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RESUMO 

Tomando como ponto de partida a ampliação do papel do município como gestor de 

políticas públicas a partir da década de 1970, processo conhecido como descentralização, 

e o fato da Constituição Federal ter atribuído ao Município papel bastante colateral no 

manejo da segurança pública (Art. 144 da CF/88), o presente trabalho busca investigar 

quais espécies de política criminal foram propostas pela Câmara Municipal de São Paulo 

no período 2017 – 2019, que corresponde aos três primeiros anos da 17ª legislatura (2017-

2019). Com o uso do método da Teorização Fundamentada nos Dados (TFD), foram 

analisados 162 projetos de lei e suas justificativas, protocolados no período, e proposta 

uma tipologia de formas de atuação em política criminal mobilizadas pelos parlamentares, 

concluindo-se preliminarmente que, apesar de não possuir competência legislativa para 

produzir leis penais, e nem atribuição constitucional para atuar prioritariamente na 

segurança pública, há produção legislativa substancial em política criminal sendo 

proposta em nível municipal.  

Palavras-chave: Segurança Pública, Legislativo Municipal, Câmara Municipal de São 

Paulo, Política Criminal.  
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ABSTRACT 

Taking as a starting point the expansion of the role of the municipality as a manager of 

public policies from the 1970s onwards, a process known as decentralization, and the fact 

that the Federal Constitution has given the Municipality a very collateral role in the 

management of public security (Art. 144 of CF/88), the present work seeks to investigate 

which types of criminal policy were proposed by the São Paulo City Council in the period 

2017 - 2019, which corresponds to the first three years of the 17th legislature (2017-

2020). Using the Grounded Theorization (TFD) method, 162 bills and their justifications 

were analyzed, and a typology of forms of action in criminal policy mobilized by 

parliamentarians was proposed, concluding preliminarily that, despite having no 

legislative competence to produce criminal laws, and no constitutional attribution to act 

primarily in public security, there is substantial legislative production in criminal policy 

being proposed at the municipal level. 

Key-words: Public Security, Municipal Legislature, São Paulo City Council, Criminal 

Policy. 
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1. APRESENTAÇÃO  

 

A presente pesquisa tem o objetivo de identificar e tipificar, por meio da análise 

de uma amostra de projetos de lei protocolados na Câmara Municipal de São Paulo entre 

os anos 2017 e 2019, como o legislativo municipal de São Paulo legislou em segurança 

pública e política criminal no período. Para isso, foram selecionados 162 projetos (de um 

total de 2.885), obtidos por meio da utilização da ferramenta de busca “SPLegis” (oficial 

do site da Câmara), com o uso de palavras-chave do universo semântico da expressão 

“segurança pública” (segundo tesauro disponibilizado pela própria Câmara). Após a 

seleção, os projetos foram lidos, analisados e codificados utilizando-se o método da 

Teorização Fundamentada nos Dados (TFD), método exploratório que permite a criação 

de categorias através da análise de dados empíricos (CAPPI, 2017). Para a codificação, 

foi utilizado como sistema de apoio o software Atlas Ti.  

 A pesquisa transita entre dois campos teóricos: primeiramente, considerou-se 

relevante entender o lugar do Município como ente federativo, tendo como ponto de 

partida o processo de descentralização de competências e redistribuição da gestão de 

políticas públicas iniciado na década de 70, e concretizado na Constituição de 1988, que 

instituiu o Município como ente federativo, ampliou suas receitas tributárias, e conferiu 

competências legislativas próprias (LIMONGI; FIGUEIREDO, 1999; ABRUCIO; 

GRIN, 2018; SOUZA, 1996). A CF/88, apesar de ter ampliado a autonomia e 

responsabilidade municipal em esferas como a educação básica, saúde e saneamento 

(ARRETCHE, 2002), foi omissa quanto à função do ente local na segurança pública, 

limitando-se a estabelecer as Guardas Municipais como protetoras de bens, serviços e 

instalações (Art. 144, § 8º). O segundo campo teórico é, portanto, os estudos da segurança 

pública e política criminal em nível local (COSTA; LIMA, 2014; PEGORARO, 2001; 

BEATO FILHO; RIBEIRO, 2016).  

 A hipótese levantada preliminarmente e corroborada pelos achados empíricos é a 

de que, a despeito de não serem comumente identificadas como produtoras de política 

criminal (em razão de competir privativamente à União legislar em matéria penal), as 

Câmaras Municipais atuam, direta ou indiretamente, em diversas frentes de produção de 

política de segurança. Para isso, o Município pode mobilizar outros campos do direito 



14 
 

(por exemplo o administrativo, urbanístico e tributário) para redigir leis que, embora não 

tenham caráter penal, tem finalidade de política criminal.  

A partir da análise dos 162 projetos de lei, foi formulada a seguinte tipologia, que 

trata das formas de atuação legislativa do Município em política criminal: i) política 

criminal via uso instrumental da Guarda Civil Metropolitana; ii) política criminal via 

políticas públicas, programas sociais e assistência psicossocial; iii) política criminal via 

medidas e sanções administrativas; iv) política criminal via zeladoria urbana e alteração 

do ambiente físico; v) política criminal via datas comemorativas e atos simbólicos; e vi) 

política criminal via mobilização dos cidadãos.  

 O objetivo específico da pesquisa é, portanto:  

 

É importante ressaltar que a presente pesquisa não está interessada nos eventuais 

efeitos dos projetos de lei, ou seja, não cabe aqui realizar análise material ou crítica sobre 

a pertinência ou efetividade da política criminal proposta. Para a presente análise, não 

interessa saber se o projeto é constitucional, se, uma vez aprovada, a lei foi implementada, 

se as políticas públicas municipais são efetivas na prevenção da criminalidade, ou analisar 

a tramitação do projeto de lei na Casa Legislativa. O foco de análise deste trabalho é, tão 

somente, o conteúdo do texto protocolado na forma de projeto de lei.  

De forma correlata ao objetivo específico da pesquisa, analisou-se também outros 

elementos essenciais das proposições: quais as formas de violência mencionadas pelos 

projetos; autoria, se do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, e de qual vereador; qual 

o partido do autor do projeto, e onde este partido se encontra no espectro político-

ideológico; e qual a composição partidária da Câmara. Esta análise é relevante para 

contextualizar e entender o funcionamento da Câmara Municipal de São Paulo, não 

descolada de sua natureza de instituição política, composta por mandatários eleitos, 

filiados a partidos políticos com orientações ideológicas próprias. Englobar estes 

elementos na análise, ainda que de apenas uma legislatura, também torna mais rico o 

Identificar as formas e meios mobilizados pelos vereadores da Câmara Municipal de 

São Paulo durante a 17ª legislatura para fazer política criminal através de legislação 

local, tendo em vista as competências legislativas próprias do Município, e, a partir 

dessa identificação, elaborar uma tipologia de possibilidades de atuação do ente 

federativo na matéria.  
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entendimento e auxilia na elaboração de hipóteses de como legislativos municipais 

operam na democracia.  

Seguida desta apresentação, o Capítulo 2 apresentará os campos teóricos pelos 

quais a pesquisa transita, discutindo o processo de descentralização de competências que 

se seguiu à promulgação da CF/88, e o papel da segurança pública neste processo. O 

Capítulo 3 se dedica à metodologia e percurso de construção da pesquisa empírica, das 

escolhas do material a ser analisado, descrição de como foram realizadas as codificações, 

e o emprego do método da Teorização Fundamentada nos Dados. No Capítulo 4 é 

apresentado um olhar geral sobre os elementos encontrados nos projetos de lei, quem são 

seus autores, os partidos, e quais as formas de violência mais comumente endereçadas. O 

Capítulo 5 dedica-se a apresentação da tipologia de formas de atuação do Município em 

política criminal, e no Capítulo 6 a pesquisadora propõe um diálogo entre a tipologia 

formulada e os elementos codificados nos PLs, construindo novos sentidos e hipóteses 

através do cruzamento de dados. No Capítulo 7 é apresentada a conclusão. 

 

2. POR QUAIS CAMPOS TEÓRICOS A PESQUISA TRANSITA? 

 

2.1 Antes de mais nada: o que a pesquisa entende por segurança pública e política 

criminal? 

 

Segurança Pública 

 

Antes de adentrar na análise do papel do Município nas políticas de segurança, é 

necessário explicitar o que se entende por segurança pública e política criminal. A 

presente pesquisa procura adotar concepções de segurança pública que extrapolam o 

entendimento tradicional estritamente penal e majoritariamente relacionado à atuação das 

forças militares e policiais. Busca-se diversificar e tornar a atuação no campo acessível 

para uma maior gama de atores, em especial, quebrando o monopólio, dentro das ciências 

jurídicas, do direito penal no entendimento da segurança pública. Neste sentido, 

mobilizam-se alguns conceitos e teorias complementares como chaves de análise.  

O conceito de segurança integral, compreendido aqui na forma exposta por Böhm 

(2013), tem bases teóricas que transitam entre os campos do direito e da criminologia. 
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Segundo a autora, pensar segurança de forma integral significa principalmente pensar 

além do marco do sistema criminal, admitindo a atuação em várias frentes, e não 

necessariamente apenas aquelas diretamente relacionados ao campo penal1. É a garantia 

de direitos fundamentais como premissa básica das políticas de segurança.  

Já o conceito de segurança cidadã também tem suas bases no campo da 

criminologia, em especial nas teorias de policiamento comunitário, mas vai além e 

engloba noções de democracia participativa e organização comunitária (ANIYAR DE 

CASTRO, 1999). Segundo VELÁSQUEZ (2002), o conceito vem ganhando importância 

nos países da América Latina, uma vez que endereça o problema da falta de autonomia 

dos governos locais para tratar de segurança pública, e propõe uma maior participação 

dos cidadãos, associações comunitárias e líderes políticos locais na busca de soluções. A 

segurança cidadã, portanto, coloca o cidadão e sua relação com o local onde vive como 

agentes de promoção de segurança, e não apenas como potenciais vítimas ou como 

destinatários de proteção policial.  

Para o sociólogo norueguês Johan Galtung (2003), principal fundador da 

disciplina de Estudos para o Conflito e a Paz, é possível identificar três vieses da 

violência: violência direta, violência estrutural e violência cultural. A primeira delas seria 

mais perceptível, caracterizando-se pela afronta inequívoca e direcionada à integridade e 

liberdade humanas, e tendo como resultado a morte, mutilação, miséria, detenção e 

expulsão. Já a violência estrutural teria como principais características a exploração e a 

desigualdade, resultando em uma estrutura social excludente, na qual a qualidade e 

expectativa de vida não são as mesmas para todos os cidadãos, não existe a igualdade de 

acesso à educação, à saúde, ao trabalho digno, ao transporte, moradia etc. Por violência 

cultural, o autor entende todos os aspectos da cultura (representáveis no campo simbólico, 

tais como a religião, a ideologia, as artes, a linguagem, a matemática) que podem ser 

utilizados para justificar a violência direta ou estrutural. Alguns exemplos seriam o 

racismo, o machismo e a xenofobia.  

 
1 Por soluções do campo criminal, entende-se, entre outras, os aparatos policial, militar, prisional, 

legislativo e judicial, que atuam no desestímulo à prática de crimes via policiamento ostensivo, prisão em 

regime fechado, condenação criminal, expansão dos tipos penais e lógica punitivista. Em contraste, as 

teorias de segurança integral sugerem a participação, entre outros, de assistentes sociais, psicólogos, 

sociólogos, urbanistas e quaisquer atores que possam contribuir com soluções integradas e 

multidisciplinares do problema.  
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A classificação da violência de Galtung (2003) é instrumental na medida em 

que enxerga o fenômeno da insegurança como processo múltiplo, complexo e proveniente 

de diversas fontes. Ao contrário daquilo que é comumente percebido e retratado (pela 

percepção social, pelos veículos de comunicação, pelas políticas públicas 

governamentais) como sendo violência, ou seja, a violência direta, esta não se legitimaria 

sozinha e estaria involucrada em um ciclo de outras violências, comumente ignoradas e 

raramente percebidas enquanto causadoras de violência.  

Estar seguro integralmente significa, então, não apenas estar blindado frente 

à criminalidade e às ameaças externas, mas também ter garantidos os seus direitos 

fundamentais, poder gozar plenamente da cidadania e ter acesso a todos os bens e direitos 

básicos. Apesar de amplo, este conceito quebra o paradigma de que se pode estar seguro 

com mais policiamento na rua, porém enquanto as políticas de saneamento ainda são 

insuficientes, e quando não se tem pleno acesso à educação, à saúde básica etc. É a 

segurança não a serviço da ordem, mas da garantia da cidadania.  

Si en lugar de intentar bosquejar amplia y sólidamente la deseada seguridad, 

se combate una temida y difusa inseguridad, aquello que hubiera podido ser 

una actuación positiva de provecho general deviene en una actuación negativa 

de exclusión y destrucción. 

Así, en lugar de procurar construir en pos de la seguridad educativa, de la 

seguridad sanitaria, de la seguridad laboral, de la seguridad económica, de la 

seguridad ambiental, etc. de los ciudadanos y habitantes del Estado, la 

actuación suele reducirse al combate de inseguridades y/o de aquellos que son 

vistos como causantes de esa inseguridad. Esta es precisamente la modalidad 

discursiva que se ha extendido en las últimas décadas en numerosos ámbitos 

estatales, y que también en América Latina ha ganado terreno en los últimos 

años. (BOHM, 2013, p.7-8) 

Enxergar a segurança de maneira integralizada modifica substancialmente a 

maneira de pensar políticas públicas preventivas da criminalidade. Trazer segurança para 

um bairro não significaria apenas instalar uma nova unidade policial, adquirir novas 

viaturas e modernizar os aparatos de vigilância e controle, mas, sim, realizar, por 

exemplo, um mapeamento detalhado das deficiências em serviços públicos, dos núcleos 

familiares desassistidos, das residências precarizadas, etc.  

Isso não significa, entretanto, que a segurança integralizada ignore o papel da 

instituição policial e seja indiferente às problemáticas diárias da criminalidade para a 

construção da cidadania. Resta buscar, no marco desta perspectiva, soluções que adaptem 

o planejamento de prevenção do delito a uma noção mais inclusiva e abrangente de 

segurança, que deve ocorrer, em um primeiro momento, com a quebra do monopólio 
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penal da tutela das inseguranças (BARATTA, 1997). A inclusão de outros atores, metas 

e objetivos que fujam da resposta unilateralmente criminal, assim como a reformulação 

da relação polícia-cidadão e a tomada pelo poder público local da responsabilidade pela 

segurança cidadã podem surgir como possibilidades de resposta a estas questões 

(ANIYAR DE CASTRO, 1999).  

 

Política Criminal 

 

Assim como para a segurança pública, adota-se, nesta pesquisa, entendimento 

de política criminal que extrapola o campo específico do sistema de justiça penal. Para 

esta pesquisa, política criminal é entendida como meio de atuação em segurança pública, 

que pode tomar diversas formas, interessando aqui a forma de política pública ou política 

legislativa. Para FERREIRA (2016), além de considerar a política criminal mecanismo 

discursivo, social e político importante para definir os caminhos da criminalização 

primária e para determinar os limites de aplicação do poder punitivo, é fundamental 

partir da premissa de que a política criminal é política pública. 

Interessa, então, trazer breve definição de política pública, segundo BUCCI: 

Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um 

processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo 

eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 

orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo judicial 

– visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, 

para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados. Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de 

objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios 

necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o 

atingimento de seus resultados (BUCCI, 2006). 

Nesse sentido, é essencial que a política criminal parta de um lugar de 

interdisciplinaridade, aproveitando contribuições da ciência política, sociologia, 

psicologia, urbanismo, dentre outros campos (BARATTA, 1998), e tendo como horizonte 

de atuação a segurança pública enxergada sob um prisma integral.  

É importante considerar que a política criminal, enquanto gênero e tomando-

a em seus níveis mais altos de elaboração, representa um universo muito mais complexo 
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que a espécie “política penal”. Entretanto, quando se atinge um largo campo de 

abrangência, a linha de distinção entre a política criminal e suas diversas outras 

modalidades (política social, política econômica, urbanística etc.) já não é tão clara, de 

modo que, na prática, em muitas ocasiões, é difícil determinar se o que se faz é política 

social ou política criminal (BARATTA, 1997). 

Diversos autores já alertaram para as ameaças da utilização do aparato penal 

como ferramenta única de solução de problemas que tem origens sociais múltiplas. Para 

Alessandro Baratta (1997), uma maneira de desmascarar uma política criminal travestida 

de política social seria observar não a sua finalidade objetiva, mas a sua finalidade 

subjetiva, ou seja, a intenção dos atores que a colocaram em prática.  

Para lograr este objetivo, é possível observar de qual instituição partiu a 

política (não é irrelevante se ela teve origem no Ministério Público, no departamento de 

polícia ou no Ministério da Saúde ou Educação), qual órgão governamental ou da 

iniciativa privada forneceu os recursos para que ela fosse aplicada, ou quais as 

ferramentas escolhidas para colocá-la em prática. Nesta pesquisa, a estratégia utilizada 

para identificar o caráter de política criminal dos projetos de lei analisados foi a leitura, 

além do texto do próprio PL, de sua justificativa, conforme será melhor explicitado no 

item 3.1.  

Para ZAFFARONI (2010), uma das manifestações possíveis da política 

criminal seria a “arte de legislar e aplicar a lei”, e a partir dela tentar tirar seus melhores 

frutos na prevenção do delito. O autor ressalta a importância de não se perder de vista o 

caráter político da norma recém-criada, na medida em que surge para atender a demanda 

específica, e principalmente para tutelar determinado bem jurídico. A dogmática penal 

não seria estanque, e, principalmente, não seria descolada da política.  

O processo legislativo, conforme ressalta BUCCI (2006), é uma via de produção 

de política pública e, por consequência, também de política criminal. Uma maneira 

possível de se investigar a política criminal (e, também, a política de segurança) adotada 

por uma localidade seria analisar, ao largo de um período determinado, a atuação de sua 

casa legislativa, não apenas em relação às leis aprovadas, mas também à atuação de suas 

comissões, e às justificativas destas leis, que poderiam conferir indícios sobre a sua 

finalidade subjetiva, ou seja, a intenção última dos autores que as colocaram em prática. 
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Os conceitos na pesquisa 

 

Para esta pesquisa, os conceitos e entendimentos sobre segurança e política 

criminal abordados estiveram presentes e desempenharam papel importante tanto no 

momento de seleção do material, quanto de análise dos projetos de lei e suas respectivas 

justificativas. É fato que o Poder Legislativo em âmbito federal detém competência 

exclusiva para fazer leis penais, mas isso só seria um impedimento à realização desta 

pesquisa caso se adotasse uma perspectiva de segurança ou política criminal 

exclusivamente atreladas ao sistema penal. A percepção de segurança de forma integral 

permite que se analise o tema de forma menos restrita, englobando também políticas que, 

direta ou colateralmente, influenciam na segurança.  

Essa interdisciplinaridade de atores e formas de atuação restou evidente 

durante a análise dos projetos e suas justificativas, conforme apresentamos no próximo 

capítulo. Não raras vezes, projetos de lei que tem forma e objetivo de política social, 

urbanística, tributária, de mobilidade urbana etc, tem finalidade intrínseca de política 

criminal. Da mesma forma, projetos que afetam diretamente a questão da segurança 

pública mobilizam uma larga gama de atores, a exemplo do Sistema Único de Saúde 

(SUS), a Secretaria de Educação, ONGs e demais arranjos da sociedade civil organizada, 

estabelecimentos comerciais e industriais, e universidades.  

Como veremos adiante neste capítulo, estas definições também ajudam a 

entender como o Art. 144 da Constituição de 1988 posiciona o tema da segurança pública, 

e como ele dialoga com outros preceitos constitucionais, que se encontram fora do Título 

V, “Da Defesa do Estado e Das Instituições Democráticas”.  

 

2.2 Por que estudar as Câmaras Municipais?  

 

O Município aparece na Constituição de 1988 como ente da federação (Art. 1 da CF), 

dotado de autonomia rigidamente estabelecida, com receitas tributárias (Arts. 156 e 158 

da CF), lei orgânica própria (Art. 29 da CF) e competências legislativas (Art. 30 da CF), 

que o conferem posição autônoma em relação à União e aos Estados (LIMONGI; 

FIGUEIREDO, 1999; MORBIDELLI, 1999). Essa configuração federativa acompanha 

tendência de valorização das esferas subnacionais de tomada de decisão, que coloca os 
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governos locais como agentes essenciais na construção da agenda de políticas públicas 

(KERBAUY, 2005). 

