-
ção proporcional ao delito - o castigo.

(…)

Ainda referindo-nos a informações bíblicas. Davi, jovem, modesto pastor de ove-
lhas acusa um potencial admirável com o seu estro de poeta e cantor dedilhando 
a sua harpa mas, ao mesmo tempo, responsável suficientemente para atacar 
o inimigo do seu rebanho. Quando o povo de Deus estava sendo insultado pelo 
gigante Golias, comparou-o ao urso e ao leão que matara com suas mãos.

(…)

“Enquanto não se ajuda o jovem com mais de dezesseis anos a entender a vida 
como ela realmente é, dando-lhe oportunidade de discernir o que é a liberdade 
de conduta e a disciplinar os seus limites, a prostituição infantil continuará pros-
perando, os filhos da delinquência continuação a ser uma realidade crescente. 

(…)”

De acordo com o autor da proposta, a redução da idade mínima para imputabi-
lidade penal, a despeito dos compromissos internacionais assumidos pelo país, 
seria em verdade um favor aos jovens. O objetivo não seria prendê-los, mas edu-
cá-los, embora não com as medidas socioeducativas como a legislação vigente 
prevê, mas sim com a lei penal em abstrato. Além das histórias de gigantes, ursos 
e leões, a política criminal se justificaria perante o advento de uma imprensa livre 
e sem censura, que de algum modo, se relacionava à prostituição infantil.

41. http://goo.gl/x1uEGk
42. http://goo.gl/KZuFtM
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No relatório que apresentou perante a comissão especial da Câmara dos Deputados 
em 09 de junho de 2015, favorável ao prosseguimento da PEC nº 171/1993 ao plenário 
da Câmara, um dos argumentos apresentados pelo deputado relator Laerte Bessa 
para justificar sua convicção foi o seguinte:

“(…) tendo em vista que os jovens daquela época possuíam um desenvolvimento 
mental inferior ao dos jovens da mesma idade nos dias atuais, considerando a 
facilidade de acesso à informação (registre-se: nem sempre de boa qualidade e 
formadora de um bom caráter)”

Bem, considerando o avanço tecnológico das ferramentas de comunicação e a crer no 
argumento de que a facilidade de acesso à informação justifica a alteração da idade 
de imputabilidade penal, teremos que rever o texto constitucional muitas vezes para 
adequar as normas a cada vez que o acesso à informação for mais imediato e livre. 
O desenvolvimento do debate acerca da idade mínima para imputabilidade penal no 
relatório apresentado pelo deputado Laerte Bessa é apresentado em detalhe nos es-
tudos de caso, anexos. Em certo momento, o deputado chega a justificar a prática de 
aborto, associado ao avanço da ciência em “determinar se uma criança no útero tem 
tendências criminais”43.

Outros exemplos da baixa qualidade analítica associada ao embasamento de propos-
tas legislativas podem ser encontrados em profusão no debate do PL nº 3.722/2012, 
de autoria do deputado Rogerio Peninha Mendonça (PMDB/SC). Para justificar a pro-
positura de seu projeto, que busca a revogação do Estatuto do Desarmamento, o par-
lamentar logo afirma:

“Não bastasse isso, com a sociedade desarmada, os jornais e noticiários hoje 
estampam diariamente o crescimento na criminalidade geral, com roubos indis-
criminados, arrastões em restaurantes e invasões a residências, demonstrando 
que a certeza de que a vítima estará desarmada somente torna o criminoso mais 
ousado. Aliás, os números mais recentes da polícia de São Paulo mostram um 
assustador crescimento nos índices de latrocínio em residências, evidenciando 
que os criminosos não só passaram a invadir muito mais os lares do cidadão, 
mesmo com ele e sua família dentro, como também, impiedosamente, passa-
ram a assassiná-los naquele que deveria ser o seu reduto de segurança, o lar.”

O que parece indicar, a julgar pela má interpretação dos dados que podemos verificar 
aqui, que o processo de convencimento íntimo na atividade legislativa do deputado 
Peninha Mendonça se baseia na percepção sobre violência de acordo com o transmi-

tido pela TV. É fato inegável, como apontamos diversas vezes ao longo do texto, que vi-
venciamos um problema crônico na seara da segurança pública. Entretanto, manipular 
dados e estatísticas para fazer avançar legislações que somente beneficiam interesses 
econômicos específicos, a partir da legítima sensação de insegurança vivenciada pela 
população não representa o interesse nacional. Quanto ao exemplo destacado da jus-
tificativa apresentada pelo autor do PL nº 3.722/2012, as estatísticas da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo indicam que, entre o 4º trimestre de 2011 
e o 4º trimestre de 2012, ou seja, no “período recente” associado à época da propo-
situra do projeto, os latrocínios no Estado de São Paulo caíram de 86 para 78 casos 
(queda de 9,3%). O número de vítimas nestes casos caíram de 90 para 81 vítimas 
(queda de 10%)44.

Da mesma forma, o relatório pela aprovação da proposta, de lavra do deputado Lau-
dívio Carvalho e apresentado em 10/09/2015 perante a Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados que analisou o PL 3722.2012, se vale de análises bastante limitadas, 
que ao invés de se apoiarem sobre estudos ou referências científicas, optam por desa-
creditar tais evidências, se restringindo à opinião do relator. Exemplo:

“Há estatísticas produzidas, sabe-se lá como, dizendo que aqueles que reagem 
a assalto tem aumentada, consideravelmente, a chance de ser vitimado. Não se 
nega essa possibilidade diante do fator surpresa, mas esse discurso pacifista fra-
cassou diante dos crimes que aumentaram, consideravelmente, após a edição do 
Estatuto do Desarmamento.”

Esta afirmação representa um posicionamento comum durante a discussão do PL 
3722/2012: pesquisas acadêmicas, revisadas por pares e publicadas em revistas cien-
tíficas são colocadas no mesmo plano de opiniões de supostos especialistas cuja pro-
dução acadêmica é inexistente. Sem dúvida a sociedade é muito mais complexa do 
que podem representar estudos científicos, e o debate político nunca será lastreado 
exclusivamente em aspectos técnicos. Mas justificar um posicionamento sobre tema 
tão relevante admitindo-se que, ainda que os estudos produzidos “sabe-se lá como” 
estejam corretos, o “discurso pacifista fracassou”, está muito aquém do rigor que o 
debate merece. Quanto às mortes causadas por armas de fogo, encontram-se estáveis 
desde aprovação da lei nº 10.826/2003, tema explorado em detalhe mais adiante, nos 
estudos de caso anexos (p. XXX).

Em seu relatório, o deputado Laudívio Carvalho afirma:

“Não adianta chamar a polícia depois do assalto, do homicídio, do estupro. O crime 
já foi cometido e quase nunca será esclarecido.”

43. http://goo.gl/lvT5mM
44. http://goo.gl/3fWUDo
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É estarrecedor que o parlamentar, em tese cioso da melhoria da segurança pública no 
país, decida a falência inexorável da investigação criminal, propondo – como solução 
– que a sociedade faça justiça com a próprias mãos. No mesmo sentido, chamamos 
a atenção para a fala do deputado João Rodrigues (PSD/SC), que na data da votação 
do parecer do deputado Laudívio Carvalho, afirmou: “sabendo que o cidadão de bem 
estará armado, alguns bandidos serão eliminados, e é bom que se faça uma limpeza, 
é bom que se faça uma faxina, porque chega de morrer, chega de eliminar cidadão 
de bem.”45. Este deputado foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 
cinco anos de prisão por fraude em processo licitatório quando era prefeito do municí-
pio de Pinhalzinho (SC). Ele recorre da condenação ao STF46. Em que pese o necessário 
respeito à presunção de inocência do parlamentar, mais uma vez o conceito de “cida-
dão de bem” vem causar supresa ao observador mais atento.

Outro exemplo da baixa qualidade argumentativa que acompanha as justificativas às 
propostas legislativas apresentadas pelos parlamentares pode ser encontrada na PEC 
430/2009. Trata-se de proposta de alteração constitucional que visa a aterar significa-
tivamente o modelo de policiamento vigente no país. Ainda assim, não traz quaisquer 
dados objetivos na justificativa que a acompanha, limitando-se à percepção do autor 
do projeto sobre o estado da segurança pública e à comum embora paradoxal noção de 
“cidadão de bem”, cujo verdadeiro significado resta nebuloso, para não dizer inconsti-
tucional. No início, Celso Russomanno afirma: “A população do nosso País vem sofrendo 
com a crescente criminalidade e com a organização dos criminosos. A intensificação dos 
delitos e a organização dos criminosos, diante do falido sistema de segurança pública vigen-
te, encontram a necessária guarida para continuar assolando as pessoas de bem que vivem 
nesta Nação”. 

OUTROS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATIVIDADE PARLA-
MENTAR NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA - FINANCIADORES 
DE CAMPANHA, CORPORAÇÕES E A COMOÇÃO EM OCORRÊN-
CIAS DE GRANDE REPERCUSSÃO

Nos projetos selecionados para os estudos de caso pela relevância das matérias tra-
tadas, o monitoramento legislativo mais atento permite o estabelecimento de para-
lelos entre a atuação parlamentar e interesses associados aos financiadores de suas 
campanhas, às corporações de origem destes parlamentares (polícias militar, civil 
ou federal) e também a significativa correspondência entre ocorrências criminais de 
grande repercussão pública e a tramitação de projetos de lei relacionados a estes 
crimes. Um exemplo curioso desta situação se refere a uma reportagem apresentada 
no programa Fantástico, da TV Globo. Em 4 de janeiro de 2015, foi ao ar uma denúncia 
de um esquema de corrupção no SUS em que médicos adquiriam próteses e outros 
materiais médicos sem necessidade terapêutica, caso que ficou conhecido como Má-
fia das Próteses. Pois bem, logo que teve início o ano legislativo, 5 projetos de lei (PL 
407/2015, PL 434/2015, PL 445/2015, PL 973/2015, PL 2452/2015) foram apresentados 
para criminalizar “a obtenção de vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, 
pela comercialização de medicamentos, órteses, próteses ou implantes de qualquer 
natureza”.  Em que pese a repulsividade do golpe, que vitima o sistema único de saú-
de e impõem pacientes a procedimentos desnecessários e de risco, a criminalização 
de condutas neste grau de especificidade gera um problema sistêmico para o ordena-
mento jurídico penal. Muitas vezes, ao invés de buscar compreender quais as razões 
que permitem a médicos desprovidos de qualquer ética profissional realizar este tipo 
de fraude, busca-se criminalizar uma conduta específica sem o devido debate neces-
sário, no afã de dar uma resposta aos eleitores comovidos pela reportagem. Em que 
pese a boa-fé do parlamentar que assim atua, vê-se com clareza a ineficiência de 
uma política criminal erigida desta forma.

