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RESUMO 

Esta dissertação busca entender como os grupos de interesses têm participado da 

dinâmica legislativa de produção de políticas públicas na Comissão de Segurança Pública 

e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO), pertencente à Câmara dos Deputados, no 

período de 2002 - 2014. Foi criada em 2002 e seu objetivo é institucionalizar o 

planejamento de políticas na área da Segurança Pública, tendo como produto Leis, 

políticas e regulamentações em nível federal. A partir da análise documental das Notas 

Taquigráficas das atividades da Comissão, foi possível construir um conjunto de 

argumentos que demonstram o funcionamento da Comissão, suas atribuições, natureza e 

organização de seus trabalhos. Disto, o estudo das reuniões taquigrafadas apontaram para 

achados que sustentam os seguintes argumento: o de uma Comissão com perfil 

conservador, onde um grande número de reuniões tem a presença de membros religiosos 

e de partidos políticos que se encontram no espectro ideológico político-partidário 

historicamente convencionado de direita; onde as Audiências Públicas pouco contribuem 

para a percepção da ação dos grupos de interesse; uma Comissão que ainda enfrenta 

dificuldades nas questões da subordinação das polícias, cristalizando velhas e criando 

novos conflitos gerenciais destas, assim como de suas atribuições e, por fim; de que a 

questão da prerrogativa constitucional dos atores que participam de seus trabalhos levam 

à não-decisões do ponto de vista das atribuições constitucionais, regimentais, legislativas 

e federativas da Comissão. 
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INTRODUÇÃO 

Esta dissertação busca entender um aspecto fundamental do processo de tomada 

de decisão e de desenho de políticas no âmbito das Comissões Permanentes de Trabalho 

do Poder Legislativo brasileiro. O aspecto escolhido é a ação de grupos de interesse na 

formulação de políticas de Segurança Pública e o locus dessa ação é o interior da 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO), 

pertencente à Câmara dos deputados, no período de 2002 - 2014. 

O objetivo é compreender como esses grupos agem na tentativa de influenciar a 

formulação de políticas de Segurança Pública e garantir a inclusão ou manutenção de seus 

interesses no âmbito desse fórum de deliberação. Para isto, o trabalho busca respostas 

para a seguinte questão: como os grupos de interesses têm participado da dinâmica 

legislativa de produção de políticas públicas na Comissão? 

Antes de mais nada, esta dissertação têm um caráter experimental. O objeto 

proposto tem características que produzem constrangimentos à análise e igualmente à 

literatura na qual busca-se apoio para criar argumentos que a tangencie. A busca pelos 

limites analíticos fornecidos pelo estudo da ação de grupos de interesse se encerra no 

lobby e que possui limitações para o caso brasileiro, desde que esta forma de defesa de 

interesses não é circunscrita por leis nem por regras institucionais que delimite sua 

prática. 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado é responsável 

pela discussão de Projetos de Lei delegados pelo Executivo e pela elaboração de Leis e 

de políticas em nível federal na área da segurança pública, compondo assim um primeiro 

elemento justificativo de tê-la como central nesta pesquisa. Adotar esta ótica para a 

perspectiva dos estudos legislativos é essencial, desde que a formulação de projetos de 

políticas na área de segurança pública não se furta a toda dinâmica inerente ao 

planejamento, ao desenho de políticas e aos embates dos trabalhos legislativos e, 

especificamente, da difícil detecção da influência da ação de grupos de interesse nesse 

âmbito. 

A partir do entendimento do conteúdo das discussões no interior da Comissão, da 

construção de sua agenda, da definição de suas competências e das atribuições dos seus 

membros, é possível construir argumentos que expliquem como agem determinados 
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grupos na defesa de seus interesses e com quais ferramentas eles buscam influenciar na 

construção de políticas. A base da discussão são temas que tangenciam os segmentos da 

sociedade aos quais esses grupos representam, seja para apoiar uma demanda, para 

suprimi-la, para retirá-la da pauta, para colocar na pauta temas que visem o desgaste de 

determinadas questões, ainda que não haja interesse em sua aprovação nem em sua 

rejeição (esvaziamento de conflitos) ou para influenciar vetos em determinados pontos de 

seus Projetos de Lei e Pareceres. 

A defesa legítima de interesses de maneira institucionalizada no processo 

decisório que acontece no seio da Comissão e todos os atrelamentos aos quais estão 

intimamente ligados os propositores, as ideologias dos partidos, as coalizões e alianças 

partidárias e o momento político também compõem as variáveis que influenciam no corpo 

das proposições dos Projetos de Lei e das políticas resultantes dos trabalhos da Comissão. 

Dito de outra forma, a estrutura institucional, o jogo político, as regras que definem a 

margem de ação dos atores e a natureza da política, bem como a dinâmica de relações e 

inter-relações entre elas, os agentes e as maneiras pelas quais elas reverberam sobre seus 

processos, resultados e impactos, impõem-se como categorias relevantes para a análise1. 

A constitucional estadualização do planejamento e da organização das políticas 

de segurança pública tem sido influenciada pela atuação cada vez mais presente da esfera 

federal na política dos entes subnacionais. A atuação do Executivo e – nosso maior 

interesse – do Legislativo no âmbito nacional tem tomado contornos representativos a 

partir da segunda metade da década de 90. Desde então, é possível perceber que as 

trajetórias institucionais percorridas pelo Senado e pela Câmara ao longo da segunda 

metade da referida década, entrando pelos anos 2000 e seguintes, apresentam-se como 

um cenário de importantes avanços e de mudanças de papéis históricos dessas duas 

instituições do ponto de vista das políticas de segurança. 

                                                           
1 A literatura inglesa recupera estes aspectos pelas categorias polity, politc e policy. A primeira refere-se à 

estrutura do jogo, ou seja, quem dita as regras do jogo. As regras pelas quais o jogo é jogado fazem a 

diferença e influenciam no resultado final. Já ‘politics’ é o jogo propriamente dito, a dinâmica entre os 

jogadores no processo, enquanto ‘policy’ são as políticas, os resultados do jogo. Sabe-se também que entre 

a politics e a policy há uma relação de mútua influência (FREY, K. Políticas Públicas: um debate conceitual 

e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil. Revista Planejamento e Políticas 

Públicas (PPP), Brasil, n. 39, 2012). 
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A maneira como a segurança pública tem sido tratada pelo Congresso e as 

modificações de regras do jogo propostas ao longo período recortado são marcos 

importantes da iniciativa federal. A criação de uma Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP, 1997, antiga Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de 

Segurança Pública – SEPLANSEG), do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP, 

2007), do Sistema Nacional de Informações de Justiça e Segurança Pública (INFOSEG, 

2004), do Plano de Integração e Acompanhamento de Programas Sociais de Prevenção à 

Violência Urbana (PIAPS, 2000, como programa resultado do Plano Nacional de 

Segurança Pública – PNSP) e de uma Comissão na Câmara dos deputados dedicada a este 

tema (a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 2002) 

exemplificam uma preocupação crescente no traçado de estratégias, na criação de 

instituições que visem o combate integrado à evolução do crime e na construção de um 

corpo especializado (tanto burocrático quanto de políticos profissionais) para 

responsabilizarem-se pela coordenação e pelo desenho das políticas deste setor. 

Decerto que este problema de coordenação não era novo, entretanto, é a partir do 

meio do final da década de 80 que esta passa a ser relevante do ponto de vista da agenda 

dos governos, dado que a íntima ligação entre voto e pauta governamental tenha dado o 

tom da relevância que alcançou, tanto dentro dos planejamentos público quanto do ponto 

de vista da repercussão midiática. 

É claro que a construção de uma maior cooperação entre instituições não implica 

em um maior ativismo na área da Segurança Pública, mas sim que medidas e programas 

estão sendo criados e desenvolvidos para estar à frente da dinâmica social de conflitos 

que envolvem a o crime e a violência. Entretanto, é inegável que existiu nas décadas de 

2000 e de 2010 iniciativas em nível federal na construção de políticas e de instituições 

que visam discutir a Segurança Pública em nível Legislativo, criando Leis e integrando 

setores. 

Entendendo que os temas e propostas discutidas, aprovadas e sancionadas 

repercutem diretamente nas práticas e no comportamento social, bem como na forma 

estrutural e de ação das diversas instituições ligadas ao setor, é previsível que segmentos 

da sociedade que têm seus interesses colocados dessa maneira se organizem para tentar 

influenciar, de diversos modos, essas decisões políticas. A perspectiva de defesa legítima 

desses interesses e os dispositivos institucionais para acessá-los ressalta a importância do 
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debate - em uma perspectiva democrática - da ação dos diversos grupos sociais 

organizados para canalizarem seus esforços na defesa de seus interesses em nível federal, 

compondo um aspecto fundamental na relação Estado / sociedade. 

O aspecto estudado mostra uma dimensão até então pouco trabalhada no âmbito 

dos estudos legislativos brasileiros, que traz à tona a ação de grupos de interesse no 

contexto das Comissões de trabalho no Congresso, mais precisamente da CSPCCO, dado 

o perfil social das organizações para as quais ela direciona suas políticas públicas. O que 

existe na literatura nacional são, grosso modo, estudos da ação de grupos com enfoque 

nas alianças entre segmentos da sociedade civil na sua relação com os políticos 

profissionais e setores do Governo do ponto de vista do desenvolvimento econômico 

nacional e a outra parte dos estudos que buscam compreender a influência de setores civis 

e associações representantes da indústria na aliança com o governo2, levantando assim 

uma segunda justificativa de relevância para essa dissertação. 

Esse embate de interesses, alocados no interior dos trabalhos legiferantes da 

Comissão, compõem o quadro em que as ações que este trabalho busca explicar 

acontecem, moldados tanto de maneira constitucional quanto pelo Regimento Interno da 

Câmara dos deputados (RICD) e ainda por regras informais, mediada pelos atores-chave 

                                                           
2 DINIZ, Eli. Depois do Neoliberalismo: Rediscutindo a articulação Estado e Desenvolvimento no Novo 

Milênio. Ponto de Vista, v. 02, p. 02, 2008.; 

DRAIBE, Sonia. Rumos e metamorfoses: Estado e industrialização no Brasil 1930 – 1960. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2 Edição, 2004. 

GOUVÊA, Gilda P. Burocracia e elites burocráticas no Brasil. São Paulo: Paulicéia, 1994. 

LOUREIRO, Maria Rita. Democracia e políticas públicas: o papel da burocracia e dos partidos políticos. 

In: IPEA, Estado, instituições e democracias: democracia brasileira. Brasília, Projeto Perspectivas do 

desenvolvimento brasileiro. l. 9, v. 2, 2010. 

_______. Os economistas no governo: gestão econômica e democracia. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1997. 

_______. Formação das elites político-administrativas no Brasil: as instituições de pesquisa econômica 

aplicada. Revista do Serviço Público. Brasília, DF, v. 48, n. 2, p. 101-123, 1997. 

LOUREIRO, Maria Rita, OLIVIERI, Cecília; MARTES, A.C.B. Burocratas, partidos e grupos de interesse: 

as relações entre política e burocracia na literatura sobre o Brasil. In: LOUREIRO, Maria Rita; ABRUCIO, 

Fernando Luiz; PACHECO, Regina Silva. (Orgs.). Burocracia e política no Brasil: desafios para o estado 

democrático no século XXI. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 

MONTEIRO, Jorge V. Uma análise do processo decisório no setor público: o caso do conselho de 

desenvolvimento econômico. In: Pesquisa e planejamento econômico, 13 (1) abri. Rio de Janeiro, IPEA, 

1983. 

MONTEIRO, Jorge V.; CUNHA, Luiz R de A. Organização do planejamento econômico: o caso brasileiro. 

In: Pesquisa e planejamento econômico, v. 3 (4). Rio de Janeiro, IPEA. 1973. 

______. Alguns aspectos da evolução do planejamento econômico no Brasil. In: Pesquisa e planejamento 

econômico, v. 4 (1). Rio de Janeiro, IPEA. 1974. 

SCHNEIDER, Ben Ross. A conexão da carreira: uma análise comparativa de preferências e insulamento 

burocrático. In: Revista do Serviço Público, Ano 46, v. 119, n. 1, 1995. 

______. Burocracia pública e política industrial no Brasil. São Paulo, Sumaré, 1993. 
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da Comissão e entendida através do mapeamento dos trâmites dos projetos, suas 

porosidades e momentos em que é possível tentar influenciá-la. 

O primeiro capítulo desta dissertação versará sobre o arcabouço legislativo da 

CSPCCO, analisando sua natureza, seu histórico, seu desenho, as regras institucionais 

que constrangem seu funcionamento, a dinâmica interna dos seus trabalhos e seus 

membros componentes. Em seguida, será o espaço da discussão da metodologia utilizada 

para o tratamento dos dados, explicando quais as maneiras utilizadas para coletar, 

classificar e agrupá-los, suas fontes e apresentação. O terceiro capítulo mostrará a 

discussão dos achados e o capítulo final será a conclusão, onde os arrazoados explicativos 

tentarão retornar o tema central, dar um norte ao que foi dito e um fechamento, 

reconhecendo as limitações e contribuições desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 - SOBRE A CSPCCO 

 

1.1 Histórico, objetivo e natureza 

A CSPCCO foi criada pela Resolução nº 27 de 2002, editada pelo Poder 

Executivo, com o nome “Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado, Violência e Narcotráfico”, tendo sido retirado em 2004 os termos “Violência 

e Narcotráfico” do seu título via Resolução nº 20/04. Sendo assim, demarcada suas 

atribuições, contidas no Art. 32, inciso XVIII do Regimento Interno da Câmara dos 

deputados (RICD), o que também alterou o número original de membros de 35 para 18. 

Modernamente, vem sendo cunhada pela mídia comumente apenas como “Comissão de 

Segurança Pública” (CSP). 

Seu objetivo é institucionalizar a cobrança e desenvolvimento de planejamentos 

de políticas na área da Segurança Pública e combate a evolução do crime, fomentando 

debates com autoridades, especialistas do setor e grupos representativos da sociedade, 

tendo como produto Leis, políticas e regulamentações em nível federal (BRASIL, 2014). 

Ela surge como resultado e recomendação do fim dos trabalhos da extinta CPI do 

Narcotráfico, instituída via Requerimento de criação de Comissão Parlamentar de 

Inquérito Nº 1, de fevereiro de 1999, pelo então deputado Moroni Torgan e concluída em 

Dezembro de 2000, com um Relatório Final de 1.238 páginas e que indiciou 825 pessoas 

envolvidas em diversos crimes correlatos ao narcotráfico em todo território nacional e 

também no exterior. 

A Comissão emerge de um contexto de investigações, indiciamento e condenação 

em um assunto que repercutiu sobremaneira na mídia e na sociedade. Esta repercussão 

foi favorável para a decisão da criação de um órgão federal, abrangente e de coordenação 

que pudesse tornar aqueles debates mais frequentes e direcionados, de maneira a inserir 

na agenda do poder público um canal institucional entre o Estado e a sociedade. Além 

disso, esta instituição deveria ser diretamente responsável pela gestão de políticas 

públicas de segurança em nível federal, em conjunto com profissionais da área e 

representantes dos setores envolvidos, discutindo medidas e propondo políticas de 

maneira mais contínua ao longo do tempo, em um fluxo constante de planejamentos, 

deliberações e investigações. 
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A criação da CSPCCO também pode ser percebida na sua repercussão do ponto 

de vista orçamentário. Com recursos advindos de fundos federais, estes estabelecidos pela 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), foi necessário que o governo federal, em 25 de 

Julho 2002, através da Lei nº 10.524, editada pelo Executivo – Lei que define a natureza 

do orçamento anual, seus aspectos e elementos a serem contemplados - ampliasse o rol 

de abrangência do seu orçamento, inserindo a segurança pública como um dos itens a 

serem tratados como prioridade. 

Até então, a Lei 10.266, também editada pelo Executivo e que estabeleceu os 

parâmetros da LDO do ano anterior, de 24 de Julho de 2001, não continha em seu escopo 

a segurança pública. A saber, a LDO de 2001 estabeleceu, no Capítulo I de suas 

Disposições Preliminares, em seu Artigo 2º os seguintes elementos: I- consolidação da 

estabilidade econômica; II- crescimento econômico e desenvolvimento social; III- 

combate à pobreza e; IV- consolidação da democracia e dos direitos humanos. Já na citada 

LDO de 2002, foram inseridos, também no mesmo Artigo 2º, Capítulo I das Disposições 

Preliminares, mais dois itens: V- redução das desigualdades inter-regionais e, finalmente, 

o que importa para nós; VI- fortalecer a segurança pública nos Estados e Municípios. 

Portanto, é perceptível a primazia da iniciativa federal sobre a segurança pública também 

do ponto de vista da destinação de recursos e da priorização de uma parcela do seu 

orçamento para esse fim, dado que este tema entra na agenda de uma maneira concisa e 

com perspectivas de se tornar o centro de todo o debate institucional e de formulação de 

políticas no setor. 

A natureza da CSPCCO é assim caracterizada por um espaço político de 

deliberações legislativas sobre a segurança pública enquanto ambiente de construção de 

políticas e de criação de Projetos de Lei (quando emanadas dos próprios trabalhos da 

Comissão), debate e sanção das mesmas (quando emanadas do poder Executivo). A ela 

compete a elaboração de normas, Requerimento de Instauração de CPI’s e construção de 

políticas de enfrentamento aos diversos tipos de criminalidade. 

 

1.2 Dispositivos institucionais para a organização de seus trabalhos 

Para tal, utiliza-se de reuniões de trabalho que são, em sua definição, públicas, 

salvo deliberação em contrário (RICD, Seção VII, Art. 48), em que pesem depoimentos 
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que envolvam prudência com a gravidade sobre o que está sendo dito, informações 

confidenciais, reuniões de caráter reservado ou secretas, dado o sigilo necessário de seu 

conteúdo. Estas reuniões têm perfis organizacionais diferentes e se prestam a 

necessidades diferentes. São elas as Reuniões Deliberativas (ou Ordinária), relativas aos 

trâmites internos da Comissão, de ferramentas próprias da Administração Pública, como 

as Audiências Públicas e as Audiências Públicas Conjuntas com outras Comissões 

correlatas à agenda em questão e por eventos que busquem a interação entre profissionais 

da área e membros da Comissão de maneira temática e com um número maior de 

participantes, como os Seminários e Fóruns. 

A Reunião Deliberativa ou Ordinária é o momento em que os políticos 

profissionais membros da Comissão se reúnem para decidir sobre as pautas, as matérias 

em tramitação e sobre Pareceres dos Relatores de matérias. Geralmente, na reunião 

anterior (seja ela deliberativa ou não), fica estabelecida uma data para a próxima reunião 

onde serão tomadas decisões sobre o status de Projetos de Lei e sobre matérias em 

discussão na Comissão. As decisões referem-se à criação de subcomissões especiais, 

aprovação de matérias, rejeição de matérias, arquivamento de matérias, discussão e 

apreciação de matérias para veto total ou parcial do conjunto de seu conteúdo e aprovação 

ou rejeição de reformulações já vetadas anteriormente em outros projetos, mediante 

votação de itens da pauta. Essas votações são o principal objetivo da Reunião 

Deliberativa, visto que sua natureza é de tomada de decisão política sobre Projetos de Lei 

do ponto de vista de sua constitucionalidade, de sua exequibilidade, de sua coerência, do 

equilíbrio no atendimento aos diversos interesses que ela toca e nos desdobramentos de 

sua aprovação. 

Neste cenário, se destaca a figura do Relator da matéria, objeto de diversos estudos 

do ponto de vista do uso seletivo da capacidade informativa desse ator sobre as decisões 

da Comissão (SANTOS E ALMEIDA, 2005; MULLER, 2005; MULLER E 

MEIRELLES, 2014; DUTRA, 1990). Estes estudos compartilham a perspectiva analítica 

neo-institucional sob três vertentes: primeira, a informacional, no que tange o uso 

estratégico da informação para enviesar o resultado final de um projeto. Segunda, a 

distributivista, que enfoca os apoios (variável interna) e o voto ou eleição / reeleição 

(variável externa) e, por fim, a terceira perspectiva, a partidária, referente ao poder de 

influenciar de partidos, bancadas e de blocos, todas elas com foco nas regras do jogo que 

constrangem e definem o processo decisório. 
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Os referidos autores acentuam a centralidade da função do Relator nas Comissões, 

porém esta dissertação busca abranger um maior espectro de atores neste trabalho, 

entendendo o caráter singular das atribuições dos membros da Comissão e não restringir 

a apenas um ator, fugindo assim de explicações sobre o resultado final da tramitação de 

Projetos no interior da Comissão. Desta maneira, é ampliado o espectro de variáveis a 

serem consideradas, bem como as atribuições de outros membros que também possuem 

poder de veto no processo. 

Por sua vez, a Audiência Pública é ferramenta obrigatória da Administração 

Pública, estabelecida constitucionalmente no Artigo 58, § 2, inciso II e que subsidia o 

desempenho da função legislativa, engajando atores e grupos aos quais os temas 

debatidos e suas decisões impactem diretamente, buscando tanto a legitimidade 

democrática legislativa quanto a consideração das posições ideológicas e materiais dos 

envolvidos, dando sustentação às decisões que serão tomadas (BRASIL, 1988). A 

Audiência Pública é o instrumento que insere a participação oral de agentes no processo 

legislativo e não só meramente como expectadores (GORDILLO, 2013).  

Nas Audiências Públicas, o procedimento das reuniões da Comissão para a 

discussão de Projetos de Lei se dá pelo convite de pessoas com o status de depoentes ou 

de convidados – este último nem sempre correspondido, dado a grande quantidade de 

compromissos e agendas de reuniões nos quais estão sempre envolvidos – profissionais 

da área em questão e segmentos da sociedade em que os temas tangenciam seus interesses. 

Na reunião propriamente dita, é estabelecida a Ordem do Dia, onde os convidados 

são chamados para compor a Mesa, é dito o motivo / tema da reunião, o Projeto de Lei 

que fomentou a Audiência Pública e o autor, tanto do Projeto quanto do requerimento 

para a realização da Audiência. Os convidados / depoentes têm seu tempo de fala limitado 

por 20 minutos e não é incomum o uso de apresentações dinâmicas (slides) para a 

demonstração dos seus pontos de vistas, sustentados em dados e vídeos. 

As interpelações e requerimentos devem ser direcionados à Secretaria da Mesa 

para que, em ordem de petição, os membros da Comissão se manifestem, também por 

tempo limitado, assim que termine a participação do convidado, dando oportunidade a 

réplica para quem estava com a palavra. Nestes termos, decorrida a Audiência Pública, o 

Presidente da Comissão encerra os trabalhos, sugerindo que se tenha em mente o que foi 

discutido, os reflexos que podem ser levados para modificações ou de permanências do 
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conteúdo do Projeto de Lei ou Parecer que estava sendo inicialmente colocado em pauta, 

já em seguida definindo datas para a próxima reunião, seu tema e sua natureza. 

Já os Seminários e Fóruns são recursos utilizados para a discussão mais alongada, 

com um número maior de pessoas e com fins informacionais, sendo o evento e seus 

participantes requeridos por algum dos membros da Comissão. Os Fóruns e Seminários 

estudados tiveram sua duração de, no máximo, três dias por dois turnos (manhã e tarde). 