A autonomia municipal prevista pela CF/88 não tem valor apenas retórico. Ela 

significa que não há distinção jurídica entre União, Estados e Municípios, bem como que 

não há hierarquia entre suas leis, uma vez que as competências são extraídas diretamente 

do mesmo instituto, a Constituição. Assim, a autoridade do Município não resulta da 

delegação do Estado ou da União, mas é conferida por sufrágio popular (ALMEIDA, 

1995). O Município tem competência constitucional para legislar sobre assuntos de 

interesse local; bem como suplementar a legislação estadual e federal no que couber 

(incisos I e II do Art. 30 da CF), por meio de suas Câmaras Municipais.  

A bibliografia que aborda a produção legislativa municipal, tanto no campo do direito 

quanto na ciência política, é restrita (KERBAUY, 2005; ISSA; OLIVEIRA, 2017), e as 

análises sobre comportamento legislativo pós redemocratização concentraram-se, em 

grande parte, no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas (LIMONGI; 

FIGUEIREDO, 1999). Ao mesmo tempo, os estudos no campo do federalismo tenderam 

a se concentrar nas relações entre a União e os Estados, em parte, também, devido à 

complexidade inescapável à análise dos municípios no Brasil, país de dimensões 

continentais e com grande diversidade social, econômica, cultural e política (MARQUES, 

2017). 

Parte da literatura existente no tema tende a posicionar as Câmaras Municipais como 

clientelistas, indicando que haveria forte dominância do Executivo sobre o Legislativo 

municipal, sendo os vereadores pouco propositivos (GRIN, 2012). O cenário, entretanto, 

parece variar substancialmente a depender do porte e influência econômica da cidade. Em 

municípios pequenos e médios a hipertrofia do poder executivo em relação ao legislativo 

tende a ser mais acentuada, de modo que o prefeito encontra poucos pontos de veto para 

determinar o rumo das políticas da cidade. Nas capitais e grandes cidades, entretanto, 

pode-se verificar um cenário diverso, com os Vereadores detendo poder e visibilidade 

algumas vezes comparáveis aos dos Deputados Estaduais. Cláudio Couto e Fernando 

Abrucio (1995) apontam algumas razões para este fenômeno: 

 

A hipertrofia do Executivo não se faz presente [nas grandes cidades] por três 

motivos: primeiro, em comparação com as pequenas cidades, em função da 

maior complexidade social, típica dos grandes conglomerados urbanos, 

traduzida num aumento dos conflitos de interesses capazes de se articular com 
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maior autonomia perante o Poder Público; segundo, em comparação com o 

poder estadual, devido a uma maior visibilidade das políticas municipais frente 

aos cidadãos, seja porque as competências municipais são mais claras e 

tangíveis para a população, seja em razão da maior proximidade entre 

governantes e governados, o que exponencia a importância da Câmara no 

processamento de demandas; e, terceiro, pelo fato de os vereadores não 

contarem, tal qual os deputados estaduais, com concorrentes pela destinação 

de recursos públicos, pois eles atuam num cenário oligopólico perante o 

prefeito, que não terá fora da Câmara Municipal, outras lideranças com poder 

político-institucional com as quais possa negociar, pressionando os vereadores. 

(COUTO; ABRUCIO, 1995) 

 

Estudos mais recentes vêm corroborando a percepção de maior autonomia dos 

legislativos de grandes cidades, bem como o aumento da cooperação entre os poderes 

locais na produção de políticas públicas. A Câmara Municipal de São Paulo, objeto de 

análise desta pesquisa, apresenta, segundo indicativos preliminares (ISSA; OLIVEIRA, 

2012), índices de autonomia do Poder Executivo maiores que a tendência observada nas 

esferas federais. 

Dentre os temas de interesse local de competência dos Municípios, a segurança 

pública ocupa papel de inegável destaque na agenda das cidades contemporâneas. Dever 

do Estado, direito e responsabilidade de todos (Art. 144, CF), a segurança não raramente 

justifica alterações legislativas, se imiscuindo nas políticas sociais e justificando ações do 

Estado. A segurança e a criminalidade urbanas, principalmente no que diz respeito às 

cidades latino-americanas, refletem sua formação multicultural e multiétnica, os conflitos 

sociais, de marginalização e segregação do espaço urbano, sua democracia - ou falta dela 

- e instituições em processo de consolidação, o passado recente de colonização e seus 

desafios de desenvolvimento sustentável em meio ao crescimento populacional.  

Essa diversidade de fatores, entretanto, muitas vezes não é suficientemente 

endereçada pelas políticas formuladas em âmbito nacional, que não logram considerar as 

particularidades que são de conhecimento dos gestores e comunidade local. Da mesma 

forma, os estudos no campo do direito tendem a analisar a produção de política criminal 

sob a perspectiva exclusivamente federal, ignorando que parte importante das decisões 

em segurança pública são tomadas também, e, especialmente, na esfera municipal, 

conforme demonstram os achados preliminares desta pesquisa. 



23 
 

O melhor entendimento sobre o funcionamento interno das esferas de decisão política 

é primordial para o desenvolvimento da democracia participativa, uma vez que, 

usualmente, é nos municípios que a representação popular pode alcançar maior expressão.  

Aparte a isso, a segurança pública é, de forma recorrente, pauta eleitoral central em todos 

os âmbitos de poder.  É relevante, então, que sejam conduzidas investigações empíricas 

sobre a atuação de Casas Legislativas pouco estudadas, a fim de qualificar o debate, 

orientar o voto e embasar a elaboração de políticas públicas. Sem estudos com caráter 

multidisciplinar não é possível orientar projetos de reforma política, em especial modelos 

que pretendem elevar a participação popular em âmbito local, a exemplo das prévias 

legislativas, e o voto distrital. 

 

2.3 O processo de descentralização de políticas públicas 

 

Segundo MARQUES (2017), a redemocratização ocorrida na década de 80 deu 

ensejo ao retorno dos estudos que tem por objeto o nível local. Algumas possíveis causas 

desse interesse são a disputa eleitoral pelas grandes cidades, entendidas como peças-

chave para as eleições em nível estadual e federal; e as reformas federalistas em políticas 

públicas, que transferiram para as esferas subnacionais responsabilidades importantes no 

planejamento e implementação de serviços para a população, processo conhecido por 

descentralização (KERBAUY, 2005). 

O processo de descentralização na América Latina teve início com a 

redemocratização de muitas nações, entre elas o Brasil, no final da década de 70. A 

distribuição do poder de decisão entre os entes políticos ocorre em um momento em que 

os países da região passam a pensar em novas configurações políticas como solução de 

problemas administrativos, econômicos e sociais, de Estados cujas relações foram se 

complexificando ao longo do tempo (SOUZA, 1996). A delegação de setores de políticas 

públicas para o nível local aparece neste cenário como uma possibilidade de aumentar a 

eficiência do Estado, uma vez que a União, sozinha, tinha dificuldades para implementar, 

gerir e fiscalizar as políticas em todo o âmbito nacional: 

Nas origens, a descentralização foi encetada visando aproximar os governos e 

suas políticas públicas das demandas sociais e realidades territoriais, o que 

deveria qualificar a implementação das ações, torná-las mais eficientes e 

reduzir seus custos, sobretudo das esferas centrais. Assim, mesclaram-se 

promessas de redemocratização do Estado perante a sociedade, respostas à 

crise fiscal nos anos 80 e soluções aos dilemas de governabilidade. Quanto a 

esse último aspecto, importa considerar o contexto político de crise de 
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legitimidade das elites centrais, sobretudo sua incapacidade de responder à 

deterioração econômica dos Estados nacionais e do surgimento de novos 

espaços de poder subnacionais. (...) Em síntese, descentralização engendraria 

mais eficiência, efetividade e controle na gestão pública em nível local. (GRIN, 

2016).  

Em seu Art. 23, a Constituição Federal traz as competências comuns entre União, 

Estados e Municípios. Elas abarcam uma diversidade de temas, nas mais diversas áreas, 

a exemplo de: cuidar da saúde, assistência pública e das pessoas portadoras de deficiência; 

proteger bens de valor histórico, artístico ou cultural; proporcionar meios de acesso à 

cultura, a educação e a ciência; proteger o meio ambiente e combater a poluição; proteger 

a fauna e a flora; fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento 

alimentar; promover programas de moradia e habitação, entre outros (ABRUCIO; GRIN, 

2018).  

Para os Municípios, a Constituição delegou em seu Art.30 competências para 

instituir e arrecadar os tributos que lhe cabem; organizar e prestar serviços públicos de 

interesse local, como o transporte coletivo; manter, em cooperação com Estado e União, 

programas de educação infantil, ensino fundamental e atendimento à saúde; promover o 

adequado uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e a proteção do patrimônio 

histórico-cultural; bem como legislar sobre assuntos de interesse local, e suplantar a 

legislação federal e estadual, no que couber.  

Essa – muitas vezes abrupta e pouco coordenada - delegação de responsabilidades 

para os entes subnacionais encontrou entraves operacionais quando chegou à ponta da 

cadeia, ou seja, quando foi efetivamente implementada nas cidades brasileiras. Algumas 

das competências previstas pela CF carecem de delimitação -como, por exemplo, quais 

são exatamente os “assuntos de interesse local” - questão frequentemente endereçada ao 

Tribunal Constitucional, o STF. Além disso, problemas como a falta de capilaridade nas 

relações intergovernamentais, a baixa capacidade de gestão dos municípios, a competição 

predatória entre entes federativos, a dificuldade em estabelecer mecanismos de 

cooperação, as disparidades regionais e arrecadatórias e a transferência brusca de 

responsabilidades de gestão de políticas públicas essenciais, o que antes era tarefa 

concentrada na União, são apontadas como desafios para os municípios brasileiros pós 

1988. 

Segundo ARRETCHE (2002), ao longo da década de 1990 o governo federal foi 

muito bem-sucedido na transferência da gestão de alguns serviços públicos para os 
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municípios, encontrando poucas situações de veto para essa delegação. Alguns exemplos 

são a política nacional de educação, habitação e saneamento, e saúde. O novo modelo de 

distribuição de competências previu a separação entre financiamento e provisão de 

determinados serviços, ficando o primeiro a cargo dos três níveis de governo, e o segundo, 

de responsabilidade dos municípios. A gestão dos serviços, entretanto, envolve custos 

elevados e novas capacidades, e é operação mais complexa que a simples oferta.  

A grande dificuldade de assimilação destas novas competências encontra-se no 

fato de que, muitas vezes, as relações entre governo federal e as esferas subnacionais não 

estão satisfatoriamente coordenadas, o que dificulta a oferta de serviços de modo 

eficiente. Em lugar de um federalismo de tipo dualista, no qual as atribuições de cada ente 

são rigorosamente separadas, ampliaram-se as competências concorrentes e comuns entre 

os entes, o que demanda alto nível de diálogo e cooperação intergovernamental, a fim de 

evitar que haja uma simples sobreposição de atribuições, com perda de qualidade na 

prestação do serviço (COSTA, 2004). 

Além da coordenação incipiente, o gargalo, principalmente nas cidades de menor 

porte, se deu quando o aumento das competências não foi acompanhado do 

aprimoramento das capacidades estatais. Capacidades, na concepção de ABRUCIO e 

GRIN (2018), são as atividades básicas de gestão em áreas como a financeira, de recursos 

humanos, planejamento e tecnologia da informação, cuja ausência ou presença sejam 

críticas para a ação governamental. Mais autonomia demanda mais capacidade de 

autorregulação e qualidade técnica dos servidores, fatores por vezes escassos fora dos 

grandes centros, onde a qualificação no funcionalismo público costuma ser menor, e onde 

há, em geral, menos infraestrutura para os serviços públicos.  

A diversidade de fontes de financiamento e de relações possíveis que podem ser 

travadas entre as esferas de governo complexificou a questão federativa. Não raro, uma 

mesma política é implementada em conjunto por mais de uma instituição, responde a 

autoridades de diferentes esferas de governo, precisa estar em conformidade com a 

legislação federal, estadual e municipal, e está sujeita à regulamentação administrativa de 

mais de um nível federativo.  

Buscando mitigar estes efeitos deletérios, e com o objetivo de melhorar as relações 

intergovernamentais e modernizar a administração municipal, o governo federal criou pós 

redemocratização uma série de programas de transferência de verba condicionados à 
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melhoria da eficiência na gestão pública das cidades. Entre eles, podemos citar o Pmat 

(Programa de Modernização da Administração Tributária) em 1997 e o PNAFM 

(Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios 

Brasileiros), em 1999; além de uma série de programas direcionados a áreas específicas, 

implementados pelo BNDES, pelo Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, 

Caixa Econômica Federal etc (GRIN, 2014). 

Em algumas áreas, houve, inclusive, a criação de órgãos federais para coordenar 

e articular as políticas entre os entes federativos. Na área da segurança, foi criada em 1995 

a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública (Seplanseg) do 

Ministério da Justiça (atual Secretaria Nacional de Segurança Pública – Senasp), e, em 

2000, o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Essas iniciativas, estimuladas 

especialmente pelo aumento da criminalidade nas cidades no início da década de 1990, 

buscavam remediar parte da desarticulação entre os entes federativos na matéria, e 

estabelecer uma estratégia nacional minimamente coordenada e unificada (GROSSI; 

COSTA, 2007).  

A nova estrutura federalista do estado brasileiro pós redemocratização trouxe 

desafios tanto para a União, quanto para os níveis subnacionais de governo. Ao mesmo 

tempo em que se assistiu ao aumento da autonomia municipal, que prometeu maximizar 

a eficiência da administração pública e trazer os tomadores de decisão para perto dos 

problemas concretos da população, também começaram a aparecer problemas 

orçamentários, de financiamento e gestão de políticas essenciais. A seguir, verificaremos 

como a Constituição de 1988 dispõe sobre segurança pública em nível municipal, e como 

o processo de descentralização afetou a produção de política criminal em nível local.  

 

2.4 O papel do Município como produtor de política criminal: um local em disputa. 

 

 A Constituição Federal, em seu Art.144, reservou pouco espaço para a atuação dos 

Municípios na segurança pública. Apesar de ter conferido à matéria a importância de 

“dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”, houve resistência por parte dos 

constituintes em atribuir diretamente ao município a obrigação de garantir a segurança, 

bem como não lhe autorizou a instituição de órgão policial ou polícia judiciária (SILVA, 

1989). Dessa forma, a Constituição (Art. 144, §8) limitou aos Municípios o poder de 
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“constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, 

conforme dispuser a lei”. 

 O mesmo grau de inovação constitucional verificado nas áreas da saúde, educação 

e habitação, por exemplo, não pode ser apontado quando se trata da matéria de segurança 

pública, que trouxe muitas continuidades em relação ao período ditatorial (SANTOS, 

2016; FONTOURA; RIVERO; RODRIGUES, 2009). 

Se, por um lado, a CF/88 foi a primeira Constituição brasileira a mencionar 

explicitamente a existência das Guardas Municipais (ainda que deixando em aberto o seu 

formato e execução) (BRETAS; MORAIS, 2009), por outro lado manteve as Polícias 

Militar e Civil sob a jurisdição dos governos estaduais, bem como parte da estrutura da 

Polícia Militar permaneceu vinculada ao Exército, e, portanto, ao poder central. É 

relevante notar que a própria localização da matéria de segurança pública na CF/88 - no 

Título V: “Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas”, antecedida por artigos 

que dispõe sobre o estado de defesa, estado de sítio e Forças Armadas – já é indicativa de 

que o tema mereceu tratamento mais voltado à ótica da defesa do estado e segurança 

nacional, e menos de serviço público localizado e endereçado ao cidadão (FONTOURA; 

RIVERO; RODRIGUES, 2009).  

A despeito da escolha constitucional, é fato que, a partir dos anos 80, o 

crescimento da criminalidade nas cidades, a descentralização da execução de políticas 

públicas e o avanço dos estudos sociológicos em segurança e criminalidade 

impulsionaram a discussão, crescente, do papel da localidade na prevenção ao conflito. 

Nesse sentido, ganharam força as teorias de prevenção comunitária, nas quais o ente local 

poderia atuar complementarmente às políticas tradicionais (em sua maioria, vinculadas à 

repressão penal do delito, o encarceramento e a punição), ampliando e criando novos 

mecanismos de participação social, melhorando a relação entre polícia e cidadão, e 

atuando diretamente nos fatores geradores de risco (PEGORARO, 2002). 

A implementação deste novo tipo de política esbarrava, entretanto, na limitação 

constitucional. Apenas entre 1995 e 2010, foram apresentadas 34 Emendas 

Constitucionais a fim de alterar o Art. 144 com o objetivo de ampliar as atribuições 

municipais, mas nenhuma, até o momento, prosperou (RODRIGUES, 2011). Assistiu-se, 

então, a um processo de tomada do protagonismo pelo Poder Executivo, e a criação de 

uma série de programas que, gradualmente, expandiam a função do Município, e, 

colateral ou diretamente, das Guardas Municipais. Este processo começou a se mostrar 

visível a partir dos anos 2000, durante os governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-
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2003), e Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011). Alguns dos programas dignos de nota 

são a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), regulamentado pela Lei 

Federal nº 10.201/2001, e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(PRONASCI), instituído via Medida Provisória Nº 384, de 2007. 

O debate sobre o papel do Município na segurança pública se deu inicialmente, então, 

em duas frentes: i) sociojurídica, que discute o marco legal que permite maior atuação 

dos entes municipais; e ii) no campo das políticas públicas, com o fortalecimento 

institucional e financiamento de ações de prevenção, em especial implementadas pelo 

Ministério da Justiça (LIMA; RICARDO, 2011). Mais recentemente, também é possível 

apontar a entrada de um terceiro ator: o judiciário, o qual cabe realizar o controle de 

constitucionalidade dos atos praticados por agentes de segurança municipais. Três 

atores, legislativo, executivo e judiciário, disputam as atribuições do poder local, e essa 

sobreposição de normativas e políticas públicas apenas se ampliou nos anos que se 

seguiram, criando distorções que hoje desafiam a formação de um programa integrado 

de segurança pública. 

 A problemática da falta de coordenação entre as diversas forças de segurança no 

Brasil é bastante conhecida e documentada (BEATO FILHO; RIBEIRO, 2016). Renato 

Sérgio de Lima (2019) fala na existência de 1.300 organizações públicas cujas ações 

afetam a segurança, sem que, contudo, haja no pacto federativo brasileiro um órgão de 

Estado (MP, Polícia, Defensoria etc), Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário) ou 

instância (Federal, Estadual ou Municipal) com competência legal para coordenar 

esforços públicos na área de forma transversal. Desta forma, cada órgão atua em uma 

direção, sem convergência de metas e sem um comando constitucional centralizado. 

 Essa fragmentação se reflete nas 1.081 (169 armadas) guardas municipais do 

Brasil (LIMA, 2019), uma vez que não há um protocolo de relacionamento entre essas 

instituições e as polícias militares e civis, e nem entre Estado e Município. A existência 

ou não de uma ação coordenada dependerá, em grande parte, do bom relacionamento e 

convergência política entre os chefes do executivo. Até 2014, com o surgimento do 

“Estatuto Geral das Guardas Municipais” (Lei Federal 13.022), não havia qualquer tipo 

de padronização de conduta, capacitação, uniformes, regulamentos disciplinares, órgãos 

corregedores ou delimitação de área de atuação das guardas, que eram, em grande parte, 

fruto da disposição pessoal dos gestores municipais. Algumas cidades, como São Paulo, 

já possuíam desde muito antes seus próprios Estatutos, como a Lei 13.866/2004, que “fixa 

as atribuições da Guarda Civil Metropolitana”. 