Também é notória a influência que doadores de campanhas eleitorais exercem so-
bre o sistema político nacional. Parte central da fulgurosa crise política atual está 
diretamente associada ao modelo e à corrupção que dele deriva. Um exemplo da in-
fluência dos financiadores de campanhas políticas em discussões diretamente asso-
ciadas a seus interesses econômicos e comerciais fica patente na tramitação do PL 
nº 3.722/2012. No início de junho de 2014, foi instalada a primeira comissão especial 
com o objetivo de analisar o projeto. No colegiado, 10 de seus 24 membros titulares 
tiveram suas campanhas eleitorais financiadas pela indústria de armas de fogo, 
inclusive o Presidente da Comissão Especial, Deputado Marcos Montes (PSD/MG), 
e o 1º e o 2º Vice-Presidentes. Naquele ano, não houve tempo hábil para a votação 
do relatório apresentado, com parecer pela aprovação ao PL 3722/2012. Em 17 de 45. http://goo.gl/V87tRh 

46. http://goo.gl/zrwCDo
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A CONDUÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS -
INFLUÊNCIAS E MANOBRAS NOS DEBATES

março de 2015, foi constituída nova comissão especial na Câmara dos Deputados para 
analisar o PL nº 3.722/2012. A indústria nacional de armas e munições continuou 
demonstrando a relevância que associa a este debate, tendo financiado as campanhas, 
em 2010 ou em 2014, de 22% dos 54 deputados que integraram o colegiado, cujo presi-
dente escolhido novamente foi o deputado Marcos Montes, que havia recebido, nas elei-
ções de 2010 e 2014, R$ 70 mil das empresas Forjas Taurus e CBC, ambas controladas 
por esta última. Ao todo, 18 candidatos a deputado federal que receberam recursos da 
indústria de armas de fogo para suas campanhas foram eleitos. Isto representa apenas 
3,5% do total de parlamentares com assento na Câmara dos Deputados. É relevante 
que – justamente no colegiado voltado a analisar proposta legislativa que visa a flexibi-
lizar a venda de armas de fogo – a representatividade de deputados ligados a esta ati-
vidade econômica seja mais de 6 vezes superior à representatividade que apresentam 
em plenário.

Outro fator relevante de influência no debate político se refere às corporações profis-
sionais. Como vimos aqui, a representação na Câmara dos Deputados de policiais mi-
litares ou civis aumentou significativamente na última eleição. Também analisamos 
neste estudo que são justamente estes parlamentares que tendem a apresentar a 
maior quantidade de projetos de lei associados ao tema da segurança pública, muito 
dos quais estritamente vinculados aos interesses de suas corporações de origem, em 
detrimento de reformas mais estruturantes e da percepção mais moderna da segu-
rança pública enquanto dimensão do exercício da cidadania, e não meramente questão 
de polícia. Numa democracia, não se poderia falar em representatividade se coubesse 
apenas aos professores legislar sobre educação, somente aos médicos debater sobre 
saúde e apenas aos policiais debater sobre segurança pública. Além do fato destas 
atividades socio-profissionais serem muito mais abrangentes do que mera atividade 
técnica, em que cada vez mais se estimula a interdisciplinariedade e a transversalidade 
para se alcançar a efetivação destes direitos sociais, a própria noção de democracia re-
presentativa exige que o debate político se apoie na diversidade que caracteriza o país. 

Este ponto se aplica em grande medida ao debate ocorrido ao longo de 2015 sobre a 
PEC nº 430/2009, assim como na Comissão Especial criada para redigir a Lei Orgâni-
ca de Segurança Pública (LOSP). 

Quanto À PEC nº 430/2009 e seus apensos, percebe-se que os delegados de polícia, 
sejam federais ou, especialmente, das polícias civis dos Estados, são contrários a 
qualquer mudança, na medida em que, pela legislação em vigor, são os presidentes 
dos inquéritos policiais, procedimentos judiciários que primam pelo formalismo em 
detrimento da eficiência investigativa. Por outro lado, policiais militares, com algu-
mas diferenças entre oficiais e praças, e até investigadores civis de polícia, cada qual 

da sua forma, tendem a ser mais fatoráveis a alterações no modelo.
Sobre a LOSP, a divisão das sub-relatorias entre parlamentares oriundos das carreiras 
policiais sob análise gerou um movimento dissociativo e corporativista, que possivel-
mente levará ao fracasso dos trabalhos da comissão. É exemplo desses problemas 
a dificuldade experimentada pelo colegiado em realizar suas reuniões, além do fato 
de que dois relatórios parciais não foram apresentados (Polícia Civil e Guardas Mu-
nicipais). Em 5 de novembro, os próprios parlamentares membros do colegiado de-
monstraram a descrença: “eu não acredito numa lei orgânica geral para os órgãos de 
segurança pública”, afirmou Alberto Fraga, responsável pelo sub-relatório da Polícia 
Militar e Bombeiros. Já o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia 
Federal (ADPF), Marcos Leôncio Ribeiro, disse: “há uma inconsistência técnica nessa 
estratégia administrativa, até porque é de conhecimento desta Casa a existência de 
uma comissão especial que trata especificamente da Lei Orgânica da Polícia Federal e 
nem poderia ser diferente, porque uma lei orgânica de um órgão federal não pode ser 
sugestão parlamentar. É absolutamente inconsistente nós tratarmos nesta comissão 
especial de um assunto que já é objeto de outra comissão especial, criada para isso”. 
Para sintetizar, o parlamentar responsável pelo sub-relatório sobre o Sistema Único 
de Segurança Pública, Major Olimpio, fulminou: “não vejo a menor chance de prospe-
rar, através dessa comissão especial, a elaboração de uma lei orgânica da segurança 
pública que possa englobar as demais leis orgânicas”47. 

Em 2015, em razão do aprofundamento da crise política e a polêmica figura de Edu-
ardo Cunha na Presidência da Câmara dos Deputados evidenciou como certos grupos 
parlamentares podem agir na condução dos debates de maneira a influenciar nos re-
sultados. Os regimentos de ambas as casas do parlamento brasileiro outorgam grande 
poder às suas mesas diretoras e respectivas presidências. A determinação das pre-
sidências das comissões, temáticas ou especiais, e o poder que estes presidentes de 
colegiados têm em determinar os relatores das matérias apreciadas alteram a direção 
do processo parlamentar. A composição dos colegiados, além de observar a paridade 
da representação partidária eleita, também são definidos em virtude do conhecido po-
sicionamento dos parlamentares e dos interesses que representam, como observamos 
no sobre-representação de parlamentares financiados pela indústria de armas no de-
bate que interessa diretamente a seus mecenas. A condução e o ritmo dos trabalhos 
também são determinados pelos resultados que contam com o apoio dos grupos mais 
influentes da Câmara.

Um exemplo disso se deu na tramitação da PEC nº 171/1993. Este debate foi marcado 
desde o início da legislatura por rusgas entre deputados divergentes e confrontos en-

47. http://goo.gl/ZwdX9c  
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tre a polícia legislativa e manifestantes, inclusive com o uso de gás lacrimogênio nos 
corredores da Câmara dos Deputados. Representantes da sociedade civil tiveram que 
recorrer ao STF para garantir seu direito de acompanhar a votação em primeiro turno 
do substitutivo do Deputado Laerte Bessa (PR/DF), que também se deu sob a denúncia 
de “pedalada regimental”, mais uma vez dirigida ao STF. Em 1º de julho de 2015, o tex-
to substitutivo à PEC nº 171/1993 não alcançou 3/5 dos votos necessários à aprovação 
do texto. Em algumas horas, articulados com o presidente da casa, parlamentares do 
PSDB, PHS, PSD e PSC protocolaram nova emenda aglutinativa (nº 16) que excluía o 
tráfico de drogas dos tipos penais sobre os quais recairia a redução da idade de impu-
tabilidade penal, mas mantendo-a para os casos de homicídio doloso, lesão corporal 
seguida de morte e crimes hediondos. Em 2 de julho, aproximadamente 24 horas após 
a proposta ter sido derrotada em plenário, a votação em primeiro turno da nova emen-
da à PEC nº 171/1993 teve 323 votos favoráveis e 155 contra. Novamente, um grupo 
de 102 deputados de 14 partidos protocolou no STF um Mandado de Segurança para 
suspender liminarmente o trâmite da PEC e, no mérito, anular a votação da emenda 
aglutinativa nº 16. A liminar foi indeferida pelo ministro Celso de Melo, em exercício na 
presidência do tribunal. Em 19 de agosto de 2015, a PEC nº 171/1993 foi aprovada em 
segundo turno, por 320 votos a favor, 152 contra e 1 abstenção. O texto foi encaminha-
do ao Senado Federal.

Um componente fundamental à democracia, por óbvio, é a participação ativa da so-
ciedade civil no debate parlamentar. Posições preliminares dos parlamentares de-
vem ser confrontadas à miríade de interesses que representa uma sociedade com-
plexa e diversa como a brasileira. Tanto é assim que o Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, por exemplo, prevê uma série de formas de participação popular 
nos trabalhos legislativos: a proposição de leis de iniciativa popular, possibilidades 
de peticionamento direto por cidadãos, audiências públicas e o credenciamento de 
entidades da sociedade civil organizada e também de veículos de imprensa. Entre-
tanto, muitas vezes o que se vê no acompanhamento dos trabalhos legislativos é 
que esta participação, quando ocorre, é simplesmente uma formalidade, sem que o 
posicionamento da sociedade seja de fato incorporado ao debate parlamentar. Mui-
tas vezes, audiências públicas se configuram como uma mera disputa na indicação 
de participantes que representam interesses já identificados, com o único objetivo 
de validar posicionamentos já assumidos pelos parlamentares. Em 2015, infeliz-
mente, também houve episódios em que a mera presença de cidadãos nas galerias 
e plenários da Câmara dos Deputados foi vedada pelas mesas diretoras da Câmara 
dos Deputados ou das comissões. 