A diversidade de profissionais e de pessoas que são referência em suas áreas propõe um 

ambiente onde existe o fomento à discussão e a apresentação de um panorama do objeto 

em destaque por pessoas que dele possuem larga experiências ou ideias que, do ponto de 

vista das atividades legislativas, são relevantes à discussão. É também possível a 

participação do cidadão ordinário, tanto para expor questionamento quanto para participar 

ativamente das discussões. São eventos temáticos, mediados pelo Presidente da Comissão 

ou um dos seus substitutos (quando o primeiro não estiver presente) e os convidados 

dispõem de um tempo maior de fala do que nas Audiências Públicas, dividindo-se o tempo 

total do evento por turno pelo número de convidados do painel presentes. 

Os participantes desses eventos são, como deixa claro o então Presidente da 

Comissão deputado João Campos (PSDB/GO), na Nota Taquigráfica da Reunião 

Deliberativa de 07 de Março de 2007, “operadores da segurança pública”, convidados por 

serem especialistas nos assuntos debatidos e / ou membros das instituições envolvidas, 

como Policiais das mais diversas instâncias e patentes, Delegados, Juízes, representantes 

de Associações Profissionais, profissionais do Direito, representantes de instituições 

militares, representantes da indústria de armamentos e de outros segmentos da sociedade 

civil, como Pastorais católicas, grupos de auxílio à violência contra a mulher e à criança, 

ONGs, etc. 

Um último dispositivo a ser mencionado de participação da sociedade - ainda que 

não diretamente no interior das Comissões, muito menos da Comissão em foco - são os 

Projetos de Lei de Iniciativa Popular (BRASIL, op. cit.). Esta ferramenta, incorporada na 

agenda de debates da Constituição de 1988 visava, em parte, a descentralização das 

iniciativas legislativas e uma maior possibilidade de cidadãos comuns organizados 

poderem propor Projetos de Lei. Isso permitiu a abertura de um escopo maior de opções 

de origem de proposições, mesmo que, em sua esmagadora maioria, a centralização 

legislativa ainda seja por parte do Congresso e do Executivo, sendo o último alvo de 
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diversos e já clássicos estudos sobre delegação legislativa e sua alta taxa de produção de 

Leis. Este tópico é citado en passant nesta pesquisa por serem baixas a suas taxas de 

aprovação - apenas quatro foram aprovados de 1988 até hoje (BRASIL, 2013) - e por não 

terem relevância para o tema estudado - nenhuma na área de segurança pública. Até 

mesmo porque, segundo Artigo 24, Parágrafo II, Inciso c) do RICD, não compete às 

Comissões Permanentes a discussão de Projetos de Lei de Iniciativa Popular. 

 

1.3 Quantitativo das discussões legislativas no período 2002 - 2014 

Um aspecto legislativo importante sobre a CSPCCO, como mostra o Relatório 

Anual de Atividades do ano de 2002, foi a celebração de acordo tácito com relação aos 

Projetos de Lei (PL) sobre segurança pública que já tramitavam na Câmara no período 

anterior à sua criação. O então primeiro Presidente da Comissão, deputado Ronaldo 

Vasconcelos, em suas próprias palavras, deixa claro a estratégia adotada de somente 

apreciar os Projetos de Lei na área de segurança pública que foram criados após 20 de 

fevereiro de 2002, buscando celeridade nos trabalhos. Como exemplo, o Quadro 1 

“Projetos de lei no âmbito da CSPCCO por ano, quantidade e situação da tramitação”3 

mostra o quantitativo do volume destes Projetos do ponto de vista da produção legislativa 

nos anos anteriores e posteriores à criação da Comissão. 

O Quadro mostra o crescente número de proposições de na Comissão até 2006, 

onde estabilizam e permanecem acima da média anual até 2014, que é de 108 projetos. A 

crescente demanda da CSPCCO por regulações e discussões de Projetos de Lei reafirma 

sua posição como instituição responsável por este papel. O fato de desta quantidade de 

proposições serem de origem legislativa (e não emanadas do Executivo) ressaltam sua 

hegemonia legiferante no setor. 

 

                                                           
3 O quadro com os Projetos de Lei que têm por temática a segurança pública é composta por dados 

provenientes de Monografia de conclusão de curso apresentada pelo autor, então aluno de graduação, no 

Departamento de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia como atividade avaliativa obrigatória 

para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Sociais, trabalho este em que o objetivo era o mapeamento 

dos Projetos de Lei sobre segurança pública no Brasil no período 1988 – 2012, sob a orientação do Prof. 

Dr. Alvino Sanches (OLIVEIRA, 2013). A partir deste trabalho, foi possível a organização de um banco de 

dados em que foram levantados um total de 248 Projetos, dos quais 54 se inserem na lógica do quadro 

acima, ou seja, foram propostos e publicados no Diário Oficial da União até a data anterior da criação da 

CSPCCO. 
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QUADRO 1 - PROJETOS DE LEI NO ÂMBITO DA CSPCCO POR ANO, QUANTIDADE E SITUAÇÃO DA TRAMITAÇÃO 

ANO 

PENDENTES 

DO ANO 

ANTERIOR 

RECEBIDOS APROVADOS REJEITADOS PREJUDICADOS* 

DEVOLVIDOS A MESA, 

ARQUIVADOS, 

REMOVIDOS PELO 

AUTOR OU APENSADOS 

PENDENTES DE 

APRECIAÇÃO 

ATÉ 2002 não se aplica 54 (existentes) 9 -- 4 20 21 (tramitando) 

2002 -- 122 27 5 1 1 88 

2003 4 139 64 22 1 2 54 

2004 54 74 39 9 -- 2 87 

2005 87 100 44 23 -- 7 113 

2006 113 93 46 13 -- 6 141 

2007 144 
281 (dos quais 66 

desarquivados) 
106 32 2 25 113 

2008 113 86 57 29 1 11 121 

2009 121 121 65 27 3 22 128 

2010 128 72 56 6 -- 11 127 

2011 127 124 27 9 -- 19 151 

2012 151 78 31 4 -- 15 140 

2013 150 96 47 9 -- 16 142 

2014 142 68 27 5 -- 13 161 

Fonte: OLIVEIRA, 2013. 

*Processo pelo qual uma proposição é considerada prejudicada por haver perdido a oportunidade ou em virtude de seu prejulgamento pelo Plenário 

em outra deliberação. A proposição prejudicada é então definitivamente arquivada. Fonte: Glossário Legislativo do site da Câmara dos deputados. 
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Ainda, uma mostra da quantidade deste trabalho também pode ser percebida nas 

Propostas pendentes de apreciação que ficam de um ano para o outro, indicando para uma 

capacidade reduzida de processar o quantitativo de propostas levadas aos seus trabalhos. 

Uma parte da justificativa será debatida em capítulos posteriores, onde argumento que 

uma quantidade expressiva destas propostas não compete à CSPCCO deliberar, muito 

menos circunscrever legislativamente, dada as suas atribuições e as limitações destas. 

A quantidade de Projetos que versam sobre os mesmos tópicos e que, por vezes, 

são aglutinadas em uma única proposta também contribuem para o inflacionamento da 

quantidade de Projetos, tendo em vista também os limites de tempo, recursos e pessoal 

para apreciá-las, sem falar no seu próprio conteúdo. Matérias polêmicas ou que possam 

refletir de maneira negativa na lógica eleitoral dos envolvidos ou que reverberam nas 

instituições que historicamente resistem a mudanças de cunho organizacional 

(sabidamente as Polícias, a mudança de perfil da Polícia Militar, a desmilitarização, a 

unificação das Polícias) são esvaziadas ou postergadas ao máximo, observadas as já 

citadas atribuições da Comissão para legislar sobre elas. 

Os projetos aprovados apresentam uma relação de um pouco mais de duas vezes 

o número anual de projetos recebidos (ou propostos). É necessário refletir se a 

comparação com outras Comissões é pertinente e se faz sentido a comparação com outros 

países que possuam o mesmo modelo de divisão dos trabalhos para a Segurança Pública, 

dada as particularidades de cada um e a sua estrutura de funcionamento, bem como o 

perfil dos crimes nos países eventualmente comparados. A rejeição aos projetos também 

teve um período de alta entre os anos 2003 – 2009. Um aprofundamento na Era Lula 

(2003 – 2010), que coincide com o período supracitado, é necessário para entender a 

dinâmica de funcionamento das rejeições de Projetos, desde que a média deste período, 

de 22 projetos e a média dos outros anos (o da criação 2002; e de 2010 a 2014) é de 6 

projetos. 

Passemos agora para o estudo da dinâmica de funcionamento dos trabalhos da 

Comissão, como estão organizados os seus procedimentos, trâmites internos e etapas 

específicas que a caracterizam. Para tal, os argumentos do trabalho de conclusão do Curso 

de Pós-Graduação (Mestrado Profissional) do Senado Federal em Política e 

Representação Parlamentar de Carolina Lopes Teixeira (2012) no estudo da 

regulamentação interna das Comissões são de grande contribuição, visto que abrange os 
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parâmetros pelos quais eles são constrangidos e os dispositivos institucionais que 

delimitam os trabalhos das Comissões. 

A autora observa, a partir do seu trabalho em diversas Comissões (ela é 

funcionária da Câmara dos deputados e trabalhou como Secretária da Mesa em várias 

delas), que não existe nenhum tipo de manual que regulamente os trabalhos diários das 

Comissões. Isto tem implicações importantes do ponto de vista dos grupos de interesse, 

já que não existe um tipo de regulamentação para sua ação, dando um caráter mais 

esgarçado aos métodos de aproximação que podem se utilizar para influenciar. 

A falta de regulamentação interna das comissões impacta diretamente no seu 

funcionamento, tornando-as opacas, singulares e sem canais institucionais de 

participação, senão os entendidos a partir da própria dinâmica de funcionamento de cada 

Comissão singularmente analisada. Ou seja, é uma regulamentação consuetudinária, que 

se dá a partir da própria prática diária construída ao longo do tempo e não via 

especificação de procedimentos, por algum regimento interno ou de algum código 

procedimental-administrativo. Não há precedentes no RCLCC ou no RICD para esta 

definição de parâmetros de trabalho (TEIXEIRA, op. cit.). 

Entretanto, não é isso o que define o artigo 2º da Resolução nº 17 de 1989 da 

Câmara dos deputados, que estabelece que, dentro de um ano de sua promulgação, seria 

aprovado o Projeto de Regulamento Interno das Comissões da Casa. Até a presente data, 

nenhum regulamento foi editado para reger os trabalhos de nenhuma das Comissões, 

podendo ser alvo de problematização do porquê de não haver esse regulamento. Sabe-se 

também que, ainda assim, os trabalhos das diversas comissões continuam acontecendo, a 

despeito da formulação de regras institucionais que determine alcance e limites para as 

ações e atribuições dos membros das referidas comissões e de maneiras de interação com 

a sociedade civil e os diversos grupos que a representam. 

De certo que a regulamentação - bem como sua falta – de uma estrutura 

organizacional impacta no seu funcionamento, sendo este um condicionante de sua 

dinâmica e uma variável importante a ser levada em conta do ponto de vista da ação dos 

grupos de interesse no mapeamento das etapas do processo, bem como dos atores-chave 

aos quais é possível recorrer para influenciar. O argumento é que o Congresso transforma 

a frequência dos trabalhos e das rotinas administrativas em procedimentos decisórios 

padrão dotados de previsibilidade, ainda que não haja a letra da Lei ou de um Regimento 
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Interno (no nosso caso, o RICD) claro e definido, que venha a constranger os limites e os 

modos de trabalho das Comissões (TEIXEIRA, op. cit.). 

A organização da estrutura de como se delibera, os limites dessa deliberação, quais 

atores funcionam como filtros no processo, assim como a alocação dos diversos tipos de 

recursos dão caráter factível às decisões, tornando-as previsíveis e legitimando o processo 

decisório (ZAMPIERI, 2013; BRAGA E MIRANDA, 2013). A característica singular 

dos processos decisórios das diversas subunidades legislativas (Comissões, Plenário, 

Mesa Diretora, Colégio de Líderes, deputados, etc.) alinham-se com os fins da própria 

instituição, com a sua natureza, com seus interesses e possibilidades, sejam estes 

procedimentos institucionalizados, sejam situações de tomada de decisão política ou de 

rotinas de trabalho que se repetem com determinada frequência ao longo do tempo. Por 

isso é importante a problematização de um regulamento interno das Comissões. 

Oliveira (2004), Aragão (1994) e Farhat (2007) insistem que essa característica 

histórica e singular da estrutura de defesa e de representação de interesses no Brasil, sob 

a ótica do funcionamento interno das Comissões, privilegia determinados grupos em 

detrimento de outros, favorecendo aos que detém maiores recursos, sejam eles humanos, 

materiais, orçamentários, de tempo ou de qualificação de seus profissionais corporativos 

(do seu próprio quadro ou de escritórios contratados para tal). Portanto, o 

acompanhamento de perto e in loco os trabalhos das Comissões aponta para ações de 

tentativa de obtenção de informações privilegiadas e viabiliza o traçado antecipado de 

estratégias eficientes e de busca de apoios e alianças para tentar imprimir influência na 

agenda a ser deliberada. Essa é uma discussão pontual que permeia o tema, extrapolando 

os limites deste breve estudo, ainda que seja de grande importância levantar questões 

sobre as relações entre a ação de grupos de interesse no interior do Congresso e o interesse 

público, dado a desigualdade social de condições para essa concorrência. 

As associações profissionais, os grupos de interesse e os indivíduos que procuram 

influenciar os trabalhos das CPs objetivam mapear as fases do processo decisório e suas 

porosidades, o que possibilita a influencia no processo (MANCUSO e GOZETTO, 2011). 

Do que foi dito, é possível perceber a dificuldade de reconstruir, em uma perspectiva 

interna às Comissões, o modo de ação delas. Por outro lado, a regulamentação mais 

genérica e abrangente sobre os passos do processo decisório e os atores-chave desse 

processo no âmbito das Comissões são delimitados pelo RICD. Com isso, o Regimento 
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Interno visa a descentralização do poder decisório do Legislativo e divisão das atividades 

que objetivem ganho nas trocas recíprocas retardadas e aumento da possibilidade de 

tomadas de decisões acertadas do ponto de vista informacional (KREHBIEL, 1991, Cf. 

AGUIAR, op. cit.). 

Assim, pode-se inferir que, a partir da leitura do RICD, o processo de tramitação 

de Projetos de Lei no interior das Comissões - mais especificamente na CSPCCO - é tal 

que a importância do seu mapeamento é vital para a ação dos grupos de interesse. O 

entendimento de seu caminho revela possibilidades de influência. 

 

1.4 Dinâmica legislativa da Comissão 

Inicialmente, os Projetos de Lei, sejam eles emanados da Comissão ou do 

Executivo são designadas para um Relator, membro da Comissão, e este é o primeiro 

ponto decisório. É ele que fica responsável por, como já anteriormente discutido, analisar 

a proposta do ponto de vista informacional, da exequibilidade, dos recursos disponíveis 

para tal, das consequências de sua aprovação e dos diversos interesses que nela incidem. 

Neste momento é possível para os grupos organizados pressionarem por uma 

indicação ou para a voluntariedade de um membro para a relatoria, dada suas predileções 

e representações de interesse ou até mesmo pressionar o Presidente da Comissão para 

indicar alguém específico. A admissão da responsabilização da relatoria por um deputado 

que tenha maiores afinidades com / ou oriundos dos grupos sociais aos quais representa 

ou que possuem afinidade ideológica em relação ao teor do Projeto de Lei é de extrema 

importância, visto que aproxima os interesses em jogo dos dois lados. 

O Parecer, resultado do trabalho do Relator, é um documento em que é expressa 

uma posição favorável, de rejeição, de veto total ou parcial de pontos de seu conteúdo e 

de emendamento, e este é o segundo ponto crucial para o mapeamento da possibilidade 

de influência. Ele deve ser formulado no prazo da decorrência de três próximas reuniões 

da Comissão. Para tal, é possível solicitar, por qualquer um dos membros da Comissão - 

enquanto a matéria não tenha sido finalizada - Audiências Públicas, Seminários ou Fóruns 

para auxiliar tanto na elaboração do Parecer quanto para discussão de pontos específicos, 

seja pelo seu caráter polêmico, controverso ou por carência de cognição sobre o assunto 
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em pauta e aí se dá mais um elo possível para a participação dos setores interessados em 

defender suas posições. 

Após a produção do Parecer, ele é votado em uma Reunião Deliberativa, em que 

Comissão se posiciona frente ao Parecer do Relator. Aí temos o terceiro momento em que 

é possível argumentar a possibilidade de ação dos grupos de interesse. A sincronia do 

parecer com os diversos interesses envolvidos na questão é o alvo dos grupos que agem 

para terem suas demandas alcançadas, negociando apoio e articulando modos de rejeição 

da proposta se contrárias ao favorecimento. Nessas discussões, o Art. 57, parágrafo II do 

RICD delimita que o uso da palavra nas sessões é de exclusividade do autor do projeto, 

do relator, membros da Comissão e o dos líderes de blocos, estes últimos tendo um tempo 

maior do que os demais deputados não pertencentes à Comissão.  

Finda esta etapa, o Projeto vai para mais duas Comissões com um perfil mais 

técnico: a Comissão de Finanças e Tributação (CFT) que verificará a possibilidade de 

alocação de recursos integrais ou parciais pleiteados no Projeto aprovado, tendo em vista 

uma infinidade de fatores de disponibilidade de orçamento envolvendo, entre outros 

elementos a LDO e a LOA e para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

(CCJC), que verificará a letra da Lei e se existe algum conflito de inconstitucionalidade 

ou inconsistência jurídica com o seu conteúdo, baseado nos cânones do direito que aquela 

Lei margeia. O próximo passo é o sancionamento do Projeto pelo Legislativo ou pelo 

Executivo, variando a competência e a natureza do Projeto. 

Conclui-se que não é possível simplificar o processo de decisão política da 

Comissão sem ter em conta alguns fatores, como as ideologias partidárias, os custos 

políticos da tomada ou da não-tomada de decisões, a intensidade das preferências, o 

humor nacional, a mídia, a proximidade ou não de período eleitoral, a taxa de aprovação 

do governo, a representatividade do Partido nas diversas instâncias do Congresso, da 

bancada ou do bloco na Comissão na figura de seus membros, os recursos aos quais os 

grupos de interesse têm à disposição, as estratégias formuladas para influenciar e as trocas 

recíprocas de favores e de apoio. 

O que importa é que, a despeito do que já foi discutido até aqui sobre a falta de 

clareza na definição institucional de regras e moldes para o desempenho dos trabalhos de 

cada Comissão, é possível, através de um estudo atencioso do RICD, das Notas 

Taquigráficas das reuniões e dos Relatórios Anuais de Atividades da CSPCCO mapear 
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os passos que os Projetos precisam percorrer dentro da Comissão e como é possível 

entender a atuação dos grupos de interesse nessa dinâmica. 

 

1.5 Atores-chave da Comissão 

O RICD estabelece, ao longo de seu quarto capítulo, todas as especificações sobre 

as Comissões Permanentes (CPs). Na Seção I, no Artigo 23, parágrafo único, regula que 

é necessário que ela expresse a diversidade proporcional partidária da Câmara em termos 

de blocos e de bancadas. Na Seção II, Subseção I, no Art. 26, regula o número de 

suplentes, que deve ser igual ao número de membros e o parágrafo II do mesmo Artigo 

regula que não poderão os deputados fazer parte de mais de uma Comissão, ressalva para 

a CSPCCO e para a Comissão de Legislação Participativa (CLP). A Seção IV, Art. 39 

define que as Comissões terão um Presidente e três Vice-Presidentes, eleitos pelos 

membros da Comissão, com mandato até a posse de novos políticos eleitos no ano 

seguinte, não sendo possível reeleição. Por fim, o Art. 62 da Seção XI define a 

participação também de uma Secretaria de Apoio Administrativo, que é o braço 

burocrático da Comissão, onde os funcionários do Estado se encontram, dando apoio 

técnico nos trabalhos diários. 

Mais um fator importante sobre a CSPCCO é a organização de seus membros e 

suas atribuições nas variáveis que são interessantes para a ação dos grupos de pressão. 

São eles: a) poder de agenda, b) poder de veto e c) poder de influência no resultado final. 

Os atributos aqui considerados estão em conformidade com os indicadores apontados por 

Aguiar (op. cit.) como relevantes para os grupos de interesse em suas tentativas de 

identificação de atores-chave no processo legislativo, visando o traçado de meios para 

influenciá-los. 

A definição das atribuições desses atores advém da Constituição Federal e do 

RICD. Esta compilação aparece aqui com um caráter de recurso didático, entendendo de 

maneira um pouco mais atenta e pormenorizada as minúcias das atribuições desses atores 

de maneira a facilitar a explicação. O Quadro 2 evidencia as atribuições legislativas, as 

atribuições das funções dos atores e as repercussões na dinâmica diária de trabalhos da 

Comissão, assim como no resultado de seus trabalhos. É fundamental entender essas 

atribuições para uma clara definição de seus papéis e possibilidade de encontrar 



 

26 
 

porosidades, seja nas relações entre os deputados e lideranças ou permeabilidades que 

deem margem para influência de grupos de interesse em momentos cruciais do processo 

decisório. 

Podemos perceber que características importantes emergem do estudo destas 

atribuições. A atenta análise das suas proximidades, assim como de seus conflitos, revela 

um panorama de múltiplos atores com poderes decisivos na tramitação de matérias e nas 

definições de seus rumos na estrutura decisória interna da CSPCCO e também no escopo 

da Câmara dos deputados sob diversas perspectivas. Um dos mais importantes 

argumentos levantados é a proeminência constitucional das lideranças nas negociações 

tanto no Plenário da Câmara quanto no interior das Comissões, relevância essa mantida 

pelo RICD. O poder das lideranças de retirar e realocar correligionários das Comissões 

retrata um poder de influência na decisão final do ponto de vista do emprego estratégico 

de táticas de premiação e punição na designação (ou retirada) de deputados para 

Comissões mais ou menos relevantes. 

Entende-se também que a capacidade de influenciar na decisão final, para 

qualquer um dos atores, traz consigo um alto custo político quando da tentativa de 

enviesar para uma não-decisão. Outro aspecto é o conflito de poderes de agenda entre o 

líder do partido e o Presidente da Comissão. Esse conflito, longe de levar a impasses, 

paralisia decisória ou morosidade das decisões, é utilizado para negociações de 

favorecimentos de maneira recíproca, visto que o desenho constitucional das Comissões 

foi elaborado para viabilizar a cooperação e a eficiência legislativa dos trabalhos, assim 

como levar a decisões mais acertadas do ponto de vista informacional. 

Outro elemento importante é a citada questão da informação. Fatores como 

formação e atuação profissional, participação em escritórios especializados ou em 

acessorias institucionalizadas e o aumento do tempo enquanto componente da Comissão 

aumenta a expertise, a capacidade técnica de legislar sobre temas correlatos e a 

previsibilidade dos posicionamentos ideológicos a serem adotados pelo ator-chave em 

questão (ARAGÃO, op. cit.). 