As Guardas Municipais, inicialmente restritas à proteção dos bens, serviços e 

instalações municipais, ganharam ao longo da sua existência contornos de polícia 

preventiva e ostensiva, extrapolando, em muito, sua função original. Esse “alargamento” 
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conceitual e institucional da questão da segurança e do papel do município (KAHN; 

ZANETIC, 2005) teve início na década de 80, com a introdução do poder local como 

agente garantidor de cidadania e fortalecedor de mecanismos informais de controle social, 

mas foi progressivamente alargado ao longo dos anos 2000. Uma vez que os limites de 

atuação das guardas eram incertos, e sua proximidade com a polícia militar por vezes 

acentuada, teve início também um processo de isomorfismo entre as instituições 

(POWELL; DIMAGGIO, 1991), assumindo a Guarda também uma função de polícia 

ostensiva. 

A ampliação do espectro de atuação das Guardas Municipais, que reflete, de certo 

modo, o próprio local incerto que ocupa o Município na produção da política criminal, é 

bem ilustrado pelo boletim do IBGE “Perfil dos Municípios Brasileiros” de 2006, que 

trouxe uma sessão específica para a segurança pública, que permite vislumbrar a 

variedade de atividades nas quais estavam envolvidas as guardas municipais: 

Figura 1: Atividades mais executadas pelas Guardas Municipais em 2006 

 

Levando em consideração o total de Guardas Municipais existentes no Brasil no 

momento da realização da pesquisa (786 Guardas em 2006), o estudo investigou quais 
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eram as principais atividades realizadas pelas instituições. Segundo o levantamento, 558, 

ou 70,9% do total das Guardas Municipais auxiliavam as atividades da Polícia Militar; 

500, ou 63,6% realizavam patrulhamento ostensivo; e 248 (31,5%), ou seja, quase 1/3, 

chegavam inclusive a atender ocorrências policiais. Além disso, a pesquisa identificou 

uma série de outras atividades que fogem do escopo originalmente previsto pela 

Constituição: segurança de eventos, ronda escolar, auxílio ao trânsito, controle de 

ambulantes etc.  

Esse cenário de multiplicidade de funções dos agentes municipais, aliado à 

ausência de uma diretriz constitucional clara sobre o papel do poder local na segurança 

pública, gera efeitos negativos diretos nas políticas de segurança, uma vez que, não raro, 

há dúvidas sobre qual é o órgão responsável por cada função, patrulhamento de 

determinado local, ou execução de determinada política. Neste cenário de fragmentação, 

cabe investigar como o poder público local, e, no caso desta pesquisa, - o poder legislativo 

– preenche estes espaços, e protagoniza a formulação de políticas públicas.  

Este trabalho aborda, por fim, a dualidade de semânticas para a segurança pública. 

A primeira, do Art.144 da CF/88, constrói o tema dentro da lógica de padrões de 

policiamento e Estado de Defesa. A segunda, que norteia esta pesquisa, pauta-se 

principalmente pela ausência de violência (direta, mas também estrutural e cultural) e 

garantia de direitos sociais, temas que estão mais próximos dos assuntos de interesse local 

tratados no Art. 30 da CF, quais sejam: serviços públicos, transporte, educação, saúde, 

planejamento e uso do solo, patrimônio histórico-cultural. Estas duas visões diversas de 

segurança, que não são excludentes, se refletem nas diferentes abordagens encontradas 

nos projetos de lei.  

 

3. O PERCURSO DE CONSTRUÇÃO DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

Para a construção deste trabalho, acredita-se que, para uma análise 

competente de fenômenos sociais, a interdisciplinaridade seja fundamental. Nesse 

sentido, é relevante que pesquisadores provenientes das ciências jurídicas estejam abertos 

à colaboração e assimilação de metodologia, conceitos e teoria das ciências sociais 

(FRIEDMAN, 2006). O ordenamento jurídico, bem como os tribunais, cortes superiores 

e o próprio conjunto de leis de um país, não estão dissociados do processo político, e são, 

portanto, fruto de disputas de interesse entre diversos grupos sociais (SHAPIRO, 2002).  
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Nesse sentido, entender a produção de política legislativa é parte importante 

para entender a resposta do Estado a problemas sociais, e o entendimento dos 

parlamentares eleitos sobre esses problemas é, por si só, um reflexo do funcionamento da 

democracia. A produção legislativa é, também, política pública (BUCCI, 2006). 

Dito isso, é importante mencionar que esta pesquisa não tem como objeto 

apenas leis consolidadas, ou seja, normativas que foram aprovadas pela casa legislativa, 

mas, também e em grande parte, projetos de lei, que muito possivelmente não serão 

transformados em leis, ou sequer postos em votação em plenário. Esta escolha não é isenta 

de críticas, e a pesquisadora tem consciência de que as motivações para a propositura de 

um projeto de lei podem ser das mais diversas: por vezes, o autor apenas deseja fazer um 

aceno político à sua base; responder a um clamor midiático; ou conquistar novos nichos 

eleitorais para pleitos futuros, sem, com isso, ter a real intenção de batalhar pela 

aprovação do PL.  

Tendo isso em mente, é importante ressaltar que o objetivo da presente 

pesquisa NÃO é: 

i) Analisar as políticas públicas concretamente implementadas em segurança 

na cidade de São Paulo; 

ii) Realizar juízo acerca da efetividade de ditas políticas na prevenção da 

criminalidade; 

iii) Analisar, ao menos não como objetivo principal, quais temáticas em 

segurança são mais propensas a aprovação na Câmara, ou quais encontram 

maior resistência. 

O objetivo da presente pesquisa é, então, mapear a política legislativa da 

Câmara Municipal de São Paulo quanto às espécies de política criminal aventadas, dado 

que o legislador municipal não tem competência para alterar ou criar tipos penais. A 

limitação da análise apenas aos projetos aprovados restringiria a pesquisa às leis 

promulgadas no período, por motivos que teriam que ser analisados casuisticamente, e 

privaria a pesquisadora do universo de possibilidades em política criminal propostos 

pelos vereadores. Estes projetos, se não aprovados naquela legislatura específica, 

poderiam sê-lo em outras, ou, ao menos, habitam o imaginário de políticas públicas 

pensado pelos parlamentares como solução para problemas locais, utilizando-se do 

ferramental disponível pelo legislativo municipal. 
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Dos 162 projetos de lei analisados, propostos entre 2017 e 2019, 25 (ou seja, 

15,4% do total) haviam sido aprovados e promulgados até a data da confecção deste 

documento (15.03.2022). Os demais projetos seguem tramitando na Câmara, e muitos de 

seus autores foram reeleitos para a legislatura seguinte, portanto, existe a possibilidade 

de que o número de aprovações cresça.  

 Tendo em vista o exposto, a análise das justificativas dos projetos de lei se faz 

essencial. A análise da justificativa é importante pois é por meio dela que o parlamentar 

apresenta as razões da propositura daquela nova normativa, justificando, para seus pares 

e também para a sociedade, por que ela é relevante e deve ser aprovada. Na justificativa, 

o vereador ou vereadora tem liberdade para expor seus argumentos, que podem ser fruto 

de convicção pessoal, matéria jornalística a qual tiveram acesso, ou endereçamento de 

questão trazida diretamente por sua base eleitoral ou cidadão atuando individualmente. 

Acredita-se que a justificativa, embora raramente contemplada em pesquisas científicas, 

seja material bastante rico para identificar padrões, comportamentos ou fenômenos 

sociais. 

Ao longo da análise dos projetos de lei, a leitura das justificativas se mostrou 

de especial importância, uma vez que possibilitou identificar o caráter de política criminal 

contido em textos legais aparentemente destinados a outros objetivos.  

Um exemplo deste fenômeno é o PL 574/2019, dos Vereadores Isac Felix 

(PL), José Police Neto (PSD) e Rodrigo Goulart (PSD). O projeto, aprovado com 

emendas no dia 09/09/2020, altera a Lei Municipal nº 16.439/2016, que dispõe sobre a 

restrição à circulação em vilas, ruas sem saída e ruas sem impacto no trânsito local, tendo 

como objetivo a ampliação das hipóteses em que se permite a restrição da circulação em 

ruas que sirvam de acesso a imóveis residenciais. Apesar do texto do projeto de lei não 

trazer nenhuma indicativa de que a medida possui finalidade de prevenção à 

criminalidade, a justificativa trazida pelos autores explica a motivação do PL: 

“Entre as mudanças propostas, há alterações no inciso III do art. 2º e nos 

incisos I e III do art. 4º, no intuito de aperfeiçoar a Lei (A Lei nº 16.439/2016) 

ora em vigor, fazendo-a com que de fato, alcance sua finalidade original, que 

é a de preservar a segurança de vários locais da cidade, que enfrentam situações 

de grave violência.  

Infelizmente, uma das maiores preocupações dos gestores públicos nos dias de 

hoje em São Paulo é a questão da violência. No Morumbi, por exemplo, já 
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foram registrados casos gravíssimos, que poderiam ter sido evitados se 

algumas vias e vilas estivessem fechadas.  

Nesta linha, o presente projeto tem o intuito de trazer maior tranquilidade aos 

moradores de vilas e bairros localizados nas proximidades ou dentro de áreas 

violentas, não obstante, nos dias de hoje seja grande parte da cidade esteja sob 

essa situação.” 

Observa-se, portanto, que a finalidade de política criminal aparece de maneira 

subliminar, e não explícita, em uma política urbana que, em um primeiro momento, 

objetiva alterar a configuração do espaço das cidades. Alterações como zeladoria urbana, 

implementação ou não do plano diretor, e fluxo de deslocamento de pessoas no espaço 

são mecanismos de política criminal à disposição do município.  

Por fim, escolheu-se para análise a 17ª legislatura (2017-2020) pois era, no 

momento do início da pesquisa (março/2020), a mais recente. Cogitava-se, a princípio, 

realizar entrevistas com os membros da legislatura mais ativos no tema da segurança 

pública, objetivo que foi impactado pela pandemia de COVID-19, e posteriormente 

descartado tendo em vista a pouca disponibilidade de tempo até a conclusão da 

dissertação.  

A pesquisadora também reconhece a existência de um campo relevante de 

pesquisas que abordam o perfil dos candidatos e mandatários provenientes de carreiras 

da segurança, como por exemplo policiais militares em carreiras políticas (BELATTO; 

CODATO; BOLOGNESI, 2016). Devido as limitações de tempo próprias de uma 

dissertação de mestrado, entretanto, optou-se por não aprofundar as investigações do 

perfil pessoal e trajetória dos vereadores, direcionando o olhar para as legendas e sua 

orientação ideológica.  

Apesar de integrar a 17ª legislatura, a pesquisadora optou por não analisar os 

projetos propostos no ano de 2020. Essa escolha se deu, especialmente, em razão de o 

processo de triagem dos projetos ter ocorrido no segundo semestre de 2020, período em 

que havia grande incerteza sobre como as instituições responderiam à pandemia de 

COVID-19. Naquele momento, existiam razões para acreditar que a criminalidade e as 

dinâmicas no espaço urbano seriam seriamente modificadas pelo isolamento social, assim 

como as prioridades das políticas públicas e, por consequência, também legislativas. 

Deste modo, avaliou-se que seria necessária uma abordagem específica apenas para o ano 

de 2020, que fugiria dos objetivos iniciais propostos pela pesquisa, razão pela qual 
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limitou-se a análise aos anos de 2017, 2018 e 2019 da 17ª legislatura, excluindo-se o ano 

de 2020.  

Olhando em retrospecto, temos que no ano de 2020 foram propostos 37 

projetos de lei na temática, frente a 61 em 2017, 42 em 2018, e 59 em 2019. Tendo em 

vista que foram analisados 324 documentos distintos (162 projetos de lei e suas 162 

justificativas), e que foram realizadas duas rodadas de leitura, totalizando ao final 648 

análises documentais; e que este material se mostrou bastante rico e diverso, mas que, ao 

final, demonstrou sinais de saturação, considerou-se suficiente analisar apenas 3 anos, e 

não adentrar na análise do ano de 2020.  

Alguns fatores determinaram a escolha da Câmara Municipal de São Paulo 

como objeto de estudo. Conforme detalhado no item 2.1 (“Por que estudar Câmaras 

Municipais”), a literatura recente aponta para uma tendência à diferença de 

comportamento entre Câmaras de cidades pequenas e médias, e cidades grandes e capitais 

(COUTO; ABRUCIO, 1995), sendo estas últimas muito mais propositivas e 

independentes do Poder Executivo. A cidade de São Paulo, nesse sentido, é capital do 

Estado de São Paulo, cidade mais populosa do Hemisfério Sul, e principal centro 

financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul.  

O lugar de centro comercial e financeiro confere à cidade de São Paulo 

característica importante do ponto de vista da administração pública: poder arrecadatório 

e o orçamento robusto para implementar políticas públicas. Conforme ressalta 

MARQUES (2018), o orçamento municipal de São Paulo é o maior entre as cidades 

brasileiras, de R$ 54 bilhões em 2016, 50% maior que o do Rio de Janeiro, cinco vezes o 

de Belo Horizonte e oito vezes o de Salvador. Segundo o autor, a arrecadação foi de R$ 7,3 

bilhões em 2016 apenas com o imposto territorial urbano (IPTU), e a máquina 

administrativa contava com 122.000 funcionários, superior à de muitos estados. Esta 

situação confere ao Município capital – político, financeiro, e de recursos humanos – para 

ser propositivo e influenciar o cenário nacional.  

MARQUES (2018), entretanto, traz também outra particularidade da cidade 

de São Paulo, que faz dela única entre as metrópoles do país: 

 

Há, é claro, especificidades do caso paulistano. A principal delas diz respeito à 

sua relação com a escala nacional. Considerando o tamanho da cidade, seu 

orçamento e sua importância econômica, quem ocupa a prefeitura de São Paulo 

ganha necessariamente projeção política nacional, habilitando-se para voos 
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políticos mais amplos. Não há nada de específico nisso e o mesmo tipo de 

situação ocorre em muitas outras grandes cidades, como Paris, Londres, 

Buenos Aires e Cidade do México. Entretanto, à diferença destas outras 

cidades, São Paulo não é a Capital da República, mas cidade primaz em termos 

econômicos e populacionais de uma rede urbana nacional de baixa 

concentração relativa. Como consequência, as políticas de São Paulo são em 

grande parte objeto de preocupação apenas local, inclusive pelo volume de 

recursos concentrados na cidade por conta de suas atividades econômicas. 

Portanto, a política de São Paulo é nacional – em termos de status, poder 

político, mas também de atenção por parte dos adversários do prefeito -, ao 

mesmo tempo que as políticas de São Paulo são entendidas como locais, e não 

contam com particular interesse ou atenção do governo federal, ao contrário 

do que acontece com cidades primazes que são também capitais. (MARQUES, 

2018) 

 

 Esta condição única da cidade de São Paulo torna a escolha da Câmara de SP 

especialmente interessante para fins desta pesquisa: ao mesmo tempo em que as decisões 

legislativas têm potencial projeção para além da esfera municipal, elas mantêm um caráter 

de política local. Vale ressaltar também que a CMSP possui o tamanho máximo permitido 

pela Constituição (55 vereadores – Art. 29, inc. IV, x), e, em razão disso, boa produção 

legislativa, variedade de temas e complexidade de legendas políticas. Também, conforme 

já mencionado, a Câmara Municipal de São Paulo apresenta, segundo indicativos 

preliminares, índices de autonomia do Poder Executivo maiores que a tendência 

observada nas esferas federais (ISSA; OLIVEIRA, 2012). 

Do ponto de vista da política criminal, o município de São Paulo também 

apresenta terreno fértil para análise, como megalópole de país em desenvolvimento, com 

altos índices de desigualdade entre regiões metropolitanas, e problemas de segurança 

latentes.  A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, ademais, é instituição antiga, cujo 

embrião data de 1929, e, portanto, bastante consolidada. 

 Por fim, relevante mencionar que a pesquisadora reside na cidade, o que confere 

maior proximidade com o objeto de pesquisa, e possibilita eventuais incursões presenciais 

e realização de entrevistas com os vereadores, ambos prejudicados devido à pandemia de 

COVID-19.  

 

3.3 A escolha dos Projetos de Lei e justificativas analisados: como foram 

selecionados os 324 documentos. 
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A tramitação dos projetos de lei na Câmara Municipal de São Paulo é mantida em 

acervo digitalizado e constantemente atualizado, que contém o texto original, 

justificativa, emendas, pareceres de comissões, e informações sobre o estágio atual de 

tramitação. A consulta é realizada por meio da plataforma “SPLegis”, pelo endereço 

eletrônico https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/, e permite a busca por informações 

diversas, a exemplo de ano, autor, estágio de tramitação, existência de veto ou assunto. 

Para os objetivos desta pesquisa, considerou-se pertinente realizar a busca utilizando-se 

os campos “ano” e “assunto”.  

Antes de selecionar as palavras-chave que seriam utilizadas, a pesquisadora teve 

a oportunidade, conseguida por meio de sua rede de pessoal de contatos, de realizar 

conversa informal e exploratória com funcionária da CMSP, chefe do departamento 

responsável pela catalogação dos projetos de lei. Esta funcionária compartilhou com a 

pesquisadora o Catálogo de Assuntos da Câmara Municipal de São Paulo, manual 

produzido pelo setor de biblioteca, responsável pela indexação de palavras-chave aos 

projetos recém protocolados, com base em seus assuntos principais. Apesar de não estar 

disponível ao público no site da instituição, não se trata de documento sigiloso, e pode 

ser obtido por meio de solicitação à Câmara Municipal via e-mail 

“atendimentodoc@saopaulo.sp.leg.br”. 

O Catálogo de Assuntos é documento de 1.150 páginas (considerando a versão 

obtida em 10/10/2020), similar à um “Tesauro”, e que traz, vinculado à cada expressão, 

uma série de termos relacionados, e, por vezes, uma breve explicação do seu significado. 

A pesquisadora tomou conhecimento, através deste contato, que a indexação de palavras-

chave é realizada pelos funcionários da Câmara tendo como base a leitura tanto do texto 

do projeto, quanto da justificativa. Essa informação é importante uma vez que, em alguns 

casos, a finalidade de política criminal pode não estar explícita no conteúdo do projeto de 

lei, mas aparecer na justificativa, como se viu anteriormente. 

Assim, ao realizar a leitura do PL recém proposto e sua justificativa, o funcionário 

do setor de biblioteca faz um juízo de todos os temas tratados, e indexa conforme o 

Catálogo. No verbete da segurança pública, encontra-se a seguinte inscrição, sendo “UP” 

= Usado Para; e “TR” = Termos Relacionados”.  

Figura 2: Segurança Pública no Catálogo de Assuntos da Câmara Municipal de São Paulo 

https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/
mailto:atendimentodoc@saopaulo.sp.leg.br


37 
 

 

Fonte: Catálogo de Assuntos da Câmara Municipal de São Paulo, fl. 999, versão do dia 10/10/2021.  

Segundo o manual, o termo “segurança pública” é utilizado para referir-se a 

“segurança urbana”, e está relacionado às expressões: “defesa civil”, “policiamento”, 

“posto policial”, “secretaria municipal de segurança urbana”, e “sistema integrado de 

segurança pública”. Uma vez que a intenção desta pesquisa é, justamente, aferir o que a 

Câmara Municipal de São Paulo entende por política de segurança, considerou-se 

adequado utilizar, como palavras-chave no mecanismo de busca, o termo “segurança 

pública”, e seus termos relacionados, segundo o Catálogo da CMSP.  

Assim, utilizando-se a ferramenta de busca do portal eletrônico da Câmara 

Municipal de São Paulo (SPLegis), foram procurados os projetos de lei indexados com 

as palavras-chave mencionadas acima entre os anos de 2017 e 2019, obtendo-se 38 

projetos, de um total de 2.885 proposições apresentadas no período. A baixa quantidade 

de projetos encontrados, entretanto, parecia indicar que as palavras-chave escolhidas 

eram insuficientes para captar o universo de projetos apresentados com a temática de 

política criminal neste período. Optou-se por acrescentar às demais, então, as palavras-

chave “crime”, “violência”, e “guarda civil metropolitana”, termos semântica e 

tematicamente relacionados ao objeto da pesquisa, obtendo-se um total de 168 resultados, 

espaço amostral considerado adequado, tendo em vista as limitações de ordem temporal 

impostas à elaboração de pesquisa de mestrado (6 resultados eram “Projetos de 

Resolução”, e não “Projetos de Lei”, e foram descartados).  