A comissão especial que analisou a PEC nº 171/1993 foi palco para diversos mo-
mentos de tensão, dada a polêmica vinculada ao tema. Em 10 de junho, por exem-
plo, quando seria apreciado o relatório do deputado Laerte Bessa, um bate-boca 
teve início entre estudantes que acompanhavam a votação e alguns parlamentares 
mais exaltados. Subitamente, a polícia legislativa interveio e utilizou spray de pi-
menta dentro do pequeno plenário onde a reunião estava sendo realizada. Um gran-
de tumulto se formou, entre deputados, cidadãos e funcionários da Câmara que se 
aglomeravam na tentativa de sair do ambiente irrespirável. Na semana seguinte, o 
relatório foi votado a portas fechadas sem a participação da sociedade. Em 1º de ju-
lho, data da primeira votação no plenário da Câmara, também houve tumulto quan-
do o presidente da casa à época, Eduardo Cunha, apesar da existência de uma limi-
nar do STF garantindo o acesso do público às galerias do plenário, distribui senhas 
para apenas uma dezena de cidadãos acompanharem a votação. Gás lacrimogênio 
outra vez foi usado pela polícia legislativa, desta vez fora da Câmara, vitimando pes-
soas que protestavam contra a medida. Estes episódios representam fatos graves, 
em que um grupo de parlamentares consegue efetivamente controlar o acesso da 
população à casa do povo, durante debate de medida de grande interesse social.

A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO DEBATE PARLAMENTAR 
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Quanto à participação da sociedade por meio de audiências públicas, o debate da PEC 
171/1993 na comissão especial também deixou muito a desejar. Embora ao longo dos 
trabalhos tenham sido apresentados 68 requerimentos pelos membros do colegiado, 
em sua grande maioria indicando nomes de convidados para a realização de audiên-
cias públicas, tão polêmica proposta de emenda constitucional foi objeto de apenas 
cinco audiências, com a participação de apenas treze convidados em pouco menos de 
um mês de consultas48. De toda forma, não deixa de ser surpreendente que, para tra-
tar do tema nas audiências públicas, os deputados tenham convidado apresentadores 
de TV como Marcelo Resende, José Luiz Datena e Raquel Sheherazade. É no mínimo 
exótico que personagens fortemente associados ao entretenimento policialesco se-
jam convidados para debater tema constitucional tão relevante, ainda mais quando 
– como vimos – boa parte da justificativa apresentada pelo autor da PEC é justamente 
a má-influência que os meios de comunicação exercem sobre o jovens.   Entre os que 
efetivamente compareceram às (poucas) audiências realizadas, chama a atenção a 
composição dos convidados, sendo três magistrados, três políticos (inclusive o pró-
prio autor da proposta), dois delegados de polícia, dois trabalhadores do sistema de 
medidas socioeducativas, dois acadêmicos, uma defensora pública, um cantor e um 
apresentador de televisão. Na opinião do relator da proposta na comissão especial, as 
audiências foram muito proveitosas: “as principais cabeças pensantes sobre o tema 
foram ouvidas”. Quanto ao músico Amado Batista, o deputado Laerte Bessa afirmou: 
“acrescentou muito e auxiliou na produção do relatório”. “O Amado Batista foi convi-
dado por uma deputada de Goiás e entendi a presença dele como a do representante 
do povão”49. 

Já as audiências públicas realizadas pela comissão especial que analisou o PL nº 
3.722/2012 demonstraram um significativo desequilíbrio técnico na composição das 
mesas, como consequência dos nomes indicados pelos parlamentares favoráveis 
à revogação do Estatuto do Desarmamento, com a presença de ditos especialistas 
que jamais haviam publicado um artigo sequer sobre segurança pública e armas 
de fogo, e cujo principal currículo se referia ao número de seguidores em suas re-
des sociais. Estes debates foram marcados muitas vezes por uma truculência que 
não deveria ter lugar na Câmara dos Deputados. Na audiência de 18 de junho, por 
exemplo, o deputado Alberto Fraga (DEM-DF), presidente da Frente Parlamentar de 
Segurança Pública, interrompeu a fala da fundadora do Comitê Nacional de Vítimas 

da Violência, Valeria Velasco, que teve seu filho assassinado em 1993, para dizer que 
caso estivesse armado à época do fato, seu filho ainda estaria vivo, ao que Valéria res-
pondeu ser absurdo considerar que um jovem de 16 anos, idade que tinha quando foi 
morto, andasse armado50. É um exemplo inequívoco, ao nosso ver, de como interesses 
políticos (lembrando que Fraga recebeu doações da indústria de armas) fazem crer a 
parlamentares que podem desrespeitar cidadãos que foram convidados pela Câmara 
para debater determinado assunto, o que fazem pelo interesse que têm sobre o tema. 
Para dizer o mínimo, é lamentável que uma mãe que perdeu seu filho ouça isso no 
parlamento.

48. http://goo.gl/Cw67Bn
49. http://goo.gl/r6vkYZ
50. http://goo.gl/SjMi2f
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Em síntese, a análise que conduzimos permite chegar a algumas conclusões quanto 
à produção legislativa em matéria de segurança pública e justiça criminal. Primeira-
mente, percebe-se a grande quantidade de projetos apresentados ao longo de 2015 
quanto ao tema. Na Câmara dos Deputados foram 731 projetos de lei e 30 propostas de 
emenda à constituição. Já no Senado Federal, em 2015 foram apresentados 123 proje-
tos de lei e 4 propostas de emenda à constituição que tratam sobre segurança pública 
e justiça criminal. Quanto às leis promulgadas e que tratam das matérias de interesse 
para este estudo, encontramos 18 normas que passaram a integrar o ordenamento 
jurídico brasileiro no ano passado.

Identificamos que as principais matérias da atividade legislativa em segurança pública 
são a criminalização de condutas e o aumento de penas, representando quase 50% de 
todas as propostas apresentadas. Infelizmente, percebe-se uma abordagem legisla-
tiva pouco sofisticada ao problema da segurança, com forte tendência a se utilizar o 
direito penal como modo preponderante da atuação estatal. Como temos observado, a 
eficácia desta abordagem é questionável, além de ter impactos profundos no sistema 
carcerário, justiça criminal e na sociedade em geral. Segundo dados do INFOPEN51, 
entre 1994 e 2014, a população carcerária brasileira cresceu mais de 370%, sem que 
este crescimento tenha sido acompanhado da melhoria da segurança pública no país, 
embora tenha gerado custos financeiros e humanos relevantes. 

Além disso, vimos que uma proporção importante de projetos legislativos trata das 
forças policiais do Estado, embora o debate ocorra com grande viés corporativista, com 
maior prevalência de propostas que tratam de temas “interna corporis” em detrimento 
de projetos mais estruturantes e sistêmicos. Isso sobressai também ao analisarmos 
quem são os principais atores legislativos no tema, especialmente na Câmara dos De-
putados, ao cruzarmos as informações sobre os principais propositores de projetos 
de segurança pública, assim como aqueles que mais participam de comissões rela-
cionadas à área. Temos em grande maioria parlamentares cuja profissão de origem 
é a policial ou militar das Forças Armadas. Também identificamos – em menor grau 
– a presença de parlamentares que antes de serem eleitos eram apresentadores, no 
rádio ou na televisão, de programas de gênero policialesco. Esta nos parece ser uma 
questão muito relevante: identificamos um crescimento expressivo no número de po-
liciais, bombeiros ou militares eleitos em comparação aos últimos 4 pleitos. Entre os 
19 deputados federais eleitos com origem profissional nas forças de segurança, 9 se 

CONCLUSÕES

situaram entre os 10 candidatos mais votados em seus estados de origem. Tem-
-se a impressão de que há uma tendência em que policiais comecem a participar 
cada vez mais do processo eleitoral. Muitos dos deputados federais com origem 
nas forças policiais se apoiam nos discursos de “lei e ordem”, impulsionados pelo 
grande problema da segurança pública em nosso país e a consequente sensação de 
insegurança. Como resultado, percebemos justamente uma atuação legislativa am-
plamente apoiada na criminalização de condutas, aumento de penas e corporativis-
mo policial, em detrimento de uma maior integração entre as forças de segurança. 
Ademais, sendo a segurança pública uma dimensão fundamental do Estado Demo-
crático de Direito, entendemos que o debate sobre o tema deveria ser mais amplo, 
incorporando anseios e preocupações das mais diversas categorias profissionais e 
sociais. A monopolização do tema pelos policiais pode tornar a produção legislativa 
na área de segurança pública numa atividade pouco representativa da diversidade 
do país, o que tem implicações para a consolidação da democracia.

Essa situação leva a proposições como o PL nº 713/2015, de autoria do deputado 
Alberto Fraga (DEM/DF), que basicamente estabelece que deve ser considerada le-
gítima defesa toda a situação em que o policial disparar sua arma contra alguém. 
Da mesma forma, em julho deste ano, foi aprovado na CSPCCO o PL 6.050/2013, do 
deputado Guilherme Mussi (PP/SP), que impede que o policial que tenha utilizado 
sua arma de fogo, ainda que tenha ocosionado a morte de terceiro, seja afastado do 
exercício de suas funções antes da condenação transitada em julgado. Frente ao 
elevado nível de letalidade que nossas forças policiais apresentam52, é inconcebível 
que o Congresso Nacional atue para dificultar a investigação e a condenação de 
casos de abuso policial.

Por fim, no anexo, apresentamos estudos de caso em que olhamos com mais de-
talhes alguns projetos relevantes no tema da segurança pública que tramitaram 
na Câmara dos Deputados em 2015. Analisamos a qualidade do debate realizado, 
especialmente em relação às motivações dos autores e dos relatores dos projetos 
legislativos. Vimos que a qualidade dos argumentos é baixa, que a produção legisla-
tiva, nos casos selecionados, não guarda a menor relação com evidências técnicas 
já consolidadas na área da segurança. Também, percebemos a influência do corpo-
rativismo policial que anunciamos acima.

51. http://goo.gl/SW9V9J
52. No Estado de São Paulo, por exemplo, a polícia foi responsável por 17% do total de mortes violentas duran-
te o 1º semestre de 2016, conforme aponta o Boletim Sou da Paz Analisa disponível em http://goo.gl/ULVmfx
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Esperamos que este estudo possa auxiliar o pesquisador ou profissional que atua 
na área da segurança pública, do direito criminal, das ciências políticas e sociais. 
Também temos o objetivo de jogar luz sobre atuações legislativas em completo de-
sacordo com o interesse público, como é o exemplo do PL nº 3260/2015, de autoria do 
deputado Eduardo Bolsonaro (PSC/SP), que propõe que o Estado  empreste uma arma 
de fogo para aqueles que tiveram sua arma apreendida no curso de uma investigação 
criminal! Ainda que o projeto indique que o empréstimo ocorrerá somente em situa-
ções em que a lei exclua a ilicitude da ocorrência, é inacreditável supor que o Estado 
deva emprestar uma arma ao suspeito ou acusado de crime. E, de toda forma, a 
excludente de ilicitude só poderá ser confirmada durante o curso do processo penal. 
Qual o interesse público que motivou o parlamentar?