O papel decisivo da competência técnica e do conhecimento específico sobre os 

assuntos que são discutidos na Comissão, do ponto de vista informacional, é um fator 

positivo para a busca de influência de grupos de interesse junto à esses deputados, dado 

a já referida previsibilidade de posicionamento e a análise de afinidades ideológicas entre 
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os grupos e o membro da Comissão, dando previsibilidade e possibilidade de antecipação 

à ação dos outros membros ou até mesmo a direção para a qual o Projeto de Lei em 

discussão caminha. 

Entende-se que a centralidade do poder decisório ao redor de alguns atores 

políticas é garantida institucionalmente e não somente consuetudinária, viabilizada pela 

Constituição e mantida no corpo do RICD. Podemos então retornar e por fim contornar a 

observação do início do texto sobre a análise da desproporcional centralidade do Relator 

no interior da Comissão e sua relação direta com o resultado final da tramitação das 

matérias, como observado nos estudos acima citados. 

QUADRO 2 - ATORES-CHAVE NO ÂMBITO DOS TRABALHOS DA CSPCCO 

ATOR 
PODER DE 

AGENDA 
PODER DE VETO 

PODER DE INFLUÊNCIA 

NO RESULTADO FINAL 

RELATOR DA MATÉRIA Restrito X X 

PRESIDENTE DA COMISSÃO X X Restrito 

PRESIDENTE DA CÂMARA X Restrito X 

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS 

E DO GOVERNO 
X X X 

Fonte: AGUIAR, ibidem, p. 138 – 150; BRASIL, RICD, 2014; BRASIL, op. cit., 1988. 

Como exposto, existem outros atores com poderes significativos do ponto de vista 

do processo decisório (agenda, veto e decisão final) na dinâmica singular da CSPCCO, 

sendo precipitado o fato de serem hierarquizados a fim de colocar monocausalidade na 

atuação informacional de qualquer um deles e relacionar isso de maneira direta com o 

desfecho das votações das matérias. 

Isso depende, dentre outros fatores aqui mencionados, de uma série maior ainda 

de variáveis internas e externas ao processo: pessoais, materiais, de preferências, 

ideologias, compromissos, trocas recíprocas, natureza do Projeto, perfil social dos grupos 

em questão e regras institucionais, os quais esta pesquisa não tem competência suficiente 

para atingir. 
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QUADRO 3 - ATORES-CHAVE NO ÂMBITO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES 

ATOR PODER DE AGENDA PODER DE VETO PODER DE INFLUÊNCIA NA DECISÃO FINAL 

RELATOR 

O prazo para apresentar Parecer é fixado 

no RICD, não sendo possível para o 

Relator tornar maleável desse prazo 

Pode evitar o veto deixando de incluir 

pontos polêmicos no Parecer ou 

colocá-los e dificultar sua aprovação 

Pode fazer uso estratégico da informação para 

influenciar a aprovação ou rejeição do Projeto, 

selecionando o que incluir ou retirar do seu 

Parecer 

PRESIDENTE DA 

CÂMARA4 

Distribui a matéria entre as Comissões e a 

ordem de apreciação de seus Pareceres, 

ainda que a natureza da matéria seja a 

variável mais importante na definição de 

para qual Comissão cada matéria será 

direcionada. 

Julga somente esclarecimentos e 

recursos proferidos pelos membros da 

Comissão em detrimento de conflitos 

com o Presidente da Comissão. Pode 

solicitar esclarecimento de Parecer. 

Pode designar Relatores do Plenário para 

substituírem a Comissão, em casos de Projetos 

tramitando em regime de urgência ou perda de 

prazo par apresentação de Parecer da Comissão. 

Pode também vetar Parecer que não seja de 

competência da Comissão que o elaborou 

PRESIDENTE DA 

COMISSÃO 

Define a pauta da Comissão, escolhe os 

Projetos a serem discutidos, além de poder 

retirá-los da pauta. 

Pode adiar, inserir e retirar matérias da 

pauta sem anuência do Plenário 

Alto custo para influenciar não-decisões a partir 

da mediação das discussões e do quórum no 

momento oportuno para votação. Pode também 

ser relator de uma matéria, aumentando o seu 

poder de veto e a influência no resultado final. 

LIDERANÇAS 

PARTIDÁRIAS E DO 

GOVERNO 

Definem a pauta da agenda legislativa no 

Plenário e participam na organização da 

agenda nas Comissões, podendo levar a 

conflitos de poderes de agenda com o 

Presidente da Comissão. 

Pode remover o poder conclusivo de 

um Parecer com um décimo do 

número total de deputados. Podem 

fazer uso estratégico de seus deputados 

nas Comissões para postergar a 

discussão e a votação de matérias 

Pode retirar ou relocar membros das Comissões. 

As decisões sobre votação de Projetos (aprovação 

ou rejeição) não acontecem sem a sua anuência. 

Fonte: AGUIAR, ibidem, p. 138 – 150; BRASIL, RICD, 2014; BRASIL, op. cit., 1988. 

                                                           
4 Atribuições contidas na Constituição Brasileira de 1988 e no RICD. 
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Nestes termos, encerrada a descrição da Comissão, apresentada sua definição, 

entendida sua natureza, seu objetivo, seu modo de organização, sua estrutura interna de 

funcionamento, seus principais elementos componentes, seus aspectos constitucionais, 

administrativos e regimentais, os atores-chave que a compõem, bem como suas 

prerrogativas, faz-se necessário revelar os achados da pesquisa que visa explicar como 

agem os grupos de interesse no seu interior, além de pormenorizar a metodologia utilizada 

para a coleta dos dados. 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

2.1 A análise das Notas Taquigráficas 

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foi realizado levantamento de 

documentos que pudessem refletir o conteúdo das Reuniões Deliberativas, das 

Audiências Públicas, dos Seminários e Fóruns da CSPCCO e que neles fosse possível a 

detecção dos grupos de interesse com que a Comissão dialoga e as maneiras que essa 

interação acontece. 

A escolha por análise documental é favorecida pelo fato dos registros estarem 

disponíveis em meio eletrônico, possibilitando fácil acesso, sem maiores custos 

operacionais de coleta, além do caráter da confiabilidade de dados oficiais oriundos do 

próprio órgão, aumentando a acuidade das informações reunidas e diminuindo a 

quantidade de mediadores entre o pesquisador e o dado bruto5. 

A CSPCCO mantém, eu sua página no site da Câmara, um conjunto de 

informações que detalham os pormenores da Comissão, como seu histórico, seus 

membros, a agenda de reuniões (passadas e futuras), Projetos de Lei concluídos e em 

tramitação, acompanhamento individual da atividade parlamentar, Relatorias, entre 

outros. A atividade da CSPCCO almejada tem por padrão ser documentada através de 

dois meios oficiais: Notas Taquigráficas e Relatórios de Atividades. 

As Notas Taquigráficas são transcrições do conteúdo das reuniões realizadas pela 

Comissão utilizando a técnica da Taquigrafia (ou Estenografia), que consiste na escrita 

abreviada e dinâmica, permitindo velocidade superior à escrita comum, utilizada para 

                                                           
5 A disponibilização destes documentos por meio da Câmara dos deputados na internet faz parte de um 

movimento que acompanha a moderna Administração Pública, a de Transparência no Setor Público através 

da prestação de contas (registro e divulgação) de suas atividades. Em nível governamental, a norma que a 

criou e regula os parâmetros da Transparência Brasil é a Portaria Interministerial nº 140, de 16 de Março 

de 2006, emitida pelo já extinto Ministério do Controle e da Transparência e o pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. Nela, fica estabelecido que os diversos órgãos do Estado devem 

divulgar suas informações através dos sites oficiais dos órgãos do governo, dando um caráter aberto aos 

dados públicos e aumentando a accountability governamental à sociedade enquanto ferramenta de controle 

externo. 
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transformar a fala dos presentes em texto de maneira mais íntegra possível, 

diferentemente de Atas de reunião, que trazem apenas o seu resumo. As Notas, enquanto 

registro das sessões, são compostas pelas falas dos presentes. Contêm também dados 

referentes à reunião, como o tipo de evento, sumário / tema, data, horário de início, 

duração total, horário de término, tempo total taquigrafado, convidados / depoentes e sua 

qualificação, Presidente da sessão e deputados membros da Comissão participantes. 

É difícil perceber a ação política dos grupos de interesse no decorrer das reuniões 

da CSPCCO para além do citado registro de convidado / depoente durante as Audiências 

Públicas. Só é possível recuperar, a partir da leitura atenta das Notas, os momentos que 

convidados / depoentes, deputados (membros e não-membros) ou o próprio Presidente da 

Comissão fazem alguma ressalva, agradecimento, citação ou chamamento para a presença 

de representantes e grupos da sociedade no recinto. Esse aspecto das Notas Taquigráficas 

requer uma maior atenção na coleta da informação, dado que torna necessária a leitura 

cuidadosa do documento, que varia, medianamente, entre mínimo de 30 (geralmente, as 

Reuniões Deliberativas são as que possuem menor quantidade de páginas) e 80 ou mais 

páginas (Audiências Públicas, Seminários e Fóruns). 

No início de cada registro taquigráfico é comum o Presidente informar o tema em 

debate, os Projetos de Lei com os quais ele se relaciona, os convidados presentes, os 

convidados ausentes e suas justificativas, deputados membros da Comissão ausentes, 

instruções do proceder da reunião, os limites de tempo de fala dos palestrantes, 

composição da Mesa de debates e o provável horário de término da Sessão. Essa é uma 

constante das Notas Taquigráficas analisadas, como medida pró- forma das reuniões. 

Outra informação que é evidenciada antes de começar concretamente a Sessão e 

passar a palavra os convidados / depoentes ocorrem em um momento que nos interessa 

muito, do ponto de vista da identificação de elementos que indiquem as maneiras como 

agem os grupos de interesse no interior dos trabalhos da CSPCCO. Neste momento da 

Reunião, quem preside a Seção registra, para que seja do conhecimento de todos e para 

que conste na Nota Taquigráfica, o recebimento de correspondências, Memoriais, 

Moções, apelos, Requerimentos para realização de Audiência Pública, documentos, 

relatórios, petições para realização de diligências, temas para Seminários, para 

Audiências Públicas, posicionamentos oficiais de órgãos do Estado e sugestão de pauta 

para discussão na Comissão, enviados por profissionais do setor de segurança, setores do 



 

32 
 

ramo econômico e da indústria, organizações da sociedade civil e por Associações 

Profissionais. Essas correspondências chegam via Correios ou Registro de Protocolo 

Interno na Secretaria da Comissão e não são necessariamente sobre o tema em debate 

naquela reunião específica, mas referente a matérias ainda em tramitação e sugestões para 

atividades futuras. 

Uma informação importante sobre as Notas Taquigráficas é que a quantidade 

disponibilizada no site da Câmara é menor do que número de reuniões efetivas que 

ocorreram durante o ano. Os Relatórios de Atividades trazem em seu interior a relação 

completa do quantitativo de reuniões realizadas, porém o número de Notas disponíveis 

na página da CSPCCO em comparação com o número total de reuniões é bastante inferior. 

Isso é explicado devido ao poder discricionário do Presidente da Comissão ao indicar 

quais reuniões serão taquigrafadas ou não, prerrogativa garantida pelo RICD na Seção 

IV, Art. 41, inciso XXII, que versa sobre o registro taquigráfico das reuniões “quando 

julgar necessário”. 

A organização das informações desta pesquisa foi concluída com a montagem de 

um banco de dados, visando praticidade na leitura e controle das variáveis independentes 

eleitas para tratamento estatístico. Tendo como variáveis dependentes a identificação dos 

grupos de interesse participantes da dinâmica legislativa da CSPCCO, a partir da 

sistematização da leitura das Notas Taquigráficas e dos Relatórios de Atividades, as 

variáveis independentes selecionadas para a coleta dos dados foram, do ponto de vista das 

reuniões: a) ano; b) data; c) Comissão(ões) participantes; d) Presidente da Sessão; e) nº 

do documento; f) tipo de evento; g) tema / sumário; e) participantes convidados / 

depoentes e sua qualificação; f) outros participantes registrados e, finalmente; g) forma 

de atuação. 

Alguns esclarecimentos se fazem necessários sobre a pertinência de algumas das 

variáveis sugeridas para a análise: a variável independente “c) Comissão(ões) 

participantes” é realçada pois, como dito no capítulo anterior, existem reuniões conjuntas 

com outras Comissões, a depender do tema discutido e da natureza das questões em jogo, 

sendo importante ressaltar nessas reuniões a diversidade de interesses que nelas 

incidiram. A variável “e) nº do documento” faz referência ao número de série presente 

em todas as Notas Taquigráficas que indicam, para controle interno e registro documental 

do Congresso, a sequência numérica correspondente a quantidade de reuniões já 
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realizadas naquele ano. Já as variáveis “f) outros participantes registrados” e “g) forma 

de atuação” dizem respeito mais especificamente ao nosso objeto. A variável “outros 

participantes registrados” indica as pessoas, órgãos, grupos de interesse e Associações 

Profissionais identificados nas Notas e a variável “forma de atuação” funciona da mesma 

maneira, mostrando por quais meios essas pessoas, grupos e Associações buscaram 

influenciar as decisões da Comissão naquelas reuniões específicas. 

 

2.2 Quantitativo das reuniões da CSPCCO 

O balanço final dos dados mostra um quantitativo de 128 Notas Taquigráficas, 

num conjunto de 13 anos de atividade, o que resulta em 13 Relatórios de Atividades 

Os números do Quadro 4 contêm, em sua definição, discrepâncias com o total 

apresentado no tópico anterior. A primeira explicação para isso vem da natureza da 

própria reunião que, por vezes, tem caráter dual. Por exemplo, ocorreram reuniões que 

tinham, em sua definição nas Notas Taquigráficas, caráter tanto de Reunião Deliberativa 

quanto de Audiência Pública, sendo contabilizada então uma para cada tipo. Segundo, na 

linha “Audiência Pública”, também estão contidas as Audiências Públicas conjuntas com 

outras Comissões, o que ainda assim não a desnaturaliza enquanto Audiência Pública da 

CSPCCO. E em terceiro, nas linhas “Seminário” e “Fórum” da coluna “Notas 

Taquigráficas”, estão designados entre parêntese o número de eventos e fora de parênteses 

o número total de Notas Taquigráficas disponíveis, já que esses eventos se estendem por 

um, dois ou três dias, gerando uma Nota por turno. 

Desse universo, sistematizadas as reuniões pela sua natureza, levando em 

consideração a diferença entre as quantidades registradas pelas Notas Taquigráficas e 

pelos Relatórios de Atividades, temos: 

QUADRO 4 - REUNIÕES REALIZADAS PELA CSPCCO NO PERÍODO 2002 - 2014 

NATUREZA DA REUNIÃO 
RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES 

NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS 

Reunião Deliberativa 302 19 

Audiência Pública 155 85 

Seminários 20 25 (9) 

Fóruns 4 4 (2) 

TOTAL 481 133 

Fonte: elaboração própria 
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2.3 Os grupos de interesse identificados nas reuniões da CSPCCO 

Diferente das características de outros estudos sobre grupos de interesse no 

interior das Comissões permanentes de trabalho na Câmara dos deputados que buscam 

entender a ação do setor privado na sua dinâmica interna de trabalho, o perfil dos grupos 

aqui estudados é bastante distante destes. A necessidade de apresenta-los agrupados por 

segmento social distingue-os quanto à natureza de sua organização e da sua 

representatividade social. Deste modo, a possibilidade de agrupar os dados em categorias 

relevantes para a análise encontra-se na distinção de pertencimento e da representação 

social. 

Ainda sobre as informações coletadas nas Notas Taquigráficas referentes aos 

grupos de interesse mapeados, percebe-se que a maneira que estes representantes 

aparecem, da mesma maneira que são convidados, dá-se de maneira nominal. O convite 

formal para a Audiência Pública, Seminário ou Fórum acontece por Convite Oficial do 

Poder Legislativo do Brasil, sendo aventada a possibilidade de declinar justificadamente 

o convite, a não ser que este tenha caráter de depoente na reunião. Assim, os nomes das 

instituições e grupos que aqui aparecem fazem referência a presença efetiva e não a 

listagem nominal de convidados. 

Esclarecidos os critérios de organização dos grupos de interesse, sua divisão em 

categorias sociais, o Anexo I lista essas organizações mapeadas nas reuniões da CSPCCO 

pela natureza da organização e o Anexo II traz nominalmente a lista completa destes 

atores políticos. 

Ao longo da série temporal recortada, a CSPCCO estabeleceu diálogo com uma 

gama variada de instâncias e órgãos da segurança pública em todos os níveis da 

Federação, condicionando seus trabalhos e suas políticas com a quantidade enorme de 

interesses e de contingências presentes nos seus trabalhos. O grande volume de 

instituições com as quais manteve contato via Audiência Pública e via grupos de pressão 

mostra a diversidade de pautas e de insumos com os quais precisa lidar no seu processo 

de formulação de políticas. É necessário analisar estas relações do ponto de vista do 

interesse e dos insumos contidos na tomada de decisões, no desenho de políticas e na 

construção de legislação pela CSPCCO, que envolve estratégias, coalizões e articulação 

legislativa. Este aspecto será analisado no próximo capítulo. 
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O setor privado aparece principalmente como agente que pressiona por legislações 

sobre controle, registro, posse, identificação e comercialização de armas de fogo e 

munição. Estas discussões resultaram no Referendo sobre o Desarmamento em 2005, 

gerando o Estatuto do Desarmamento. A questão do atrelamento da sensação e da 

necessidade de segurança através do porte de armas foi um argumento muito forte, ainda 

mais quando somado a apoios de segmentos ruralistas e instituições que lidam 

diretamente com finanças, como Casas Lotéricas e Bancos, bem como os seus setores 

auxiliares, como empresas de Segurança Patrimonial, Cartórios e Seguradoras. 

Estão presentes também no ramo privado de negócios as discussões que 

envolveram as medidas anunciadas pelo governo da Bolívia em legalizar veículos 

importados que circulavam no país, medida anunciada em 2011. O grande número de 

roubo de automóveis e a saída deles nas fronteiras, bem como os veículos utilizados para 

usos marginais também foi uma preocupação bastante discutida. O número apresentado 

foi em torno de 123.194 veículos, sendo este o total de solicitações de legalização 

peticionadas ao governo boliviano e a estimativa de que 4.544 eram de origem brasileira. 

Houve a participação de representantes de grupos da indústria automobilística e de 

seguradoras, defendendo que a prática da legalização destes veículos afetaria diretamente 

o consumidor devido à alta do preço das apólices de seguros de veículos. Ainda que isso 

não seja problema para este ramo da indústria e de prestação de serviços (pelo contrário, 

é muito rentável), implicou em questões morais e que envolveram não só o Brasil e a 

Bolívia, mas todos os países pertencentes ao MERCOSUL. 

Esta discussão também está intimamente atrelada ao combate a crimes nas regiões 

fronteiriças e a atuação conjunta das Polícias com as Forças Armadas. As entidades que 

são tangenciadas por esses temas abrangem um largo espectro de órgãos (Polícia Militar, 

Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Alfândega, Exército) e retoma 

as necessidades de cooperação em suas atividades de patrulha e investigação. A questão 

gira em torno de serem áreas correlatas e que tem sob sua jurisdição situações que forçam 

o trabalho em conjunto por conta do conflito de suas atribuições e responsabilidades. 

Os órgãos governamentais, entendidos aqui como da unidade nacional quanto das 

unidades sub-nacionais, são os operadores da segurança pública. São os que lidam 

diretamente com o combate ao aumento da criminalidade e as diversas formas de 

violência, criando regulamentos e aplicando as sanções legais cabíveis aos delitos. É 
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composto de setores que lidam com as mais diversas formas de crime, seja coibindo, seja 

julgando, seja criando medidas para regulamentar a ação contra essas práticas. 

As principais temáticas nas quais estes órgãos estavam envolvidos são as políticas 

de âmbito nacional de redução da demanda por drogas, direitos humanos e violência 

contra a mulher. Um dos resultados foi a Lei Nº 11.340, de 07 de Agosto de 2006 - a Lei 

Maria da Penha - e que tem enorme capilaridade na sociedade brasileira. Notícias 

veiculadas na mídia, como o problema do bulling, da vingança pornô (revenge porn), 

abuso sexual infantil e a violência nas escolas também fomentaram debates sobre a 

redução da maioridade penal e da situação de jovens em conflito com a Lei, o que veio a 

resultar em reformas na Lei Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Outra legislação correlata e importante foi resultado das discussões que vinham 

sendo travadas sobre crimes cibernéticos, tipificados agora no Código Penal por crimes 

cometidos no ambiente da Internet. São elas as Leis 12.737, de 30 de Novembro de 2012, 

a Lei Carolina Dieckmann, que responde aos delitos de invasão de dispositivo 

informático, interrupção ou perturbação de serviço de comunicação de utilidade pública 

e falsificação de cartão de crédito e a Lei 12.735, também de 30 de Novembro de 2012, a 

Lei Azeredo, sobre o uso de sistema eletrônico, digital ou similar contra outros sistemas 

informatizados e similares (ataques digitais). Cabe salientar que o Brasil é pioneiro em 

nível mundial na criação de legislação específica contra crimes cometidos na internet. 

Foram também realizadas discussões sobre as questões do Fisco que envolveram 

a Receita Federal e o Tesouro Nacional, como nas reuniões sobre evasão fiscal, lavagem 

de dinheiro dentro e fora do país e sobre a recuperação e incorporação aos cofres públicos 

de ativos fruto de atividades ilegais provenientes de operações policiais, como parte 

importante da coordenação de ações da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro — ENCCLA. 

Outro tema abordado foi o do sistema prisional, englobando a questão das 

penitenciárias e da população carcerária no Brasil. Neste aspecto, um dos tópicos com 

maior relevância foi o do bloqueio de sinal de celular em presídios, sancionada pela 

reguladora e fiscalizadora das atividades telefônicas e de telecomunicações no país, a 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) via Resolução nº 308, de 11 de 

setembro de 2002. Esta resolução permitiu a estadualização da legislação sobre as 
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operadoras de telefonia e foi autorizada sua vigência através do Decreto (emanado do 

poder Executivo) nº 2.338, de 07 de outubro de 1997, constituindo-se como uma 

importante medida para o sistema prisional no isolamento e interrupção de coordenação 

de facções criminais dentro dos presídios, em especial nos de segurança elevada. 

Os grupos representantes dos segmentos policiais (municipal, militares, civis, 

federais - rodoviários, ferroviários - polícia técnica, forense, papiloscopista, bombeiros) 

participaram mais ativamente nas matérias que versavam sobre condições salariais e de 

trabalho, além da questão do direito de greve e de associação sindical, fomentada 

principalmente pelos dois períodos de suspensão das atividades policiais que ocorreram 

em algumas capitais do Brasil em 2012 e em 2013, lideradas pelo Policial Militar baiano 

Soldado Prisco. As associações profissionais, representantes de diversos setores e em 

diversas esferas (nacionais, regionais e estaduais) comparecem em peso nessas matérias. 