Para certificar-se de que o espaço amostral de projetos estava adequado, foram 

realizadas outras pesquisas com um número maior de palavras-chave, incluindo sugestões 

do próprio sistema de buscas “SPLegis”, a exemplo de: “crime contra a economia 

popular”, “crime ambiental”, “crime contra a ordem tributária”, “crime contra o sistema 

financeiro”, “crime contra o patrimônio”, “crime organizado”, “polícia”, “polícia civil do 

Estado de São Paulo”, “Polícia Federal”, “Polícia Militar Ambiental”, “Guarda Civil 

Metropolitano”, “policial militar”, “violência contra a criança”, “violência doméstica”, 

“violência contra o adolescente”, “violência contra o idoso” e “violência policial”. 
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Acrescentando-se estes termos aos anteriores, obtêm-se o total de 175 resultados, 

diferença muito pequena em relação aos 168 encontrados anteriormente. Este exercício 

indicou que os projetos são catalogados, principalmente, pelas macro categorias, 

bastando, por exemplo, o uso da palavra “violência” para obter os projetos que tratam de 

violências específicas (contra a mulher, contra o idoso, contra a criança etc).  

Tendo em vista que a intenção principal da pesquisa não é realizar análise 

estritamente quantitativa, ou seja, verificar a quantidade de projetos protocolados com a 

temática criminal na Câmara, mas, sim, identificar quais os tipos destes projetos, suas 

características e variabilidade, importa menos analisar uma grande quantidade de 

projetos, e mais analisar projetos com características diversas. Por essa razão, considerou-

se o total encontrado (168 projetos e suas 168 justificativas) adequado.  

 

3.4 Método de análise: a Teorização Fundamentada nos Dados. 

 

Para realizar a análise do material coletado, foi empregado o método da 

Teorização Fundamentada nos Dados (TFD), que é método de pesquisa que possibilita a 

elaboração de hipóteses e a produção de conhecimento teórico a partir da observação e 

análise de dados empíricos. A proposta da TFD não é, essencialmente, explicar ou 

confirmar uma hipótese previamente determinada pelo pesquisador, mas, sim, servir 

como método de sistematização e interpretação de determinada realidade, e, por isso, é 

majoritariamente indutivo. Trata-se de método exploratório, no qual parte das hipóteses 

e formulações são geradas à medida que os dados são coletados, de modo que o 

pesquisador possa retornar ao início, dividindo, conceitualizando e categorizando os 

dados selecionados anteriormente, a fim de criar, como resultado dessas operações 

analíticas, novas relações e entendimentos (CAPPI, 2017).   

O método da TFD se adapta bem a perguntas do tipo “como”, ou seja, é uma boa 

ferramenta para investigações que se propõem a explorar práticas, discursos e ideias, de 

atores sociais, jurídicos – ou legislativos – em uma determinada situação ou período 

(CAPPI, 2017). No caso em questão, a TFD foi utilizada como método de apoio para 

analisar como os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo legislaram em 

segurança pública entre os anos 2017 e 2019. O resultado foi a construção de categorias 

– ou a formação de uma tipologia – das diferentes espécies de atuação legislativa 

encontradas nos documentos analisados. A TFD, por outro lado, é menos indicada para 
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estudos de causas, ou para que se identifique o “por que” da ocorrência de determinado 

fenômeno, questionamento que não é objeto desta pesquisa.   

Idealmente, a utilização da TFD pressupõe a realização de três etapas de 

codificação: i) codificação aberta; ii) codificação axial; e iii) codificação seletiva. A 

codificação é entendida como operação voltada a analisar, dividir e categorizar o material 

empírico objeto da análise. Na prática, essa operação é realizada selecionando trechos (ou 

palavras, a depender da escolha do pesquisador) do material, e destacando essas unidades 

do todo, atribuindo-as um sentido (ou “código”), que pode ter maior ou menor grau de 

abstração.  

Na primeira etapa, a codificação aberta, o pesquisador realiza a primeira 

leitura do material, sendo incentivado a codificar todos os elementos de sentido que, em 

uma primeira leitura, pareçam relevantes. Neste momento, a intenção é que haja baixo 

grau de abstração, e que o pesquisador destaque do texto os elementos de sentido que lhe 

chamem atenção, utilizando termos de preferência similares aos utilizados no próprio 

texto. A relevância ou não daqueles códigos será, idealmente, atestada nas etapas 

posteriores, quando o pesquisador, já tendo uma visão do todo, volte para “refinar” os 

códigos e atribuir sentidos mais subjetivos e interligados. Ao final desta primeira etapa, 

é possível obter alguns elementos quantitativos, como frequência de aparição de cada 

código.  

Na sequência, diversos códigos elaborados podem ser unidos em categorias 

mais amplas, quando fizerem parte de um mesmo universo semântico. A codificação 

axial, então, é o momento de comparação e estabelecimento de conexões entre as 

categorias criadas, estabelecendo-se sentidos mais abstratos e correlacionando-as, de 

modo a formar uma articulação teórica. Finalmente, a terceira etapa, a codificação 

seletiva, permite a integração dos dados em uma proposta teórica consolidada, que 

articule as categorias manipuladas. O processo como um todo, portanto, é uma redução, 

de uma grande quantidade de categorias para uma teoria ou tipologia mais enxuta, com 

menor número de conceitos, porém com maior densidade teórica (CAPPI, 2017).  

É essencial ressaltar, entretanto, que nenhuma metodologia ou processo de 

investigação consegue ser integralmente indutiva ou dedutiva, mas, apenas, 

prevalentemente, conforme argumenta CAPPI (2017): 
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Embora não seja possível aprofundar aqui tais importantes questões 

epistemológicas, cabe mencioná-las, inclusive para afastar a possibilidade de 

uma leitura ingênua do caráter “indutivo” atribuído à TFD. Como se deixou 

entender pelo uso do advérbio “prevalentemente”, não se trata aqui de sustentar 

que a TFD seja exclusivamente indutiva, o que seria de fato impossível, 

também porque a observação sempre é guiada por uma pré-leitura “teórica” da 

realidade por parte do observador-pesquisador, que jamais poderia ser 

concebido como neutro - esta nos parece, aliás, uma discussão superada. Mais 

precisamente, trata-se de afirmar que a TFD renuncia ao intento de trabalhar 

por verificação de uma ou mais hipóteses preestabelecidas a partir de um 

marco teórico dado; ela visa, ao contrário, a geração de hipóteses, levando à 

criação de uma proposta teórica – fundamentadas na observação da realidade 

empírica – que, por sua vez se torna objeto de verificação, discussão e 

comparação, à luz de outras formulações teóricas já existentes. 

No caso da presente investigação, cabe acrescentar que a pesquisadora tem 

formação em direito, e se dedicou, durante parte considerável de sua atividade acadêmica, 

ao estudo da criminologia e das teorias de prevenção ao delito (vide LACAVA; SAAD-

DINIZ, 2016 e LACAVA, 2020). Esta formação teórica prévia e trajetória de estudo 

influenciou, certamente, na elaboração dos códigos, formulação das categorias, e, por fim, 

na construção de sentido que foi atribuído a cada uma delas.  

Definido o campo de análise empírica da pesquisa (162 projetos de lei -

originalmente 168, entretanto, 6 foram descartados por se tratarem de projetos de 

resolução – e suas 162 justificativas), e definido o método de análise (Teorização 

Fundamentada nos Dados - TFD), teve início a leitura do material. Cada projeto de lei 

possui, em média, 2 páginas (podendo variar de 1 até 15 páginas, em algumas exceções), 

e cada justificativa, em média, também 2 páginas. Ao todo, o objeto se constituiria em, 

em média, 648 páginas a cada rodada de leitura. Caso se concretizassem as três etapas de 

análise previstas pela TDF, o total seria em torno de 1.950 páginas lidas, analisadas e 

codificadas.  

Para que este esforço fosse possível dentro dos prazos definidos para a 

conclusão da dissertação de mestrado, optou-se por utilizar software privado de apoio à 

análise qualitativa, no caso, o Atlas TI (https://atlasti.com/). Esta ferramenta não está 

disponível de forma aberta ao público, e sua licença de uso foi adquirida pela 

pesquisadora com expensas próprias.  O Atlas TI facilita as operações de codificação à 

medida em que permite o destaque de trecho específico de um documento de texto, e 

https://atlasti.com/
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armazena este trecho de texto automaticamente em uma base. Ele também facilita a 

visualização de dados quantitativos e a criação de categorias, uma vez que possibilita que 

o pesquisador organize os códigos, mescle dois códigos similares, e cruze ocorrências. 

Seu uso é indicado para facilitar a organização em análises com objeto extenso, complexo, 

e rico em possibilidades de interpretação (a exemplo de documentos legislativos, 

entrevistas e sentenças).  

O processo de codificação e a escolha dos trechos codificados será exposto 

em maior detalhe no próximo item.  

É relevante mencionar, entretanto, que a etapa empírica desta pesquisa não 

foi realizada com o uso de qualquer ferramenta de codificação automática ou atribuição 

mecânica de sentidos aos textos analisados, a utilização de Software tem, tão somente, 

função de organização e auxílio à categorização do material, tendo em vista o grande 

volume de documentos que compõe a pesquisa. O uso do Software não isenta o 

pesquisador, portanto, da análise pormenorizada e individualizada do objeto de estudo. 

 

3.5 Analisando e codificando os textos dos Projetos de Lei 

 

Antes de iniciar a primeira leitura e codificação dos projetos de lei, e a fim de 

testar a ferramenta de análise Atlas TI, foi realizada uma rodada-teste, com a análise de 

20 projetos de lei escolhidos ao acaso. A partir da experiência preliminar com esta rodada, 

formulou-se algumas premissas básicas para orientar a primeira etapa da codificação:  

1) Em todos os PLs, codificar o nome do(s) autor(es), e o partido político a qual 

pertencem, a fim de coletar dados quantitativos sobre a atuação partidária e 

político-ideológica no tema da segurança; 

2) Buscar identificar no texto qual o tipo penal/contravenção/forma de violência 

endereçada pelo projeto (ex: crime contra o patrimônio; violência contra a mulher; 

crime ambiental; racismo; desacato); 

3) Buscar identificar no texto qual o meio de atuação mobilizado pelo parlamentar 

para prevenir/repreender a ocorrência daquela forma de violência (ex: promover 

ação educativa; alterar o ambiente físico; impor conduta ao particular); 
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4) Para os PLs que envolvessem a Guarda Civil Metropolitana, codificar qual a ação 

prevista (ex: melhorar as condições de trabalho; ampliar o campo de atuação; 

prever atuação conjunta com outras polícias); 

5) Como regra de operacionalização: Não inserir o mesmo código duas vezes no 

mesmo documento, a fim de possibilitar análises quantitativas (ex: ainda que mais 

de uma passagem do PL fizesse referência à violência doméstica, o código 

“violência doméstica” só seria aplicado uma vez, geralmente, no trecho mais 

explicativo);  

6) Como regra de operacionalização: Codificar, como menor unidade de análise, um 

inciso ou alínea do projeto de lei. Ou seja, não codificar trechos menores que um 

inciso ou alínea, apenas maiores (podendo englobar, se pertinente, vários artigos).  

Abaixo, trazemos ilustração, retirada diretamente do software Atlas TI, sobre 

como ocorre a codificação na prática. Neste caso, trata-se do projeto de lei 475/2019, da 

Vereadora Adriana Ramalho (PSDB), e que pretende acrescentar à legislação municipal 

que institui datas comemorativas, eventos e feriados, a “Corrida Movimento Pela 

Mulher”, que tem, como uma de suas finalidades, combater a violência contra a mulher. 

Seguindo as regras gerais de codificação, foram codificados a autora do PL (Adriana 

Ramalho), o partido da autora (PSDB), a forma de violência (violência contra a mulher), 

e o meio de atuação (instituição de data comemorativa no calendário da cidade).  

Figura 3: Exemplo de codificação - Projeto de Lei 475/2019 
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Fonte: Software “Atlas TI”. Codificação realizada pela autora. 

Seguindo a metodologia da Teorização Fundamentada nos Dados, na primeira 

leitura de todos os projetos de lei (codificação aberta), buscou-se codificar todos os 

elementos que, à primeira vista, pudessem ser relevantes ao objeto estudado. Assim, 

codificou-se, além dos elementos já citados, outros que pareceram relevantes à 

pesquisadora, a exemplo de: PLs que propunham o uso de alguma espécie de tecnologia 

na prevenção à violência (drones, alarmes, botões de pânico); PLs que previam a 

cooperação entre diferentes órgãos ou instituições (SUS, Ministério Público, escolas); 

PLs que previam a destinação de mais verbas para a segurança. 

Importante mencionar que, ao realizar a codificação, é essencial manter 

anotações constantes sobre o sentido dado a cada código ou conjunto de códigos, a fim 

de orientar o processo ao longo do tempo, e não atribuir sentidos diversos para o mesmo 

código ao começo e ao final da análise. A pesquisadora analisou conjuntamente os PLs e 

as suas justificativas, ou seja, realizou a leitura da justificativa logo após a leitura do PL, 

para que a correlação de sentido entre texto e fundamentação não fosse perdida.  

A primeira etapa de leitura e codificação dos projetos de lei e suas 

justificativas foi realizada no período de 5 meses, entre fevereiro e junho de 2021. Após 

este primeiro momento, conforme indica a TFD, foram criados alguns grupos de códigos, 

ou seja, categorias englobando códigos com temática similar. A título de ilustração, traz-
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se abaixo os componentes do grupo “Direita do Centro”, no qual estão reunidos os 

partidos políticos que se posicionam à direita do centro ideológico. No campo 

“magnitude”, o software permite observar quantas vezes aquele código foi utilizado. 

Figura 4: Exemplo de codificação – partidos à direita do centro 

 

Fonte: Software “Atlas TI”. Codificação realizada pela autora.  

A segunda leitura foi realizada em período de 3 meses, de julho a setembro 

de 2021. Neste momento, preocupou-se em uniformizar a codificação (acrescentar, desde 

o início, códigos que haviam sido inseridos no meio ou ao final da primeira leitura), 

certificar-se de que não havia falhas de codificação (códigos acrescentados erroneamente 

ou trechos não codificados), e consolidar os grupos de códigos. Durante a segunda leitura, 

preocupou-se em registrar, em documento separado, as percepções sobre o objeto da 

análise, formulação das primeiras teorias e articulação semântica entre os grupos 

catalogados. O conjunto destas reflexões preliminares será objeto do Capítulo 4 deste 

documento.  

Por fim, para a terceira etapa (codificação seletiva), não foi lida a íntegra dos 

documentos novamente, mas, apenas, os trechos destacados durante a codificação. Esta 

terceira etapa foi realizada a partir da entrega do texto de qualificação (dezembro/2021) 

até a finalização da dissertação (abril/2022), e consistiu na consolidação da teoria (ou 

tipologia) formulada a partir do exame dos documentos. Cabe acrescentar que, durante as 

duas primeiras leituras, constatou-se uma variedade interessante de abordagens de 

política criminal por parte dos parlamentares, mas que passaram a se repetir a partir, 

aproximadamente, da metade dos documentos analisados, o que reforça a percepção de 

saturação do material.  
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3.6 Analisando e codificando os textos das justificativas 

 

O processo de codificação das justificativas é similar ao dos projetos de lei, 

logo, não há necessidade de repetir, nessa seção, o já explicado na seção anterior. Cabe 

acrescentar, entretanto, algumas observações.  

As justificativas são espécie textual diferente dos projetos de lei. Enquanto os 

últimos são objetivos, construídos a partir de estrutura pré-definida (possuem emenda, 

artigos, incisos e alíneas, podem dispor sobre dotações orçamentárias ou prever sanções), 

não há, para as justificativas, estrutura obrigatória a ser seguida, podendo constituir 

apenas de texto corrido, que pode variar de um parágrafo até 10 páginas, à critério do 

autor. Devido à esta característica, optou-se por priorizar, nos textos das justificativas, o 

valor semântico e qualitativo do trecho, e não quantitativo. Ou seja, não foram 

empregados critérios objetivos de codificação, como realizado com os PLs. Codificou-se 

apenas os trechos que contribuíam, de alguma forma, com o entendimento do material.  

 Como exemplo de codificação, apresenta-se trecho da justificativa do PL 

721/2019, de autoria do Vereador Isac Felix (PL), que propõe a instalação de catracas nas 

escolas públicas do município de São Paulo, a fim de controlar a entrada e a saída de 

pessoas, e, segundo o autor, prevenir casos de violência nestes ambientes: 

Figura 5: Exemplo de codificação – Projeto de Lei 721/2019 

 

Fonte: Software “Atlas TI”. Codificação realizada pela autora.  

 Percebe-se, conforme já mencionado anteriormente, que a leitura das justificativas 

permite identificar a finalidade da proposta do projeto de lei. Neste caso, preocupado com 

o crescimento dos casos de violência nas escolas municipais, o Vereador propôs alteração 

no ambiente físico destas escolas, ou seja, a instalação de catraca para dificultar ou inibir 

o acesso por pessoas de fora da comunidade acadêmica.  
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 Cabe observar, também, que as justificativas trouxeram à análise elementos 

novos, não presentes ou não latentes nos textos dos projetos de lei, e que, em razão da 

limitação de tempo, não puderam ser explorados em profundidade nesta dissertação, mas 

que o serão, potencialmente, em trabalhos futuros da pesquisadora. Alguns exemplos 

destes elementos são: i) a motivação midiática da propositura, quando o parlamentar faz 

menção direta à caso com repercussão ou matéria jornalística; ii) o aceno à base ou mesmo 

a cidadão, quando o parlamentar deixa explícito que foi procurado por organização ou 

indivíduo com proposta de projeto de lei; iii) o uso de dados ou pesquisas cientificas para 

embasar a argumentação; e iv) as relações intergovernamentais, quando o parlamentar faz 

menção à lei similar que existe em outra casa legislativa, ou política federal que deve ser 

implementada também no município.  

 

4. UM OLHAR GERAL SOBRE OS ACHADOS EMPÍRICOS 

 

4.1 Primeiras percepções 

 

 A seguir, apresenta-se um panorama geral das informações coletadas em análise 

dos projetos de lei, em categorias abrangentes: i) autores; ii) partidos políticos; e iii) tipos 

de violência e criminalidade encontrados. A tipologia de formas de atuação à disposição 

do Município será abordada no capítulo seguinte.  

 

4.1.1 Os autores 

 

 Foram identificados 66 

 autores diferentes para os projetos de lei. A Câmara Municipal de São Paulo, entretanto, 

é composta por 55 vereadores. Essa diferença se deve às mudanças na composição da 

Casa ao longo da análise das proposições, que podem ser de diversas ordens: em alguns 

casos, o titular do mandato gozou de licença, e os projetos de lei foram assinados por seus 

suplentes (como ocorreu com Toninho Vespoli  - titular – e Isa Penna -suplente – do 

PSOL); em outros, o vereador foi eleito deputado estadual ou deputado federal, e seu 

suplente assumiu o mandato (como ocorreu com o vereador Conte Lopes, do PP, que foi 

eleito para a ALESP; e a vereadora Sâmia Bomfim, do PSOL, que assumiu na Câmara 
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dos Deputados); e, ainda em outros casos, os projetos de lei propostos na 17ª legislatura 

seguiram tramitando durante a 18º (2021-2024), e vereadores da nova legislatura 

ingressaram como autores dos projetos antigos (como ocorreu com Silvia da Bancada 

Feminista e Luana Alves, ambas do PSOL).  

 A lista completa de autores pode ser encontrada no anexo deste documento. 

Realizamos, a seguir, recorte dos vereadores que propuseram mais de 10 projetos de lei, 

dentre os 162 analisados. Lembramos, entretanto, que um projeto de lei pode ter mais de 

um autor, de modo que o número de autorias é superior ao número absoluto de projetos 

de lei: 

Figura 6: Vereadores mais propositivos da 17ª legislatura no tema da segurança pública 

 

Fonte: elaboração própria. 

 Além dos vereadores, 6 projetos de lei foram propostos pelo Poder Executivo, 

representado pelos prefeitos João Dória (PSDB) e Bruno Covas (PSDB). A pesquisadora 

optou por aprofundar estes projetos em tópico separado, no Capítulo 6.  

 

4.1.2 Os partidos 

 

 Foram identificados 18 partidos distintos, entre os proponentes dos projetos de lei. 