Também esperamos que mais indivíduos comecem a se debruçar sobre este tema 
tão relevante para o Brasil e – em especial – parlamentares e outros quadros políti-
cos que não sejam exclusivamente vinculados às carreiras policiais. Primeiramente, 
devemos ter em mente que quantidade não é qualidade e, ainda que se verifique uma 
profusão de propostas legislativas na área da segurança pública, vimos que tratam 
mais ou menos da mesma coisa, organizadas entorno do binômio polícia/punição. 
Sabemos que a segurança pública é muito mais do que isso. O que advogamos é um 
olhar sistêmico para a segurança pública, para que este direito social possa ser efe-
tivamente incorporado à cidadania como uma de suas dimensões fundamentais, tal 
como determinou a Constituição Federal de 1988. Propomos também que a seguran-
ça pública seja pensada e estruturada a partir de evidências técnicas, considerando 
o grande acumulo de conhecimento produzido e disponível sobre o tema, com trilhas 
já traçadas sobre o que funciona e o que não funciona. 

A burocracia penal do Estado não pode ser um dos pilares organizacionais da cons-
trução da cidadania. Não podemos limitar a segurança pública à justiça criminal, 
mas sim a justiça criminal é que deve servir à segurança pública. O fim último a ser 
perseguido – sempre – é o respeito às liberdades democráticas e ao princípio supre-
mo da dignidade da pessoa humana.   
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A seguir, trataremos de algumas propostas legislativas que, embora não tenham sido 
originalmente apresentadas em 2015, ano que representa o foco deste estudo, foram 
acompanhadas de forma prioritária pelo Instituto Sou da Paz, avançaram na pauta de 
ambas as casas que compõem o Congresso Nacional durante o ano passado e cujas 
matérias são simbólicas para a análise da produção legislativa nas áreas da segurança 
pública e justiça criminal. 

“(…) A presente Proposta de Emenda à Constituição tem por finalidade dar 
ao adolescente consciência de sua participação social, da importância e da 
necessidade mesmo do cumprimento da lei, desde cedo, como forma de 
obter a cidadania, começando pelo respeito à ordem jurídica, enfim, o que 
se pretende com a redução da idade penalmente imputável para os meno-
res de dezesseis anos é dar-lhes direitos e conseqüentemente responsabi-
lidade, e não puni-los mandá-los para cadeia.
(…)

Dar-lhe esta condição é uma ajuda que as leis praticarão. Antes de qual-
quer cometimento, o moço estará habilitado a calcular o desfecho que suas 
atitudes terão.

A uma certa altura, no Velho Testamento, o profeta Ezequiel nos dá a per-
feita dimensão do que seja a responsabilidade pessoal. Não se cogita nem 
sequer de idade: “A alma que pecar, esta morrerá” (Ez. 18). A partir da 
capacidade de cometer o erro, de violar a lei surge a implicação: pode tam-
bém receber a admoestação proporcional ao delito - o castigo.
(…)

Ainda referindo-nos a informações bíblicas. Davi, jovem, modesto pastor 
de ovelhas acusa um potencial admirável com o seu estro de poeta e cantor 
dedilhando a sua harpa mas, ao mesmo tempo, responsável suficiente-
mente para atacar o inimigo do seu rebanho. Quando o povo de Deus estava 
sendo insultado pelo gigante Golias, comparou-o ao urso e ao leão que 
matara com suas mãos.
(…)

Enquanto não se ajuda o jovem com mais de dezesseis anos a entender a 
vida como ela realmente é, dando-lhe oportunidade de discernir o que é a 
liberdade de conduta e a disciplinar os seus limites, a prostituição infantil 
continuará prosperando, os filhos da delinquência continuação a ser uma 
realidade crescente. (…)”

Em 6 de fevereiro de 2015, apenas cinco dias após a eleição do Deputado Eduardo 
Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados, a PEC nº 171/1993, de autoria do 
ex-deputado Benedito Domingos (PP/DF) foi desarquivada por ato da mesa diretora da 
Câmara. A proposta original, apresentada somente três anos após a promulgação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e cinco anos após a Constituição Federal 
de 1988, era bem simples, basicamente alterando o artigo 228 da CF/1988 para deter-
minar que são penalmente inimputáveis os menores de 16 anos,  buscando reduzir a 
idade mínima para a imputabilidade penal, atualmente os 18 anos completos.

Simples como a proposta de emenda à Constituição, também era a justificativa apre-
sentada pelo autor à época: nenhum estudo sobre o eventual impacto ao sistema car-
cerário nacional, nenhuma menção aos tratados internacionais, ratificados pelo Brasil, 
que tratam dos direitos fundamentais ligados à infância e à juventude, como a Conven-
ção sobre os Direitos da Criança, adotado por resolução da Assembleia-Geral da ONU, 
ou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José, assinada 
na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José, 
Costa Rica, 22 de novembro de 1969. O arrazoado do então deputado Benedito Domin-
gos, na verdade, cita a Bíblia algumas vezes para justificar a necessidade de reforma 
do texto constitucional, além de informar que a “liberdade de imprensa, a ausência 

“E para que fique claro para toda a população brasileira: lugar de 
bandido perigoso é na cadeia!” - Deputado Laerte Bessa, relator 
da PEC nº 171/1993, no parecer apresentado à comissão especial 
da Câmara dos Deputados em 09 de junho de 2015

ANEXOS

ESTUDOS DE CASO: PROJETOS PRIORITÁRIOS ACOMPANHADOS 
PELO ISDP EM 2015

PEC 171/1993 - DEPUTADO BENEDITO DOMINGOS (PP/DF)

de censura prévia, a liberação sexual, a emancipação e independência dos fi-
lhos cada vez mais prematura, a consciência política que impregna a cabeça 
dos adolescentes, a televisão como o maior veículo de informação jamais visto 
ao alcance da quase totalidade dos brasileiros” são argumentos fortes o sufi-
ciente para explicar porque devemos começar a punir como adultos os jovens a 
partir dos 16 anos de idade. Vejamos alguns trechos do texto53:

53. http://goo.gl/uVQjF5
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De acordo com o autor da proposta, a redução da idade mínima para imputabilidade 
penal, a despeito dos compromissos internacionais assumidos pelo país, seria em 
verdade um favor aos jovens. O objetivo não seria prendê-los, mas educá-los, embora 
não com as medidas socioeducativas como a legislação vigente prevê, mas sim com 
a lei penal em abstrato. Além das histórias de gigantes, ursos e leões, a política cri-
minal se justificaria perante o advento de uma imprensa livre e sem censura, que de 
algum modo, se relacionava à prostituição infantil.

Após mais de vinte anos, o texto de 1993 começou a ser discutido na CCJ da Câmara, 
a partir da relatoria do Deputado Luiz Couto (PT/PB), que em 16/03/2015 apresentou 
parecer pela inadmissibilidade da PEC nº 171/1993 e de outras 38 propostas seme-
lhantes, apensadas. Em 31 de março, o parecer do relator foi rejeitado por 43 votos 
contrários a 21 favoráveis na CCJ, sendo designado o deputado Marcos Rogério (PDT/
RO) o relator do vencedor, que tinha apresentado voto em separado em 17 de março. 
Na mesma data da rejeição do parecer do deputado Luiz Couto, o parecer do depu-
tado Marcos Rogério foi aprovado na CCJC por 42 votos a 17, sendo imediatamente 
constituída, pela Mesa Diretora da Câmara, a comissão especial para analisar a PEC.

A comissão especial se reuniu pela primeira vez em 8 de abril de 2015, tendo sido eleito 
o deputado André Moura (PSC/SE) para a presidência da comissão e o deputado Laer-
te Bessa (PR/DF) designado relator em 15 de abril. Embora, ao longo dos trabalhos da 
comissão especial tenham sido apresentados 68 requerimentos pelos parlamentares 
membros do colegiado, em sua grande maioria indicando nomes de convidados para a 
realização de audiências públicas, tão polêmica proposta de emenda constitucional foi 
objeto de apenas cinco audiências, com a participação de apenas treze convidados em 
pouco menos de um mês de consultas54. Para além da brevidade da discussão, chama a 
atenção a composição dos convidados, sendo três magistrados, três políticos (inclusive 
o próprio autor da proposta), dois delegados de polícia, dois trabalhadores do sistema 
de medidas socioeducativas, dois acadêmicos, uma defensora pública, um cantor e um 
apresentador de televisão (apesar das discussões em torno do projeto tanto alardearem 
o efeito deletério que o meio de comunicação teria sobre a juventude). Na opinião do 
relator, as audiências foram muito proveitosas: “as principais cabeças pensantes sobre 
o tema foram ouvidas”. Quanto ao músico Amado Batista, o deputado Laerte Bessa afir-
mou: “acrescentou muito e auxiliou na produção do relatório”. “O Amado Batista foi con-
vidado por uma deputada de Goiás e entendi a presença dele como a do representante 
do povão”55. 

Ao longo da análise da proposta pela comissão especial, trinta e uma manifestações 
de instituições públicas e de representantes da sociedade civil foram apresentadas ao 
colegiado. Exceto por quatro delas, a saber, da Assembleia Legislativa do Estado de 
Goiás, da Câmara Municipal de Chapecó (SC), do Colégio Nacional de Secretários de 
Segurança Pública (CONSESP) e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio 
de Janeiro, todas as outras expressaram aos parlamentares seu repúdio à proposta, 

notadamente o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Nacional de Educação, o Con-
selho Nacional de Assistência Social, o Conselho Federal do Serviço Social, o Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), o Conselho Federal da 
OAB, a Fundação ABRINQ e o Representante Regional do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Direitos Humanos que, em carta aberta aos parlamentares, afirma que a pro-
posta é contrária aos compromissos assumidos pelo país em sede do direito internacional, 
especialmente a Convenção sobre os Direitos da Criança, da ONU, e o Pacto de São José.