Um tópico que sempre vem a tona é a do status das Polícias: extinção, fusão, mudança de 

perfil institucional, mudança no modo de policiamento, mudança da estrutura de 

subordinação, reorganização de atribuições de investigação, enfim, um sem-número de 

pautas desta espécie, todas elas esvaziadas e retardadas no tempo, sem nenhum tipo de 

definição legislativa até então. 

Os movimentos sociais organizados se fazem presentes via cobrança de políticas 

contra a evolução do crime, sobre a situação das mulheres na sociedade, sobre cuidados 

com jovens e adolescentes e sua relação com as drogas e o álcool, extermínio e violência 

contra jovens negros e negras, além da participação muito forte de grupos evangélicos, 

pastorais católicas e igrejas que realizam trabalhos dentro de penitenciárias e fora delas 

na tentativa de ressocialização, conversão e recuperação de presos e ex-presidiários. 

Importante salientar a quantidade de Igrejas e grupos de natureza religiosa que 

participam de todas as reuniões da CSPCCO, o que não passa despercebido nas discussões 

de perfil moral e ética das matérias. A legitimidade das decisões políticas tomadas no 

interior do Legislativo passa pelo diálogo com estes segmentos da sociedade, pois dá voz 

às suas demandas, gerando apoio nas resoluções posteriores a sua apreciação e 

posicionamento. 

As Universidades, seus departamentos, instituições de Pesquisa e Professores 

aparecem nas Notas Taquigráficas em sua grande maioria como consultores legislativos 

sobre assuntos específicos, do ponto de vista de uma opinião mais técnica do Projeto em 
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pauta. Parte das falas é composta por profissionais aposentados (ou reformados, no caso 

de militares) devido a sua qualificação técnica e experiência de quem é efetivamente 

atingido pela política em questão. Outra parte indica o estado da arte do tema nos meios 

acadêmicos e as vertentes do debate em nível mais abrangente, buscando uma diversidade 

maior na ótica que está sendo trabalhada e o esclarecimentos sobre pontos polêmicos do 

aspecto legal e social de certos Projetos. 

A última categoria é a de instituições que têm sua atuação de maneira a extrapolar 

os limites nacionais, comparecendo quando, em termos diplomáticos, a ação da segurança 

pública exige cooperação de organizações extranacionais. As negociações e os 

depoimentos giram em torno de demonstração de Operações já realizadas, seus 

resultados, a intensão e necessidade de continuar realizando-as de maneira conjunta, seja 

com outros governos, sejam com Observatórios internacionais de indicadores sociais, seja 

com Organizações e Institutos internacionais de combate à violência e a pobreza. 

Neste capítulo, onde foi possível mostrar a origem e quantidade dos dados 

coletados, bem como a forma de fazê-lo e por quais ferramentas foi possível atingir os 

objetivos pretendidos, temos então uma pequena noção de quem são esses grupos de 

interesse, como agem, de que maneira tentam imprimir sua influência no processo 

legislativo da Comissão e os temas nos quais mais incidem. A natureza deles difere 

bastante, mas isso é bastante inteligível, dada a dimensão das discussões propostas pela 

Comissão e pelos seus desdobramentos nas atribuições e funções diárias das instituições 

açambarcadas. Ainda, esse objeto de estudo não pode ser esgotado apenas pela análise 

documental, dada a necessidade de acompanhar a agenda - profissional e pessoal - dos 

deputados para acumular evidências suficientes da ação dos grupos de interesse. Este fato 

fica inviabilizado logo de início, dado os recursos materiais, pessoais e de tempo 

necessários para a execução deste campo. Será retomada a questão da necessidade do 

entendimento da dinâmica de bastidores no lobby praticado na CSPCCO, tanto para 

indicar as suas impossibilidades de apreensão quanto a baixa contribuição das Notas 

Taquigráficas para tal. 

O próximo capítulo argumentará, com base nos dados coletados, sobre as 

implicações do que foi dito até aqui, buscando uma racionalização da ação desses grupos 

de interesse no interior das Comissões Permanentes de Trabalho da Câmara dos 

deputados. A difícil detecção das formas de ação desses grupos nesse meio aponta para 
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um ambiente institucional em que seus debates, preocupações e regulações não são 

cerceados somente por regras formais, muito menos guiados apenas pela intensão de 

tomar as melhores decisões do ponto de vista informacional, mas também por todo tipo 

de ação que tenha em vistas o embate e a negociação de interesses derivados destes 

grupos. 
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CAPÍTULO 3 - EM BUSCA DE REFERÊNCIAS 

 

3.1 A perspectiva da Ciência Política nos estudos sobre o Legislativo 

A prática recente da ação de grupos de interesse no interior das Comissões 

Permanentes do Legislativo brasileiro pode ser estudada, como aponta Aragão (op. cit.) 

e Zampieri (op. cit.) pela ótica dos dispositivos da Constituição de 1988. A ênfase na 

maior participação social no processo decisório tem dado bases para a defesa legítima de 

interesses no interior do Congresso, compondo um aspecto fundamental na relação Estado 

/ sociedade. 

O Artigo 5º (BRASIL, 1988) e seus incisos versam sobre a ampla liberdade de 

associação, a vedação à interferência estatal nestas associações e o direito de petição aos 

Poderes Públicos. Essas petições podem ser do tipo escrita ou oral, compondo as bases 

constitucionais da atividade de grupos de interesse no processo decisório. Assim, o 

Legislativo passa a ter o caráter de uma importante arena de disputa de interesses 

organizados, onde temos uma instituição centralizadora das decisões em relação direta 

com a uma maior abertura para participação de instâncias da sociedade. Isto criou 

dinâmicas de participação e diálogo com as esferas decisórias do Estado, comportamento 

esse que, até então, era privilégio dos setores privados da indústria e do empresariado. 

A Constituição de 88 também consolidou muitos direitos e deveres sociais, 

evidenciando o caráter substantivo de garantia de condições de pressionar o poder público 

sobre suas necessidades. A maior coordenação do Estado para essas garantias e a abertura 

para a possibilidade de acesso de grupos de interesse ao interior de seu processo 

legislativo demandou uma maior organização dos segmentos sociais para poder atuar 

nesta arena, dada a diversidade de interesses envolvidos. Essa maior organização, 

portanto, é o centro da mediação de interesses entre Estado / sociedade. 

Oliveira (2004) nos ensina que a característica da defesa de interesses por parte 

de grupos representativos da sociedade no âmbito legislativo se constitui como um dos 

pilares da prática democrática moderna. Para a autora, a institucionalização de 

procedimentos para tal, como as Audiências Públicas e os dispositivos constitucionais são 

de fundamental importância para o funcionamento de um sistema consolidado em 
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garantias sociais e que tem a intensão de incorporar em sua agenda legislativa um maior 

espaço de ação para participação popular. 

 

3.2 Predação do Legislativo, primazia do Executivo, Multiple streams e 

Punctuated equilibrium: o jogo legislativo e os modelos de análise de Políticas 

Públicas 

Argumentamos aqui que, do ponto de vista da ação de grupos de interesse no 

interior das Comissões Permanentes de Trabalho da Câmara dos deputados, mais 

precisamente na CSPCCO, não é possível dirigir a análise dessa relação somente pelo 

viés trazido por Ames (2003)6, Lamounier (1991)7 e Mainwaring (1997)8 de um Poder 

Legislativo predado por grupos de interesses com preocupações paroquiais e que o 

direcionamento dos esforços se dão na negociação do atendimento a esses grupos ao 

longo do tempo. O capítulo anterior mostrou que esses argumentos não contemplam o 

caso da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado por suas 

particularidades temáticas, especificidade legislativa e a quantidade de atores com poder 

de veto no seu processo decisório. 

A predação do legislativo se dá em uma ótica que a ação dos grupos de interesse 

ao longo do tempo e em que sejam explícitos os ganhos destes em torno de uma 

comprovada fragilidade da estrutura legislativa predada ao lidar com esses grupos, no 

intuito de detectar a baixa capacidade deste em impor perdas aos últimos. O enraizamento 

desses grupos no interior dos trabalhos legislativos também é uma variável importante 

desta perspectiva, assim como a capilaridade do grupo na sociedade, além de seus 

recursos de tempo e de dinheiro para investir nesta prática. Este trabalho remete às Notas 

Taquigráficas para argumentar que a escolha metodológica não é suficiente para coletar 

dados que sustentem essa explicação para as ações de grupos de interesse na Comissão 

no período de tempo recortado. 

                                                           
6 AMES, B. Os entraves da democracia no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. 
7 LAMOUNIER, B. Parlamentarismo, sistema eleitoral e governabilidade. Revista Nova economia, v. 2, 
8 MAINWARING, S. Multipartism, robust federalism, and presidentialism in Brazil. In: MAINWARING, 

S.; SHUGART, M. S. (Ed.). Presidentialism and democracy in Latin America. New York: Cambridge 

University Press, 1997. 
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Do mesmo modo não é possível defender de uma maneira conclusiva e 

consistente, levando em consideração apenas os argumentos que pregam a predileção da 

delegação legislativa do Executivo sobre a agenda do Legislativo, fazendo valer a sua 

própria agenda em detrimento das outras como corroboram Figueiredo e Limongi, 19999; 

200110; Meneguello, 199811; Pereira e Muller, 200012; e Santos, 199713. Dos documentos 

estudados, fica perceptível a baixa atuação do Executivo nos trabalhos da CSPCCO, em 

que a participação massiva dos membros da Comissão e de líderes de partido ou de 

bancadas (deputados) se apresentam de forma consistente e em bloco nas Audiências 

Públicas e nas reuniões de cunho deliberativo. Ainda que este seja um arcabouço teórico 

robusto e bastante relevante para entender algumas dinâmicas legislativas brasileiras, não 

comporta os processos aqui estudados, evidenciados pelo estudo realizado das Notas 

Taquigráficas. 

Outra saída analítica foi tentar entender a CSPCCO através da literatura de 

avaliação de Políticas Públicas, considerando os trabalhos da Comissão enquanto parte 

do processo de sua formulação. A literatura de análise de Políticas Públicas nos oferece 

algumas opções, como as consideradas a seguir, a começar pelo modelo de Análise por 

múltiplos fluxos (Multiple streams). 

Embora pense que “as pessoas não resolvem problemas, mas sim criam soluções e, 

a partir disso, procuram problemas para as soluções criadas” (KINGDON, 2003. Cf. 

CAPELLA, 2006, p. 26 – 27), Kingdon considera que o levantamento de três fluxos de 

variáveis independentes pode levar ao entendimento de como um tema passa a ser uma 

questão (não demanda solução imediata) e essa questão se torna um problema (necessitam 

de uma ação governamental): o fluxo de problemas (problems), o fluxo de soluções ou 

alternativas (policies) e o fluxo de políticas (politics): 

  

                                                           
9 FIGUEIREDO, A.; LIMONGI, F. Instituições e política no controle do executivo. Dados: Revista de 

Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 44, n. 4, p. 689-727, 1999. 
10 ______. Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2001. 
11 MENEGUELLO, Rachel. Partidos e governos no Brasil contemporâneo (1985-1997). São Paulo: Paz 

e Terra, 1998. 
12 PEREIRA, C.; MUELLER, B. Uma teoria da preponderância do Poder Executivo. O sistema de 

comissões no Legislativo brasileiro. Revista brasileira de Ciências Sociais, v. 15, n. 43, jun. 2000. 
13 SANTOS, F. Patronagem e poder de agenda na política brasileira. Dados: Revista de Ciências Sociais, 

v. 40, n. 3, p. 465-492, 1997. 
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QUADRO 5 - FLUXOS E VARIÁVEIS DO MODELO DE MULTIPLE STREAMS DE KINGDON 

PROBLEMAS (problems) 
Busca entender como determinadas demandas se tornam questões e como essas questões 

passam a ser considerados problemas, portanto passíveis de ações governamentais. 

ALTERNATIVAS E 

SOLUÇÕES (policies) 

“What to do ideas” sugeridas por grupos de interesse, pessoas da área, burocratas e pelo 

governo. Precisam do convencimento e de apoio para que suas ideias sejam consideradas. 

DINÂMICA POLÍTICA 

(politics) 

Três elementos compõem essa variável: humor nacional (national mood), força política 

dos grupos (grupos de pressão, movimentos sociais, mídia) e as mudanças dentro do 

governo (turnover). Restringe ou favorece as politics sobre o problema. 

JANELAS DE 

OPORTUNIDADE (policy 

windows) 

Momento de convergências entre dois fluxos: “problema” e “política”. Tem caráter 

transitório. 

COUPLING 
Momento de convergência dos três fluxos, mediante a abertura de janelas de 

oportunidades, provocando mudanças na agenda. 

Principais elementos do modelo de Kingdon. Fonte: CAPELLA, op. cit., p 26 – 31. 

O modelo contingencial e qualitativo de Kingdon busca responder o porquê, como 

e em que momento preciso determinadas demandas são inseridas ou não na agenda. Desse 

modo, a agenda é entendida como um conjunto de embates que mobilizam o governo, os 

formuladores de políticas e pessoas ligadas a esse interesse. Ela ajuda a perceber as 

disputas pela absorção ou rejeição de demandas nas discussões, recuperando um fluxo de 

informações de cunho político, social, econômico, midiático e cultural, enfim, variáveis 

de naturezas diversa que ajudem a responder à questão da formação da agenda. Isso prediz 

uma liberdade qualitativa muito grande por parte do pesquisador e constitui uma 

fragilidade nas análises de políticas públicas que tem como base este modelo. 

“Kingdon considera as políticas públicas como um conjunto formado 

por quatro processos: o estabelecimento de uma agenda de políticas públicas; 

a consideração das alternativas para a formulação de políticas públicas, a partir 

das quais as escolhas serão realizadas; a escolha dominante entre o conjunto 

de alternativas disponíveis e, finalmente, a implementação da decisão. [...] o 

autor preocupa-se especificamente com os dois primeiros processos, 

chamados estágios pré-decisórios: a formação da agenda (agenda-setting) e as 

alternativas para a formulação das políticas.” (policy formulation). 

(KINGDOM, 2003. Cf. CAPELLA, op. cit., p. 26). 

Outra observação é o papel fundamental nesse modelo das janelas de oportunidades 

e do empreendedor da política (policy entrepeneurs). As janelas são absolutamente 

dependentes da articulação entre os fluxos (que, segundo Kingdon, são independentes) e 
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seu caráter aleatório e incerto faz com que ela seja de difícil captura por parte do 

pesquisador, assim como o levantamento de elementos que as caracterize como tal. Sobre 

os empreendedores, são indivíduos que agem na defesa de seus interesses a dispêndio de 

seus recursos para obtenção de ganhos. São articulados, procuram o convencimento e a 

união de soluções aos problemas para tingir seus objetivos (CAPELLA, op. cit.). 

Já na análise por equilíbrio pontuado (punctuated equilibrium) de Baumgartner e 

Jones (Cf. CAPELLA, op. cit.) preconiza o estudo de políticas públicas que tem seu 

desenho - pontuado pela agenda - de maneira a viabilizar mudanças significativas. Os 

autores chamam a atenção para a relevância da influência do feedback positivo a partir da 

difusão e da aceitação de novas ideias que suplantam as antigas, provocando mudanças 

de larga escala e do feedback negativo, com pouca margem de ganho no enfrentamento 

de questões, dificultando mudanças e justificando o perfil incremental da política. A 

constante procura por arenas políticas favoráveis e apoio à difusão dessas ideias (venue 

shoppings) tem íntima relação com a criação de consenso de posicionamentos sobre uma 

política (policy image) em uma determinada arena, relacionada diretamente com um 

conjunto importante de valores daquela comunidade política. 

Os valores e a imagem política são gerenciados pelo que os autores chamam de 

subsistemas, que são comunidades menores, formadas por especialistas e com poder de 

influência nas decisões políticas. Caracterizadas por serem mais resistentes a mudanças, 

essas comunidades são mais favoráveis a políticas que já existem e que tem por principal 

marca o incrementalismo, observado os altos custos políticos de grandes modificações e 

a antecipação do posicionamento do governo, do ponto de vista das articulações 

partidárias em torno de uma questão (CAPELLA, op. cit.). 

Nesse modelo, a agenda é criada a partir da mobilização de atores em torno de uma 

questão, muito influenciada pela sua imagem. Portanto, a definição desta enquanto um 

problema está diretamente ligado à sua imagem e ao contexto institucional no qual ela é 

gestada. Isto quer dizer que quando uma política é bem aceita, é possível acontecer 

alguma escala de mudança e, seu corolário, quando for vista de maneira negativa, a 

política tende a se manter estável, sem grandes repercussões internas. As imagens 

sustentam os arranjos institucionais e os embates para a mudança ou para a não-mudança 

são essencialmente embates políticos (CAPELLA, op. cit.). 
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3.3 Síntese da aplicabilidade modelos de Kingdon, Baumgartner & Jones e da 

perspectiva do neo-institucionalismo 

Heidemann e Salm (2009, p. 126 - 127) chamam a atenção para a pertinência do 

uso de modelos de análise nas CiPo tendo em vista o objeto a ser investigado e indica 

alguns parâmetros para validar o uso de tais abstrações teóricas por parte do pesquisador: 

a) ordenar e simplificar a realidade: ainda que uma simplificação excessiva prejudique o 

resultado final dos argumentos, bem como seu alto grau de complexidade por torná-lo 

ininteligível; b) identificar o que é relevante: identificação, para além das variáveis, dos 

elementos que realmente importam para explicar o objeto estudado; c) condizer com a 

realidade: buscar modelos que possam dar conta de coisas que existam, ainda que 

abstrações também sejam importantes para desmistificar aspectos do mundo; d) 

comunicar algo significativo: a erudição no uso de modelos analíticos não deve se 

sobrepor às argumentações possíveis de serem construídas por ele, ou seja, ele precisa 

informar algo para além da habilidade malabarística do pesquisador em manusear os 

dados; e) orientar a pesquisa e a investigação: além do conceito do modelo ser 

operacionalizável do ponto de vista do objeto a ser estudado, não é possível escolher 

apenas o que se quer do modelo, mas sim trabalhá-lo como um todo e, por fim, f) propor 

explicações: deve suscitar hipóteses que possam ser testáveis. 

Um fator importante a ser observado no conceito de Kingdon é o caráter setorial e 

específico da discussão política da agenda, chamada de “agendas especializadas”. Se a 

política governamental já possui uma lógica processual mais amarrada e sistemática, 

como é o caso das políticas de Segurança Pública em nível federal da CSPCCO, o modelo 

ajuda muito pouco, sendo útil apenas no que diz respeito a persistência de disputas pela 

inserção ou retiradas de demandas da pauta. Ainda assim, mesmo após isso, não quer 

dizer que haja desmobilização desses grupos, mas apenas uma transferência da arena de 

disputa. 

Segundo, o modelo de Kingdon deixa de perceber que uma quantidade considerável 

de demandas entram na agenda política a partir de mobilizações e da antecipação de 

conflitos sociais e setoriais. Demandas também são incorporadas à agenda governamental 

apenas para serem esvaziadas, cumprindo assim uma estratégia política de intermediação 

de conflitos, vertebrada pelo Estado. Além disso, não é possível associar a mobilização 
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social e o humor nacional para a inserção de demandas na agenda com sua efetiva 

inserção, não sendo possível estabelecer uma relação direta entre esses fatores. 

Já da análise de elementos compartilhados dos modelos de Equilíbrio Pontuado e o 

modelo de Fluxos Múltiplos, podemos afirmar que as questões referentes à agenda setting 

e a policy image, no que tange a CSPCCO, são conceitos muito fluidos para serem 

operacionalizados neste contexto empírico. É preciso levar em consideração o perfil 

coeso e ideológico de setores da sociedade ligados à segurança pública, que ainda mantém 

resquícios da tradição militar, de cunho conservador sobre alguns temas, sobre a sua 

forma organizacional, hierárquica e sobre os seus mecanismos de funcionamento. 

Redução da maioridade penal, referendo do desarmamento, equidade de piso salarial com 

o efetivo de Brasília, desmilitarização das Polícias, enfim, uma série de assuntos que a 

mera “argumentação, criação de histórias causais e de apresentação de números e 

estatísticas” (CAPELLA, op. cit., p. 43) não são conclusivas para construir relações 

diretas com o resultado das decisões políticas. 

Mais um aspecto compartilhado nos dois modelos discutidos é a preponderância na 

atuação da figura do Presidente da Comissão enquanto ator mais poderoso na definição 

da agenda. Do que foi dito nos Quadros 2 e 3, é possível apreender que existem outros 

momentos da dinâmica legislativa da Comissão, bem como outros atores que 

desempenham papéis-chave em suas atribuições e que envolvem três variáveis que não 

são possíveis deixar de serem consideradas: i) o poder de veto, ii) o poder de agenda e iii) 

o poder de influência na decisão final. Sabemos da definição das atribuições e da natureza 

da divisão de trabalhos em comissões, bem como das regras que estruturam os trabalhos 

legislativos - demonstrada de maneira mais completa por Giovanni Sartori no conhecido 

capítulo oito de seu livro “A teoria da democracia revisitada” 14 - que a divisão favorece 

o poder decisório e dá celeridade aos trabalhos, bem como abre a possibilidade de outros 

atores e grupos terem acesso ao processo de formulação de políticas, tornando as trocas 

difusas, recíprocas e distribuídas ao longo do tempo, considerado um fluxo de decisões 

em longo prazo. 

Ambas perspectivas, ao indicarem o Presidente da Comissão como o ator mais 

importante, ainda que não o único, vão de encontro ao que foi ressaltado no início do 

                                                           
14 SARTORI, Giovanni – A Teoria da Democracia Revisitada: o debate contemporâneo. Cap. VIII: Uma 

Teoria da Democracia como Processo Decisório. São Paulo, Ed. Ática, 1994. 
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debate aqui proposto, em vistas a pesquisa de Aguiar (op. cit.), onde é preciso ter em 

mente os poderes de veto e de influência de atores-chave no processo e os estágios do 

próprio processo, bem como o processo de recrutamento dos membros da Comissão, 

locus onde majoritariamente acontece o lobby. Do processo de formulação da agenda é 

possível afirmar que: 

“Alguns atores desempenham papéis muito diferentes nos modelos em 

análise. Os grupos de interesse, por exemplo, são considerados por Kingdon 

(2003) um dos atores mais importantes fora da estrutura governamental. No 

entanto, sua atuação se dá mais no sentido de bloquear questões do que de 

levá-las à agenda. Mesmo que atuem de forma positiva, Kingdon afirma ser 

difícil relacionar a emergência de uma questão na agenda exclusivamente à 

ação dos grupos de interesse. Baumgartner e Jones (1993), por outro lado, 

acreditam que os grupos de interesse desempenham papel importante na 

definição de questões, especialmente quando elas afetam a opinião pública; 

determinam os termos do debate e as policy venues”. (CAPELLA, op. cit., p. 

44, grifos meus). 

