
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 da Câmara dos Deputados; 

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

O PAPEL DO LEGISLATIVO 
NA SEGURANÇA PÚBLICA 
ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL EM 2015

A principal expressão do Estado Democrático de Direito se realiza a partir do processo legislativo, mas o Congresso 

Nacional brasileiro, bicameral, tem visto seu protagonismo oscilar desde a redemocratização. É pressionado pelo 

Poder Executivo e suas Medidas Provisórias e outras vezes pelo Supremo Tribunal Federal, que nos últimos anos 

tem manifestado interpretações constitucionais que – ao preencher lacunas legislativas relacionadas a direitos 

fundamentais – acabam por promover inovações normativas.

Mas é o Congresso Nacional que simboliza o cerne da democracia representativa, e o aprimoramento do processo 

legislativo conduzido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal é essencial para a consolidação do Estado 

Democrático vigente desde 1988. O Instituto Sou da Paz acompanha de perto a rotina do Congresso Nacional, pois 

é impossível dissociar o processo legislativo da melhoria da segurança pública e da justiça criminal que toda a 

população brasileira almeja.

Dando sequência a duas publicações anteriores que investigaram a atuação da Comissão de Segurança Pública e 

Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados em 20131 e um estudo publicado em 2014 que analisou 

as normas de segurança pública e justiça criminal produzidas e sancionadas durante a 54ª legislatura (2011-

-2014)2, agora ampliamos a análise  sobre os trabalhos desenvolvidos pelas duas casas que compõem o Congresso 

Nacional no ano de 2015. 

O estudo está organizado em duas seções e estudos de caso anexos. A primeira seção, Caracterização do processo 

legislativo em matéria de segurança pública e justiça criminal, é composta dos seguintes itens:

A segunda seção intitulada Análise do processo legislativo em matéria de segurança pública e justiça criminal 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 em que analisa-

mos a qualidade do debate realizado, especialmente em relação às motivações dos autores e dos relatores dos 

projetos legislativos. Identificamos que a qualidade dos argumentos é baixa e que a produção legislativa, nos casos 

selecionados, não leva em conta as evidências técnicas já consolidadas na área.  

1. http://goo.gl/Q443JN
2. http://goo.gl/mdtCc5



A pergunta subjacente a todo o trabalho é como o Poder 

Legislativo estrutura a política criminal no país, espe-

cialmente a partir do confronto entre princípios penais 

de inspiração liberal, ancorados nos direitos humanos, 

versus uma política mais violenta, organizadora de um 

projeto de defesa social que opõe “cidadãos de bem” e 

“marginais”. 

Vejamos os principais resultados.

Em 2015, 4.262 projetos de lei foram apresentados 

pelos parlamentares, muitos dos quais redundantes 

(pela matéria já ser objeto de outra proposta em  trâmi-

te na casa) e outros tantos que acabam arquivados ou 

retirados. Entre estas propostas, identificamos 731 

projetos de lei que guardam relação com temas de 

segurança pública ou justiça criminal. Quanto às 

Propostas de Emenda à Constituição, foram apresenta-

das 185 PECs na Câmara dos Deputados em 2015. 

Sobre os temas de Justiça Criminal e Segurança Públi-

ca, foram 30 propostas. 

Pode-se perceber que os dois objetivos mais recorrentes nas proposições legislativas dos deputados federais se 

referem à criminalização de uma nova conduta (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). Fica claro que, na opinião dos parlamentares, a segurança pública deve ser tratada na 

dimensão eminentemente penal. Outro tema com significativa prevalência, na mesma proporção da execução penal, é 

o relativo 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. 
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No Senado Federal, foram apresentados 798 projetos de 

lei em 2015, sendo que destes, 123 são relacionados à 

segurança pública e à justiça criminal. Quanto às PECs, 

em 2015 foram apresentados 167 propostas de emenda à 

Constituição, mas apenas 4 propostas foram identifica-

das como relacionadas à segurança pública. Semelhante-

mente ao  observado na Câmara dos Deputados, há aque-

les senadores que concentram a atuação legislativa no 

tema: 13,6% dos senadores foram responsáveis pela 

elaboração de 60,9% dos projetos na área.

Outros onze (18%) tratam de propostas de organização 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.

Também há um achado interessante a respeito dos autores dos projetos, que são extremamente concentrados. Dos 731 

projetos de lei sobre segurança pública apresentados em 2015, 313 são de autoria de apenas 20 deputados, ou seja, 

3,9% dos deputados federais são responsáveis por mais de 42% dos projetos que tratam de segurança pública. Entre os 

5 deputados que mais apresentaram projetos de lei relacionados ao tema, apenas um não é oriundo de carreiras 

policiais, o que ajuda a explicar o alto teor corporativo de muitas propostas. 
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Em relação ao perfil parlamentar mais associado ao debate da segurança pública, identificamos um fenômeno recente 

da representatividade política nacional: o contínuo crescimento de parlamentares – especialmente na Câmara dos 

Deputados – ligados às carreiras policiais e às forças armadas. O gráfico abaixo mostra a evolução de deputados fede-

rais eleitos nos últimos quatro pleitos cuja profissão de origem está associada às forças de segurança.3

MATÉRIAS TRATADAS NAS LEIS APROVADAS EM 2015
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3. As profissões dos parlamentares eleitos foram extraídas das publicações “Radiografia do novo congresso”, publicadas pelo Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), acessíveis em http://goo.gl/Rwo0pU

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.



Também é interessante notar que entre os 19 deputados federais eleitos com origem profissional nas forças de segu-

rança, 9 se 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. Vários destes deputados 

federais, inclusive, são candidatos nas eleições municipais de 2016.

Muitos desses deputados 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 amplamente apoiada na criminalização de condutas, aumento de 

penas e corporativismo policial, em detrimento de uma maior integração entre as forças de segurança. Ademais, sendo 

a segurança pública uma dimensão fundamental do Estado Democrático de Direito, entendemos que o debate sobre o 

tema deveria ser mais amplo, incorporando anseios e preocupações das mais diversas categorias profissionais e 

sociais. Obviamente que os parlamentares oriundos de carreiras policiais detêm experiência no tema e sua participa-

ção no processo político representativo é necessária. Entretanto, a monopolização do tema de forma quase exclusiva 

por policiais tende a 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.

A burocracia penal do Estado não pode ser um dos pilares organizacionais da construção 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 supremo da dignidade da pessoa humana.

Conheça a pesquisa completa em www.soudapaz.org 
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