Os apelos certamente não sensibilizaram o Presidente da Câmara, Eduardo Cunha 
que, em 31 de maio, informou pelo Twitter que pautaria o tema até o final de junho. Isto 
dez dias antes do relator apresentar o seu voto.

O relatório favorável à PEC 171/1993 foi apresentado em 09 de junho pelo deputado 
Laerte Bessa, que alterou o texto original para prever (i) que os maiores de dezesseis e 
menores de dezoito cumpram a pena separados dos adultos, devendo a pena observar 
finalidade educacional e ressocializante; e (ii) que a emenda constitucional seja apro-
vada por referendo popular, a ser realizada nas eleições subsequentes à aprovação da 
PEC pelo Congresso Nacional. Abaixo, destacamos alguns trechos do parecer:

“(…) tendo em vista que os jovens daquela época possuíam um desenvolvi-
mento mental inferior ao dos jovens da mesma idade nos dias atuais, con-
siderando a facilidade de acesso à informação (registre-se: nem sempre de 
boa qualidade e formadora de um bom caráter)” 

O argumento não deixa de ser surpreendente, tendo em vista que, para tratar do tema 
nas audiências públicas, os deputados tenham convidado os apresentadores de TV 
Marcelo Resende, José Luiz Datena, Raquel Sheherazade e Caco Barcelos. Além dis-
so, e considerando o avanço tecnológico das ferramentas de comunicação, a crer no 
argumento de que a facilidade de acesso à informação justifica a alteração da idade 
de imputabilidade penal, teremos que rever o texto constitucional muitas vezes para 
adequar as normas a cada vez que o acesso à informação for mais imediato e livre. O 
próprio relator indicou este rumo ao jornal britânico The Guardian, em matéria pu-
blicada em 29 de junho de 2015. Ao ser entrevistado, o deputado Laerte Bessa disse 
ao jornal: “em 20 anos, reduziremos para 14 anos, e depois para 12”. E concluiu: “um 
dia nós chegaremos num estágio em que será possível determinar se uma criança no 
útero tem tendências criminais, e se tiver, a mãe não será autorizada a dar à luz”56.

“Um dos problemas apresentados foi o prazo imposto de apenas 45 dias de in-
ternação provisória prevista no ECA. Sabe-se que, devido a diversos fatores (ex.: 
confecção do laudo cadavérico e demais perícias e diligências policiais, instru-
ção do processo, etc.), é difícil terminar a instrução processual em menos de 45 
dias, permitindo-se, assim, que jovens de extrema periculosidade sejam postos 
em liberdade, podendo continuar a cometer suas infrações contra a sociedade.”

54. http://goo.gl/kRRmvC
55. http://goo.gl/5Hl6pw
56. http://goo.gl/lvT5mM
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Causa espécie o argumento, considerando que 40% dos detentos brasileiros estão privados da 
liberdade sem condenação definitiva57. Devemos então levar os menores de 18 anos a este cons-
trangimento ilegal já que a autoridade policial tem dificuldade em cumprir a determinação legal?

“(…) a falência das políticas sociais adequadas (educação, saúde, cultura, 
esporte, pleno emprego, assistência social, etc.) à prevenção do crime, não 
havendo alternativa a não ser adotar uma Política Criminal mais rígida para 
restabelecer a ordem social e evitar a falência total da sociedade brasileira.”

Ou, dizendo de outro modo: “como nada mais funciona, vamos prender aqueles para 
quem falhamos em todo o resto.”  

Em 10 de junho de 2015, a reunião da comissão especial que iria apreciar o parecer 
apresentado pelo deputado Bessa foi suspensa por um pedido coletivo de vistas, após 
um tumulto envolvendo manifestantes e parlamentares, que levou a Polícia Legislativa 
a utilizar gás de pimenta no plenário da comissão. Em 17 de junho, o relator reformulou 
seu parecer, desta vez para restringir a redução da idade mínima para a imputabilida-
de penal, de 18 para 16 anos, apenas aos que praticarem crimes hediondos, homicídio 
doloso, lesão corporal grave e seguido de morte. Também foi retirada a proposta de 
realização de referendo, constante do parecer anterior. A portas fechadas, para impedir 
o acompanhamento de manifestantes, a comissão especial aprovou, por 21 votos favorá-
veis e 6 votos contrários, o parecer do relator. 

A polêmica apreciação da PEC nº 171/1993 foi levada ao plenário da Câmara dos Deputados 
em 1º de julho, não tendo obtido os 3/5 dos votos necessários à aprovação da emenda cons-
titucional. Contrariamente - em nossa opinião - ao assentado no art. 60, § 5º da CF/1988, o 
deputado Eduardo Cunha pautou, no dia seguinte, a emenda aglutinativa nº 16, apresentada 
por parlamentares do PSDB, PHS, PSD e PSC, que excluía o tráfico de drogas dos tipos pe-
nais sobre os quais recairia a redução da idade de imputabilidade penal, mas mantendo-a 
para os casos de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e crimes hediondos. A 
segunda votação contou 323 votos favoráveis e 155 contra. Em 19 de agosto de 2015, a PEC 
nº 171/1993 foi aprovada em segundo turno, por 320 votos a favor, 152 contra e 1 abstenção. 

Neste ponto, uma ponderação é importante: sendo o conceito de imputabilidade penal rela-
tivo à capacidade que o indivíduo tem em entender o caráter ilícito da ação ou conduta crimi-
nalizada pelo direito penal58, como justificar, juridicamente, que para determinadas condutas 
(como o homicídio doloso) o agente menor de 18 anos é plenamente imputável, ou seja, tem 
plena capacidade de reconhecer a ilicitude do ato que cometeu, mas para outros crimes, 

como por exemplo, o roubo ou o tráfico de armas de uso restrito, o mesmo jovem é incapaz 
e não tem como compreender que o que fez era fato típico, ilícito e culpável? 

A tramitação da PEC nº 171/1993 representa um relevantíssimo caso para se averiguar a 
tendência atual do poder instituído em organizar a capacidade punitiva do Estado. Ainda mais 
grave porque não se trata do exercício do ius puniendi simplesmente, mas sim dos contornos 
constitucionais segundo os quais este direito punitivo é exercido, ligado a parcela da popula-
ção tão sensível que é objeto de diversos tratados no ordenamento internacional dos direitos 
humanos, apoiados em evidências etárias e sociais, dos quais o Brasil é signatário.

O texto agora, para vigorar, deve ser aprovado, também em dois turnos no Senado Fe-
deral, embora o presidente da casa, senador Renan Calheiros, já tenham se manifesta-
do contrário à proposta por diversas vezes.

Entre os projetos de lei que tramitaram na Câmara dos Deputados em 2015, certa-
mente um dos mais polêmicos é o PL nº 3722/2012, de autoria do Deputado Rogério 
Peninha Mendonça (PMDB/SC).

Esta proposta legislativa busca revogar completamente a política nacional de controle 
de armas e munições (Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento), que de qual-
quer forma já vem sendo descaraterizada ao longo dos anos em virtude de uma série 
de normas aprovadas neste sentido. São exemplos o porte de armas concedido às guar-
das municipais de cidades com mais de 50.000 habitantes, quando em serviço (Lei nº 
10.867/2004); a auditores da Receita Federal e Auditores-Fiscais do Trabalho (Lei nº 
11.501/2007); servidores das áreas de segurança dos Tribunais e Ministério Público (Lei 
nº 12.694/2012); agentes prisionais (Lei nº 12.993/2014); entre outras alterações rea-
lizadas. Estas flexibilizações sofridas pela política nacional de controle de armas aca-
bam por aumentar o número de armas de fogo em circulação, fato associado por diver-
sos estudos realizados, nacionais e internacionais, à maior prevalência de homicídios, 
lesões corporais e acidentes.59 A concessão de porte a diversas categorias profissionais 
para além daquelas listadas nos incisos do “caput” do art. 144 da CF/1988, diretamente 
vinculadas à gestão da segurança pública, subverte a lógica inicial da política instituída 
em 2003 e o faz sem levar em consideração a capacidade das instituições associadas a 
estas categorias profissionais de manter seus arsenais seguros, oferecer treinamento 
adequado a seus servidores e coibir eventuais abusos cometidos.

Muitos outros projetos estão em tramitação no Congresso Nacional com o objetivo de 
enfraquecer ainda mais o Estatuto. Exemplos destas iniciativas são projetos de lei que 
autorizam o porte de armas para taxistas (PL 6762/06), caminhoneiros, advogados, 
conselheiros tutelares e fiscais do Ibama (PL 7.282/2014), o PLC nº 152/2015, que prevê 
a concessão de porte de arma em serviço para os agentes das autoridades de trânsito 

PL 3.722/2012 - DEPUTADO ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA (PMDB/SC)

57. DEPEN/MJ. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN – Dezembro 2014. 
Acessível em http://goo.gl/6auggo
58. Art. 26 do Código Penal Brasileiro.
59. SANTAELLA-TENORIO, J.; CERDÁ, M.; VILLAVECES, A.; GALEA, S. What Do We Know About the Associa-
tion Between Firearm Legislation and Firearm-Related Injuries? Oxford Journals – Epidemiologic Reviews, 
2016. Acesso em https://goo.gl/CeNLxl
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da União, dos Estados e Municípios, já aprovado de forma conclusiva pela CCJ da Câ-
mara dos Deputados e também já aprovado na CCJ do Senado, onde está pronto para 
ser pautado em plenário e, ainda, o PLC 30/2007, que busca autorizar o porte de arma 
de fogo para auditores fiscais e tributários dos Estado e do Distrito Federal, além de 
oficiais de justiça dos tribunais do Poder Judiciário, e tramita na Comissão de Direi-
tos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. Uma característica comum 
a estes projetos é que as justificativas apresentadas quando de suas proposições, ou 
ainda, os pareceres elaborados pelos congressistas que os relatam em comissões es-
pecíficas, apesar de genericamente indicar que o objetivo buscado é promover uma 
maior segurança para essas categorias profissionais, quase nunca indicam dados so-
bre a vitimização real desta categoria, quantas vítimas foram observadas entre seus 
trabalhadores em determinado período de tempo, além de ignorar expressamente os 
estudos que indicam a correlação entre a maior circulação de armas e o cometimento 
de crimes violentos, como dito acima, e outros estudos que demonstram a fragilidade 
da arma de fogo como instrumento de defesa60. Fosse o contrário, não observaríamos 
uma taxa de homicídios entre policiais da ordem de 70 por 100 mil destes profissionais 
(mais do que o dobro da média nacional, de 26,3 homicídios a cada 100 mil habitan-
tes), sendo que 80% deles são assassinados fora de serviço61. Se fosse instrumento 
defensivo eficiente, certamente protegeria melhor aqueles que em tese são treinados 
e acostumados a seu uso.