Importante ressaltar que a mudança da composição da Câmara relatada quanto aos 

vereadores tem impacto direto na quantidade e variedade de partidos encontrados, que 

também se alterou ao longo da legislatura. Além das hipóteses aventadas no item anterior, 
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aqui também existe a possibilidade de que o Vereador tenha alterado sua filiação 

partidária ao longo do mandato. Este é o caso, por exemplo, do vereador Fernando 

Holiday, filiado ao DEM no período de 2016-2020, ao PATRIOTA de 2020-2021, e 

atualmente membro do partido NOVO. Nestes casos, foi considerado o partido que o 

vereador fazia parte no momento da propositura do projeto de lei.  

Para que seja possível analisar a participação por partido político na propositura 

dos PLs, será considerada a composição da Casa logo após a consolidação da legislatura, 

após o resultado da eleição em outubro de 2016: 

Figura 7: Composição partidária da Câmara Municipal de São Paulo após a eleição da 17ª 

legislatura 

 

Fonte: G1. Confira a composição da Câmara Municipal de São Paulo. 04/10/2016. 

 O prefeito eleito na cidade de São Paulo nas eleições municipais de 2016 foi João 

Dória Jr., do PSDB, que abandonou o mandato para concorrer ao cargo de Governador 

do Estado de São Paulo, cargo que exerceu até março de 2022. Durante a segunda metade 

da legislatura, assumiu o vice Bruno Covas, também do PSDB. O executivo municipal 

contou com maioria na Câmara dos Vereadores, com o PSDB conquistando o maior 

número de cadeiras, com 11 parlamentares (de um total de 55). Além destes, o prefeito 

também possuía o apoio de 18 parlamentares de partidos de sua coligação, a “Acelera São 

Paulo”: DEM (4 parlamentares); PRB (4); PSB (3); PPS (2); PV (2); PHS (1); PP (1); e 

PTN (1).  
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 Os partidos declarados de oposição na 17ª legislatura eram PT (com o segundo 

maior número de cadeiras – 9 vereadores), e PSOL (com 2 vereadores), totalizando 11 

cadeiras.  

 Para esta pesquisa, interessa identificar, ainda que de forma preliminar, indícios 

da produção legislativa em política criminal segundo orientação ideológica e político-

partidária. A intenção da pesquisadora não é produzir afirmação categórica ou definitiva 

sobre como legislam direita ou esquerda na matéria, mas contribuir com hipóteses e 

percepções que podem ajudar a fundamentar debates político-eleitorais, ou expandir a 

compreensão da atuação política em nível municipal, ou na temática da segurança 

pública.  

 Para realizar análise desta natureza, foi utilizada classificação de espectro político-

ideológico adotada por BARBIERI e RAMOS (2019), que, por sua vez, foi inspirada em 

POWER e ZUCCO (2009) e POWER e RODRIGUES-SILVEIRA (2019). Destacamos, 

da categorização das autoras, as legendas presentes na 17ª legislatura da CMSP, e a 

quantidade de vereadores eleitos por cada uma delas: 

Quadro 1: Legendas presentes na 17ª legislatura por espectro político-ideológico 

Esquerda do centro Centro Direita do Centro 

PT (9) 

PSOL (2) 

PSB (3) 

Cidadania (ex-PPS) (2) 

PROS (1) 

 

PSDB (11) 

MDB (ex-PMDB) (2) 

PV (2) 

PSD (4) 

Republicanos (ex-PRB) (4) 

PL (ex-PR) (4) 

União Brasil (ex-DEM) (4) 

PTB (2) 

Podemos (ex-PTN) (1) 

PSC (1) 

PP (1) 

PHS (1) 

NOVO (1) 

Total: 17 Total: 15 Total: 23 

Fonte: Fabricação própria, com base em BARBIERI e RAMOS (2019). 

 Sabe-se que eleições em nível municipal guardam suas particularidades, o que, 

por vezes, determina a ocorrência de alianças partidárias “improváveis”, e que não 

necessariamente refletem o alinhamento político nas esferas do Executivo e Legislativo 
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federal. Conforme mencionado, a coligação “Acelera São Paulo” continha partidos 

identificados tanto no campo da esquerda (PSB e PPS), quanto do centro (PV) e da direita 

(DEM, PRB, PP, PHS e Podemos), que detinham, juntos, 18 cadeiras. 

Ainda assim, para fins de análise, e considerando a classificação de BARBIERI e 

RAMOS (2019), pode-se afirmar que a 17ª legislatura possuía a seguinte composição 

ideológico-partidária: 30.9% de partidos de esquerda; 27,2% de partidos de centro; e 

41,8% de partidos de direita.  

 Segundo análise das legendas dos proponentes dos 162 projetos analisados, 

destacam-se os seguintes partidos, cujos autores propuseram mais de 10 projetos de lei: 

Figura 8: Nº de projetos de lei propostos por legenda 

 

Fonte: elaboração própria.  

 Considerando a classificação de espectro político partidário e o número total de 

projetos propostos por cada legenda, têm-se os seguintes números: 

Quadro 2: Porcentagem de projetos propostos por espectro político-ideológico 

 Representação na Casa Porcentagem de autoria 

Esquerda 30.9% 40.7% 

Centro 27.2% 25.3% 

Direita 41.8% 48.7% 

Fonte: elaboração própria.  
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É relevante lembrar, mais uma vez, que um projeto de lei pode ter autoria de mais de 

um parlamentar.  

Como conclusão preliminar deste tópico, temos que tanto legendas de direita, como 

de centro e esquerda foram bastante propositivas na matéria de segurança pública durante 

a 17ª legislatura. PT e PSOL, partidos de oposição na Casa, estão entre os maiores 

proponentes de PLs, com destaque para o PSOL, que possuía apenas 2 vereadores na 

legislatura, porém foi autor de 19 projetos de lei. Ao mesmo tempo, os partidos de 

esquerda assinaram 40,7% dos PLs, ainda que com 30,9% de representação.  

Esse resultado é interessante pois desafia a percepção de parte da opinião pública de 

que segurança seria agenda predominantemente do campo da direita, e que partidos de 

esquerda seriam pouco atuantes na matéria. Esse diagnóstico esteve presente durante a 

eleição de 2018, movido, em parte, por candidaturas de agentes de segurança (em especial 

de quadros da Polícia Militar e Exército), sendo o próprio Presidente da República eleito, 

Jair Bolsonaro, ex Capitão do Exércio Brasileiro, e filiado a partido do campo da direita 

(PL). Essa discussão será aprofundada no tópico 6.1. 

Por outro lado, a temática e as justificativas dos projetos de lei propostos varia entre 

legendas e ao longo do espectro político-ideológico, achados que também serão 

discutidos em tópicos futuros.  

 

4.1.3 As formas de violência 

 

 Neste tópico serão expostos os tipos de criminalidade encontrados nos projetos de 

lei. Primeiramente, é necessário ressaltar que, em um número considerável de proposições 

analisadas, o texto do projeto de lei não comunicava de forma objetiva a qual tipo 

penal/contravenção/tipo de violência estava endereçado. Diferentemente dos tópicos 

anteriores (autores e partidos), a identificação dos crimes abordados pelos PLs é menos 

objetiva, e a pesquisadora optou por não realizar suposições sobre a que exatamente o 

projeto de lei se referia, a não ser que o objetivo estivesse explícito no texto. Por vezes, 

também, o objetivo do projeto de lei era demonstrado na justificativa, e não no texto do 

PL.  

 Nesse sentido, importante ressaltar que se optou por não identificar crimes ou 

contravenções e individualizá-los por seus respectivos tipos penais ou artigos de lei (ex: 
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roubo – Art. 157 do Código Penal), justamente porque os projetos de lei raramente 

atingem este nível de especificidade. Deste modo, foi feita a escolha de identificar a 

criminalidade por espécie, ou por formas de violência mais abrangentes, ex: violência 

contra a mulher, crimes contra o patrimônio, crimes ambientais.  

 Exemplo desta complexidade é o Projeto de Lei nº 276/2019, de autoria do 

Vereador Camilo Cristófaro (PSB). A proposição torna obrigatória a instalação de 

câmera de monitoramento de segurança nas dependências e cercanias de todas as 

escolas da Rede Pública do município de São Paulo” (Art.1º), e determina que “as 

escolas municipais situadas em áreas onde forem constatados maiores índices de 

violência, vandalismo e tráfico de drogas, terão prioridade na implantação do 

equipamento (Art. 3º).  

 Em sua justificativa, o vereador argumenta que já está amplamente provado que 

o monitoramento por câmeras de vídeo é um instrumento eficaz, ferramenta de suma 

importância, e aliada no combate à violência e a criminalidade, que tem frequentemente 

atingido as escolas municipais, incluindo também o vandalismo”, e complementa que “a 

instalação dos equipamentos de segurança significa não apenas um modo de 

desestimular a ação dos vândalos, dos traficantes, que atuam nas partes internas e 

externas (pátios, corredores e portão de entrada), mas, também auxiliar na questão do 

"bullying" praticado por alguns alunos. 

 Em análise do projeto de lei e sua justificativa, algumas espécies de criminalidade 

e formas de violência ficam evidentes: crimes de drogas, depredação do patrimônio 

público, e bullying. Entretanto, tanto na redação do PL quanto em sua justificativa é 

implícito que a proposição visa endereçar outras potenciais espécies de criminalidade: 

por “violência e criminalidade” que poderia ocorrer nas dependências de uma escola, seria 

possível supor, por exemplo, a ocorrência de crimes sexuais, crimes contra o patrimônio, 

e lesões corporais. Entretanto, quando da realização da codificação, apenas foram 

registradas as espécies explícitas no texto.  

 Por esta razão, acredita-se que exista, nos dados coletados, uma subnotificação de 

ocorrências de crimes das seguintes espécies: crimes contra a vida (ex: homicídio) e 

lesões corporais; e crimes contra o patrimônio (ex: roubo, furto). Isto se deve à dificuldade 

de aferir, com objetividade, que o PL tem por objetivo combater estes tipos específicos 

de criminalidade, que são, em grande parte, denominados por termos genéricos como 



53 
 

“violência” e “criminalidade”. Estas espécies de insegurança serão melhor identificadas 

na análise das formas de prevenção, em particular, da prevenção “situacional-ambiental”.  

 Feita esta observação, as espécies de criminalidade ou formas de violência 

codificadas com maior frequência (mais de 5 ocorrências) foram: 

Figura 9: Formas de violências mais frequentemente retratadas nos projetos de lei 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Outras formas de violência registradas em menor número são: violência contra 

população em situação de rua (3); prevenção ao suicídio (3); violência e conflitos 

fundiários (3); combate à corrupção (2); poluição sonora (2); crime ambiental (1); 

desacato/crimes contra funcionário público (1); crimes praticados por funcionário 

público/improbidade administrativa (1); crime de receptação (1); violação da 

intimidade/proteção de dados (1); violência nos esportes (1).  

 A primeira informação que chama a atenção nesta tabela é a alta ocorrência de 

projetos de lei relacionados à violência contra a mulher (30). O objetivo das proposições 

é bastante diverso: prevenção à crimes sexuais; prevenção à violência doméstica; 

acolhimento a vítimas de violência doméstica; violência obstétrica; e feminicídio. As 

propostas, por sua vez, também são bastante variadas, a exemplo de: proibição do 
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exercício de cargo comissionado na Administração Pública para aqueles que tenham sido 

condenados na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha – PL 791/2019); implementação de 

placas em banheiros femininos de bares e restaurantes com o número do disk denúncia 

da Central de Atendimento à Mulher (PL 184/2019); instituição de benefício de auxílio 

aluguel para mulheres vítimas de violência (PL 68/2018).  

 A segunda maior ocorrência temática de espécies de violência foi a criminalidade 

no ambiente escolar. À semelhança dos projetos de lei direcionados à violência contra a 

mulher, neste caso também os projetos variam em objetivo: prevenção à violência por 

parte de alunos contra professores; prevenção ao bullying e violência psicológica; formas 

de sanção a alunos que praticam violência, cerceamento ou estímulo a determinados 

conteúdos pedagógicos. As formas de atuação também são diversas: instituição de 

política pública de prevenção à violência contra professores e dique-denúncia contra 

agressão a educadores (PL 223/2019); obrigatoriedade de que a Guarda Civil 

Metropolitana realize rondas nas escolas (PL 157/2019); obrigatoriedade da instalação de 

câmeras de monitoramentos nas dependências das escolas (PL 276/2019).  

 Algumas hipóteses podem ser levantadas para justificar a alta ocorrência de 

projetos de lei que versam sobre violência no ambiente escolar. A primeira deve-se à 

ocorrência, em 13 de março de 2019, do atentado à tiros que teve lugar na Escola Estadual 

Raul Brasil no Município de Suzano (SP), conhecido popularmente por “Massacre de 

Suzano”, no qual dois ex-alunos da escola assassinaram cinco alunos e duas funcionárias, 

e logo após cometeram suicídio. O caso, ocorrido em Município da área metropolitana de 

São Paulo, teve ampla divulgação midiática e causou grande comoção social. A referência 

ao ocorrido aparece em justificativas dos projetos de lei: 

Após os acontecimentos da Cidade de Suzano, tal projeto versa sobre a segurança dos 

alunos nas escolas no Município de São Paulo. De acordo com pesquisas realizadas pela 

Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a escola se caracteriza como o quarto 

lugar onde mais se desencadeiam ações de violência contra crianças, adolescentes e 

jovens. (Justificativa do PL 305/2019 – Vereadora Rute Costa - PSDB).  

 A segunda hipótese que justifica a alta ocorrência de projetos de lei direcionados 

ao ambiente escolar é a projeção nacional que ganhou o debate político em torno do 

movimento “Escola sem Partido”, movimento político-ideológico organizado pela 

sociedade civil e apoiado por setores do governo do Presidente Jair Bolsonaro (2018 – 
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atual, PL). Segundo o movimento, o currículo da educação básica brasileira estaria muito 

permeado por pautas político-ideológicas, situação que precisaria ser revertida em prol 

de uma educação “neutra” e isenta de temas políticos. Este tema também apareceu nos 

projetos de lei da CMSP (entre favoráveis e contrários), permeado por discussões sobre 

segurança e formas de violência: 

 

 

 

O presente Projeto de Lei nasce como resposta à pretensão autoritária de censurar, 

calar, perseguir e criminalizar a liberdade de expressão e pensamento nas escolas 

paulistanas. (...) É, também, um projeto que objetiva combater a discriminação, o 

preconceito e o discurso de ódio no âmbito da educação, garantindo o respeito pelas 

diferenças que nos enriquecem como sociedade e prevenindo todas as formas de 

violência, bullying e assédio escolar. (Justificativa do PL 207/2017, Vereadora Sâmia 

Bomfim – PSOL) 

 O terceiro fenômeno que chama a atenção nas modalidades de crime abordadas 

pelos projetos de lei é alta incidência de proposições direcionadas à violência ou 

preconceito contra minorias. Essa tendência é observada pelo número de projetos que 

abordam violência contra a comunidade LGBTQIA+ (15), crimes raciais (8), e violência 

contra pessoas com deficiência (7). Parte considerável destes projetos tem como escopo 

a estruturação de programas sociais para setores da população marginalizados, apoio às 

vítimas destas espécies de violência, e ações de conscientização: 

Art. 1° Fica o poder executivo municipal autorizado a criar centros de acolhida   

destinado exclusivamente às pessoas em situação de rua LGBT e dá outras   providências. 

(Texto do Projeto de Lei 330/2017, Vereador Quito Formiga – PSDB). 

Artigo lº - Fica criado o Monumento Municipal da Tolerância e Respeito às pessoas 

LGBTs “Faixa da Diversidade”, com a instalação de um totem informativo e a pintura 

da faixa de pedestres próxima à altura do número 700 da Avenida Paulista, com as cores 

do arco íris. (Texto do Projeto de Lei 403/2017, Vereadores Caio Miranda – DEM, e 

Sâmia Bomfim – PSOL).  
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Art. 1° - É vedada a utilização de recursos públicos para patrocinar ou apoiar eventos 

que desvalorizem, desrespeitem, incentivem, ou tem o fulcro de permitir que se pratique, 

violência ou discriminações de qualquer gênero contra: as mulheres, crianças e 

adolescentes, homossexuais, afrodescendentes, símbolos e atos religiosos, bem como 

pessoas vinculadas a quaisquer religiões, bem como façam apologia ou menção a prática 

de crime, contravenção ou ilícito qualquer que seja. (Texto do Projeto de Lei 133/2018, 

Vereadora Rute Costa – PSDB).  

 Por fim, o último aspecto que chama a atenção nas espécies de violência 

encontradas são as violências relacionadas a serviços de saúde, e ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) (13), campo no qual também fazem parte os projetos que versam sobre 

violência obstétrica (5). O objetivo destes projetos de lei é bastante variado: em alguns 

casos, o sistema de saúde é mobilizado para atender vítimas de violência (SUS como 

apoio após a vitimização); em outros, procura-se garantir um atendimento humanizado e 

adequado aos cidadãos (SUS como perpetrador da violência); em outros, ainda, reforça-

se a segurança interna dos hospitais (cidadãos praticam atos de violência dentro do SUS 

e contra profissionais de saúde): 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a criar salas de acolhimento às mulheres 

vítimas de violência nas unidades da rede municipal de saúde do Município de São Paulo. 

(Texto do PL 116/2019, Vereador Alessandro Guedes – PT).  

O presente projeto tem como objetivo conferir maior segurança para os funcionários, 

pacientes e frequentadores dos postos de saúde do Município de São Paulo. Cada vez 

mais comum são notícias de assaltos, arrastões e agressões a funcionários nos postos de 

saúde do Município de São Paulo. Os criminosos buscam assaltar pertences e dinheiros 

dos pacientes, funcionários e médicos, além de medicamentos e equipamentos dos postos 

que podem ser facilmente revendidos. (Justificativa do PL 258/2017, Vereador George 

Hato – MDB).  

 Destes dados, é interessante notar que há, ao menos a priori, confluência entre as 

atribuições constitucionais e legais do Município, os setores e políticas públicas 

repassados ao ente municipal no processo de descentralização, e os temas e formas de 

violência mais comumente abordados pelos projetos de lei. Essa convergência aparece 

nos projetos de lei direcionados à educação básica, a saúde, ao atendimento psicossocial 

a populações marginalizadas, violência relacionada ao uso de drogas, e questões “de 
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interesse local” relacionadas às cidades, como população em situação de rua, conflitos 

fundiários, poluição sonora, e insegurança urbana como furtos e roubos.  

 Todos estes temas são, de forma exclusiva ou compartilhada, de competência 

Municipal: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

(...) 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas 

de educação infantil e de ensino fundamental; 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 

de atendimento à saúde da população; 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

(Constituição Federal de 1988) 

Art. 5º A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: 

        I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; (Lei 8.742/1993, que 

dispõe sobre a organização da assistência social e dá outras providências).  

 Conclusão preliminar possível é a de que os vereadores, ao endereçar estas 

questões no dia a dia das cidades (saúde, educação, população vulnerável, conflitos 

urbanos) criam, também, mecanismos de combate às violências inerentes a estes campos 

de atuação. A Câmara Municipal, ainda que não tenha competência para fazer leis penais, 

atua diretamente na política criminal, de forma preventiva ou reativa, mobilizando 

políticas públicas ou mecanismos legais ao alcance do Município. Um prelúdio destas 

formas de atuação será apresentado no próximo capítulo.  
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5. TIPOLOGIA DE FORMAS DE ATUAÇÃO E PREVENÇÃO DA 

CRIMINALIDADE  

 

A seguir, apresentamos a tipologia de formas de atuação encontradas pelos 

parlamentares da Câmara Municipal de São Paulo para formulação de uma política 

criminal em âmbito municipal. As formas de atuação encontradas dizem respeito tanto 

à atuação preventiva à violência, quanto reativa.  

Conforme discutido no tópico 3.4 (“A Teorização Fundamentada nos Dados”), a 

formulação de tipologias a partir da análise de dados empíricos é processo cíclico, que 

envolve operações mentais indutivas e dedutivas, e é inevitavelmente influenciada 

pelo conhecimento e experiências prévias do pesquisador. Neste tópico, cabe informar 

que o texto “Seguridad urbana y tácticas de prevención del delito”, de SOZZO (2000), 

contribuiu sensivelmente para a formulação das categorias “política criminal via 

zeladoria urbana e alteração do ambiente físico” e “política criminal via políticas 

públicas, programas sociais e assistência psicossocial”. No texto mencionado, o autor 

apresenta, à luz de teorias criminológicas, estratégias de prevenção do delito 

comumente associadas à delitos e criminalidade urbanas. A sistematização do 

arcabouço teórico realizada pelo autor orientou a pesquisadora à construção destas 

categorias em particular.  