A partir desta fala, podemos inferir que os argumentos de Kingdon são limitados 

no sentido de excluir a possibilidade da inserção de demandas na pauta, de mobilizações 

para influenciar na aprovação de Projetos de Lei em votações e na pressão para indicação 

da relatoria de Projetos ou até mesmo no esvaziamento de debates, vistos no sentido 

contrário ao bloqueio de questões. A análise das Notas Taquigráficas das Audiências 

Públicas, das Notas Taquigráficas dos Seminários e das Atas das Audiências Públicas 

realizadas durante a tramitação dos Projetos de Lei submetidos pela CSPCCO no período 

estudado revelam com muita clareza esse aspecto das reuniões, na figura dos líderes de 

partidos, de bancadas ou líderes na Câmara dos deputados, limitando a análise dos 

múltiplos fluxos nesse sentido. 

É possível também ver essa limitação em Baumgartner e Jones, quando colocam 

em evidência a opinião pública como fator relevante na distinção da pauta a ser levantada 

enquanto questão. Mesmo assuntos pontuais e específicos de uma classe, como 

equiparação de salários-base entre os Policiais Militares e Civis de todo o país com os 

Policiais Militares e Civis de Brasília e o direto a greve, manifesto e defendido via 

associações profissionais, ainda que não possuam grande prestígio no teor de sua 

discussão, muito menos pertinência do ponto de vista das atribuições da Comissão 
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alcançam a agenda, geram debates em diversas instâncias da sociedade e, por vezes, 

conseguem atingir os seus objetivos em detrimento do posicionamento da opinião 

pública. Propostas - já citadas como exemplo – como os projetos para extinção da Polícia 

Militar ou integração entre Polícia Civil e Militar também podem ser observadas sob esse 

prisma. É óbvio que existem custos políticos para a realização desses projetos e o 

momento em que esses assuntos se tornam um problema importa, porém ainda assim não 

é possível fazer uma inferência direta entre esses fatores, como se corolário fossem um 

do outro. 

O último aspecto sobre os modelos de múltiplos fluxos e de equilíbrio pontuado diz 

respeito a metodologia. A opção dos múltiplos fluxos por entrevistas com políticos 

profissionais, altos burocratas e estudo de casos isolados e do equilíbrio pontuado em 

analisar notícias vinculadas na mídia repercutem na maneira como os autores analisam 

seus objetos, tirando daí suas conclusões e arrazoados argumentativos. Entretanto, é 

necessário atentar para a proposta deste trabalho: sua perspectiva metodológica, que é a 

análise documental, via Notas Taquigráficas e Relatórios de Atividades. Sendo assim, 

não é possível empreender um estudo utilizando-se de elementos aleatórios dos modelos 

aqui discutidos, escolhendo o que deles levar para a análise para que melhor se adequem 

ao objeto: o problema aqui é, portanto, essencialmente metodológico. 

De acordo com o artigo de Muller e Meireles (2014), que analisa pela ótica neo-

institucional o Legislativo brasileiro com o objetivo de entender o padrão de recrutamento 

para os cargos das Comissões Permanentes (CP), os autores desenvolvem argumentos 

sobre as categorias neo-institucionais mais comumente utilizadas em estudos legislativos 

através de dois vieses: a informacional (que preconiza assimetria quanti-quali de 

informações disponíveis para as CP e para o Plenário, sendo o primeiro favorecido no seu 

papel legiferante15) e a partidária (visto como um grupo coordenativo que se organiza 

para superar as dificuldades da tomada de decisões coletivas e que visa o retorno em apoio 

e em voto16). O argumento de Muller e Meireles deixa claro o risco de importar, como 

                                                           
15 KREHBIEL, Keith. Information and Legislative Organization. Michigan, University of Michigan 

Press, 1991. 
16 MÜLLER, Gustavo; MEIRELES, Fernando. O que importa no recrutamento para as comissões 

permanentes? Partidos, informação e paroquialismo na Câmara dos deputados (1994 – 2010). In: 

Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), 9, 2014. Anais... Brasília, DF. 04 e 07 de agosto de 

2014. Disponível em:  

<http://www.encontroabcp2014.cienciapolitica.org.br/resources/anais/14/1403811623_ARQUIVO_Artig

oABCP.pdf>. Acesso em 20 de janeiro de 2015. 
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um bloco monolítico, teorias forjadas no seio de contextos institucionais com 

características singulares, chamando a atenção para disparidade na compatibilidade de 

certos modelos formais, bem como sua validade ao serem transpostas, tendo em vista seu 

método e possibilidade de poder ser encontradas as mesmas categorias de indicadores e 

variáveis no estudo em desenvolvimento, para que sejam compatíveis com o objeto 

escolhido. 

O neo-institucionalismo surgiu como contraponto das teorias comportamentalistas 

para explicar os entraves da tomada de decisão por um coletivo. A novidade deste modelo 

analítico é ter em evidência as instituições e a centralidade de suas regras, norteando o 

jogo político e que incentivam, constrangem ou restringem a ação dos indivíduos relativas 

as tomadas de decisões políticas. Dito de outra maneira, busca compreender como os 

arranjos institucionais delimitam os comportamentos dos indivíduos, estes também 

contingenciados pelas regras do jogo (PERES, 2008). 

Apesar do termo “neo-institucionalismo” ser largamente utilizado nas CiPo para 

designar uma perspectiva teórica, isso atrai também muita confusão, pois ela não se 

constitui como uma corrente de pensamento homogênea, unificada, facilmente 

identificável. Ela possui três vertentes de análise diferentes e que, por um motivo ou por 

outro, não dialogam entre si (HALL e TAYLOR, 2003). É caudatária da Teoria 

Institucional, da Teoria da Escolha Racional e da Teoria das Organizações, assim como 

do embate com as teorias do Comportamentalismo / Behaviorismo político. 

A teoria neo-institucional não observa o contexto no qual o objeto realiza-se no 

real, não faz referência a seu histórico e generaliza os processos legislativos às regras do 

jogo. Foi mostrado nas primeiras linhas do trabalho que é preciso atentar para a 

importância do estudo da historicidade das teorias aplicadas bem como do objeto 

estudado. As origens do institucionalismo e do neo-institucionalismo são caudatárias de 

um contexto federativo, legislativo, presidencial e institucional absolutamente diferente 

do caso brasileiro, sendo necessário, além de cautela ao aplicar estes cânones nos estudos 

nacionais, maturidade epistemológica. A observância de características como o regime 

de voto distrital, presidencialista, bipartidário e em uma sociedade pluralista é vital do 

ponto de vista metodológico. É preciso conhecer as minúcias do seu histórico e o contexto 

onde foi elaborado, dado que falham em dar conta da realidade quando transpostos de 

seus contextos originais. Isto também chama a atenção para a carência de teorias políticas 
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nacionais construídas a partir da realidade brasileira no que tange o Estado e as relações 

deste com a sociedade. 

Os autores alertam – e o alerta é pertinente para os argumentos aqui resgatados, a 

saber, o da predação do legislativo via suas diversas porosidades, o do neo-

istitucionalismo e o da primazia legislativa do poder Executivo – para o contexto 

institucional original onde essas teorias foram gestadas. Assim, o problema metodológico 

persiste, desde o desenho da pesquisa, da construção de indicadores, na inequação e, por 

vezes, na produção de resultados inconsistentes ou que pouco contribuem para um 

conhecimento sobre o objeto (MULLER e MEIRELES, op. cit.). Os autores concluem 

que os modelos neo-institucionalistas utilizados majoritariamente para estudar o 

Legislativo não dão conta de explicar esses fenômenos no contexto das CP. 

O artigo submetido e apresentado na Associação Brasileira de Ciência Política 

(ABCP) por Capella, Soares e Brasil (2014) mostra que, no período de 2003 a 2013, 72 

trabalhos, entre artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado, tiveram 

pelo menos um dos modelos de Kingdon ou de Baumgartner e Jones utilizados. Os 

trabalhos estão concentrados na área da Administração Pública e da Ciência Política, 

ainda que tangenciem diversas outras áreas também. Isso indica uma quantidade muito 

modesta para um período tão dilatado, levado em consideração a quantidade de pós-

graduações no Brasil e a acelerada inflação dos estudos de Políticas Públicas. Cabe aqui 

levantar questões com relação as perspectivas metodológicas e epistemológicas desses 

trabalhos, sendo necessário um tempo maior de digestão e uma observação mais 

minuciosa desse conteúdo, bem como sua aplicabilidade em determinados contextos 

políticos brasileiros. 

O próximo e final capítulo busca deixar isto mais evidente, na medida em que 

analisa os dados coletados à luz das bases teóricas acima expostas, buscando argumentar 

as aproximações e distanciamentos destas para dar conta do caso brasileiro da 

participação de grupos de interesse na dinâmica legislativa da produção de políticas da 

CSPCCO. 
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CAPÍTULO 4 – MORFOLOGIA E ATORES CONSTITUCIONAIS: DISCUSSÃO 

DOS ACHADOS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

4.1 Os dados coletados 

Para abarcar esta discussão, é necessário inicialmente recorrer à alguns parâmetros 

que possam balizar a ação dos grupos de interesse no interior da CSPCCO. Os critérios 

para a construção deste capítulo foram demonstrar a pertinência teórica (ou não) aqui 

apresentadas enquanto interpretativas com relação aos objetivos iniciais da pesquisa, as 

características e as qualidades intrínsecas do caso estudado, a tipicidade ou 

exemplaridade, contida nos elementos que servem como demonstração do que está sendo 

argumentado e as possibilidades que este estudo viabilizou para um melhor conhecimento 

do tema em questão, seu interesse social e repercussões, possibilitando empiricamente o 

aprendizado, o entendimento de elementos relevantes e a demonstração destes e, 

finalmente, a sua acessibilidade à investigação por meio desta pesquisa. 

Um dos argumentos desenvolvidos por esta pesquisa é da possibilidade de grupos 

de interesse serem passíveis de rotulação do ponto de vista de sua morfologia 

constitucional e a partir da sua atuação na Comissão, seja como ator que influencia de 

alguma maneira a pauta, seja como detentor de prerrogativas para estar lá. A ação dos 

grupos que demandam da Comissão resoluções e deliberações nas quais ela não tem 

jurisdição, legitimidade e nem autoridade suficiente para decidir - contingenciada pelo 

desenho federativo brasileiro, pela dupla subordinação das polícias atribuições 

constitucionais a ela imbuídas da esfera sub-nacional à esfera federal - é o objeto 

principal, entendido as limitações decisórias da CSPCCO sobre determinados temas. 

Um primeiro achado desta pesquisa, apreendido das Notas Taquigráficas, é que as 

reuniões para discussões de temas em que seu conteúdo seja de cunho ético e de casos de 

crimes e de violência que repercutiram na sociedade através da mídia, seja pelo seu grau 

de brutalidade, seja por envolverem famosos, são permeados por representantes de 

segmentos religiosos (cristãos) e por partidos políticos que se encontram no espectro 

ideológico político-partidário historicamente convencionado de direita, fazendo-se serem 

ouvidos nas sessões das Audiências Públicas. 
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Como exemplos, temos as reuniões para discutir assuntos que tiveram grande 

repercussão na mídia no qual estão presentes estes grupos, como as mortes do Juiz 

Alexandre Martins de Castro Filho e o advogado Joaquim Marcelo Denadai (Nota 

Taquigráfica nº 0491/05, de 03/05/2005) (em 2005), a instalação de bloqueadores de 

sinais de radiocomunicações nas penitenciárias do país (em 2006), as discussões sobre a 

Lei Seca (em 2007), a matéria publicada pelo jornal "O Dia", em 25 de abril de 2008, 

atinente à área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro (Nota Taquigráfica 

0725/08, de 27/05/2008) (em 2008), a participação do Ministro de Estado do Meio 

Ambiente na “Marcha da Maconha” no Rio de Janeiro (Nota Taquigráfica 0834/09, de 

16/06/2009), o debate sobre a questão da pirataria (em 2009), o uso da força ou de arma 

de fogo no exercício da atividade policial, as normas e procedimentos compatíveis com 

o uso religioso da Ayahuasca e dos seus princípios deontológicos (Notas Taquigráficas 

nº 0667/10, de 24/05/2010 e nº 0721/10, de 27/05/2010) (em 2010), a reunião que tratou 

dos grupos de extermínio, as que visavam tipificar o crime o atentado contra repartição 

pública como hediondo (Nota Taquigráfica nº 1138/11, de 16/08/2011), as discussões 

sobre a violência de que são vítimas os jovens negros, o debate sobre o controle da 

programação da TV aberta no Brasil (em 2011), o vazamento de fotos Carolina 

Dieckmann na internet, os furtos de caixas eletrônicos e de terminais de auto atendimento 

(em 2012), os casos de internação compulsória dos viciados em drogas (Nota 

Taquigráfica nº 0200/13, de 02/04/2013), as diretrizes para promoção e instalação de 

programas, projetos e ações de pacificação social, policiamento comunitário e Unidades 

de Polícia Pacificadora (UPPs) ou órgãos assemelhados em todo território nacional, a 

tipificação do crime de divulgação pública de imagens de vídeo de segurança, (em 2013) 

e, por fim, os casos de reconhecimento formal de bravura e coragem aos policiais 

militares do Distrito Federal que atuaram, no dia 12/2/14, no confronto com integrantes 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) (Nota Taquigráfica nº 

0340/14, de 09/04/2014) e o debate sobre a “justiça com as próprias mãos” (Nota 

Taquigráfica nº 0494/14, de 06/05/2014), estes ocorridos em 2014. 

Nestes casos é possível recuperar das Notas Taquigráficas e dos Relatórios de 

Atividades a presença de pelo menos um elemento desses grupos anteriormente citados, 

realizando - desde que inscritos para tal - falas, perguntas, parabenizações e elogios ao 

exposto pelo depoente, senão enquanto convidados das sessões de Audiência Pública. 

Ainda assim, não é seguro concluir que isto explicita alianças ou conformidade de 
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objetivos que os configure como um a comunidade política que, em suas alianças, 

representem um ou diversos grupos de interesse, até mesmo porque a grande maioria das 

participações desses agentes e desses grupos se dá pela simples presença na reunião, nem 

sempre mediada pela fala, indicando que a teia de relações da dinâmica do lobby entre 

eles sejam pré-Audiências Públicas da Comissão, bem como se estendendo para além 

dela. 

O segundo achado desta dissertação argumenta que não é perceptível a construção 

de alianças ou de grupos que se aglutinam ou se comunicam em torno de um propósito, 

de uma pauta específica. As falas taquigrafadas contêm o discurso dos inscritos, onde a 

tentativa de articular coalizões a partir das Notas Taquigráficas é arbitrária e imprecisa. 

Nas sessões das Audiências Públicas, o tema certamente agrega setores da sociedade que 

têm posições bem definidas sobre determinados assuntos, onde percebe-se a defesa de um 

interesse específico. Entretanto, mesmo a partir da leitura da Nota Taquigráfica não é 

possível estabelecer essa conexão de uma maneira direta. Um caso emblemático é o da 

Nota Taquigráfica nº 0967/02, de 27/11/2002, que discutiu o Projeto de Lei (PL) nº 6.413 

de 2012, que determina que as lotéricas e agências dos Correios sejam atendidas por 

serviços de transportes de valores, onde fica claro que os convidados para a sessão (Luiz 

Edson Feltrim - Chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco 

Central do Brasil, Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto - Vice-Presidente de 

Segmentos e Distribuição da Caixa Econômica Federal, Roger Benac - Diretor da 

Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, Aldemar Benvindo Mascarenhas - Primeiro 

Vice-Presidente da Federação Nacional dos Empresários Lotéricos e Hélcio Almeida Sá 

Freire de Abreu - Chefe do Departamento de Patrimônio e Serviços Gerais da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos) pertencem aos ramos que são diretamente impactados 

pelo PL. Entretanto, como volto a salientar, a partir das falas na Audiência Pública, não 

fica claro um conluio ou a configuração de uma coalizão que aponte para caracterizar 

como um bloco único se articulando em torno de um interesse comum. 

Outro aspecto é o resquício da ideologia militar, caudatária de períodos de exceção 

do Estado brasileiro, a profunda hierarquia e a rígida separação de atribuições, (Gomes, 

2010). Isto implica, por vezes, em situações-limite em que algumas áreas de atuação são 

opacas, levando a cooperação ou conflito entre órgãos, quando não a total ingerência de 

conflitos e de limites jurisdicionais e operacionais entre elas. As operações de 

investigação em regiões fronteiriças estaduais ou entre países circunvizinhos, de combate 
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tráfico de drogas e de roubo de carros são exemplos disso, dado que suas práticas 

extrapolam legalmente as jurisdições e os limites das atribuições de cada Polícia, forçando 

o entrelaçamento ad hoc entre investigação, operações de fronteira e repressão a esses 

crimes. 

É sabido que, do contexto da Constituição Federal de 88, persiste a dupla 

subordinação das Polícias ao controle militar (enquanto força de reserva) e aos entes 

subnacionais, características também presentes nas Constituições anteriores (BRASIL, 

1937; 1946; 1964; GOMES, op. cit.) e que foram mantidas na Carta de 88. Assim se 

constitui o terceiro achado, que é o argumento da cristalização de antigas e geração de 

novas complicações administrativas e burocráticas, principalmente na falta de clareza das 

definições de utilização de dispositivos de cooperação e de coordenação das Polícias, 

assim como de garantias dessa subordinação a dois entes federativos completamente 

diferentes em sua natureza e atribuições. 

Isto pode ser percebido nas reuniões que discutiram, entre outros, o sistema 

americano de combate às drogas e prevenção à criminalidade (Nota Taquigráfica nº 

0659/02, de 19/06/2002) (em 2002), os acordos internacionais relacionados ao combate 

ao crime organizado e ao narcotráfico (Nota Taquigráfica nº 0207/03, de 02/04/2003), a 

atuação das Forças Armadas na segurança pública, as denúncias acerca do envolvimento 

de empresários e políticos brasileiros nos crimes de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e 

improbidade administrativa (Nota Taquigráfica nº 0778/03, de 12/06/03) (em 2003), a 

reunião que tratou das doações financeiras feitas por organizações norte-americanas à 

Polícia Federal brasileira (Nota Taquigráfica nº 0326/04, de 13/04/2004), as denúncias de 

ingerência de organismos oficiais americanos na Polícia Federal brasileira (Nota 

Taquigráfica nº 0672/04, de 26/05/2004) (em 2004), as ações da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública com relação ao cadastro de presos e foragidos do país através do 

Sistema INFOSEG) (Nota Taquigráfica nº 0422/06, de 18/04/2006) (em 2006), as 

denúncias de tráfico de órgãos humanos no Amazonas, a reunião sobre o contrabando, 

descaminho e subfaturamento das importações, a demissão da equipe encarregada da 

segurança dos Jogos Pan-Americanos (Nota Taquigráfica nº 0542/07, de 09/05/2007), o 

debate sobre a redução da maioridade penal (Nota Taquigráfica 0712/07, de 29/05/2007) 

e o combate a ações terroristas (Nota Taquigráfica nº 1271/07, de 21/08/2007) (em 2007), 

a Audiência Pública que discutiu a situação da fronteira seca na rota do tráfico e 

contrabando no Brasil, os limites das atribuições constitucionais da Polícia Rodoviária 
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Federal nas estradas e a necessidade de alteração de sua competência, bem como da 

legislação infraconstitucional que a regulamenta (Nota Taquigráfica nº 0673/08, de 

15/05/2008), as razões da presença das tropas do Exército no Morro da Providência, no 

Rio de Janeiro; como foi feito o convênio para essa operação e qual a política geral da 

atuação militar nos morros do Rio de Janeiro (Nota Taquigráfica 1044/08, de 03/07/2008) 

(em 2008), a reunião que buscou debater o modelo de parceria público privada (PPP) 

contra o crime organizado, a discussão sobre a disponibilidade financeira da emenda de 

Comissão no Valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para aquisição de dois 

helicópteros para as fronteiras de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com a Bolívia e o 

Paraguai, as discussões sobre o Projeto de Lei nº 6.553/09, que acrescenta § 5º ao art. 4º 

da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para destinar os recursos obtidos pela alienação 

de bens que sejam instrumentos ou produtos dos crimes de lavagem de dinheiro ou 

proveitos auferidos com a sua prática ao Fundo Nacional de Segurança Pública (Nota 

Taquigráfica nº 0322/10, de 08/04/2010), os crimes de abuso de autoridade (Projeto de 

Lei nº 6.418/09, apensado ao PL 3.886/08) (em 2010), a questão da iniciativa da Polícia 

Federal de transferir para empresas privadas a responsabilidade de controlar quem entra 

e quem sai do País, o debate sobre a decisão do governo boliviano de legalizar todos os 

veículos importados que circulam sem documentos naquele país (Nota Taquigráfica nº 

1206/11, de 23/08/2011), a denúncia da revista Veja que mostra a atuação de redes 

terroristas no Brasil (em 2011), a criação da indenização de fronteira para policiais lotados 

nas regiões de difícil provimento, o debate sobre o PL nº 1.078, que altera a Lei nº 10.366, 

de 8 de maio de 2002, para dispor sobre a participação da Polícia Federal na investigação 

de crimes em que houver omissão ou ineficiência das esferas competentes e em crimes 

contra a atividade jornalística (Nota Taquigráfica nº 0837/12, de 12/06/2012) (em 2012), 

a Audiência Pública que, mais uma vez, investigou as questões da segurança nas regiões 

de fronteiras internacionais, os estudo de propostas para a melhoria da segurança dos 

processos e dos documentos de veículos e habilitação, respectivamente CRV, CRVL e 

CNH e, por fim, o desempenho da Petrobrás S.A., buscando esclarecimentos sobre a 

aquisição da Refinaria de Pasadena, no Texas, EUA em 2013. 

O quarto argumento infere que o perfil destas Audiências Púbicas, além de 

técnicas ou específicas dos profissionais operadores de segurança pública (na condição 

de depoentes ou convidados), têm em seu conteúdo um perfil conservador. A presença 

sempre constante de membros religiosos de designações cristãs (presencial ou via 
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correspondência, como mostrado logo nas primeiras linhas das Notas), de partidários de 

ideias associadas à partidos políticos que se encontram, como já dito, no espectro 

ideológico político-partidário historicamente convencionado de direita está relacionada a 

uma postura política favorável a pautas como as da legalização do armamento pela 

população, redução de maioridade penal, estímulo à repressão de movimentos sociais 

com premiações e defesa da propriedade privada. A postura de membros de segmentos 

da sociedade civil e de associações profissionais militares que enviesam estes temas estão 

presentes, dentre os exemplos já acima citados na Nota Taquigráfica nº 0340/14, de 

09/04/2014 (Reconhecimento formal de bravura e coragem aos policiais militares do 

Distrito Federal que atuaram, no dia 12/2/14, no confronto com integrantes do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST). 

Desse modo, fica em evidência que a elaboração das legislações sobre segurança 

pública e o corpo dessas propostas de lei são caudatárias deste processo histórico e de 

dinâmicas institucionais complexas. Elementos que remontam ao período autoritário, 

como forte corporativismo dessas instituições, o perfil repressivo e reativo, além do 

caráter normativo das Leis, voltadas para a manutenção do status quo do Estado via 

controle autoritário, manutenção da ordem e pouco voltado para questões de defesa da 

sociedade e do cidadão são traços destes momentos da história institucional brasileira 

(GOMES, op. cit.). 