Exemplo claro da atividade legislativa que não acompanha o conhecimento já adquirido 
sobre o tema que se pretende legislar é o PL 3722/2012. A justificativa apresentado por 
seu autor, o deputado Rogério Peninha Mendonça, se caracteriza pela panfletagem po-
lítica que oculta em realidade interesses comerciais da indústria nacional de armas de 
fogo, o que fica, em certo ponto, indicado no texto. Vejamos alguns trechos da justificativa:

“Muito mais do que uma norma técnica no campo da segurança pública, 
a Lei n. 10.826/2003 é uma norma ideológica.  Naquele exato momento, 
a sociedade brasileira, expressamente consultada, externou seu maciço 
descontentamento para com a norma, repudiando veementemente a proi-
bição ao comércio de armas no país e, por conseguinte, toda a estrutura 
ideológica sobre a qual se assentou a construção da Lei n. 10.826/2003.”

Este trecho demonstra uma estratégia discursiva amplamente adotada pelos parla-
mentares dispostos a ferir de morte a política nacional de controle de armas: a tese 
de que o resultado  do referendo realizado em 23 de outubro de 2005 seria em verdade 
uma reprovação da lei 10.826/2003 pela população. O que realmente ocorreu foi que 
63,94% dos eleitores responderam “não” à pergunta “o comércio de armas de fogo e 
munição deve ser proibido no Brasil?”, ou seja, o referendo versou sobre apenas um 

artigo de uma lei composta por trinta e cinco. Afirmar que a proibição do comércio de 
armas representa a totalidade da “estrutura ideológica” da lei é ardil que busca associar 
um único ponto de uma proposta de política de controle de armas de fogo à totalidade da 
política. E não se diga que a vontade do eleitor foi menosprezada porque o comércio de 
armas de fogo, único ponto tratado pelo referendo, continuou autorizado no país e, inclu-
sive, vem crescendo ao longo dos anos, conforme demonstra o gráfico a seguir.

“Em todo o ano de 2004 e nos dez meses de 2005, período em que as restri-
ções à posse e ao porte de arma vigoraram antes do referendo, mesmo com 
forte campanha de desarmamento, na qual se recolheu aproximadamente 
meio milhão de armas, os índices de homicídio não sofreram redução.” 

Neste trecho, o deputado Peninha Mendonça faz uma afirmação que não encontra gua-
rida na realidade. O gráfico abaixo demonstra claramente que, a partir de 2003, ano em 
que o Estatuto do Desarmamento foi aprovado, temos a primeira redução na taxa nacio-
nal de mortes causadas por arma de fogo em uma década, sendo que em 2005 tivemos a 
mais baixa taxa dos últimos 20 anos, tendência que se mantém até 2007, quando passa 
a se inverter, coincidindo com a tendência de alta na venda de armas demonstrada no 
gráfico anterior e também com a descontinuidade de campanhas nacionais de entrega 
voluntária de armas e diminuição das operações de destruição de armas apreendidas a 
cargo do Exército. De toda a forma, entre 1993 e 2003, dez anos antes da aprovação do 
Estatuto, a taxa de mortes por disparos de armas de fogo por 100 mil habitantes crescia 
aproximadamente 6,9% ao ano. Já nos dez anos posteriores, o ritmo de crescimento 
desta taxa praticamente se estabilizou em 0,3% ao ano62. É evidente que não se pode 

ARMAS COMERCIALIZADAS (2004-2013)

60. LIMA, R. S. de; SINHORETO, J.; PIETROCOLLA, L. G. “Também morre quem atira” Risco de uma pessoa 
que possui arma de fogo ser vítima fatal de um roubo. São Paulo, RBCCrim - Revista IBCCRIM Nº 29 / 2000
61. 9º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em http://goo.gl/JV6qDp
62. WAISELFISZ, Julio J. Mapa da Violência 2015: Mortes Matadas por Armas de Fogo. Brasília, 2015, p. 22. 
Disponível em: http://migre.me/qRrJM.
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resolver problema tão grave quanto o de homicídios no Brasil com uma única ação le-
gislativa, tal qual a aprovação de uma única lei. Entretanto, negar a correlação entre a 
lei nº 10.826/2003 e a contenção no numero de mortes por armas de fogo ao justificar a

proposição de um projeto que destrói a política nacional de controle de armas causa 
perplexidade. 

“Não há dúvida de que tais fatos foram observados na prática da vida social, 
onde basta a leitura de jornais ou a audiência à TV para se tomar conheci-
mento do que ocorre à nossa volta (…).”

O que parece indicar, a julgar pela má interpretação dos dados que podemos verificar aqui, 
que o processo de convencimento íntimo na atividade legislativa do deputado Peninha 
Mendonça se baseia na percepção sobre violência de acordo com o transmitido pela TV.

“Aliás, os números mais recentes da polícia de São Paulo mostram 
um 
assustador crescimento nos índices de latrocínio em residências, evi-
denciando que os criminosos não só passaram a invadir muito mais os 
lares do cidadão, mesmo com ele e sua família dentro, como também, 
impiedosamente, passaram a assassiná-los naquele que deveria ser o 
seu reduto de segurança, o lar.” 

Neste ponto, as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São 
Paulo indicam, entre o 4º trimestre de 2011 e o 4º trimestre de 2012, ou seja, no 
“período recente” associado à época da propositura do projeto, que os latrocínios 
no Estado de São Paulo caíram de 86 para 78 casos (queda de 9,3%). O número de 
vítimas nestes casos caíram de 90 para 81 vítimas (queda de 10%)63. Mais uma vez o 
deputado erra.

“A própria ONU, mesmo sendo a “mãe” da tese de desarmamento, atra-
vés do mais amplo e profundo estudo já realizado sobre homicídios em 
âmbito global – o Global Study on Homicide – United Nations Office on 
Drugs and Crime –, pela primeira vez na História reconheceu que não 
se pode estabelecer relação direta entre o acesso legal da população às 
armas de fogo e os índices de homicídio, pois que não são as armas do 
cidadão as que matam, mas as do crime organizado, em face das quais, 
como se disse, a lei não tem relevância. O mesmo estudo ainda identifica 
exemplos em que, se relação estatística houver entre os dois fatos, esta 
será inversamente proporcional, com locais em que a grande quantidade 
de cidadãos armados é concomitante a baixíssimos índices de violência.” 

Quanto a esta afirmação, fomos checar na fonte do deputado, o Global Study on Ho-
micide, da UNODC, em sua edição de 2011, que nos parece se a que o deputado se re-
fere, a julgar pela data da propositura do PL 3.722/2012. Na página 43 da publicação, 
está escrito: “Notwithstanding such challenges, a significant body of literature tends 
to suggest that firearm availability predominantly represents a risk factor rather than 
a protective factor for homicide. In particular, a number of quantitative studies tend 
towards demonstrating a firearm prevalence-homicide association. (…) analysis of 
data from 45 cities and urban areas located in developing countries or in countries 
in transition collected between 1996 and 2008 shows that gun availability (as asked 
about in victimization surveys) is significantly associated with rates of assault with 
firearms: the more individuals in possession of weapons, the more frequent armed 
assaults take place (similar associations were found between percentage of gun 
ownership and prevalence of assault, robbery and gun robbery rates). (…) At the very 
least, however, the relationship between gun availability and violent crime, including 
homicides, does appear to be something of a vicious circle.”64  Em estudos esta-
tísticos, a ressalva da impossibilidade em se estabelecer relação direta entre dois 
fenômenos complexos (homicídios e circulação de armas, por exemplo) não impe-

63. http://www.ssp.sp.gov.br/novaestatistica/Trimestrais.aspx
64. http://goo.gl/QWYJ37

TAXA DE MORTES POR AGRESSÃO POR ARMA 
DE FOGO NO BRASIL (1993-2012)
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de a compreensão de que uma miríade 
de dados diversos apontam para con-
clusões semelhantes, como faz o texto 
quando afirma que a disponibilidade de 
armas é significativamente associada 
às taxas de agressão por armas de fogo. 

Em 17 de março de 2015, foi constituída 
comissão especial na Câmara dos Depu-
tados para analisar o PL nº 3.722/2012. 
A indústria nacional de armas e muni-
ções continuou demonstrando a rele-
vância que associa a este debate, tendo 
financiado as campanhas, em 2010 ou 
em 2014, de 20% dos 54 deputados que 
integram esta comissão, cujo presidente 
escolhido foi o deputado Marcos Montes, 
que havia recebido, nas eleições de 2010 
e 2014, R$ 70 mil das empresas Forjas 
Taurus e CBC, ambas controladas por 
esta última, de forma que a comissão 
especial apresentou uma composição 
extremamente desfavorável ao arquiva-
mento do referido projeto de lei, confor-
me demonstrado no quadro abaixo.
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65. Atualmente filiado ao PP.
66. Atualmente filiado ao PR.
67. Atualmente filiado ao PDT
68. Atualmente filiado ao DEM.
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69. Atualmente filiado ao PV.
70. Fora do exercício do mandato.
71. Atualmente filiado ao PTN.
72. À época da composição da comissão especial, era filiado ao PSB.



43O PAPEL DO LEGISLATIVO NA SEGURANÇA PÚBLICA

Durante os seis meses de trabalho desta comissão especial, até a apresentação da 
primeira versão do substitutivo ao PL no 3.722/2012 pelo relator Deputado Laudívio 
Carvalho (PMDB/ MG), em 10/09/2015, sete audiências públicas foram realizadas na 
Câmara dos Deputados73 e treze seminários regionais foram realizados em diversos 
pontos do país.74

Estes debates foram marcados muitas vezes por uma truculência que não deveria 
ter lugar na Câmara dos Deputados. Na audiência de 18 de junho, por exemplo, o 
deputado Alberto Fraga (DEM-DF), presidente da Frente Parlamentar de Segurança 
Pública, interrompeu a fala da fundadora do Comitê Nacional de Vítimas da Violência, 
Valeria Velasco, que teve seu filho assassinado em 1993, para dizer que caso esti-
vesse armado à época do fato, seu filho ainda estaria vivo, ao que Valéria respondeu 
ser absurdo considerar que um jovem de 16 anos, idade que tinha quando foi morto, 
andasse armado.75  É um exemplo inequívoco, ao nosso ver, de como interesses po-
líticos (lembrando que Fraga recebeu doações da indústria de armas) fazem crer a 
parlamentares que podem desrespeitar cidadãos que foram convidados pela Câmara 
para debater determinado assunto, o que fazem pelo interesse que têm sobre o tema. 
Para dizer o mínimo, é lamentável que uma mãe que perdeu seu filho ouça isso no 
parlamento.