 Foram identificadas 7 espécies de política criminal mobilizadas pelos vereadores 

da Câmara Municipal de São Paulo, durante o período de 2017 a 2019, abaixo 

apresentadas com descrição breve. É importante mencionar, entretanto, que em muitos 

projetos de lei estão presentes mais de uma categoria, uma vez que, por vezes, os autores 

mobilizam diversas formas de atuação de política criminal na mesma proposição.  

• Política criminal via uso instrumental da Guarda Civil Metropolitana 

Em sua maioria, projetos que instituem melhora nas condições de trabalho das 

guardas, por meio de aumento salarial, reestruturação do plano de carreira, promoção, 

gratificação etc. Além destes, projetos que visam ampliar ou alterar o escopo de atuação 

da Guarda Civil Metropolitana para além da previsão constitucional (proteção de bens, 

serviços e instalações - § 8º do Art. 144). Designação da Guarda para prestar apoio às 

polícias civis e militares; para atuar em delitos específicos (ex: crimes e infrações de 

trânsito, poluição sonora, crimes ambientais); para atender parcelas da população 
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vulneráveis (ex: programa Ronda Maria da Penha, destinado a mulheres em situação de 

violência, e ronda nas escolas); utilização da GCM como apoio à programas sociais (ex: 

programa “corra com a guarda”, de incentivo ao esporte, e “anjos da guarda”, que auxilia 

o reencontro de familiares e pessoas em situação de rua).  

• Política criminal via políticas públicas, programas sociais e assistência 

psicossocial 

Programas voltados à inclusão social de parcela da população vulnerável (vítima 

de violência ou potencial ofensora), tais como capacitação para o trabalho, auxílio ou 

transferência direta de renda; assistência psicológica a vítimas (em especial mulheres em 

situação de violência); programas de conscientização e promoção de ações educativas. 

Forma de atuação prolongada no tempo, ao contrário da alteração no ambiente físico, que 

atua na prevenção ou contenção imediata. Em muitos casos, tem caráter transversal, 

mobilizando atores de diversos campos de atuação (policiais, professores, assistentes 

sociais, psicólogos, agentes da saúde etc).  

• Política criminal via medidas e sanções administrativas 

Mobilização de leis e normas administrativas ou fiscais para prevenir a ocorrência 

de delitos. É dividida em 3 categorias: i) medida administrativa como política pública 

(preventiva ou reativa); ii) medida administrativa sancionadora (sanção como reforço da 

política); e iii) medida administrativa como premiação à conduta. As formas de 

mobilização são bastante diversas, a exemplo de: benefícios fiscais para empresas que 

contratem mulheres vítimas de violência; estabelecimento de cotas em serviços públicos 

para população transsexual; necessidade de cadastro para compra de produtos químicos 

ácidos; cassação de alvará de funcionamento para estabelecimentos condenados por 

receptação.  

• Política criminal via zeladoria urbana e alteração do ambiente físico 

Utilização de equipamentos tecnológicos ou alteração imediata do ambiente (ex: 

poda de árvores; iluminação pública; instalação de câmeras de monitoramento; catracas 

de acesso; botão de pânico; fechamento de ruas; drones), para prevenir ou acionar os 

agentes de segurança quando da ocorrência de delitos (em geral, formas de violência com 

maior materialidade, como crimes contra o patrimônio e atentados contra a vida).  

• Política criminal via atos simbólicos e datas comemorativas 

Projetos de lei que alteram o calendário municipal de eventos e datas 

comemorativas da cidade de São Paulo (estabelecido pela Lei Municipal nº 14.487/2007) 
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para incluir festejos, eventos ou dias destinados à conscientização sobre formas de 

violência (“Semana Municipal das Pessoas Vítimas de Violência”, “Dia Municipal da 

Luta da População em Situação de Rua”, “Dia do Canil da Guarda Civil Metropolitana”, 

“Setembro Amarelo” etc). Também foram incluídos nesta categoria os projetos de lei que 

instituem a instalação de monumentos, totens ou manifestações artísticas relacionados ao 

tema da violência.  

• Política criminal via mobilização dos cidadãos 

Compartilhamento do ônus da prevenção com a população. Criação de disque-

denuncias; obrigação de colocar placas informativas em estabelecimentos comerciais; 

programas de adoção ou cuidado de crianças e animais em situação de violência. 

Abaixo, gráfico que apresenta a incidência de cada forma de atuação no conjunto 

de projetos analisados. A forma mais comumente encontrada é o uso instrumental da 

Guarda Civil Metropolitana, que aparece em 63 dos 162 projetos, seguida pela política 

criminal via políticas públicas e programas sociais (47 PLs), medidas e sanções 

administrativas (41), zeladoria urbana e alteração do ambiente físico (28), atos simbólicos 

e datas comemorativas (18), e, finalmente, mobilização dos cidadãos (17).  

Figura 10: Aparição das formas de atuação nos projetos de lei (por número de projetos) 

 

Fonte: elaboração própria.  

 

5.2 Política criminal via uso instrumental da Guarda Civil Metropolitana 
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No conjunto de projetos de lei da Câmara Municipal analisados, chamou a atenção 

a participação relevante da Guarda Civil Metropolitana. Ao todo, 63 projetos de lei (do 

universo de 162) abordavam a instituição, seja de maneira incidental, ou como objeto 

principal do PL. Observou-se a ocorrência, principalmente, de dois tipos de projeto: o 

primeiro, mais frequente, objetiva alterar a estrutura interna da instituição ou conferir 

melhorias nas condições de trabalho dos/as guardas; e o segundo, ampliar ou alterar a 

função constitucionalmente prevista para as Guardas Civis Metropolitanas, instituindo 

novas responsabilidades e atribuições. Neste segundo tipo, cabe ressaltar que a GCM é 

retratada pelos projetos e suas justificativas de maneira multifacetada: por vezes, aparece 

como guarda comunitária, como braço de projetos sociais de prevenção; e, outras vezes, 

é retratada como espelho da polícia militar, atuando no policiamento ostensivo.  

Alteração da organização interna/melhorias nas condições de trabalho  

Dentre os 63 projetos de lei que abordavam a GCM, 39 estavam diretamente 

relacionados a alterações de organização ou melhorias nas condições de trabalho dos/as 

guardas, o que envolve, também, a modernização de instalações e compra de novos 

equipamentos.  

Foram encontrados projetos de lei como o PL 194/2017 e 195/2017, ambos de 

autoria do Vereador Fabio Riva (PSDB), que autorizam o Poder Executivo a criar a 

Inspetoria Regional da Brasilândia e do Jaraguá, respectivamente. Em sua justificativa, o 

Vereador menciona fatores de ordem populacional e de organização urbana, e alega que 

cabe ao Município “legislar sobre assuntos de interesse local”, incluída a segurança 

pública: 

Considerando o crescimento populacional nos últimos anos, e a ampliação dos serviços 

e equipamentos públicos municipais instalados no distrito da Brasilândia (...) bem como 

os termos do artigo 13 § I e XVI, onde determina que cabe a Câmara Municipal legislar 

sobre assuntos de interesse local, criar, estruturar e atribuir funções às secretarias e 

órgãos da administração pública (...) sendo a Guarda Civil Metropolitana, o principal 

órgão de execução da política municipal de segurança urbana no município de São 

Paulo, com a incumbência de ajudar a comunidade a resolver seus problemas, 

abordando questões de cidadania e de direitos humanos, atuando na proteção escolar e 

do meio ambiente, no enfrentamento direto a condutas ilícitas e no apoio a defesa civil, 
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a criação da inspetoria organizará de maneira mais eficaz a gestão dos recursos 

humanos e matérias da guarda no distrito da Brasilândia. 

 Também nesta argumentação aparecem as múltiplas funções que exerce a Guarda 

Civil Metropolitana, reconhecida como o principal órgão de execução da política 

municipal de segurança.  

 Outro tipo de projeto recorrente é aquele que confere melhores condições de 

trabalho às guardas, englobando melhoria do plano de carreira, benefícios, modernização, 

compra de novos equipamentos e até assistência psicológica. São exemplos o PL 

270/2019, de autoria do Vereador Toninho Vespoli (PSOL) que institui diretrizes de 

segurança e saúde no trabalho dos profissionais da Guarda Civil Metropolitana da 

cidade de São Paulo; o PL 132/2017, de autoria de Reis (PT) e Edir Sales (PSD), que 

Institui o Passe Livre aos Policiais Civis e Militares e aos Integrantes da Guarda Civil 

Metropolitana no transporte coletivo municipal; e o PL 569/2019, também do Vereador 

Reis, que Institui o Fundo Municipal de Segurança Pública da Cidade de São Paulo, a 

ser utilizado, dentre outras coisas, para a estruturação e modernização da Guarda Civil 

Metropolitana (Art. 2º, IV).  

 É comum que as justificativas relatem um estado de dificuldades e desvalorização 

da carreira de Guarda Civil Metropolitano, trazendo, por vezes, menções a matérias 

jornalísticas como forma de embasamento. É o que ocorre no PLO 02/2018, de autoria 

dos Vereadores Amauri Silva (PSC) e Edir Sales (PSD), e que propõe emenda à Lei 

Orgânica do Município para instituir o Planejamento Plurianual Estratégico da Guarda 

Civil Metropolitana, o PPEGCM. Na justificativa, os autores citam o artigo do jornal 

Folha de São Paulo Promessa de Dória esbarra no tamanho da Guarda Municipal de 

São Paulo (RODRIGUES, 2016), que retrata a falta de concursos para reposição das 

vagas de GCM e o envelhecimento do efetivo, que prejudica a atuação.  

 

Alteração ou ampliação das funções constitucionalmente previstas para as Guardas 

 Conforme demonstrado pela Figura 1, vêm-se registrando a ampliação das 

atribuições constitucionalmente previstas para as Guardas Civis Metropolitanas, que 

assumem, entre outras, função de auxílio às polícias militares, apoio a fiscais de trânsito, 

polícia escolar e agente comunitário. Este fenômeno vem sendo estudado em trabalhos 
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recentes, que chamam a atenção para o mimetismo e isomorfismo institucional que a 

GCMs tem sofrido em relação à polícia militar2 (KOPPITKE, 2016; MISSE; BRETAS, 

2010; OLIVEIRA; ALENCAR, 2016).  

Sem adentrar essa discussão, é importante mencionar que a Guarda Civil 

Metropolitana, em especial das grandes cidades, vem protagonizando episódios de 

violência em sua atuação, por vezes resultantes em mortes. Alguns exemplos são os casos 

recentes dos jovens G. H. S, 26 anos, em fevereiro de 2020 (REDAÇÃO G1, 2020), de 

Campinas (SP); e o jovem M. C. O., de 22 anos, em maio de 2020 (REDAÇÃO O 

TABOANENSE, 2020), em Itapecerica da Serra (SP), mortos em ação da Guarda Civil 

Metropolitana. Além disso, são frequentes os relatos de uso irregular de arma de fogo 

pelos guardas, e atuação da GCM na apreensão de drogas.  

Essa diversidade de funções se refle nos PLs e suas justificativas. Aqui, chamamos 

a atenção para duas facetas da figura das guardas retratada nos projetos de lei: a guarda 

como polícia ostensiva, e como polícia comunitária. Por fim, chama a atenção o baixo 

número de projetos de lei que abordavam a Guarda Civil Metropolitana diretamente como 

protetora do patrimônio (apenas 5 em 62), atribuição que é a única função 

constitucionalmente prevista para as Guardas Municipais (Art. 144, § 8º). 

A GCM como espelho da Polícia Militar 

Em parte dos projetos de lei, percebe-se a instauração de políticas que colocam a 

GCM em posição quase equânime à dos policiais militares, com funções de policiamento 

ostensivo, atendimento a ocorrências policiais, e repressão após o cometimento de delitos.  

Um exemplo é o projeto de lei 677/2019, do Vereador Jair Tatto (PT), que 

pretende tornar obrigatória a publicação, no site da Secretaria Municipal de Segurança 

Urbana da Prefeitura de São Paulo, das estatísticas de ocorrências realizadas pela guarda 

municipal. O parágrafo único do Art. 3º do projeto, entretanto, elenca como possíveis 

ocorrências executadas pela guarda um rol de atividades que mais parece a de policiais 

militares: 

 
2 Walter Powell e Paul Dimaggio (1983) encontraram uma grande tendência de homogeneização entre 

organizações que compartilham o mesmo campo de atuação (ou “campo organizacional”), processo que 

eles nomeiam de isomorfismo. Segundo os autores, isomorfismo seria o “constrangimento que força um 

campo a se assemelhar a outro, quando ambos enfrentam as mesmas condições ambientais” (POWELL; 

DIMAGGIO, 1983, tradução livre). 



64 
 

Art. 3º Anualmente, no mês de janeiro, deverá ser publicada a estatística total das 

ocorrências realizadas pela Guarda Civil Municipal no ano anterior.  

Parágrafo único. A publicação mencionada no caput deverá conter a quantidade e o tipo 

de ocorrências, armas e drogas apreendidas, prisões em flagrante e outras informações 

que se considerem necessárias. 

 Segundo este projeto de lei, caberia dentro do escopo de atuação de agentes 

municipais a apreensão de armas e drogas e a realização de prisões em flagrante, 

atividades de repressão, e não de prevenção, do crime.  

A GCM como polícia comunitária 

O município é o ente federativo mais próximo da população, uma vez que sua 

administração está, conforme a distribuição de competências propostas pelo sistema 

federativo, encarregada de tratar dos “assuntos de interesse local”. Por estas razões, o 

município aparece também como o agente, por excelência, de promoção e fomento da 

segurança cidadã e policiamento comunitário.  

Um reflexo dessa atuação no âmbito municipal é o Projeto de Lei 305/2019, da 

Vereadora Ruth Costa (PSD), que propõe a criação de uma Guarda Civil Escolar 

Comunitária no município de São Paulo, composta por membros da Guarda Civil 

Metropolitana em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Segundo o projeto, 

cumpriria à guarda, entre outras coisas: i) atuar na prevenção à violência no ambiente 

escolar; ii) aproximar o aparelho de segurança do município da comunidade escolar, 

incluindo as famílias dos alunos; iii) promover a participação dos alunos nos conselhos 

de segurança. 

Na justificativa apresentada pela Vereadora, aparece a utilização da guarda 

municipal para promover maior interlocução entre agentes do estado e comunidade, e 

ações educativas: 

Por entender que o espaço escolar caracteriza-se por ser um espaço privilegiado para o 

conhecimento, a socialização e a reflexão sobre as demandas da sociedade, defendo a 

criação da Guarda Civil Escolar, como uma estratégia onde a segurança do ambiente 

escolar seja pensado de forma preventiva, com o auxílio de Praticas Restaurativas e a 

Democracia Deliberativa, onde diversos atores dialogam sobre a violência no espaço 

escolar e desenvolvem ações efetivas para seu enfrentamento. 
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A instrumentalização da GCM para atuar ora como braço da polícia militar, ora 

como agente público de apoio à programas sociais comunitários, é uma forma de política 

criminal à disposição do Município.  

 

5.3 Política criminal via políticas públicas, programas sociais e assistência 

psicossocial 

 

 Ao contrário da atuação via alteração do ambiente físico e zeladoria urbana, que 

orienta suas ações ao espaço e à redução de oportunidades para o ato criminoso, a política 

criminal via programas sociais foca seus esforços nas causas socio-estruturais que, 

supostamente, estariam por detrás dos comportamentos violentos e delitivos (carência 

material, desemprego, ambiente familiar desestruturado, trabalho infantil, uso de drogas, 

falta de moradia e saneamento adequados, entre outros). À diferença da primeira, que age 

na redução da vitimização, a segunda se orienta principalmente em relação aos supostos 

potenciais ofensores, ou ao acolhimento e reinserção social de pessoas já vitimizadas.  

 Nos projetos de lei da Câmara Municipal analisados, essa modalidade de política 

criminal aparece na forma de políticas públicas estruturadas e à longo prazo, que 

envolvem, grande parte das vezes, multidisciplinariedade de atores (psicólogos, 

assistentes sociais, professores, médicos), de órgãos (SUS, Ministério Público, CRAS e 

CREAS), e trazem um componente importante de ação educativa. Estas políticas, por 

buscarem endereçar problemáticas sociais amplas, atuam de forma complementar nas 

diversas formas de violência descritas por GALTUNG (2003 – vide item 2.4), e também 

nas diversas formas de vitimização (primária, secundária e terciária). Entretanto, para fins 

de esquematização, é possível afirmar que existem dois eixos principais de atuação: i) 

preventivo, antes da ocorrência do delito, e direcionada aos potenciais ofensores; e ii) 

reativo, que busca fornecer apoio às vítimas.  

 Projeto exemplificativo do primeiro eixo é o PL 373/2019, da Vereadora Rute 

Costa (PSDB), que Estabelece medidas e procedimentos para os casos de violência 

contra profissionais da educação ocorridos nas unidades educacionais da rede pública 

e particular do Município de São Paulo. A proposição prevê um leque de ações 

preventivas à ocorrência de violência nas escolas, que inclui ações educativas e 

formativas (organização de seminários e palestras e capacitação de profissionais), o 

envolvimento da comunidade (pais e servidores das escolas), multiplicidade de 
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profissionais e órgãos (atendimento psicológico e jurídico, envolvimento do Conselho 

Municipal de Educação), e transformações culturais a longo prazo (inclusão da “cultura 

da paz” no Projeto Político Pedagógico): 

Art. 3°- Para fins de prevenção e combate à violência nas unidades educacionais serão 

adotadas, dentre outras, as seguintes medidas:  

 I - realização de seminários, palestras e debates semestrais nas unidades de ensino sobre 

o tema da violência no ambiente escolar, com a participação de alunos e servidores da 

unidade de ensino, pais e comunidade escolar;   

II - realização de seminários e palestras informando os procedimentos a serem adotados 

em caso de violência ou ameaça de violência no ambiente escolar, contando com o 

envolvimento dos profissionais de educação das unidades educacionais, dos núcleos 

regionais de educação e da equipe de gestão da rede do Município, ou órgão que as 

substitua, e do Conselho Municipal de Educação;   

III - inclusão dos temas da violência no ambiente escolar e da cultura da paz no currículo 

e no Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade educacional;   

IV - otimização de equipe multidisciplinar nos núcleos regionais de educação e da equipe 

de gestão da rede do Município, ou órgão que as substitua, ou nas unidades educacionais 

particulares para mediação de conflitos e para acompanhamento psicológico, social e 

jurídico da vítima no ambiente escolar;   

V – promoção de formação dos agentes públicos que serão responsáveis pelos 

procedimentos definidos nesta lei e da equipe multidisciplinar a que se refere o inciso IV 

(...) 

 É possível apontar, como representativo do segundo eixo (reativo, que busca 

oferecer apoio às vítimas), o PL 562/2018, de autoria do Vereador Manoel del Rio (PT), 

que Institui o serviço público assistencial às mulheres, denominado Programa Casa de 

Maria e dá outras providências. O programa tem como alguns de seus objetivos o 

atendimento social, psicológico e jurídico a mulheres em condição de vulnerabilidade 

social, gestantes e vítimas de violência.  

 Assim como no exemplo anterior, neste projeto de lei também fica evidente o 

caráter interdisciplinar, educativo, e de longo prazo da política: 
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Art. 4º: As gestantes atendidas pelo Programa Casa de Maria terão orientações sobre 

desenvolvimento da gravidez, pré-natal e acompanhamento pós-parto.  

Art. 5º Todas as unidades do Programa casa de Maria deverão ser dotadas de médico, 

psicólogo, assistente social e advogado/procurador municipal.  

Art. 6° Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com entidades de natureza 

socioassistencial cadastradas na Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de 

implantar e administrar o Programa Casa de Maria. 