A política no nível estadual está estruturada legalmente em uma organização 

policial responsável por questões de patrulhamento ostensivo (Polícia Militar), uma 

organização policial responsável pelo processo investigativo e encaminhamento jurídico 

de crimes (Polícia Civil), além de um Tribunal de Justiça. O fechamento desse ciclo dá-

se nas ações de prevenção e de repressão qualificadas, levadas a cabo independentemente 

pelas duas polícias, compondo assim um mosaico de setores da sociedade que lutam 

muito mais pela permanência (institucional, de status, organizacional, de atribuições, de 

subordinação, de perfil de policiamento) do que por mudanças. Trata-se de um setor com 

baixa responsividade social, em que pouco se ouve falar da accountability de seus órgãos 

internos de controle, como as Corregedorias (para as Polícias) e os órgãos de Justiça que 

existem para policiar as ações e atividades dos próprios órgãos de Justiça e Controle. 

Do ponto de vista da decisão política e da política que está sendo desenhada, é 

necessário levar em conta a diversidade da natureza da organização dos diversos grupos 
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de interesse que nela incidem. Isso impacta diretamente na forma que elas têm para tentar 

influenciar, através do uso de recursos disponíveis, as decisões políticas. Assim, o quinto 

e último achado defende que não é possível generalizar esse modus operandi para todos 

os tipos de lobby feitos no Congresso, muito menos na CSPCCO, pois cada grupo 

organizado age de acordo com, pelo menos, três aspectos: i) sua estrutura e racionalidade 

interna própria; ii) de acordo com o objetivo almejado e; iii) de acordo com o perfil da 

instituição ao qual está sendo demandado seus interesses. Esta é uma dimensão que a 

literatura nacional consultada não alcança, criando modelos de explicação genéricos para 

uma prática tão particular, pois como defendido aqui, resulta da natureza da organização 

de cada grupo, do acesso destes a recursos e do perfil da Comissão em evidência. 

Não é possível, em nenhuma instância - e não seria prudente fazê-lo – afirmar que 

os diversos recursos que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) dispõe para praticar 

seu lobby no interior da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 

(CDEIC) - também pertencente à Câmara dos deputados - sejam os mesmos e funcione 

da mesma maneira que a Confederação Nacional dos Policiais Civis (CONAPOL-BR) ou 

a Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições (ANIAM) venha a utilizar para 

conseguir seus objetivos no interior da CSPCCO. Por isso é necessário sistematizar a 

maneira que esses grupos agem na tentativa de imprimir sua influência nos trabalhos 

legislativos da Comissão. 

 

4.2 Lobby e grupos de interesse: argumentos suficientes para o Legislativo 

brasileiro? 

Aqui, é importante retomar a questão de partida deste trabalho, que procura 

responder como os grupos de interesse têm participado da dinâmica legislativa de 

produção de políticas na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado. Como ressaltado logo nas primeiras linhas desta dissertação, busco 

evidenciar as contribuições e limites que esta perspectiva oferece nos argumentos que 

sustentem a análise. O viés experimental desta pesquisa habilita o teste das contribuições 

para o caso brasileiro da CSPCCO, no intuito de chamar a atenção para a necessidade de 

particularizar o objeto proposto e entender que a importação de perspectivas teóricas a 

grosso modo necessita ser feita de maneira prudente e com criticidade, observado seu 

alcance. 
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A ação do lobby na CSPCCO se dá em termos esguios e de difícil captura pelos 

referenciais teóricos aqui abordados. Aragão (op. cit.) e Farhat (op. cit.) nos mostram que 

é comum os deputados receberem constantes convites para eventos sociais e reuniões - 

tanto formais quanto informais - com membros ou com grupos que têm seus interesses 

em pauta nas diversas Comissões. Esse aspecto da realidade foge ao largo de perspectivas 

que tenham em seus pressupostos a formalidade e a obrigatoriedade de obediência às 

regras institucionais nos contextos onde essas decisões são produzidas. 

Trabalhos que tiveram por proposta aproximações de estudo do Legislativo via a 

teoria política do lobby17 representam de maneira mais síncrona uma possibilidade teórica 

necessária para uma aproximação mais objetiva do tema. O estudo das correntes teóricas 

aqui expostas mostra que a área é vasta e as opções de aproximação para esse objeto é 

diversa, ainda que seja necessário observar o estágio da política a ser estudada no âmbito 

do ciclo da política pública, de modo a condicionar o arcabouço teórico a ela e entender 

                                                           
17 VIEIRA, Ricardo Modesto. O estudo do lobby no Legislativo: o caso de sucesso da CDU-CD. Revista 

E-Legis, n. 2, p. 49 – 59, 1º semestre de 2009. Disponível em: 

<http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1845/estudo_lobby_vieira.pdf?sequence=5>. 

Acesso em 30 de janeiro de 2015. 
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Humanas. Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Campinas, 2004. Orientador: Prof. Dr. Bruno 
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os problemas metodológicos e epistemológicos de aproximar o que, em sua essência, está 

tão distante. 

A aproximação desse objeto via teoria do lobby busca explicar tanto quem, quanto 

de que maneira e quando esses atores se mobilizam, que elementos são relevantes na sua 

atuação, em quais momentos agem e quais parâmetros utilizam para mapear as 

porosidades do processo e os seus atores-chave. 

A pressão exercida por esses grupos contingencia e constrange a dinâmica 

legislativa dos governos, particularmente os democráticos. Os embates na esfera política 

pelo atendimento a demandas, seja via influência, seja via grupos de pressão ad hoc dão 

ao Estado um perfil de sistema de gerência de conflitos, processando demandas e insumos 

em políticas e regulações, ou inputs em outputs (ALMOND E POWELL Jr, 1980; 

EASTON, 1970). Por um lado, o Estado é o autor de políticas e de Leis que regulam e 

gerem a sociedade e seus recursos e, por outro, precisa ter como norte o atendimento aos 

interesses desses grupos da sociedade e a equalização destes com sua agenda própria de 

governo, não sendo mais possível dissociar uma coisa da outra, à custa de perda de apoio 

e de enraizamento na sociedade. 

Assim, a ação de grupos de interesse no seio do governo precisa ser vista de 

maneira a configurar um importante elemento da relação Estado / sociedade, onde é 

preciso entender sob quais moldes essa ação legitimada acontece. A representação social 

de interesses por grupos no Legislativo está inserida em um jogo político que, no Brasil, 

teve sua dinâmica moldada através da relação entre Estado, Associações Profissionais e 

organizações de cúpulas de setores do Capital e do trabalho que, com as diversas 

dinâmicas políticas do último século, foram adequadas por um modo corporativista de 

articulação de interesses, só modernamente sendo absorvidos os movimentos sociais. 

Este modelo de representação social frente ao Estado foi desenhado pelo governo 

Vargas da década de 1930. Vargas consolidou o modelo corporativista através da 

mediação do conflito entre Capital / trabalho, vertebrando instâncias de representação de 

setores sociais ligados a classes de trabalhadores. A reivindicação de demandas foi trazida 

para a mesa de negociação do Estado, sendo este o mediador dos embates na arena 

política. Assim, Vargas esvazia os conflitos, negociando somente com os órgãos 

representativos do empresariado e da classe trabalhadora que tivessem, em sua criação, o 

aval do Estado (COSTA, 1999). 
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Sendo o empresariado mais bem aparelhado materialmente e contando com a 

experiência de multinacionais que já agiam dessa forma em outros países ao redor do 

globo, este segmento conseguiu vantagens na sua estruturação e organização.  Esta 

vantagem foi mantida, como mostra Lodi (1986) e Farhat (op. cit) até a forja da 

Constituição de 1988 que incluiu as ferramentas necessárias para uma maior e mais 

diversificada participação social no processo legislativo. O modelo corporativista 

brasileiro pode ser visualizado a partir do gráfico abaixo: 

Quadro 6- Modelo corporativista de articulação de interesses no Brasil criado por Vargas 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Santos (2014) dá uma contribuição importante para mostrar que a afirmação feita 

acima é consistente com os fatos da realidade. Ele demonstra, em estudo publicado pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que o número de grupos de interesse 

cadastrados na Primeira Secretaria da Câmara dos deputados, órgão responsável pelo 

registro, identificação e licenciamento de grupos para participação nas atividades 

legislativas, cresceu de maneira escalar 1988 para cá. Os índices indicam o aumento de 

cadastros tanto de organizações da sociedade civil, de associações ligadas ao trabalho 

quanto de órgãos do Estado, estes últimos compondo também uma expressiva quantidade. 

Existe, portanto, uma maior necessidade de organização legítima que mobilize os 

grupos, a partir da escassez de seus recursos, a angariarem apoio, eleger representantes 

de seus segmentos sociais, criando assim canais de acesso ao poder e ao traçado 

estratégias de ação para participar das atividades legiferantes. Essa articulação de 

interesse e a negociação constante destes com os políticos profissionais – os tomadores 

de decisões políticas - é a essência do que ficou conhecido na teoria da Ciência Política 

como a prática do Lobby. 
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É possível identificar uma primeira limitação da teoria do Lobby que é a atribuição 

de nexo causal entre a influência do lobby e o produto da decisão política. Historicamente 

o conceito de Lobby faz sempre referência à obtenção de vantagens ou ganhos materiais 

para seus membros ou públicos-alvo e a tentativa de construir índices para mensurar essa 

variável cai sempre em áreas de ruído, nas quais não é possível perceber com precisão até 

onde uma é resultado da outra. A correlação direta entre lobby e decisão, lobby e não-

decisão, lobby e inserção de demandas ou ainda lobby e retirada (esvaziamento) de 

demandas da agenda é algo muito incipiente na literatura da Ciência Política. O que é 

passível de afirmação é que o lobby - enquanto práxis política - existe e é uma variável 

fundamental que tem repercussões importantes no desenho e na tomada de decisão 

política, ainda que a correspondência entre evidências não permita afirmar com segurança 

sua real dimensão. 

Alguns dos autores que sistematizaram o conhecimento sobre o Lobby18 

argumentam que esse fenômeno político é relacionado com a prática de representantes do 

setor privado e de grupos da sociedade ao abordarem os políticos profissionais nos lobbies 

e halls dos prédios públicos, nome pelo qual ficou conhecida a ação desses grupos. Esse 

comportamento, com o tempo, foi institucionalizado e mantido através de regras e 

legislações em países como os Estados Unidos, Inglaterra e Bélgica que, por sinal, abriga 

a sede da União Europeia em sua capital, Bruxelas. 

A prática do lobby diz respeito à defesa de interesses específicos em uma 

determinada esfera da sociedade. Da maneira que é colocada neste trabalho, essa defesa 

é feita por representantes em nome dos grupos que têm suas demandas em jogo pelos 

tomadores de decisões políticas. Esses representantes políticos podem ser membros do 

próprio grupo, escritórios contratados especificamente para essa função, consultores e 

Associações Profissionais de classe ou de segmentos econômicos.  

Então o lobby, entendido como defesa lícita de interesses por um grupo de pessoas 

sobre quem toma decisões políticas está associada à ação coordenada para obtenção de 

                                                           
18 ARAGÃO, Murillo de. Grupos de pressão no Congresso nacional: como a sociedade pode defender 

licitamente seus direitos no poder legislativo. São Paulo, Ed. Maltese. 1994. 146 p. 
GRAZIANO, Luigi. Lobbying, pluralism and democracy. New York: Palgrave. 2001. 272p. 
TRUMAN, David. The government process: Political Interests and Public Opinion. New York: Alfred A. 

Knopf, 1951. 

BEER, Samuel H. The representation of interests. The American Political Science Review. v. 51, n. 3, 

p. 613-650. 1957. 
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vantagens para seus membros ou público-alvo. Os principais estudos do lobby no âmbito 

do legislativo nacional têm ênfase maior no período pós-1988 (GRAZIANO, op. cit.; 

MANCUSO e GOZETTO, op. cit.; ARAGÃO, op. cit.; FARHAT, op. cit.; LODI, 1986), 

pois durante os regimes de exceção não havia possibilidade das organizações de cunho 

social manifestarem-se ou participarem das resoluções do governo, salvo os ligados ao 

setor privado – especificamente as elites econômicas e industriais - em períodos 

desenvolvimentistas. Ainda assim, a grande maioria dos estudos sobre Lobby no 

Legislativo concentram seus esforços nas relações entre empresariado e setores 

específicos do governo, como agências de planejamento econômico e burocracia (DINIZ, 

2008; DRAIBE, 2004; GOUVÊA, 1994; LOUREIRO, 1997a; 1997b; 2010a; 2010b; 

MONTEIRO, 1973; 1983; SCHNEIDER, 1993; 1995; SCHWARTZMAN, 2013). A 

outra parte, já citada neste trabalho, escolhe discutir o Lobby sob o prisma do pluralismo 

e a perspectiva democrática de defesa de interesses na arena política. 

A tradição dos autores aponta sempre para uma perspectiva de estudo das relações 

com a iniciativa privada ou, quando alcançam alguma tipologia que abarque as categorias 

profissionais, grupos militares e órgãos do próprio Estado (ORNSTEIN; ELDER, 1978 e 

HERRING, 1967, Cf. ARAGÃO, op. cit.), estas também são motivadas por ganhos 

materiais concretos. Outro ponto dessas tentativas de categorização dos grupos estudados 

é a intersecção entre as elas: baseado nas tipologias citadas, alguns dos grupos aqui 

estudados podem muito bem serem encaixados em mais de um rótulo, resultando em 

dificuldades analíticas. 

A tentativa de diálogo com a literatura sobre o Lobby a partir da leitura da ação 

dos grupos de interesse no interior da CSPCCO pretende indicar caminhos para uma 

interpretação de como essa ação acontece, os meios para alcançá-la e as estratégias 

possíveis de serem adotadas para tal. A identificação dos atores legislativos chave, da 

dinâmica interna dos trabalhos da Comissão, a disputa intragovernamental, o modelo 

corporativista de articulação de interesses e os momentos componente da ação dos grupos 

organizados na prática do lobby formam, em seu conjunto, elementos que norteiam a 

análise sobre essa ótica. 

Foi feito o estudo das Notas Taquigráficas buscando a relação que existe entre 

esses grupos e os tomadores de decisão e o modo como se utilizam para influenciar os 

trabalhos da Comissão. Acontece que existem sérios elementos que constrangem a 



 

63 
 

pesquisa a partir da análise por esta perspectiva. As reuniões e negociações que 

acontecem em ambientes sociais em que as regras institucionais formais em nenhuma 

instância regem os atores, revelam fragilidades do ponto de vista do alcance das 

explicações, reflexo das opções metodológicas adotadas. 

 

4.3 Ciclo de ações dos grupos de interesse no interior da CSPCCO 

O ciclo de ações desses grupos não é estanque no tempo e se dá de maneira 

irregular e fragmentada. Organizá-los em um infográfico não significa prendê-los em um 

ciclo pasteurizado, mas explica de maneira didática os passos pelos quais esta pesquisa 

conseguiu apreender que os grupos de interesse planejam, organizam e realizam seus 

lobbies no interior da CSPCCO. A maneira que esses grupos procuram influenciar nessas 

decisões políticas também difere, ainda que a dinâmica de trabalho da CSPCCO seja 

consuetudinariamente definida e, portanto, previsível. É possível entender os momentos 

de atuação dos grupos de interesse nessa dinâmica a partir do entendimento da porosidade 

da organização dos trabalhos da Comissão. 

Tendo em mente os momentos indicados pela literatura nacional sobre lobby no 

interior das Comissões Permanentes da Câmara dos deputados (MANCUSO e 

GOZETTO, ibidem, p. 12 – 14, ARAGÃO, op. cit.; FAHRAT, op. cit; ZAMPIERI, op. 

cit.), concluímos que, pela maneira que estão estruturados os trabalhos da CSPCCO e 

pelo que é possível aferir das Notas Taquigráficas, esses são os passos pelos quais os 

grupos de interesse guiam suas ações, adotando como unidade de referência um Projeto 

de Lei genérico em tramitação na Comissão: 
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Quadro 7 – Ciclo do lobby no interior da CSPCCO 

 

Fonte: Elaboração própria 

Esses momentos são a matéria-prima de trabalho para os grupos de pressão, pois 

é a partir deles que são traçadas estratégias de quando, em que momento, como e através 

de quais dispositivos serão feitas de maneira mais eficaz as tentativas de influenciar no 

processo decisório. O mapeamento das atividades é também conhecido na literatura como 

tracking. O levantamento do conjunto das proposições que dizem respeito aos interesses 

do grupo é de fundamental importância, pois constitui os insumos do trabalho do lobby. 

Ainda que os grupos não ajam de maneira uniforme, geralmente as mobilizações se dão 

em torno de Projetos que têm, em seu conteúdo, um caráter mais polêmico ou que 

implique em algum tipo de mudança do setor ou do órgão em evidência. 

A identificação do status das matérias é derivada do estágio anterior. Após o 

mapeamento dos Projetos de Lei de interesse, é necessário saber em que estágio 

deliberativo eles se encontram para entender se ainda existem maneiras e tempo suficiente 

para se mobilizar. Isso inclui a observação do agendamento das Audiências Públicas a 

serem realizadas (se houver) e a agenda de compromissos dos deputados da Comissão, 

buscando conciliá-la de alguma maneira com a possibilidade futura de intervir de maneira 

mais persuasiva. 

A etapa da definição da intensidade de mobilização a depender dos interesses em 

jogo é feita geralmente por informativos e comunicações com os membros do grupo. 

Mapeamento

Identificação do status
das matérias

Intensidade dos 
interesses em jogo

Definição da agenda

Influência sobre a 
pauta

Articulação sobre o 
resultado

Accountability



 

65 
 

Como veremos, essa etapa difere da última, a accountability, por ser a tentativa inicial de 

informação ao grupo do que está em jogo e suas possíveis implicações, levando ao 

próximo passo que é a definição da agenda. 

Neste estágio, os representantes do grupo definem qual será o posicionamento 

deles frente aquelas discussões, tendo em mente a defesa de seus interesses e a ameaça 

de perda de recursos, autonomia e status. O posicionamento é constrangido pelas 

lideranças a partir do controle dos recursos informacionais e de seu uso estratégico para 

a articulação de interesses do grupo. 

A influência sobre a pauta se dá nas mais diferentes frentes, dependendo do nível 

de organização do grupo, a quantidade de membros a serem atingidos, os recursos 

disponíveis, o tempo para agir, tanto com relação à tramitação da matéria quanto nos 

modos de ação propriamente ditos e também do alcance esperado da mobilização. Podem 

se utilizar a mídia, meios comunicacionais internos, redes sociais, peças publicitárias, 

abordagem aos Políticos mapeados enquanto influentes naquele âmbito, envio de 

correspondências e pressão sobre os atores-chave do processo, tudo isso na tentativa de 

influenciar a pauta, o parecer, o relator ou o direcionamento das discussões. Este estágio 

é muito próximo da articulação sobre o resultado, pois é o limite entre a proposição do 

projeto, os estágios iniciais de sua discussão e o resultado final da política. Neste ponto, 

a procura para influenciar atores-chave aqui descritos é mais intensa e o uso eficiente de 

recursos estratégicos para enviesar as decisões é mais perceptível, visto os interesses em 

jogo. 

Neste ponto é importante esclarecer a diferença entre grupos de pressão e grupos 

de interesse. Os grupos de pressão têm seu caráter ad hoc por serem pontuais, sistemáticos 

e com tempo de validade determinada. A pressão social, política, midiática, física ou de 

influência que estes grupos exercem dizem respeito a um tema, uma situação ou uma 

matéria em pauta e são norteadas para uma decisão favorável aos interesses de seus 

grupos. Já os grupos de interesse são perenes no tempo e não são dissociados com o fim 

das resoluções das decisões políticas, pois são grupos organizados da sociedade, com 

características institucionais e interesses permanentes. Os grupos de pressão simbolizam 

a defesa de interesses de maneira situacional e os grupos de interesse são organizações 

sociais que representam interesses de maneira contínua ao longo do tempo. 
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Por fim, temos a accountability como último estágio deste processo, que faz o 

papel de balanço e prestação de contas para o grupo, analisando perdas e ganhos a partir 

da resolução tomada no final do processo legislativo. A depender da natureza do que está 

sendo discutido, o Projeto ainda percorre outras instâncias e pode ainda ser alvo de revisão 

de alguns dos outros estágios de ação, como a reconsideração dos interesses em jogo, a 

partir da análise do texto do projeto (se aprovado) e como ele pode ser comparado com o 

inicial, definindo assim o (novo ou não) posicionamento do grupo frente a ele, levando a 

(novas ou não) alianças e mobilizações para continuar no embate político sobre o que se 

está sendo discutido. 

Desse modo, fica claro que este não é um processo engessado ou estanque e que 

está, a cada passo, sendo reformulado, do ponto de vista da dinâmica interna dos grupos, 

de sua racionalidade própria, de sua natureza, dos rumos que a matéria em pauta é toma, 

seja para aprovação, rejeição, emendamento ou esvaziamento e dos diversos interesses 

que nela incidem. Fecha-se assim o ciclo do lobby nos trabalhos legislativos da CSPCCO. 

Quadro 7 - MOMENTOS DA AÇÃO DOS GRUPOS DE INTERESSE NO INTERIOR DA CSPCCO 

MAPEAMENTO 
Tomar conhecimento dos projetos da área tramitando no 

Legislativo e em que estágio do processo decisório se encontram 

IDENTIFICAÇÃO DO STATUS 

DAS MATÉRIAS 

Acompanhamento da tramitação dos processos, de matérias de 

interesse e identificação de Relatores responsáveis por elas 

INTENSIDADE DOS INTERESSES 

EM JOGO 

Elaboração de parecer técnico sobre os Projetos, bem como 

possíveis repercussões para o grupo 

DEFINIÇÃO DA AGENDA DO 

GRUPO 

Posicionamento sobre a pauta baseado nos pareceres técnicos e 

nos interesses em jogo 

INFLUÊNCIA SOBRE A PAUTA 
Formação de alianças após a definição da agenda, buscando 

identificar entraves e influenciar a pauta 

ARTICULAÇÃO SOBRE O 

RESULTADO 

Apresentação de demandas aos tomadores de decisões políticas e 

pressão ad hoc para influenciar no seu resultado final 

ACCOUNTABILITY 
Prestação de contas para o grupo ou público-alvo e planejamento 

dos próximos passos 

Fonte: elaboração própria 

 

4.4 A não-decisão na ação política deliberativa na CSPCCO 

O conteúdo das Notas Taquigráficas e os resultados provenientes do processo 

legislativo no período estudado indicam para políticas e planejamentos que têm como 
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característica - quando da tomada de decisão - de um lado, a iniciativa legislativa, tímida 

e insuficiente, em criar leis de territorialidade abrangente, relevantes do ponto de vista da 

sociedade e do planejamento da Segurança Pública, como exemplificadas no tópico 2.3 

e, por outro, não-decisões no que dizem respeito as políticas de cunho mais polêmicas e 

institucionais e que envolvam interesses de grupos específicos. Também é possível inferir 

delas, já em sua grande maioria, a não-decisão, quando do enfrentamento de questões que 

tangenciam reorganizações administrativas, mudança de status das corporações, reformas 

internas estruturais de hierarquia, mudança institucional de subordinações, questões de 

piso e de teto salarial, de direito à greve, de formação de associação sindical, mudança de 

perfil das ações policiais (se cidadã ou se protetora do status quo do Estado) e questões 

referentes ao perfil estritamente militar das Polícias. 