Durante a análise do projeto pela comissão especial, houve intensa mobilização da 
sociedade civil. Uma carta aberta, subscrita por entidades como o Instituto Sou da 
Paz, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Viva Rio, Instituto Igarapé, IPEA, Asso-
ciação Juízes pela Democracia, Conselho Federal de Psicologia, Associação Nacio-
nal dos Praças (ANASPRA), entre outras, além de gestores da segurança pública, 
como o Secretário do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame e Fernando Grella 
Vieira, ex-secretário de São Paulo, por exemplo, e homens públicos como o ex-
-Presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-Ministro da Educação, José Janine 
Ribeiro, além de dezenas de especialistas e pesquisadores da área, foi enviada ao 
presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e ao presidente da comissão 
especial, deputado Marcos Montes, se manifestando contrários ao PL 3.722/201276. 
Ainda, a tramitação do PL 3722/2012 fez surgir a Frente Parlamentar pelo Controle 
de Armas, pela Vida e pela Paz, presidida pelo deputado Raul Jungmann (PPS/PE)77, 
antigo defensor de políticas de controle de armas, e composta por 266 deputados78.

Outras importantes organizações da sociedade também declararam seu repúdio à 
proposta, tais como a CNBB, a OAB, a FENEME, a UNE, a CONIC e a Visão Mundial 

e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 20 de agosto de 2015, representantes 
de algumas entidades se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados e en-
tregaram ao deputado Eduardo Cunha uma nota técnica, redigida pelo Instituto Sou 
da Paz, Viva Rio e Instituto Igarapé, que explicitava os efeitos negativos que seriam 
trazidos caso a proposta prospere, ao mesmo tempo em que oferecia subsídios para o 
aperfeiçoamento da legislação nacional de controle de armas e munições79. Estes es-
forços foram somados aos de lideranças religiosas, a exemplo do Pastor Silas Malafaia 
e de Dom Leonardo Steiner, e políticas, como a candidata à Presidência da República 
em 2014, Marina Silva. 

Este esforço não impediu o deputado Laudívio Carvalho de apresentar em 10/09/2015, 
seu parecer favorável à aprovação do PL 3722/2012, e de seus 47 projetos apensa-
dos, na forma de um substitutivo. Desde a primeira versão apresentada pelo relator, 
oito versões distintas do substitutivo foram produzidas. As principais alterações entre 
estas versões se relacionavam às possibilidades de importação de arma de fogo, sen-
do que as primeiras versões do substitutivo apresentado eram mais flexíveis quanto 
às possibilidades de importação. Atribui-se estas diferentes versões apresentadas à 
pressão exercida pela indústria nacional de armas, com vistas a que o texto final con-
templasse alguma forma de proteção a estas empresas, frente à possibilidade mais 
ampla de importação de armamentos.

Em seu parecer, o deputado Laudívio Carvalho também se vale de análises rasas, em 
que não são apresentados estudos, se restringindo à opinião do relator. Abaixo, desta-
camos alguns trechos:

“Há estatísticas produzidas, sabe-se lá como, dizendo que aqueles que re-
agem a assalto tem aumentada, consideravelmente, a chance de ser viti-
mado. Não se nega essa possibilidade diante do fator surpresa, mas esse 
discurso pacifista fracassou diante dos crimes que aumentaram, considera-
velmente, após a edição do Estatuto do Desarmamento.”

Esta afirmação representa um posicionamento comum durante a discussão do PL 
3722/2012: pesquisas acadêmicas, revisadas por pares e publicadas em revistas cien-
tíficas são colocadas no mesmo plano de opiniões de “especialistas” cuja produção 
acadêmica é inexistente. Sem dúvida a sociedade é muito mais complexa do que po-
dem representar estudos científicos, e o debate político nunca será lastreado exclu-
sivamente em aspectos técnicos. Mas daí a justificar um posicionamento sobre tema 
tão relevante admitindo-se que, ainda que os estudos produzidos “sabe-se lá como” 
estejam corretos, o “discurso pacifista fracassou”, nos parece muito aquém do rigor 
que o debate merece. Por fim, já demonstramos aqui que os crimes não aumentaram 
consideravelmente após o Estatuto do Desarmamento. Quanto às mortes causadas 
por armas de fogo, encontram-se estáveis desde aprovação da lei nº 10.826/2003.

73. http://goo.gl/xunmvd
74. http://goo.gl/O4fMgw
75. http://goo.gl/Mz69nq
76. http://goo.gl/dK9D5l
77. Fora do exercício do mandato
78. http://goo.gl/z6cnRu
79. http://goo.gl/d6TnvT
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“Na relação custo-benefício, que os marginais conhecem muito bem, os cri-
mes se tornaram mais intensos e cruéis diante de uma sociedade sabida-
mente desarmada, acoelhada e refém dos delinquentes, que passaram a ser 
protegidos por uma lei que a eles permite tudo, aos cidadãos de bem, nada.”

Em que pese o neologismo, a visão de mundo “marginais versus cidadão de bem”, tão 
em voga atualmente, é especialmente grave quando adotada como discurso corrente 
no Poder Legislativo, cujos detentores de mandato popular deveriam ter claro que o 
“caput” do art. 5º da CF/1988 determina a igualdade de todos perante a lei, de forma 
que legislar de acordo com a noção óbvia de que criminosos agem na ilegalidade é uma 
aberração que ultrapassa o pleonasmo.

“Viva a paz para quem? Uma paz unilateral, na qual a cidadania é desarmada 
para que os bandidos possam agir “em paz”?”

Este trecho nos parece transparecer a noção subjacente do ímpeto justiceiro que mo-
tiva a flexibilização da política nacional de controle de armas de fogo, o que não está 
a altura do desafio humano que as mortes por armas de fogo no Brasil representam.

“É como sucessivos governos, incapazes de prover a segurança pessoal e 
patrimonial dos homens de bem, tivessem feito um pacto com a criminali-
dade, em uma estranha e inexplicável associação, para tirar dos cidadãos o 
último recurso para sua defesa pessoal e patrimonial, a arma de fogo.”

Além de se justificar a defesa do patrimônio à bala, conceito claramente inconstitucio-
nal na medida em que a CF/1988 eleva a dignidade da pessoa humana a fundamento da 
República, o que não faz com a noção de patrimônio, depreende-se da afirmação um 
movimento conspiratório entre governos e a criminalidade, em prejuízo do tal “homem 
de bem”, que por definição constitucional, são todos, até que descumpram a lei.

“Não adianta chamar a polícia depois do assalto, do homicídio, do estupro. O 
crime já foi cometido e quase nunca será esclarecido.” 

Aqui um exemplo reformulado do argumento já tratado acima, em outra formulação: 
“como nada mais funciona, que se matem”.

A votação do relatório e do substitutivo apresentado pelo deputado Laudívio Carvalho 
ocorreu em 27 de outubro e, como esperado, foi aprovado por 19 votos a favor e 8 votos 
contrários, condizente com a expectativa, considerando-se a composição da comissão 
especial. O texto está pronto para a pauta no plenário da Câmara dos Deputados. 

Concluímos a análise da tramitação do PL 3722/2012 destacando a atuação parla-
mentar dos deputados Alice Portugal (PCdoB/BA), Luiz Couto (PT/PB), Paulão (PT/
AL), Paulo Teixeira (PT/SP), Sóstenes Cavalcante (PSD/RJ), Flavinho (PSB/SP), Men-
des Thame (PSDB/SP), Marcus Pestana (PSDB/MG), Daniel Coelho (PSDB/PE), Sar-
ney Filho (PV/MA), Subtenente Gonzaga (PDT/MG), Glauber Braga (PSOL/RJ) e Ivan 
Valente (PSOL/SP), além do presidente da Frente Parlamentar pelo Controle de Ar-
mas, Raul Jungmann. Todos atuaram na defesa da política nacional de controle de 
armas e por isso merecem o reconhecimento. No outro lado do espectro, chamamos 
a atenção para a fala do deputado João Rodrigues (PSD/SC), que na data da votação 
do parecer do deputado Laudívio Carvalho, afirmou: “sabendo que o cidadão de bem 
estará armado, alguns bandidos serão eliminados, e é bom que se faça uma lim-
peza, é bom que se faça uma faxina, porque chega de morrer, chega de eliminar 
cidadão de bem.”80 . Este deputado foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 
4ª Região a cinco anos de prisão por fraude em processo licitatório quando era pre-
feito do município de Pinhalzinho (SC). Ele recorre da condenação ao STF81. Em que 
pese o necessário respeito à presunção de inocência do parlamentar, mais uma vez o 
conceito de “cidadão de bem” vem causar supresa ao observador mais atento.

PEC 430/2009 - REFORMA DO MODELO DE POLÍCIA - DEPUTA-
DO CELSO RUSSOMANNO (PRB/SP)

A PEC 430/2009 propõe a alteração do modelo de polícia atualmente vigente, con-
forme disposto no art. 144 da CF/1988, de ciclo duplo, para polícias únicas, civis e 
estaduais, que atuam em regime de ciclo completo, ou seja, são responsáveis tanto 
pelo patrulhamento e preservação da ordem pública quanto pelas investigações cri-
minais em sede de polícia judiciária. Também busca alterar o Conselho Nacional de 
Segurança Pública (CONASP), hoje regulamentado em decreto, em prejuízo da parti-
cipação da sociedade civil neste conselho. A proposta prevê atos transitórios em que 
os efetivos atualmente em serviço possam ser incorporados à nova polícia, em tese 
sem prejuízo de vencimentos ou funcional. A esta proposta estão apensados outras 
seis propostas de emenda à Constituição que também versam sobre a reforma do 
modelo constitucional de policiamento. A PEC 430/2009, a exemplo dos outros proje-
tos legislativos estudados aqui, também não traz dados objetivos na justificativa que 
acompanha a proposta, limitando-se à percepção do autor do projeto sobre o estado 
da segurança pública e à comum embora paradoxal noção de “cidadão de bem”, cujo 
verdadeiro significado resta nebuloso, para não dizer inconstitucional. No início, Cel-
so Russomanno afirma: “A população do nosso País vem sofrendo com a crescente 
criminalidade e com a organização dos criminosos. A intensificação dos delitos e a 
organização dos criminosos, diante do falido sistema de segurança pública vigente, 
encontram a necessária guarida para continuar assolando as pessoas de bem que 
vivem nesta Nação”. 80. http://goo.gl/H4EM47

81. http://goo.gl/G7uFGH
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eficiência investigativa. Por outro lado, policiais militares, com algumas diferenças en-
tre oficiais e praças, e até investigadores civis de polícia, cada qual da sua forma, ten-
dem a ser mais fatoráveis a alterações no modelo.