 

5.4 Política criminal via medidas e sanções administrativas 

 

Apesar da Constituição Federal, em seu Art. 22, ter atribuído à União a 

competência privativa para legislar sobre tipos penais, o município pode, por sua vez, 

exercer seu poder de polícia e impor sanções administrativas. O poder de polícia se 

expressa pela atividade da administração pública de impor coercitivamente aos 

particulares um dever de abstenção ou regular a prática de um ato, por meio de ação 

fiscalizadora, preventiva ou repressiva, e assim garantir o estado de coisas previsto no 

sistema normativo. Segundo o Art. 78 do Código Tributário Nacional, o poder de polícia 

pode ser utilizado “em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à 

ordem, (...) à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e os direitos individuais 

ou coletivos”.  

A sanção penal e a sanção administrativa possuem, muitas vezes, funções sociais 

similares, sendo por vezes difícil distingui-las conceitualmente, conforme aponta 

GABRIEL (2021): 

Diferentes segmentos estatais podem culminar sanção a quem praticou 

irregularidade: o Poder Judiciário — com sanções de natureza cível e penal — 

os diversos órgãos e entidades da administração pública e os tribunais de 

contas. Consequentemente, tanto no direito penal, quanto no direito 

administrativo, surgiram conceituações para esse instrumento, que costumam 

ser bem similares. 

Na Espanha, país tradicional no estudo do direito sancionador, 

administrativistas e penalistas costumam dar definições muito próximas à 

sanção. Eduardo García de Enterria e Tomás-Rámon Fernández, tratando de 

sanção imposta pela administração, a definem como mal imposto ao cidadão 

em consequência de conduta ilegal. No mesmo sentido, José Suay Rincón 

afirma que sanções — referindo-se às administrativas — são males atribuídos 

pelo estado a alguém em decorrência de conduta ilegal, após processo 

administrativo, com finalidade puramente repressiva. 
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(...) 

Como se percebe, as definições dadas pelos criminalistas à sanção são muito 

próximas daquelas elaboradas por administrativistas — diferenciando-se que, 

no caso penal, a conduta irregular necessariamente caracteriza crime. O fato 

evidencia que, independentemente de quem a aplica, a sanção funciona como 

uma forma de fazer o indivíduo suportar consequências pela prática de ato 

irregular. Além disso, para aqueles que não incorreram em irregularidade, a 

possibilidade da sanção opera como inibidora de condutas: se o indivíduo não 

quiser ser sancionado, não adotará determinados comportamentos vedados 

pelo estado.” (GABRIEL, 2021) 

 

Da análise dos projetos de lei, esta pesquisadora foi surpreendida pela alta 

ocorrência de proposições (41 no universo de 162) que mobilizavam medidas 

administrativas (que incluíam ou não sanções) e que possuíam finalidade intrinsecamente 

de política criminal. Trata-se da terceira forma de atuação mais frequente, atrás apenas 

do uso instrumental da GCM (63 proposições), e das políticas públicas e ações sociais 

(47 proposições). Esta categoria foi subdividida em 3 subcategorias, a depender da 

espécie e objetivo da medida administrativa adotada: i) medida administrativa como 

política pública (prévia à ocorrência do delito); ii) medida administrativa sancionadora 

(sanção como reforço da política); e iii) medida administrativa como premiação à 

conduta. 

 

Medida administrativa como política pública 

 

 Nesta subcategoria, o uso de medidas administrativas transcende o objetivo estrito 

de “garantir o regular funcionamento da administração”, e ganha contornos de política 

pública. Nestes projetos de lei, são impostas obrigações, regras de comportamento, ou 

condições especiais que visam, ultimamente, prevenir a ocorrência de delitos, ou reparar 

danos advindos da violência. Aqui, a política se dá através da imposição de obrigações 

ou benefícios, e a sanção não ocupa papel central.  

 À semelhança da categoria anterior (5.3 - política criminal via programas sociais), 

neste caso também existe o Estado atuando via política pública, entretanto, as ações são 

pontuais, muitas vezes restritas no tempo, e direcionadas a uma situação específica ou 

forma de violência identificável. Aqui também foram observadas duas modalidades de 

medida administrativa como política pública: i) a preventiva, que atua antes da ocorrência 
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do delito; e ii) a reparadora, que busca criar condições adequadas ao acolhimento e 

inserção social de vítimas de violência. 

Projeto exemplificativo da primeira modalidade (preventiva) é o PL 322/2018, de 

autoria do Vereador Aurélio Nomura (PSDB), que estabelece o controle na 

comercialização de ácidos a pessoas físicas nos estabelecimentos localizados no 

Município de São Paulo, e dá outras providências. O projeto de lei objetiva condicionar 

a venda de determinados tipos de ácidos (ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido fosfórico 

e ácido sulfúrico) à exigência de dados pessoais dos compradores. Assim, o 

estabelecimento deverá exigir identificação civil e comprovante de residência, que serão 

registrados via nota fiscal retida, a fim de realizar controle da comercialização e 

circulação das substâncias mencionadas.  

O autor justifica a importância da proposição da seguinte forma: 

A presente propositura tem por objetivo implementar o controle na venda de 

produtos ácidos pelas pessoas físicas, em razão da crescente prática de violência com 

utilização dessas substâncias cometidos, na maioria das vezes, por homens contra as 

suas companheiras. (...) Neste sentido, a legislação representa um importante passo para 

a mudança na comercialização de ácidos pelos estabelecimentos instalados na cidade de 

São Paulo, criando uma responsabilidade aos fornecedores na identificação dos 

compradores. O projeto prevê que a identificação civil e o endereço ficarão registrados 

na nota fiscal retida no estabelecimento, o que implicará no aumento de responsabilidade 

no uso e guarda dessa substância, motivado pelo fornecimento de seus dados pessoais 

durante a aquisição do ácido. 

Este projeto de lei é um exemplo de proposição na qual também aparece a forma 

de prevenção via “mobilização dos cidadãos”, uma vez que os comerciantes são 

chamados pelo poder público a compartilhar o ônus da prevenção da criminalidade, sendo 

obrigados a solicitar e armazenar informações úteis para as autoridades.  

Exemplo da segunda modalidade (reparadora) é o PL 124/2017, de autoria dos 

Vereadores Sâmia Bomfim, Isa Penna (suplente) e Celso Gianazzi (todos do PSOL), que 

dispõe sobre a isenção temporária de pagamento da tarifa nas linhas urbanas de ônibus 

às mulheres vítimas de violência, no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras 

providências. O projeto de lei prevê que (Art. 2º): Fará jus ao benefício instituído por 

esta lei [gratuidade temporária no transporte público] a mulher vítima de violência a quem 
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seja concedida medida protetiva conforme disposto no Art. 18 da Lei Federal 11. 

340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, bem como aquela que esteja em processo 

de acompanhamento em espaços especializados de atendimento à mulher, previstos pela 

mesma lei federal. 

Neste caso, a medida administrativa (isenção da passagem) vem para reparar 

efeitos da violência contra um grupo social vulnerável, conforme aponta trecho da 

justificativa: 

O presente Projeto de Lei pretende assegurar um dos aspectos fundamentais para 

a autonomia da mulher vítima de violência: a locomoção pela cidade. A gratuidade 

temporária no uso das linhas urbanas do Sistema de Transporte Coletivo do Município 

de São Paulo é importante para que esta mulher possa acompanhar o processo e usufruir 

de seus direitos ao acolhimento e ao apoio institucional. Principalmente, para que possa 

procurar emprego para garantir sua independência financeira. 

 

Medida administrativa sancionadora  

 

 Neste caso, a sanção administrativa aparece como principal elemento de reforço 

da política.  

 Uma ilustração é o PL 592/2019, do Vereador Camilo Cristófaro (PSB), que 

dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento de estabelecimentos que forem 

flagrados comercializando, adquirindo, transportando, estocando ou revendendo produtos 

oriundos de furto, roubo ou outro tipo de ilícito (Art. 1º). O projeto dispõe que caberá à 

fiscalização municipal constatar as fraudes ou irregularidades, elaborando relatório 

circunstanciado e garantindo o direito ao contraditório ao dono do estabelecimento.  

 Na justificativa do projeto de lei, fica claro que a motivação principal da norma é, 

de fato, de política criminal: 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo combater a comercialização de produtos de 

natureza ilícita, ou seja, provenientes de crime e, por consequência, reduzir os índices 

de roubo e furto no território nacional. 

(...) 
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A cassação do alvará de licença de funcionamento inibirá o encaminhamento da carga 

furtada ou roubada e, consequentemente, a prática deste tipo de crime, por inexistência 

de locais para seu escoamento. 

 Outro projeto exemplificativo é o PL 715/2019, do Vereador Fernando Holiday 

(Patriota), que estabelece a política de combate a edifícios abandonados que causem 

degradação urbana. Segundo esta política, o município poderá iniciar processo 

administrativo com o objetivo de declarar que um imóvel causa deterioração urbana, 

podendo, entre outras medidas: lacrar o edifício; ordenar que a Guarda Civil 

Metropolitana guarde o local; tomar medidas de higiene; e suspender todas as licenças e 

autorizações dadas ao edifício. Em sua justificativa, o autor explica que as medidas visam, 

principalmente, coibir as práticas criminosas que por vezes ocorrem nestes espaços: 

(...) é comum que imóveis abandonados degradem a área no entorno, seja pelo acúmulo 

de sujeira ou por propiciarem uma salvaguarda para atos criminosos, aumentando o 

número de furtos e roubos na região e dificultando o trabalho das forças de segurança. 

(...) Sugiro, por meio deste projeto de lei, que o Município identifique e classifique os 

imóveis abandonados - por meio de processo administrativo, garantida ampla defesa e 

contraditório - e tome medidas para garantir a segurança e higiene do imóvel e das áreas 

no entorno. (...) A ideia deste projeto de lei é contribuir para a segurança urbana e evitar 

a estigmatização e degradação de áreas com imóveis abandonados, bem como facilitar 

a ação do Poder Público na manutenção da higiene e segurança. 

 

Medida administrativa como premiação à conduta  

 

 No caso destes projetos de lei, a administração pública oferece benefício ao 

particular, ao servidor ou à empresa que possuírem conduta ilibada ou que contribuírem 

ativamente com a segurança da cidade, como reforço positivo para se adequarem às 

normas, não praticarem atos criminosos ou ilícitos, ou aderirem à políticas públicas 

promovidas pelo poder público.  

 São exemplos deste projeto de lei os PLs 682/2019, da Vereadora Sandra Tadeu 

(DEM); o PL 408/2017, das Vereadoras Aline Cardoso e Patrícia Bezerra (ambas do 

PSDB); e o PL 182/2019, do vereador Beto do Social (PSDB). 
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O primeiro dispõe sobre a lotação dos guardas civis integrantes da Guarda Civil 

Metropolitana no Tribunal de Contas do Município de São Paulo e dá outras 

providências. A proposição dispõe que a cada dois anos deverá ocorrer revezamento dos 

GCMs locados no Tribunal de Contas do Município, posto considerado vantajoso. Como 

um dos requisitos para ocupar a vaga, a posição prevê: II - não estar respondendo nem 

ter sido condenado em processos administrativos ou criminais. Com essa exigência, o 

projeto de lei busca premiar com lotação em local disputado aqueles GCMs que 

apresentarem conduta estritamente compatível com as normas vigentes.  

 Já o PL 408/2017 dispõe sobre o Programa Paulistano de Equidade de Gênero 

no Mercado de Trabalho, institui o selo "SP por Elas", e dá outras providências, 

programa que tem como objetivo reconhecer e dar visibilidade à empresas que 

promovem a equidade de gênero, através de ações como a divulgação das marcas em site 

próprio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, e a possibilidade de firmar 

parcerias com o poder público. Para se candidatar ao selo “SP por Elas”, entretanto, as 

empresas precisam atender a uma série de critérios, entre eles (Art. 6°): 

I - participação de mulheres no total de funcionários e a posição destas no organograma   

da empresa;    

Il - paridade da remuneração para funcionários e funcionárias que exercem a mesma   

função;    

(...) 

V - existência de ouvidoria interna ou outro canal direto de comunicação para divulgar 

e   receber informação sobre: assédio moral e sexual, discriminações de gênero e 

violência   sexista; 

 A medida, portanto, busca incentivar empresas a implementarem programas de 

equidade de gênero e criar mecanismos de combate interno de formas de violência contra 

a mulher, por meio de benefícios e vantagens garantidos pelo poder público, 

especialmente àquelas empresas que cooperarem.    

 O PL 182/2019, por sua vez, dispõe que (Art. 1º): Os prestadores de serviços 

sujeitos à incidência do Imposto Sobre Serviços de  Qualquer Natureza - ISS, que 

celebrarem contrato de trabalho com mulheres em favor das  quais houver sido 

concedida medida protetiva prevista na Lei Federal n° 11.340, de 7 de  agosto de 2006, 
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gozarão de isenção de 3,5% (três e meio por cento) do ISS devido ao  Município, 

enquanto durar a contratação, limitado ao prazo de 5 (cinco) exercícios fiscais  

consecutivos.  

 Nestes últimos exemplos de proposição, observa-se que o poder público pode 

premiar o particular tanto por se abster de cometer ato ilícito (não estar sendo processado 

penal ou administrativamente); quanto por adotar condutas cooperativas em relação à 

população vítima de violência (criar ouvidoria para receber denúncias de violência 

sexual; contratar mulheres vítimas de violência doméstica).  

Como conclusão deste tópico (política criminal via medidas e sanções 

administrativas), cabe ressaltar o uso instrumental, por parte da administração pública, 

das sanções e obrigações de caráter administrativo, que atuam na configuração de 

verdadeira política criminal nas cidades. Este uso estaria alinhado, adotando-se 

entendimento de RIBEIRO (2017), com a ideia de direito administrativo como “caixa de 

ferramentas”, um verdadeiro “cardápio” à disposição da administração para implementar 

políticas e alcançar os fins sociais pretendidos (GABRIEL, 2021). Nessa perspectiva, 

ampliam-se os elementos tipicamente entendidos como ferramentas de gestão pública, e 

institutos como a sanção administrativa, e a concessão de benefícios fiscais ou vantagens 

concorrenciais a particulares entram como ferramentas de política pública, ou, neste caso, 

de política criminal.   

 

5.5 Política criminal via zeladoria urbana e alteração do ambiente físico 

 

As mudanças ambientais visando a redução da ocorrência de delitos buscam, de 

forma geral, dificultar e reduzir as oportunidades para o seu cometimento, e, por 

consequência, diminuir a vitimização. Segundo SOZZO (2002), as principais 

características dessa espécie de política criminal são as seguintes: a) adoção de medidas 

dirigidas a formas específicas de delito; b) que dizem respeito a mudanças no desenho ou 

manipulação do ambiente imediato no qual esses delitos ocorrem; c) da maneira mais 

sistemática e permanente possível; d) de forma tal a reduzir as oportunidades de 

cometimento de tais delitos; e e) tal como são percebidos por um amplo conjunto de 

potenciais opressores.   
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São exemplos comuns a ampliação da iluminação pública nas ruas, o 

deslocamento de viaturas de polícia para locais onde existe uma maior taxa de 

cometimento de crimes, a colocação de câmeras de segurança e circuitos fechados de 

televisão cobrindo ambientes públicos ou privados, o corte de árvores ou a poda para 

melhorar a iluminação das ruas durante a noite, e a arquitetura de edifícios, condomínios 

ou áreas urbanas visando à diminuição de espaços isolados/mal iluminados, becos etc.   

Nos projetos da Câmara Municipal analisados, chamou a atenção a frequência 

da utilização de equipamentos e aparatos eletrônicos como auxílio na prevenção de 

crimes, a exemplo da instalação de câmaras de segurança, catracas de controle de acesso, 

botões de pânico em veículos do transporte público, e até drones. Esse recurso aparece 

em 18 projetos de lei, dos 28 que preveem alteração do ambiente físico.  

Exemplo deste tipo de política é o Projeto de Lei 166/2017, de autoria do 

Vereador Zé Turin (Republicanos), cria o sistema de monitoramento em tempo real de 

ruas, avenidas, feiras livres, centro comercial, portarias de clubes, espaços festivos, 

pontos turísticos e outras áreas situadas na área central de Santo Amaro, Zona Sul de 

São Paulo, e dá outras providências. Segundo projeto de lei: 

Art. 2° O Município poderá conveniar com as Polícias Civil e Militar e 

Guarda Civil Metropolitana para monitoramento durante 24 (vinte e quatro) horas, 

devendo conter:    

I — sistema de monitoramento e gravação eletrônica de imagens, em tempo 

real, através de circuito fechado de televisão interligado com a central de controle fora 

do local monitorado, em uma sede da Polícia Militar ou Guarda Civil Metropolitana. 

 Em sua justificativa, o autor traz elementos concretos desta forma de política 

criminal, quais sejam: i) a delimitação do perímetro onde será realizada a ação, incluindo 

ruas onde, especificamente, tem sido registrados altos índices de delito; ii) ação 

direcionada a tipos de delito específicos, como roubo de carros; iii) a imposição de 

barreira e o desestímulo à prática criminosa nos locais onde serão instaladas as câmeras: 

Este Projeto tem por finalidade a melhora na qualidade de vida do cidadão, tendo como   

foco inicial pontos estratégicos do perímetro urbano de Santo Amaro, onde existe   

grande concentração de pessoas e aumento de índices de criminalidade como acontece 

em torno do Largo Treze de Maio localizado no Distrito de Santo Amaro. 
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Sugere-se que os pontos atendidos pelas câmeras sejam:    

- Largo 13 de Maio;    

- Rua Senador Dantas;    

- Rua Des. Bandeira de Melo com Senador Flaquer;    

- Rua Des. Bandeira de Melo com Barão de Duprat; 

(...) 

Este Projeto, também, conta com o fortalecimento da parceria com a sociedade, 

valorizando uma cultura proativa e participativa com os cidadãos, pois são vários os   

serviços que são possíveis, dentre estes destacam: monitoramento em tempo real, o   

reconhecimento de veículos roubados, o reconhecimento facial de suspeitos, detecção   

de ocorrências independente do operador estar ou não atento a ocorrência. 

 Outro projeto de lei ilustrativo deste tipo de forma de atuação é o PL 358/2017, 

de autoria da Vereadora Noemi Nonato (PL). O projeto institui “área especial de 

segurança no entorno de templos de qualquer religião no Município de São Paulo”, 

espécie de “cordão de isolamento” de raio de 100 metros no entorno de templos com 

capacidade igual ou superior a 1.000 pessoas, espaço que, conforme estipula o PL, sofrerá 

diversas alterações e terá atenção prioritária do Poder Público, entre elas: 

Art. 3º A administração pública do Município de São Paulo, na área descrita no Art. 2º 

deverá viabilizar (...) 

a) Iluminação pública adequada nos acessos à instituição; 

b) Pavimentação de ruas e manutenção de calçadas para que fiquem em perfeitas 

condições de uso; 

c) Poda de árvores e limpeza de terrenos; 

d) Controle e eliminação de terrenos baldios e construções/prédios abandonados 

nas circunvizinhanças; 

(...) 

h) Monitoramento de segurança por câmeras; 

(...) 

III - Controlar, através de fiscalização intensiva, o comércio ou distribuição: 

a) De substâncias proibidas; 
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b) Gasolina ou qualquer substância inflamável ou explosiva, em especial fogos 

de artifício ou gás de cozinha em botijões; 

c) Bebidas alcoólicas; 

Podem ser observados neste projeto de lei elementos distintivos da forma de 

atuação de alteração no ambiente físico: diminuição das oportunidades de cometimento 

de crimes urbanos em espaço delimitado da cidade, melhorando a iluminação, podando 

árvores, eliminando terrenos baldios, e aumentando a atividade policial em ruas pré-

definidas. Esta forma de atuação tem como foco a prevenção da criminalidade em rua ou 

bairro específico, para atender a população que habita ou transita nestes locais 

delimitados. As potenciais causas estruturais da violência não são endereçadas, bem como 

não é preocupação do PL se esta criminalidade vai se deslocar para o bairro ou rua 

vizinha, onde estes elementos preventivos estão menos presentes.  

Para os parlamentares, este tipo de intervenção pode atender demanda de um 

grupo de pressão social usualmente vinculado a um espaço geográfico, como uma 

associação de bairro, frequentadores de um grande templo religioso, ou no caso do PL 

574/2019 (descrito no Capítulo 3), moradores do bairro do Morumbi. É possível que estas 

localidades sejam, justamente, redutos eleitorais dos parlamentares autores. Alterações 

como zeladoria urbana e fluxo de deslocamento de pessoas no espaço são mecanismos de 

política criminal à disposição do vereador.  