Do que é possível discutir sobre as não-decisões, Bachrach e Baratz (1963) já 

alertavam no início da década de 60 sobre a importância ainda pouco refletida enquanto 

relevante nas análises de Ciência Política da não-decisão, do ponto de vista de 

dispositivos da ação política tão importante quanto da própria decisão em si e que 

indicava a existência de dinâmicas internas de disputa e de poder não tão claras quanto as 

presentes nas efetivas tomadas de decisão. 

Os autores definem a não-decisão enquanto “A prática de limitar o âmbito da 

efetiva tomada de decisão para questões mais ‘seguras’, manipulando os valores, mitos 

e instituições políticas e procedimentos da comunidade política dominante” (Grifos 

meus, p. 632). Nele é feito um chamamento para a questão da natureza da decisão política, 

onde os autores concluem que esta, para se configurar como tal, só pode ser realizada 

entre iguais do ponto de vista da relação de poder entre as partes e não da imposição de 

vontades. Autoritarismo, uso da força, influências ou acesso privilegiado ao poder não 

podem ser consideradas decisões políticas, apesar de tangenciarem o espectro do poder, 

porém não envolvem elementos de disputa ou de uma dinâmica em que possa existir troca, 

uma parte que possa ceder, conflitos ou embates na arena política. Assim, é possível 

concluir que o poder não é só exercido nas decisões políticas, mas também nos momentos 

em que as não-decisões são as alternativas escolhidas. 

Sendo assim, para Bachrach e Baratz, para haver relação de poder, são destacadas 

três características fundamentais: a) conflito de interesses, b) como somente o elemento 

do conflito de interesses não é suficiente para caracterizar essa relação, é necessário 
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também o elemento da sedição, ou seja, alguém precisa ceder à decisão do outro, seja em 

forma de acordos, contratos, troca recíproca retardada ou c) a possibilidade de impor 

perdas ao outro ou, nas palavras dos autores, a “capacidade de impor sanções”, corolário 

da não-conformidade das decisões a serem tomadas por um dos agentes ou grupo. É 

importante ressaltar que essa imposição de perdas e sanções diz respeito à política e não 

ao agente político em si, onde a perda efetiva se dará no controle futuro das decisões da 

política em questão e em suas capilaridades. 

Existe aqui então uma conformidade com os termos estabelecidos pelos 

envolvidos com relação ao poder político, no cumprimento das ações decididas. É 

entendido pelas partes que existe uma expectativa de ação entre eles, uma antecipação da 

ação futura, o que os autores classificam como “regra das ações antecipadas” (p. 635), 

assim como a noção de quem inicia a política e quem ficará responsável por dar cabo a 

ela. Quem é ameaçado pela perda e pelas sanções precisa ter em mente com clareza as 

alternativas e desdobramentos de concordar ou não concordar com aquela decisão ou não-

decisão. Por conseguinte, fica evidente que essas alternativas possíveis dependem 

sobremaneira da estima que o agente tem do valor ou da decisão em questão e das 

repercussões e custos políticos advinda delas, seja para si, para o partido, para o segmento 

social ao qual representa, a repercussão social e midiática, opinião pública, grupos de 

interesse envolvidos, etc. 

Legislações em nível federal têm – evidentemente – uma enorme abrangência, 

sendo as contingências e as condições de impor perdas tão grandes quanto. É válido 

observar, ainda que não esteja presente no texto, que a perda pode ser entendida como um 

fenômeno bilateral, pois uma sanção pode repercutir de maneira negativa a quem a impôs, 

dependendo de diversos fatores como humor nacional, opinião pública, mobilização de 

setores da sociedade e do trabalho, bem como da mídia. Já do ponto de vista da disputa 

intragovernamental, a necessidade de apoio – vital para a governabilidade, evitando 

paralisia decisória, morosidade ou ingovernabilidade – e de negociações internas para 

viabilizarem a própria plataforma de governo insere maiores complicações e maior 

diversidade de limitações nas negociações, dado a variedade de setores, órgãos e 

instituições envolvidas e também dos prêmios aos quais elas concorrem. 

Temos então que 
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“(...) quando os valores dominantes, as regras aceitas 

como sendo as do jogo e como ele deve ser jogado, as relações 

de poder existentes entre os grupos e os instrumentos de uso 

força, isoladamente ou em combinação, previnem de maneira 

efetiva certas questões de tornarem-se problemas que exigem a 

tomada de decisões, pode-se dizer então que existe uma situação 

não-decisão” (BACHRACH E BARATZ, Op. cit, p. 641) 

[tradução livre]. 

A partir desse raciocínio, é seguro afirmar que, por mais que a não-decisão seja 

algo intangível e de difícil percepção de sua concretização, assim como um categoria 

analítica de difícil manejo - por não ser muito prática a percepção de uma não-decisão - 

não impossibilita a observação do processo de surgimento de questões e do viés que ela 

toma durante o processo, caminhando para uma não-decisão ou para o esvaziamento dos 

conflitos, como chama os autores quando apontam para as decisões mais seguras, como 

nos diversos exemplos citados anteriormente de cunho mais polêmicos na área da 

segurança pública. O processo de não-decisão difere-se da não-decisão pela sua 

capacidade de ser detectável, percebível e pontuada como objeto a ser observado para 

iluminar um aspecto da realidade, como o aqui proposto sobre o produto da dinâmica 

legislativa existente na CSPCCO. 

Os autores aqui citados e as perspectivas analíticas aparecem como auxílio na 

sistematização do conhecimento através de uma ótica teórica mais consolidada, baseada 

em estudos empíricos e que contribuem para uma melhor argumentação dos estudos 

legislativos sobre o fenômeno dos grupos de interesse e das decisões no âmbito das 

Comissões Permanentes do Congresso. A escassez de estudos que tenham como enfoque 

relações Estado / sociedade que não tenham por base a concorrência pelos espólios do 

Estado é diminuta, porém este trabalho faz o esforço de adentrar um ramo de ações em 

que os atores não estão sendo orientados por materialidades apenas, mas por elementos 

subjetivos também, como autonomia, prestígio, não-mudança institucional e influência. 

 

4.4. Repercussões sobre a Política de Segurança Pública 

A busca por estudar a dinâmica de funcionamento da Comissão de Segurança 

Pública e Combate ao Crime Organizado e a relação desta com a ação dos grupos de 
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interesse em seu interior foi realizada através de análise documental das Notas 

Taquigráficas transcritas das suas reuniões de trabalho, sendo estas o instrumento 

utilizado para registrar as falas dos agentes nas Audiências Públicas. Destas, foi possível 

apreender os elementos componentes da Comissão, seu funcionamento, sua natureza, os 

atores que são relevantes no processo e os grupos que nele atuam. Os temas das 

Audiências Públicas são variados, ainda que determinados grupos sejam constantes 

participantes delas. Estes grupos defendem legitimamente interesses próprios ou de 

grupos aos quais representa, ainda que nem sempre de maneira linear, seja pela 

orientação, no objetivo ou no tempo. 

Existe nos estudos sobre Lobby uma dificuldade comum aos autores ao tentarem 

classificar os grupos que fazem parte do espectro de entidades estudadas. Isto é 

recuperado no trabalho de Aragão (1994), ao citar o exemplo de outros autores norte-

americanos, mostrando que classificar grupos por interesses é algo que demanda uma 

tipologia que não apresenta bases sólidas senão o próprio critério da pesquisa. Assim, 

tentar classificar os grupos de interesse é tentar reuni-los por afinidades seletivas ad-hoc, 

que podem ser ou não sistêmicas e transitórias, situacionais ou permanentes, temporárias 

e arbitrárias. 

A escolha metodológica feita para esta dissertação apresenta restrições no arranjo 

político dos atores por interesse, dado que não é possível acessar - através da análise das 

Notas Taquigráficas - essas afinidades, muito menos definir o grau de intensidade destas. 

As alianças de grupos podem ser aferidas em termos de sessões de Audiência Pública ao 

mapear os grupos presentes, mas isso nem de longe reflete a realidade das alianças, das 

estratégias e das coalizões ad hoc em torno de interesses comuns. O somatório de forças 

e dos diversos recursos para, em conjunto, pressionar para resultados interessados 

encontra dificuldades de ser apreendida através somente do registro das atas das reuniões 

da Comissão. 

Este aspecto, somado a baixa quantidade de reuniões taquigrafadas, produz um 

cenário ainda mais opaco: como demonstrado no Capítulo 2, do total levantado de 481 

reuniões da Comissão no período estudado - 2002 a 2014 - existem apenas 133 notas, 

dentre elas eventos como Fóruns e Seminários, o que equivalem a algo em torno de 

27,65%. Se for levado em consideração somente as Reuniões Deliberativas (19) e as 

Audiências Públicas (85), este somatório baixa mais ainda para 104 Notas Taquigráficas 
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e representa 21,6% do total de reuniões. Uma das razões para esse fato foi discutida no 

tópico 2.1 do capítulo da Metodologia, onde é explicitado a discricionariedade do 

Presidente da Comissão que tem o poder de ordenar o registro taquigráfico “quando julgar 

necessário”, poder esse garantido e marcado no Regimento Interno da Câmara dos 

deputados (RICD), na Seção IV, Art. 41, inciso XXII. 

Portanto, se através da análise documental fica evidente a insuficiência de 

substância para um tipo de argumento que aproxime os grupos por interesse, por outro 

lado a participação nas reuniões da Comissão só é possível para membros da Comissão, 

convidados, políticos, depoentes e para os profissionais de mídia cadastrados. Isto indica 

a pertinência dos argumentos defendidos, de que a construção de alianças e de formulação 

de estratégias de ação por parte desses grupos só pode ser discutida em termos parciais, 

nunca aprofundado, pois não é prudente, mesmo em nível especulativo, com base em uma 

taxa de amostragem tão baixa quanto as reunidas pelo total das Notas Taquigráficas, além 

da citada inacessibilidade às Audiências Públicas. Os dados documentais das reuniões 

não são suficientes para reconstruir as alianças entre grupos de interesse de acordo com 

a matéria ou o aspecto em debate, trazendo à tona a necessidade da discussão de 

transparência processual e procedimental das instituições legislativas. 

Um outro argumento que reforça o anterior reside na dificuldade da inconstância 

dos próprios interesses, sendo eles não-lineares, como já afirmava Lindblom (1958), 

defendendo que este é o padrão político do policy-making. A diversidade de interesses 

constrange a decisão política por conta da dinâmica da reorganização das prioridades e 

das preferências de acordo com o contexto situacional, o que também impacta nas 

alianças e coalizões estabelecidas para chegar a um resultado desejado (ótimo). Estes 

constrangimentos podem ser de diversas ordens, como de recursos materiais, de tempo e 

de coesão, o que dificulta a manutenção da mobilização dos grupos em torno de objetivos, 

apresentados em diferentes intervalos temporais. 

Este trabalho buscou também identificar, em segundo plano, os resultados dos 

trabalhos da Comissão, ainda que de maneira a ressaltá-los em um contexto 

exemplificativo, sem aprofundar nas legislações que foram construídas. O intuito é trazer 

o produto de sua produção legislativa, ainda que não seja o objetivo central do trabalho, 

dado que corresponde a outro momento do ciclo da Política Pública e que não é o objeto 

desta dissertação. Decerto que, para a perspectiva aqui apresentada, os resultados são 
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pouco importantes, visto que o processo pelo qual eles foram possíveis seja mais próximo 

com as promessas de investigação propostas nas primeiras linhas desta pesquisa. 

Esta baixa relevância também pode ser justificada de maneira institucional do 

ponto de vista da Comissão, desde que os resultados cobrados em diversas Audiências 

Públicas pelos grupos de interesse fogem da alçada legislativa, constitucional e de 

atribuição dela. As demandas por salários, direito de greve, compra de equipamentos e 

modernização das Polícias apresentadas nas Notas Taquigráficas não fazem sentido do 

ponto de vista das competências constitucionais da Comissão. Ou seja, é possível delinear 

uma morfologia constitucional onde a Comissão tem suas competências definidas, 

ficando evidente a natureza e constrangimentos no atendimento de determinadas 

demandas apresentadas, bem como dos atores constitucionais que realmente 

desempenham papel relevante na CSPCCO.  

Isso pode ser percebido nas Audiências Públicas que trataram da atuação das 

Forças Armadas na segurança pública (Nota Taquigráfica nº 0137/03, de 20/03/2003), as 

prioridades do governo para a pasta da Justiça (Nota Taquigráfica nº 0164/03, de 

26/03/2003), as providências tomadas pelo Governo Federal na questão do combate à 

violência no Rio de Janeiro (Nota Taquigráfica nº 0131/03, de 19/03/2003), a análise das 

insuficiências da legislação brasileira no combate ao crime organizado (Nota 

Taquigráfica nº 0345/03, de 24/04/2003) (em 2003), a atuação de grupos de extermínio 

no Estado do Espírito Santo, conforme reportagem da revista Carta Capital (Nota 

Taquigráfica nº 0439/04, de 29/04/2004), sessão para discutir o livro "Entendendo a nossa 

Insegurança", editado pela Fundação Guimarães Rosa (em 2004), os esclarecimentos 

sobre as investigações relativas às mortes do Juiz Alexandre Martins de Castro Filho e o 

advogado Joaquim Marcelo Denadai (Nota Taquigráfica nº 0491/05, de 03/05/2005), a 

discussão sobre o Projeto de Lei nº 4.835/05 - do Poder Executivo - que "institui a 

gratificação de Condição Especial de Função Militar - GCEF, devida aos militares da 

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos ex-territórios federais do Amapá, 

Rondônia e Roraima e do antigo Distrito Federal, altera dispositivos da Lei nº 10.486, de 

4 de julho de 2002, dispõe sobre a reorganização e a remuneração da carreira policial civil 

dos ex-territórios federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, e dá outras 

providências", o Projeto de modernização da Polícia Civil brasileira (Nota Taquigráfica 

nº 1543/05, de 05/10/2005), a prisão do publicitário Duda Mendonça em uma "rinha de 

galo" (em 2005), integração das polícias dos diversos segmentos de segurança pública, 
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os malefícios da pornografia para a sociedade (Nota Taquigráfica nº 2011/07, de 

08/11/2007) (em 2007), as denúncias em desfavor do comando da Polícia Militar do 

Estado do Rio Grande do Norte (Nota Taquigráfica nº 0913/08, de 17/06/2008) (em 

2008), discutir a situação dos excedentes do último concurso da Polícia Rodoviária 

Federal e as condições de trabalho dos policiais rodoviários federais, a sessão realizada 

para discutir o tema "Fraternidade e Segurança Pública", a Audiência que buscou 

esclarecer o PL 5.117/09, do Sr. Régis de Oliveira, que "altera a redação dos Art. 60, 69, 

73 e 74, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais, possibilitando a composição preliminar dos conflitos 

decorrentes dos crimes de menor potencial ofensivo pelos delegados de polícia", as 

discussões sobre a segurança dos servidores da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos – ECT, o crime da 113 Sul, que tiveram como vítimas o casal de advogados 

José Guilherme Villela, Maria Carvalho Mendes Villela e sua empregada Francisca 

Nascimento da Silva (em 2010), a carga horária semanal para os operadores de segurança 

pública (PLs nºs 5.799/09 e 6.399/09), a valorização do profissional de segurança pública 

(PECs 300/08, 534/02, 308/04 e 549/06) (em 2011), a criação da indenização de fronteira 

para policiais lotados nas regiões de difícil provimento, a atual situação dos policiais e 

bombeiros militares e as políticas públicas de valorização dos profissionais de segurança 

(Nota Taquigráfica nº 0500/12, de 08/05/2012) (em 2012), debate sobre a incidência de 

roubos de caminhões, extorsões e cárcere privado do Alto Paranaíba / Triângulo Mineiro, 

a reestruturação da carreira dos policiais militares do Distrito Federal, a aposentadoria da 

mulher policial (em 2013), a situação dos policiais e bombeiros militares e as políticas 

públicas e o direito de greve para os policiais (Nota Taquigráfica nº 0780/14, de 

03/06/2014), o PL 7.645/2014, que altera o art. 18 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho 

de 1969, que extingue a pena de prisão disciplinar para as polícias militares e os corpos 

de bombeiros militares, dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal (Nota 

Taquigráfica nº 1354/14, de 11/12/2014) e, por fim, as discussões realizadas na Sessão e 

Audiência Pública que buscou discutir a viabilidade política, jurídica, econômica e 

constitucional da federalização da segurança pública, bem como a criação do Ministério 

da Segurança Pública (Nota Taquigráfica 1318/14, de 09/12/2014), em 2014. 

Sendo assim, esta dissertação argumenta que a discussão do Lobby no interior da 

CSPCCO pode ser analisada através dos elementos resultantes da relação entre as 

variáveis desenho do Estado - do ponto de vista das Políticas Públicas de Segurança - do 
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pacto federativo, da morfologia constitucional (do ponto de vista das atribuições 

constitucionais da Comissão, dos atores e dos grupos de interesse), de espaço de poder 

privilegiado (enquanto fórum de discussões e deliberações) e as não-decisões. Voltando 

a abordagem dos tópicos 2.3 e 4.3, nos quais listo alguns exemplos de resultados atingidos 

pela Comissão ao longo do recorte temporal adotado, assim como nas Notas 

Taquigráficas, onde é mostrada discussões que fogem da competência da Comissão, fica 

clara a ação de grupos de interesse em temas que não dizem respeito ao alcance legislativo 

e constitucional da CSPCCO. 

A morfologia constitucional diz respeito a estrutura na qual a Constituição (ou o 

conjunto de Leis, regras, parâmetros, direitos, deverem, obrigações e instituições 

estabelecidos como fundadores e estruturantes de sua organização enquanto Estado) está 

desenhada. A forma de funcionamento do sistema democrático, singular de país para país, 

está balisada em um determinado conjunto de princípios, dentre eles a hierarquia das Leis, 

o sistema eleitoral, o sistema de governo, a disposição e a proporção dos representantes e 

o exercício do poder pela classe política (SARTORI, 1962; 1996). 

O conceito de morfologia constitucional aqui trabalhado se distancia do conceito 

de Constitucionalismo, este último referente ao resultado de conjunturas nacionais que 

refundam o Estado, objetivando limitar e circunscrever seu poder e alcance (BOBBIO; 

MATTEUCCI; PASQUINO; 1998, p. 255, Cf. PIMENTEL, 2013). O caso brasileiro nos 

mostra que as mudanças constitucionais foram caudatárias de sucessivos períodos de 

mudanças de regime, com entrada e saída para governos autoritários, ou seja, uma 

sucessão entre suspensões de direitos sociais e políticos e períodos de redemocratização, 

tendo por base novas Constituições Federais. Os pilares do Constitucionalismo apontam 

para uma característica importante, que é a do Estado liberal que precisa ser limitado por 

um conjunto de regimentos internos que o legitime, justifique e demarque a sua extensão. 

Como sabido, no Brasil, os períodos descritos foram usurpações sistêmicas do controle 

do poder no Estado para, maiormente, combate a influência da então “ameaça comunista” 

vinda do Leste europeu e de Cuba que supostamente repercutiria no mundo do trabalho 

de um Brasil que estava passando pela sua Revolução Industrial, impactando então nas 

relações entre Estado / capital (DRAIBE, 2004) e para a construção de alianças entre 

elites políticas e econômicas com objetivos desenvolvimentistas (SCHINEIDER, 1995), 

nem de longe tangenciando objetivos de refundação do Estado brasileiro. 
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Do que se pode remontar, a partir das Constituições de 37, 46, 67 e 88 e da breve 

discussão dos incrementos e disposições constitucionais, podemos identificar que na 

Constituição de 1937 é que foi implementada e definida a subordinação das polícias aos 

militares e a União, assim como seu treinamento, descrevendo também que os entes 

subnacionais poderiam constituir polícia somente nos casos de proteção de plantas e 

rebanhos que sofressem ameaças nocivas à sua existência e sobrevivência. 

Já na Constituição Federal de 1946, a mudança mais visível em comparação com 

a Constituição anterior foi a menção a uma Polícia Militar, enquanto mantenedora da 

segurança nos estados, interna, externa e em caso de guerra, especificado também o 

controle e a dupla subordinação desta ao Governo Federal e enquanto força auxiliar e de 

reserva do Exército, onde os entes subnacionais não poderiam interferir legislativamente 

na sua organização. 

As mudanças impressas pela Constituição de 1967, como de se esperar, corolário 

do golpe militar de 64, desencadeando um regime de exceção do Estado brasileiro, 

concentram essas prerrogativas no nível federal e atribui ao Estado e ao Exército a 

organização, o planejamento, treinamento, garantia da segurança nacional, instrução, 

condições de convocação e mobilização das forças policiais, ainda os estados 

subnacionais sem nenhum tipo de autonomia sobre as polícias, senão 

administrativamente, sem direitos constitucionais de legislar sobre elas. 

Finalmente, as atribuições que remontam ao período de redemocratização, tendo 

como marco a Constituição de 1988, trazem como novidade a inserção do município 

como ente agora habilitado a formar sua guarda municipal, destinada a proteção de seus 

bens, serviços e instalações. 

A morfologia constitucional brasileira da Segurança Pública também pode ser 

entendida enquanto atribuições e delimitações frutos de dinâmicas sociais complexas e 

de um projeto de sociedade em que, ao longo do tempo, caminhou para continuidades, 

permanências e mudanças substanciais no que diz respeito ao desenho das Políticas de 

Segurança, tendo em vista o (re)desenho da Constituição, buscando não somente garantir 

direitos sociais, critérios de cidadania e organização do Estado, mas também definir 

obrigações, contrapartidas e modo de funcionamento da democracia brasileira. A 

continuidade pode ser percebia na subordinação militar das polícias o que, como já foi 

afirmado, cristalizou antigos e criou novos conflitos organizacionais; a permanência no 
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fato de que a primazia da atividade legislativa permaneceu concentrado no nível federal 

e as mudanças foram a distribuição do controle policial que se estendeu aos estados, a 

possibilidade municipal de ser criada uma força nesse nível e a descentralização fiscal de 

receita para custear as polícias civil, militar e bombeiros. Sob a ótica da taxa de rigidez 

constitucional abordada por Lijphart, Lorenz & Ankar e em Karvonen (Cf. ANJOS, 2013) 

que busca entender a configuração dos ordenamentos políticos a partir dos seus 

constrangimentos para a ação. As variáveis adotadas por esta ótica também se distanciam 

das adotadas nesta pesquisa, desde que a análise documental proposta nesta dissertação 

não é norteada pelas mesmas variáveis independentes adotadas por este viés teórico. São 

elas a presença de cláusulas pétreas, a adoção de maiorias qualificadas para a sua 

aprovação, sendo esta muito semelhante à exigência de um quórum maior do que o 

suficiente para a aprovação de uma Lei Ordinária, os atrasos, as Ratificações Federais e 

as Ratificações por Referendo. 