De toda forma, o que se observou ao longo do debate sobre o tema em 2015 é um for-
tíssimo componente corporativista na discussão, com momentos de tensão importan-
tes, como por exemplo quando da realização do seminário na cidade de São Paulo, em 
09/10/2015. O evento, que contou com a participação de representante do Instituto Sou 
da Paz, foi marcado por provocações entre policiais militares e civis. A própria disposi-
ção da audiência demonstrava a clivagem que imperava entre os segmentos.

Em 11 de dezembro de 2015, o deputado Raul Jungmann apresentou parecer votando 
pela admissibilidade da PEC 430/2009, da PEC 432/2009, da PEC 423/2014, da PEC 
89/2015, da PEC 127/2015, da PEC 321/2013 e da PEC 431/2014, apensadas. O relatório 
ainda não foi apreciado pela CCJ da Câmara dos Deputados. 

Logo no início da sessão legislativa de 2015, em 6 de fevereiro, a PEC nº 430/2009 é 
desarquivada e passa a tramitar na CCJ da Câmara dos Deputados. Inicialmente, o 
deputado Capitão Augusto (PR/SP), notório por frequentar a Câmara com a farda da 
polícia militar do Estado de São Paulo, foi designado relator e apresentou se relatório 
final na CCJ em 21/05/2015. Tratando-se de tema tão polêmico às corporações po-
liciais atualmente existentes por força constitucional, era realmente difícil imaginar 
que um parlamentar associado à polícia militar tivesse condições de relatar matéria 
tão controversa, diretamente relacionada à instituição que representa. Em seu pare-
cer, o deputado Capitão Augusto vota pela admissibilidade das Propostas de Emenda 
à Constituição de nºs 321, de 2013, 423 de 2014 e 431 de 2014, e pela inadmissibilida-
de das Propostas de Emenda à Constituição nºs 430, de 2009 e 432 de 2009, justifican-
do seu voto, em síntese, pela necessidade de respeito ao pacto federativo, na medida 
em que as propostas inadmissíveis segundo sua interpretação estariam violando as 
competências dos Estados, ainda que em sede constitucional. As que considera ad-
missíveis são justamente aquelas que não propõem a unificação das polícias e nem a 
extinção das atuais polícias civis e militares. De toda forma, em 11/06/2015, o depu-
tado Raul Jungmann é designado o novo relator da matéria na CCJ. O relator propôs 
a realização de seminários para discussão da proposta em diversas regiões do país. 
Desta forma, 12 seminários foram realizados, reunindo profissionais das polícias, 
acadêmicos, representantes da sociedade civil e juristas, entre outros82.

De forma geral, as propostas debatidas sob a égide da PEC 430/2009 podem ser di-
vididas em dois tipos: aquelas, a exemplo da proposta principal, que visam à união 
das polícias civis e militares, em nova instituição de caráter civil (PECs 430/2009, 
432/2009 e 423/2014), e aquelas que visam a outorgar o ciclo completo de policiamen-
to às duas instituições policiais dos estados já existentes (PECs  431/2014, 432/2014, 
89/2015 e PEC 127/2015). Percebe-se que as propostas, embora semelhantes, guar-
dam importante distância entre si. De um lado, propõe-se reformar completamente o 
modelo de policiamento, saindo de um modelo em que o ciclo incompleto da atividade 
policial é realizado por instituições estaduais distintas rumo à criação de polícias úni-
cas nos Estados. Por outro lado, vemos propostas que visam a manter a divisão entre 
polícias civis e militares, embora amalgamando as competências de ambas, para que 
façam mais ou menos a mesma coisa. 

A reforma do modelo de polícia é, antes de tudo, uma reforma no modelo de persecu-
ção criminal. Neste sentido, percebe-se que os delegados de polícia, sejam federais 
ou, especialmente, das polícias civis dos Estados, são contrários a qualquer mudan-
ça, na medida em que, pela legislação em vigor, são os presidentes dos inquéritos 
policiais, procedimentos judiciários que primam pelo formalismo em detrimento da 

82. http://goo.gl/m0afCJ
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ELABORAR PROPOSTA DE 
LEI ORGÂNICA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Em 11 de fevereiro de 2015, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, de-
cidiu criar uma comissão especial destinada a elaborar uma Lei Orgânica de Segurança 
Pública, cuja primeira reunião ocorreu em 25 de março daquele ano. Em teoria, a proposta 
vem suprimir lacuna histórica do legislador acerca da previsão contida no § 7º do art. 144 
da CF/1988, segundo o qual a “lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas ativida-
des.” Trata-se de omissão relativa ao campo da segurança costumeiramente denunciada 
frente a outros direitos sociais que foram objeto de regulamentação infraconstitucional, 
como é o caso do Sistema Único de Saúde, cuja previsão constitucional do art. 196 foi regu-
lamentada pela lei nº 8.080/1990 e o Sistema Único de Assistência Social, regulamentado 
pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS - Lei nº 8.747/1993).

Em consulta83 apresentada à comissão em 19 de agosto de 2015, o consultor legislativo 
Eduardo Pinheiro Granzotto da Silva define o escopo de uma lei orgânica da segurança 
pública da seguinte forma:

“Lei destinada a estabelecer diretrizes gerais e princípios fundamentais 
para organização e funcionamento de todos os agentes envolvidos com Se-
gurança Pública, a qual, sendo responsabilidade e dever de todos, deve so-
mar esforços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
em uma abordagem multidisciplinar e sistêmica, priorizando a vida e bus-
cando a atuação conjunta e coordenada de todos, com o objetivo de garantir 
a eficiência das atividades desenvolvidas.”

Ao longo do ano, esta comissão teve repetidos momentos de inatividade. Os relatórios 
parciais produzidos versaram sobre o Sistema Único de Segurança (SUSP), a cargo do 
deputado Major Olimpio; a Policia Militar e o Corpo de Bombeiros, a cargo do deputado 
Alberto Fraga; a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, a cargo do deputado 
Eduardo Bolsonaro; e os Agentes Penitenciários, a cargo do deputado Ronaldo Mar-
tins. Os relatórios parciais sobre Guardas Municipais, a cargo do deputado Lincoln Por-
tela (PR/MG) e o da Polícia Civil, a cargo do deputado João Campos (PSDB/GO) ainda 
não foram apresentados. Uma minuta do texto geral da Lei foi apresentada pelo relator 
deputado Ronaldo Benedet (PMDB/SC). Os relatórios parciais apresentados inovam 
em muito pouco, e são apresentados de um ponto de vista absolutamente corpora-
tivo, em que cada parlamentar organiza a instituição da segurança pública à qual é 

vinculado. O texto geral, que deve servir para organizar os diferentes relatórios par-
ciais, propõe a criação do Sistema Nacional de Segurança Pública, dos Conselhos de 
Segurança Pública, que contariam com a participação da sociedade civil e também 
propõe a criação de outros sistemas como o Sistema Integrado De Educação e Valori-
zação Profissional, para formação e valorização profissional, e o Sistema Nacional de 
Acompanhamento e Avaliação das Políticas de Segurança Pública. Também define 
princípios e diretrizes da política de segurança pública.

Primeiramente, deve-se considerar que há um desafio relevante a ser enfrentado 
neste debate no que se refere às competências legislativas outorgadas aos poderes 
e aos entes federados quanto aos órgãos listados nos incisos do art. 144 do texto 
constitucional. A interpretação combinada dos arts. 22, XXI; 24, XVI; e 144, §7º da 
CF/1988 limita a possibilidade de se legislar sobre os órgãos de segurança às formas 
de organização corporativa (exclusiva da União para polícias militares, concorrente 
com os Estados para as civis). Quanto à alteração do modelo de policiamento, como 
vimos a partir da discussão da PEC 430/2009, ela não pode ocorrer senão por alte-
ração constitucional. Além disso, a divisão das sub-relatorias entre parlamentares 
oriundos das carreiras policiais sob análise gerou um movimento dissociativo e cor-
porativista, que possivelmente levará ao fracasso dos trabalhos da comissão.

É exemplo desses problemas a dificuldade experimentada pelo colegiado em realizar 
suas reuniões, além do fato de que dois relatórios parciais não foram apresentados 
(Polícia Civil e Guardas Municipais). Em 5 de novembro, os próprios parlamentares 
membros do colegiado demonstraram a descrença: “eu não acredito numa lei orgânica 
geral para os órgãos de segurança pública”, afirmou Alberto Fraga, responsável pelo 
sub-relatório da Polícia Militar e Bombeiros Militares. Já o presidente da Associação 
Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Marcos Leôncio Ribeiro, disse: “há 
uma inconsistência técnica nessa estratégia administrativa, até porque é de conheci-
mento desta Casa a existência de uma comissão especial que trata especificamente da 
Lei Orgânica da Polícia Federal e nem poderia ser diferente, porque uma lei orgânica 
de um órgão federal não pode ser sugestão parlamentar. É absolutamente inconsis-
tente nós tratarmos nesta comissão especial de um assunto que já é objeto de outra 
comissão especial, criada para isso”. Para sintetizar, o parlamentar responsável pelo 
sub-relatório sobre o Sistema Único de Segurança Pública, Major Olimpio, fulminou: 
“não vejo a menor chance de prosperar, através dessa comissão especial, a elabo-
ração de uma lei orgânica da segurança pública que possa englobar as demais leis 
orgânicas”84. 

Considerando o entendimento dos deputados, o § 7º do art. 144 da CF/1988 continu-
ará aguardando o momento de sua regulamentação, assim como a proposta de uma 
concepção orgânica ao nosso modelo de segurança pública.

83. http://goo.gl/Q6wFL1
84. http://goo.gl/4aPBhH
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