Em estudos comparativos da rigidez constitucional do ponto de vista aqui 

abordado, não se aplicam nem no capítulo da Constituição de 1988 reservado para a 

Segurança Pública nem nas Constituições anteriores nenhuma cláusula pétrea. Também 

não está presente em nenhuma delas nada que tangencie maiorias qualificadas para a 

aprovação de Leis na área, sendo esta maioria definida não pela Constituição, mas pelo 

Regimento Interno da Câmara dos deputados (RICD). Com relação aos atrasos impressos 

nas Constituições estudadas, parece ser consolidada e já levantada aqui os argumentos 

que apontam que as soluções construídas para a Segurança Pública ao longo do tempo 

têm características duais: se por um lado a descentralização fomentou maior autonomia 

administrativa-organizacional, insulamento político e fiscal dos entes subnacionais nos 

planejamentos de Políticas Públicas de Segurança, por outro a centralização legislativa e 

a já citada diversas vezes dupla subordinação das polícias criaram e cristalizaram outros 

entraves não previstos. Por fim, sobra a Ratificação pro Referendo, o que se deu de 

maneira peculiar no Brasil na forma do Referendo do Desarmamento, que não permitiu 

que o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10826 de 22 de dezembro de 2003) 

entrasse em vigor, constituindo-se assim a impossibilidade de analisar um caso singular 

para vias de generalizar a legislação como “referendista”. 

A morfologia constitucional entendida através dessas regras e constrangimentos à 

ação é entendida como uma alternativa interpretativa dos fatos aqui levantados. Os 

argumentos sustentados corroboram com O’Donnel e Schmitter (1986) quando falam que 
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é inadequado utilizar a Ciência Social “normal” para analisar tanto períodos de transição 

quanto os seus desdobramentos (p. 4). É necessário entender que ao introduzir a incerteza 

em normas constitucionais que são constantemente emendadas e que têm em seus 

princípios uma revisão a cada 5 anos (NORONHA, 2011) é introduzida uma margem de 

incerteza que interfere na aplicação da Ciência Social tradicional. É necessário, como 

realizada nessa pesquisa, entender que a perspectiva metodológica faz com que, a partir 

dos dados apresentados, seja possível construir alguma teoria social que argumente a 

partir dos fatos. 

Estas atribuições e formas organizativas descritas são frutos de um processo de 

constante reformulação constitucional brasileira na definição do papel histórico da 

Segurança Pública do ponto de vista da distribuição das responsabilidades e de uma 

gradativa centralização legislativa pelo Estado que convive simultaneamente com a 

descentralização fiscal e organizacional pelos entes subnacionais sobre elas. As 

instituições políticas foram, ao longo do tempo, moldando e sendo moldadas para 

corresponderem tanto a uma perspectiva de Estado brasileiro que era formado enquanto 

resultado da conjuntura nacional quanto de uma estrutura que pudesse estar à frente dos 

desafios do planejamento e do combate à evolução do crime. 

As mudanças e rearranjos buscam refletir os processos e dinâmicas do pacto 

federativo, distribuindo autonomia no nível estadual e municipal, rompendo com velhos 

laços de controle político sobre os que têm prerrogativas constitucionais para controlar 

politicamente e administrativamente a Segurança Pública e as polícias. Os estados, livres 

para planejar suas ações e programas de Segurança Pública não são mais contingenciados 

por uma esfera nacional que os subordine, dado os parâmetros do pacto federativo da 

distribuição das responsabilidades fiscais e administrativas. A Constituição de 1988 

reservou um capítulo específico para a Segurança Pública, cristalizando as instituições, 

as subordinações governamentais, os deveres e as responsabilidades que ela implica.  

No contexto das Constituições Federais Brasileiras abordadas (BRASIL, 1937; 

1946; 1964; 1988), persiste a dupla subordinação das polícias ao controle militar 

enquanto força de reserva e aos estados subnacionais, mantendo antigas e gerando novas 

complicações administrativas e burocráticas, principalmente na falta de clareza nas 

definições da utilização de ferramentas e de garantias dessa subordinação a dois entes 

federativos diferentes. Desse modo, fica em evidência que a elaboração das legislações 
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sobre segurança pública e o corpo dessas propostas de lei são caudatárias de todo este 

processo histórico, de dinâmicas institucionais complexas e das diversas variáveis que 

nele incidem, sejam elas elementos que remontem aos resquícios históricos do período 

autoritário, seja o forte corporativismo dessas instituições, seu perfil repressivo / reativo 

ou pelo o caráter normativo das leis enquanto voltadas para a manutenção do status quo 

do estado via controle autoritário da ordem e pouco voltado nas questões de defesa da 

sociedade e do cidadão.  

O desenho do Estado brasileiro, sob a ótica das Políticas de Segurança Pública é 

autonomamente planejado pelos entes subnacionais, cada um com sua legislação estadual 

própria, ainda que nunca distante de legislações mais abrangentes (Constituição, Leis 

Federais, Decretos, Medidas Provisórias, CLT). O perfil da criminalidade e da violência, 

singular de estado para estado, justifica essa premissa, assim como o orçamento 

independente que cada governo estadual dispõe para investir, seja em equipamentos, 

cursos, custo de operações, programas e ações, direcionando a cada rubrica o valor orçado 

de acordo com seu planejamento. Nestes níveis (planejamento e orçamento), não existe 

interferência da esfera federal. 

A descentralização, enquanto transferência de atribuições de esferas mais 

abrangentes para outras menos abrangentes do ponto de vista territorial e institucional 

(RODDEN, 2005) pode ser evidenciada aqui pela gestão da Política Pública estudada. A 

questão fiscal, de gerência e do orçamento são as principais variáveis para a sua medição, 

sendo que as Políticas de Segurança estão atreladas aos entes subnacionais, embora haja 

o já citado conflito de atribuições das Polícias. Entretanto, é importante salientar a questão 

do grau de autonomia dos governos (estaduais, municipais e nacionais) na sua relação 

com a autonomia de planejamento e de orçamento, já demonstrada aqui pela constante e 

cada vez mais presente iniciativa legislativa da esfera federal e na integração entre 

instituições para o combate à evolução da criminalidade. Assim, a questão do desenho do 

Estado brasileiro do ponto de vista da descentralização proporcionada pelo modelo 

particular de federalismo subscrito na Constituição de 88 não é total uma distribuição da 

autoridade, mas um processo estruturado por um conjunto de instituições que distribui e 

redistribui atribuições, autonomias e responsabilidades sobre as Políticas. 

Assim, o pacto federativo e a separação das atribuições e responsabilidades, bem 

como a garantia de autonomia, aliado ao desenho do Estado brasileiro que têm por 
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característica, no setor da Segurança Pública, independência estadual de planejamento via 

pasta das Secretarias de Segurança Pública, assim como seu orçamento, também 

independente do nível federal, implica em ingerência de conflitos de interesse, dado o 

distanciamento entre demanda e competência. Algumas pautas levadas para as 

Audiências Públicas da CSPCCO são deslocadas do seu espaço legislativo apropriado e 

fora do alcance decisório da Comissão, dada as demandas discutidas e citadas como 

exemplo serem de competência da esfera estadual. O sem-número de reuniões que 

discutem temas fora do teor das atribuições constitucionais da Comissão são 

inevitavelmente caracterizadas pela não-decisão, dada a inviabilidade de sua 

concretização e impossibilidade resolutiva. 

Só aqui Bachrach e Baratz passam a fazer sentido, quando esta conclusão traz o 

argumento de que a não-decisão, por parte da CSPCCO, se dá quando o deslocamento de 

interesses perde sua natureza legislativa do ponto de vista da competência para inseri-la 

na agenda da Comissão, assim como da atribuição de poder deliberar sobre ela. Se, por 

um lado, existe a produção de Leis de relevância em nível nacional, por outro também 

existem uma série de medidas de esvaziamento de agenda e de impasses por conta da 

natureza decisória da esfera legislativa em questão. 

Diversos constrangimentos contribuem para esta perspectiva. As Notas 

Taquigráficas nos mostram de maneira muito clara dois aspectos relevantes que são 

postos aqui como essenciais para a abordagem defendida anteriormente: a questão legal 

- já posta, do ponto de vista de suas atribuições e natureza - e a orçamentária. São 

evidentes os reflexos das resoluções da Comissão após passarem pela Comissão de 

Finanças e Tributação: o valor orçado para um Projeto qualquer e a liberação efetiva de 

recursos pela Lei Orçamentária Anual (L.O.A) e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(L.D.O) do ano em questão é um fator que, sem dúvida, precisa ser considerado de 

maneira mais séria. Isto pode ser percebido diretamente na organização dos trabalhos da 

Comissão, dado que são gastos tempo e recurso para discutir demandas das quais o nível 

federal não possui atribuições para fazê-lo, resoluções, orçamentos e planejamentos que 

são de competência estadual. 

Este fato nos mostra que, se por um lado os entes subnacionais conseguiram, a 

partir do processo de redemocratização pós-88, insular suas máquinas políticas da 

influência da esfera administrativa nacional, o que corresponde ao caso das políticas de 
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Segurança Pública, autonomamente planejadas e custeadas por estes entes. No entanto, a 

representação destas demandas específicas continuou acontecendo no plano nacional a 

partir das iniciativas federais no setor e da participação cada vez mais ativa das 

associações locais na arena federal de embates (AMES, 2001; MAINWARNING, 2001), 

como representada nas Notas Taquigráficas aqui estudadas. 

Samuel & Abrucio (2000) e Abrucio (1998) (Cf. BORGES, 2013) apontam que a 

descentralização fiscal e administrativa promovida pela Constituição de 1988 fortaleceu 

o pacto federativo na imagem dos governadores. Segundo os autores, a predação do 

Legislativo pelo Executivo – ou federalismo predatório – levou a uma maior 

fragmentação e também maior autonomia de recursos das estruturas estaduais e 

municipais frente à esfera federal, sendo esta última mantida como maior coordenadora 

das Políticas Públicas em andamento. Ainda que o nível federal tenha sido vital para os 

futuros planejamentos de Políticas Públicas de Segurança, pela imprecisão da dual 

subordinação das Polícias, a área da Segurança Pública criou impasses no sentido de 

maximizar os encargos estaduais no seu custeio e permanecer submetida à subordinação 

em nível federal aos militares, concomitante aos governos estaduais. Deste modo, a 

singularidade da Segurança Pública do ponto de vista de sua estrutura organizacional e 

institucional cria problemas que margeiam a discussão do federalismo predatório, sem 

que seja atacada suas principais características, não resolvendo o seu problema do ponto 

de vista da Comissão levantados nesta pesquisa. 

Constitucionalmente, a CSPCCO tem por fim ser uma engrenagem dos trabalhos 

legislativos no sistema do Congresso Nacional, responsável por compor um espaço 

privilegiado de discussão das questões de Segurança Pública e Defesa Nacional, pois a 

Constituição estabelece que esta maneira de funcionamento é a que organizará a dinâmica 

da Câmara dos deputados e do Senado Federal - a divisão em Comissões de Trabalho - 

onde são alocados seus membros através da mesma proporcionalidade partidária da Casa 

em que a Comissão está alocada. 

Os atores com poder de agência, influência na decisão, poder de agenda e poder 

de veto analisados no tópico 1.5 são os estabelecidos pelas regras do jogo, enquanto os 

que têm prerrogativas constitucionais para participar das deliberações, formulações de 

políticas e pressionar por resultados são determinadas pelo RICD e pela Constituição 

Federal. Os grupos de influência também são constitucionalmente legitimados e fazem-
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se presentes nas Audiências Púbicas, entretanto o alcance de sua influência dentro da 

CSPCCO é menor em relação aos atores inicialmente citados tendo em vista a importância 

da morfologia constitucional que delimita e que impões diversos constrangimentos à 

participação destes últimos. Daí percebe-se que até mesmo ao estabelecer os interesses e 

colocá-los na pauta da Comissão é necessário atentar para a pertinência destas colocações, 

pois caem no mesmo problema da não-decisão derivada da falta de competência e de 

legitimidade da Comissão para legislar sobre o que está sendo posto. 

O Anexo I busca condensar de maneira didática o que vem sendo argumentado 

aqui do ponto de vista da categorização dos atores mapeados. A variável de controle é a 

prerrogativa constitucional dos atores, pautada na morfologia constitucional brasileira. O 

primeiro grupo contém os atores que estão consolidados na Constituição de 1988 como 

pertinentes a participarem das decisões e planejamentos institucionais na área da 

Segurança Pública, seja em nível nacional ou sub-nacional. 

Este primeiro grupo detém prerrogativas e competências, desde que as 

deliberações e Projetos de Lei atingem diretamente suas funções diárias, suas estruturas 

organizacionais e sua forma de funcionamento. Entretanto, não é apenas por isso que estes 

atores detêm tais atribuições. Os atores referidos são, em sua maioria, intra-estatais e 

compõem o grosso do corpo burocrático de operadores da Segurança Pública. São eles o 

Poder Judiciário (em suas diversas carreiras), o Legislativo (na figura dos políticos 

profissionais, membros da Comissão, líderes de partidos, de bancadas e de frentes 

parlamentares) e as forças policiais (bombeiros, peritos, papiloscopistas e agentes de 

inteligência inclusos). 

Cabe aqui ressaltar algumas resoluções da pesquisa: as Associações Profissionais 

estão na categoria intra-estatal pois, como dito no Capítulo 3, sub-ítem 5, o modelo de 

mediação do conflito entre Capital / trabalho no Brasil é estruturado de modo que as 

Associações de categorias do trabalho são tutelados pelo Estado, agindo de forma 

autônoma enquanto sociedade civil para a centralização e representação de interesses 

específicos de cada grupo, mas sua atuação se dá no interior do Estado, representando 

interesses e negociando em nome da categoria. Portanto, para fins didáticos, pode-se 

justificar que só faz sentido incluir esta categoria nesta classificação do ponto de vista do 

objeto estudado, que é a dos grupos de interesse no interior dos trabalhos da CSPCCO, 

de acordo com a sua natureza organizacional. 
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Uma segunda observação é de que estas Associações, Federações, Confederações, 

Uniões e Conselhos Profissionais não agem enquanto sindicatos, sendo vedada para as 

Polícias de constituírem sindicato. Terceiro, mesmo constando como ente com 

prerrogativas constitucionais, isto não a livra de também participar de Audiências 

Públicas e demandar resoluções fora da alçada da Comissão, como exemplificado 

anteriormente quando falo da falta de pertinência em reuniões que visam discutir extinção 

das Polícias nos moldes como conhecemos ou direito de greve. 

O segundo grupo, o dos sem prerrogativa constitucional, são convidados ou 

depoentes que, por desempenharem funções correlatas e tangentes aos operadores de 

Segurança Pública, como pesquisadores, jornalistas, juízes, indústria bélica, empresas de 

segurança privada, membros de ONG’s e associações de serviços sociais e de 

observatórios, constituindo ramos da sociedade civil e que desempenham atividades afins. 

Neste grupo, as divisões respeitam o critério da natureza civil dos grupos, ainda que 

participantes das Audiências Públicas como depoentes e convidados, os atores aqui 

presentes partilham da característica de não estarem listados enquanto entes 

constitucionalmente legítimos para demandarem posicionamentos e legislações da 

comissão. Eles são os consultados, não os consultores. Desempenham papéis decisivos 

na Comissão quando são chamados para Audiências de temas polêmicos (como os já 

citados casos da “influência da pornografia na sociedade brasileira”, “discussões acerca 

do Estatuto da Criança e do Adolescente” e “uso recreativo e religioso da Ayahuasca”). 

Outra variável a ser comentada é a da organização dos trabalhos internos das 

Comissões. Foi afirmado anteriormente que esta é construída no próprio fazer das 

Comissões e que não existe norma escrita que delimite o passo a passo dos trabalhos, 

ritos, procedimentos e regulamentações diárias. Isto foi posto de maneira a esclarecer a 

relação dos trabalhos com a ação dos grupos de interesses que, dentro outros objetivos 

não-lineares, buscam mapear as etapas dos trabalhos das Comissões a fim de entender os 

momentos mais oportunos para suas ações de tentativa de influência. A linha de 

pensamento que defende que a frequência dos trabalhos e das rotinas administrativas os 

torna previsíveis não implica em um raciocínio de que as Comissões trabalham soltas em 

uma rotina burocrática errante, pelo contrário.  

Isto também significa que não ter uma Lei ou Regimento Interno torne-as menos 

opacas. Na verdade, isto não é importante de todo, pois ter tudo limitado por 
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procedimentos poderia se configurar enquanto engessamento processual, uma 

planificação burocrática, o que supostamente garantiria uma maior lisura do processo ou 

uma previsibilidade maior do que a que já se tem. Como defendido, os atores principais, 

a estrutura da organização, os limites e constrangimentos constitucionais e regimentais, 

bem como a alocação de recursos dão um caráter factível, tornando-os previsíveis e 

alinhados com os fins da própria Comissão. 

Finalmente, o último ponto a ser resgatado é o da disputa interna entre órgãos que 

concorrem entre si. Como argumentado no tópico 3.1, é possível concluir que existe uma 

concorrência intragovernamental muito forte e não só embates na arena política de 

interesses privados, de grupos de interesse e de associações profissionais fora do Estado, 

predando-o sistematicamente através de suas porosidades. Os órgãos estatais estudados 

interagem entre si e negociam perdas e ganhos em uma concorrência intragovernamental 

autointeressada por prestígio, orçamento, cargos, autonomia e mudanças (ou 

permanências) que as beneficiem. 

Santos (2014) auxilia neste entendimento, argumentando que a disputa interna é 

mais destacadamente por influência. Ele sustenta sua interpretação com base em duas 

dimensões: primeiro, que os cargos do Executivo sejam canais de inputs políticos e que 

funcionem como balcão de negociações de favores entre o programa partidário e as 

expectativas do Executivo. Segundo, o autor sustenta que o presidencialismo de coalizão 

leva a dificuldades de coordenação intersetoriais. A racionalidade intrínseca de cada 

órgão concorreria para uma disputa interna por ganhos e prestígio. Assim, os grupos 

intragoverno tentam angariar para seus grupos representativos não apenas ganhos 

materiais e vantagens mensuráveis, como orçamento, mas outros objetivos imateriais, 

como status, autonomia, influência e prestígio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa buscou estudar e argumentar sobre como os grupos de interesses 

têm participado da dinâmica legislativa de produção de políticas públicas no interior da 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos 

deputados. Do estudo documental das Notas Taquigráficas, que são os registros das 

reuniões, fóruns, seminários e Audiências públicas, foi possível apreender o seu modo de 

funcionamento e as características que regem seus trabalhos do ponto de vista dos atores 

políticos que a compõem. 

A partir disto, foi levantado um conjunto de elementos da dinâmica da ação destes 

grupos de interesse dentro da Comissão que desvelam achados relevantes. De início, foi 

argumentado que a centralidade de determinados atores no processo decisório, bem como 

seus poderes de veto compõem parte importante da dinâmica de funcionamento da 

Comissão. Outro elemento foi de que as reuniões da Comissão são permeadas por grupos 

religiosos e por partidos políticos que se encontram no espectro ideológico político-

partidário historicamente convencionado de direita. Este aspecto dialoga com a pergunta 

inicial quando se entende que as ações destes grupos na CSPCCO recortam temas como 

maioridade penal, premiações à repressão de movimentos sociais, condenação moral da 

pornografia e criminalização de rituais não-cristãos em seus mais diversos aspectos 

(como exemplo temos os debates em torno da ayahuasca e do sacrifício animal). 

Seguindo, temos o argumento de que não é perceptível - a partir somente do estudo 

documental das Notas Taquigráficas - a construção de alianças ou de grupos que se 

aglutinam ou se comunicam em torno de um propósito, de uma pauta específica. É 

necessário um campo maior dos bastidores da política para alcançar essa dimensão. O 

acesso restrito às sessões e aos acontecimentos em ambientes informais limitam a 

apreensão de elementos centrais da ação de grupos de interesse na mobilização de 

recursos para influenciar os trabalhos da Comissão. Na formulação da pergunta inicial, a 

opção metodológica por análise documental já restringe o campo de análise e, por outro 

lado, o próprio campo empírico é, por si só, restrito e de difícil acesso, o que torna o 

processo de percepção do Lobby mais opaco e frouxo. 

Um terceiro achado diz respeito a cristalização de antigas e criação novas 

complicações administrativas e burocráticas do ponto de vista da organização das 

polícias, principalmente pela falta de clareza das definições de utilização de dispositivos 
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de cooperação e de coordenação, assim como de garantias dessa subordinação a dois entes 

federativos completamente diferentes em sua natureza e atribuições. Diversas exemplos 

de reuniões comprovam que existe uma confusão muito grande de atribuições, senão na 

Lei, mas nas operações cotidianas. A questão de combate fronteiriça de drogas e dos 

crimes financeiros que têm desdobramentos internacionais exemplificaram isso. 

Também foi dito que não é possível generalizar o modus operandi dos grupos de 

interesse no interior da CSPCCO para todos os tipos de lobby realizados, dada a 

diversidade de grupos, de interesses, de recursos e de acesso aos políticos profissionais 

membros da Comissão. A ação de grupos de pressão ad hoc em matérias específicas e 

seus movimentos de dispersões e mobilizações ao longo da tramitação dos Projetos de 

Lei é variável a depender do perfil, dos recursos do grupo de interesse e do teor da matéria. 

Por último, foi argumentado que a pressão exercida pelos grupos de interesse 

contingencia e constrange a dinâmica legislativa dos governos, dado que uma parcela das 

demandas levadas à Comissão foge de suas competências e atribuições constitucionais, 

levando a não-decisões. A elaboração das legislações sobre segurança pública e o corpo 

dessas propostas são caudatárias de processo histórico e de dinâmicas institucionais 

complexas, onde órgãos estatais competem entre si e negociam perdas e ganhos em uma 

concorrência intragovernamental por autonomia, influência e prestígio. 

A extensão dessa pesquisa na continuidade da investigação é necessária, desde 

que persistem aspectos a serem esclarecidos e investigados por terem sido respondidos 

de maneira limitada ou que carecem de dados do campo para serem legitimadas. A baixa 

taxa de reuniões taquigrafadas contingencia os argumentos propostas e o não-acesso às 

Audiências Públicas implicam em entraves para a análise. Caberia talvez uma vivência 

maior em no dia a dia da CSPCCO e da agenda de seus membros para tentar acompanhar 

a ação dos grupos de interesse nos trabalhos da Comissão, não obstante as restrições já 

citadas para tal acompanhamento. 

Enfim, o aprofundamento e refinamento da literatura também é necessária, tanto 

para preencher lacunas do Lobby, que foi utilizado como base analítica, como busca de 

outros caminhos. A experiência da pesquisa foi enriquecedora a partir do momento que 

trouxe à tona aspectos importantes da dinâmica legislativa brasileira no setor da 

Segurança Pública, ainda que portadora de lacunas, fruto das opções metodológicas 

adotadas por esta dissertação.  
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