 

5.6 Política criminal via atos simbólicos e datas comemorativas 

 

Trata-se de projetos de lei que buscam a inclusão, no calendário de datas 

comemorativas da cidade (Lei Municipal nº 14.487/2007), de dia reservado para 

homenagem, evento, ou ação de conscientização relacionada à violência, ou projeto de 

lei que institui monumento artístico de sensibilização ao tema. O texto do projeto de lei 

é, em geral, objetivo, e sua finalidade mais aprofundada na justificativa. Exemplos deste 

tipo de proposição são os PLs 06/2018, do Vereador Toninho Vespoli (PSOL), e o PL 

403/2017, dos Vereadores Sâmia Bomfim (PSOL) e Caio Miranda (DEM – atual União 

Brasil).  

No projeto de lei 06/2018, o Vereador Toninho Vespoli (PSOL) propõe a 

instituição do “Dia Municipal da Caminhada pela Paz”, a ser comemorado no quarto 
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sábado de janeiro. Em sua justificativa, ele explica que a Caminhada pela Paz é um evento 

que já ocorre na cidade desde o ano 2016, organizado pela associação da sociedade civil 

Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e Transsexuais, e tem como objetivo o 

combate à transfobia: 

Portanto, é justo incorporar a data comemorativa retratada em tela no calendário 

municipal, como forma de estímulo e valorização dos direitos humanos e combate á 

intolerância e violência na principal cidade do país, sendo este o país que mais mata 

transsexuais e travestis no mundo.  

 A inclusão da caminhada no calendário oficial vem, portanto, para legitimar e 

conferir visibilidade a movimento social pré-existente, e que engloba parcela da 

população marginalizada. A despeito da instituição da data ser ato, em grande medida, 

meramente simbólico, a sua oficialização pode ser utilizada para justificar a destinação 

de recursos públicos ou a realização de eventos, ainda que estas ações dependam, 

futuramente, da mobilização e vontade do poder executivo.  

Para o parlamentar, projetos de lei com este conteúdo podem ser aprovados com 

baixo custo político, pois encontram baixa resistência e pontos de veto. É uma forma 

pouco custosa, e mais célere, de fazer aceno à base eleitoral ou a setores da população. 

De fato, dentre os 25 projetos de lei promulgados até o março/2022 (entre os 162 

analisados), 9 (ou seja, 36%) instituem datas comemorativas. Isso significa que os atos 

simbólicos e datas comemorativas, apesar de serem 11% dos projetos propostos (18 de 

162), são 36% dos projetos aprovados (9 de 25), e que 50% dos projetos de datas 

comemorativas propostos foram aprovados até o momento (9 de 18). Essa média de 

aprovação é a maior entre as formas de atuação.  

Esse fenômeno não passa despercebido e nem sem atritos pela sociedade civil e 

pelos meios de comunicação. Reportagens publicadas pelo Jornal O Globo em 2017 e 

2020, a título de exemplo, possuíam como chamada os títulos “70% das leis aprovadas 

pelos vereadores na Câmara Municipal de SP são irrelevantes” (VIANA, 2017) e 

“Homenagens são 60% dos projetos que viraram lei em São Paulo nos últimos 20 anos” 

(BERGAMIM; BRAGA E SILVA; GOMES, 2020). As reportagens argumentam que 

projetos de lei com este escopo são a grande parte da produção legislativa de alguns 

membros da Câmara, e que eles “pouco mudam a vida da população”.  
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Nesta categoria, outro projeto de lei ilustrativo é o 403/2017, de autoria de Sâmia 

Bomfim (PSOL) e Caio Miranda (DEM – atual União Brasil). O projeto estipula que: 

Art. 1º - Fica criado o Monumento Municipal da Tolerância e Respeito às pessoas LGBTs 

“Faixa da Diversidade”, com a instalação de um totem informativo e a pintura da faixa 

de pedestres próxima à altura do número 700 da Avenida Paulista, com as cores do arco-

íris.” 

 Esta proposição insere um monumento na paisagem urbana, com o objetivo de 

conscientizar, sensibilizar e chamar a atenção para a violência contra a população 

LGBTQIA+. Seus autores explicam em sua justificativa tratar-se de uma reação a fato 

ocorrido no dia 14 de novembro de 2010, amplamente divulgado pela mídia, quando 3 

cidadãos paulistanos foram atacados covardemente por 5 homens, por serem membros 

da comunidade LGBT (...) na altura da Avenida Paulista, 700, sendo uma das vítimas 

golpeada com 2 lâmpadas fluorescentes (...) testemunhas presentes no local 

testemunharam tratar-se de violência de cunho homofóbico, pois gritavam durante os 

golpes “suas bichas, vocês são namorados, vocês estão juntos.  

 

5.7 Política criminal via mobilização dos cidadãos 

 

 Bem como na última subcategoria abordada (5.4.3 – medida administrativa como 

premiação a conduta) aqui também os particulares são convocados e convidados a 

colaborar com o poder público na prevenção da criminalidade e implementação de 

política de apoio às vítimas de violência. Neste caso, entretanto, o Estado não oferece 

benefício ou vantagem em troca, trata-se de encargo imposto ao cidadão ou empresa, ou 

de mera oportunidade gerada pelo Estado para que os cidadãos possam contribuir com as 

políticas públicas. 

 Exemplos deste tipo de política são os PLs 790/2019, do Vereador Gilberto 

Nascimento (PSC); e 153/2018, da Vereadora Patrícia Bezerra (PSDB).  

 O primeiro projeto de lei estabelece a adoção de medidas de auxílio à mulher que 

se sinta em situações de risco em restaurantes, bares, casas noturnas e congêneres e dá 

outras providências. A proposição estabelece que:  
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Art. 2.° - O auxílio preceituado nesta Lei será prestado pelo estabelecimento mediante a  

oferta de acompanhamento da solicitante até o carro, solicitação de outro meio de  

transporte ou comunicação à polícia. 

Art. 3.° - Para o cumprimento da presente Lei, serão utilizados cartazes fixados nos  

banheiros femininos ou em qualquer ambiente de acesso público do local, bem como do  

uso de outros mecanismos que viabilizem a efetiva comunicação entre a mulher e o  

estabelecimento, informando a disponibilidade daquele local para o auxílio à mulher  

que se sinta em situação de risco. 

Art. 4.° - Os estabelecimentos previstos nesta Lei deverão capacitar seus funcionários  

para a aplicação das medidas aqui previstas, podendo solicitar orientações aos órgãos 

do  Município responsáveis pelas políticas de atendimento à mulher em situação de  

violência sobre como realizar o treinamento. 

 A execução – bem como os custos financeiros – da política implementada pelo PL 

recaem, quase inteiramente, sobre o particular, que deverá oferecer treinamento aos seus 

funcionários, instalar placas informativas no estabelecimento, e disponibilizar 

funcionários para acompanhar as mulheres até o carro, comunicar o ocorrido à polícia etc.  

 Há projetos de lei, por outro lado, que involucram os cidadãos na execução das 

políticas criminais por via de convite, sem que nenhum ônus, penalidade, ou benefício 

seja oferecido. É o caso do PL 153/2018, de autoria da Vereadora Patrícia Bezerra 

(PSDB), que dispões sobre criação do programa voluntário acolhedor para crianças 

recém-nascidas de mães dependentes de substâncias químicas e violência do tráfico de 

drogas. O programa objetiva o acolhimento, por parte de cidadãos voluntários, de 

crianças que correm risco de vida devido à condição de dependência química vivida pela 

mãe durante a gestão. Segundo o PL, os voluntários também são estimulados a contribuir 

e divulgar o programa Banco de Leite Humano da cidade de São Paulo. Não há, no texto 

do PL, previsão de auxílio de qualquer espécie aos participantes.  

 Na justificativa do projeto de lei, o voluntariado aparece como “abordagem 

participativa”, “envolvimento da sociedade”, “colaboração e solidariedade”, e auxílio a 

“efetivação das políticas públicas”: 

A Lei Federal 13.527 de 8 de março de 2016, dispõe sobre as políticas públicas para a 

primeira infância, e, para além da proteção integral, dispõe sobre a importância da 

abordagem participativa, envolvendo a sociedade e visando uma melhor garantia da 
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oferta dos serviços. Em São Paulo, a efetivação dessas políticas públicas está também 

disposta na Lei Municipal 16.710 de 11 de outubro de 2017, que dimensiona a mesma 

proposta de colaboração e solidariedade de toda a sociedade para o fim de melhoria  dos 

serviços e da garantia de proteção integral a criança.  

 

5.7 Quadro comparativo 

 

 O quadro comparativo preliminar das formas de execução da política criminal 

mobilizadas pelo Município é, portanto, o seguinte: 

Quadro 3: quadro comparativo das formas de execução da política criminal no Município 

FORMAS DE ATUAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Uso instrumental da GCM Projetos que instituem melhorias nas 

condições de trabalho dos GCMs: 

- Aumento salarial, promoções, 

benefícios; plano de carreira; 

- Compra de novos equipamentos e 

modernização das instalações; 

Projetos que preveem ampliação da 

função constitucionalmente prevista da 

GCM: 

- GCM como ator de policiamento 

comunitário, braço aliado de programas 

sociais e que acompanha populações 

vulneráveis; 

- GCM como espelho da polícia militar, 

que realiza policiamento ostensivo, 

voltada para os ofensores; 

Políticas públicas e programas sociais - Endereça as causas socio-estruturais da 

ocorrência do delito; 

- Orientada aos possíveis ofensores, ou 

direcionada às vítimas; 

- Políticas públicas estruturadas e de 

longo prazo; 

- Envolvem múltiplos atores e 

instituições; 

- Muitas vezes, envolvem ação educativa; 

Medidas e sanções administrativas Como política pública: 

- Impõe obrigações e benefícios, que são, 

em si, a própria política pública; 

- Ações pontuais e restritas no tempo; 

- Direcionada a forma de violência 

específica ou identificável; 
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- Pode ser preventiva (potenciais vítimas) 

ou reparadora (vítimas); 

- Pode incluir sanção, mas ela não é parte 

essencial; 

Sancionadora: 

- A sanção ocupa papel-chave na indução 

ou inibição da conduta pretendida; 

Como premiação à conduta: 

- Estado premia aqueles que se abstém de 

praticar conduta ilícita ou antissocial, ou 

confere benefícios a quem coopera com 

as políticas públicas; 

- Premiação como reforço positivo; 

Alteração do ambiente físico - Direcionada à prevenção de delitos 

específicos; 

- Implementada em perímetro delimitado; 

- Reduz as oportunidades de 

cometimento de crimes, ou aumenta as 

chances de sanção; 

- Uso de tecnologia como ferramenta de 

atuação; 

Atos simbólicos e datas comemorativas - Inserem no calendário municipal datas 

comemorativas ou marcos simbólicos de 

conscientização ou enfrentamento da 

violência; 

- Tem, em geral, efeito prático reduzido, 

representando maior valor simbólico de 

legitimação ou oficialização de uma 

pauta ou tema; 

Mobilização dos cidadãos - Estado compartilha o ônus da política 

criminal com o particular, entretanto, não 

oferece vantagem em troca; 

- Pode se dar por via de obrigação, ou de 

cooperação (mobilização voluntária do 

particular); 

- Particular como agente essencial para a 

execução da política; 
Fonte: elaboração própria. 

6. ANÁLISE DOS ACHADOS: ESTABELECENDO DIÁLOGOS 

 

Neste capítulo nos aprofundamos na análise do material coletado, a fim de investigar 

possíveis relações entre formas de atuação, espectro político-ideológico dos proponentes, 

espécies de criminalidade endereçadas pelos projetos de lei, dominância do Poder 

Executivo na proposição de leis, e projetos promulgados até o momento de finalização da 

análise (abril/2022).  
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O cruzamento dos dados, a obtenção dos percentuais e a elaboração dos gráficos 

foram realizados com apoio do software “Atlas TI”, o editor de planilhas “Microsoft 

Excel”, e o programa de edição “Microsoft PowerPoint”.  

6.1 Formas de atuação e espectro político-ideológico 

 

 A seguir são apresentados dois gráficos, que demonstram a participação dos 

espectros político-ideológicos nos projetos de lei que propõem diferentes formas de 

atuação. Ambos contêm as mesmas informações, dispostas de maneira diversa. Ainda que 

as porcentagens sejam idênticas, a pesquisadora optou por inserir ambos, a fim de dar 

ênfase a duas análises distintas: a primeira (Figura 11), com ênfase nos espectros; e a 

segunda (Figura 12), com ênfase nas formas de atuação. Vejamos: 

Figura 11: Distribuição das formas de atuação por espectro político-ideológico (ênfase no espectro) 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 12: Distribuição das formas de atuação por espectro político-ideológico (ênfase nas formas de 

atuação) 
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Fonte: elaboração própria.  

 A análise dos gráficos possibilita algumas observações relevantes. Em primeiro 

lugar, que as formas de atuação tipificadas não são utilizadas de forma equânime pelos 

diferentes espectros político-ideológicos, ou seja, vereadores de direita, centro ou 

esquerda são mais ou menos presentes em projetos de lei direcionados a determinadas 

formas de atuação.  

 Em um primeiro momento, o que mais chama a atenção é a disparidade de autoria 

entre direita e esquerda em três temas específicos: GCM, alteração do ambiente físico, e 

políticas públicas. Enquanto vereadores de direita assinaram 59% dos projetos de lei 

relacionados à Guarda, parlamentares de esquerda assinaram 25%. A direita é autora em 

71% dos projetos de lei de alteração do ambiente físico, e a esquerda, 25%. Por outro 

lado, a esquerda assina 53% dos projetos de lei que propõe políticas públicas, e a direita, 

34%.  

 Apesar de a esquerda estar presente em 40.7% dos 162 projetos de lei analisados 

(vide item 4.1.2), o que sugere que o tema da segurança pública não é estranho ou 

ignorado por este campo ideológico, percebe-se, na amostra coletada, que se trata de 

participação majoritariamente direcionada a algumas formas de atuação: produção de 

políticas públicas, programas sociais e assistência psicossocial; datas comemorativas e 

atos simbólicos; mobilização dos cidadãos; e, em menor parte, medidas administrativas.  

 Estes achados dialogam em parte com o proposto por KARAM (1996) em seu “A 

esquerda punitiva”, ao demonstrarem que a esquerda é autora de quase a metade dos 
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projetos de lei propostos em segurança pública no período, e que, portanto, não seria 

alheia ao tema. Também analisando a política legislativa da esquerda, mas em relação ao 

Congresso Nacional entre 1989 e 2016, CAMPOS e AZEVEDO (2020) relatam que o PT 

foi o terceiro maior proponente de projetos de lei em política criminal no período, mas 

que estes projetos teriam caráter misto: alguns mais criminalizantes, outros mais 

humanitários. Esta diferenciação feita pelos autores nos parece relevante. 

 Os achados desta pesquisa em relação à CMSP durante a 17ª legislatura sugerem 

que, mais que analisar a quantidade de projetos de lei propostos por campo ideológico, 

importa saber qual a vertente de política criminal preponderante nestes PLs. Para o campo 

da direita, parece haver grande preponderância de projetos que mobilizam ou propõem 

melhorias à Guarda Civil Metropolitana, ou que atuam mediante alteração do ambiente 

físico, com uso de equipamentos eletrônicos como câmeras de segurança, botões de 

pânico, alarmes etc.  

 As demais formas de atuação são mais bem distribuídas entre os espectros 

político-ideológicos: medidas administrativas, datas memorativas e mobilização dos 

cidadãos são recursos utilizados pelos partidos de forma equilibrada. O centro, por sua 

vez, não se destaca no uso de nenhuma forma de atuação específica, apresentando índices 

de autoria similares para todas as formas de atuação. Vale recordar que o centro, neste 

caso, é composto por PSDB, MDB e PV, e que apresentou a menor porcentagem de 

autoria, assinando 25,3% dos projetos de lei.  

 Conforme mencionado, em sua análise da política criminal conduzida no 

Congresso Nacional, CAMPOS e AZEVEDO (2020) concluem que é incorreto afirmar 

que toda a legislação aprovada no período tenha caráter criminalizante e de 

recrudescimento penal, existiriam nuances. Para os autores, a política legislativa criminal 

seria híbrida:  

Partimos da hipótese de que a política criminal e de segurança pública no Brasil neste 

período – diga-se as leis aprovadas (outputs) sobre o tema no Congresso Nacional - é 

marcada por uma característica distintiva: uma ambiguidade que combina 

fundamentalmente punição e prevenção; autoritarismo e cidadania; leis mais repressivas 

e leis ampliadoras de direitos e garantias. Nessa disputa, de um lado, aprova-se leis que 

recrudescem a punição ou os procedimentos penais em relação a um referencial anterior; 

e, de outro lado, são outorgados dispositivos legais que ampliam direitos e efetivam 

garantias dos acusados, produzindo uma lógica dual e contraditória na punição, não 

apenas no âmbito da administração da justiça criminal, mas sobretudo na formulação de 

leis. Ainda, o período é marcado também por uma legislação neocriminalizante, ou seja, 

que criminaliza novas condutas. Estas últimas leis são oriundas tanto de parlamentares do 

espectro político de direita, como da esquerda. 
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 Não é possível traçar um paralelo direto entre esta pesquisa e a de Campos e 

Azevedo, uma vez que possuem objetos distintos: os autores restringiram-se a projetos de 

lei promulgados, em casa legislativa diversa, e em época distinta. Além disso, o 

Município não tem competência para estabelecer novos tipos penais, e nem recrudescer 

penas já existentes. Entretanto, o que é possível afirmar é que, assim como para os autores, 

nesta pesquisa também se constatou um caráter híbrido das proposições, ora com 

características preventivas, ora reparadoras; ora direcionadas a criminalidade específica, 

ora a causas estruturais do crime. O que sim, varia, é a representação político ideológica 

de cada forma de atuação.  

 

6.2 Formas de violência, formas de atuação e espectro político-ideológico 

 

 Para analisar com mais profundidade as correlações entre formas de violência, 

meios de atuação e espectro político-ideológico, é necessário antes chamar a atenção para 

uma particularidade deste conjunto de dados, resultante da escolha sobre como seriam 

codificadas as formas de violência encontradas nos projetos de lei. Conforme mencionado 

no tópico 4.1.3, a pesquisadora optou por apenas codificar formas de violências 

nominalmente mencionadas nos textos dos projetos de lei, de forma que apenas foi 

possível mapear formas de violência em 74 dos 162 projetos, ou 45,6% do total.  

 Dado que em quase metade dos projetos a forma de violência não pôde ser 

explicitamente identificada, a análise deste tópico fica restrita apenas aos tipos penais que 

se pôde mapear, englobadas, para fins de análise, nos grandes grupos: i) violência contra 

a mulher; ii) violência nas escolas; iii) violência contra LGBTQIA+; e iv) SUS e 

violências. A distribuição destes temas por espectro político-ideológico pode ser 

verificada no gráfico abaixo: 

Figura 13: Atuação dos espectros políticos nas formas de violência mapeadas 
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Fonte: elaboração própria.  

 Como se pode observar, os temas mapeados são endereçados, majoritariamente, 

pelo campo da esquerda. Chama a atenção especialmente os projetos de lei que tratam da 

violência contra população LGBTQIA+, em 80% dos casos assinados por vereadores de 

esquerda, enquanto centro e direita assinam apenas 20% e 13% das proposições, 

respectivamente. Aparte à predominância da esquerda, a presença do centro e da direita 

se mantém em torno de 30% nos projetos de lei que endereçam a violência contra a 

mulher, violência nas escolas, e a violência envolvendo o SUS.  

 É importante mencionar novamente, entretanto, que determinados meios de 

atuação raramente explicitam, no texto do PL, os tipos de crimes para os quais são 

pensados. É o caso, por exemplo, das proposições que alteram o ambiente físico. É 

possível que estes PLs, predominantemente propostos pela direita, procurem prevenir 

crimes contra o patrimônio, como roubo e furto, mas também crimes sexuais e violência 

contra a mulher, como estupro. Deste modo, os dados apresentados nesta seção não 

podem ser tomados como absolutos. 

 No próximo gráfico, exploramos a relação entre meios de atuação e formas de 

violência. A espécie “política pública, programas sociais e assistência psicossocial” é, 

majoritariamente, o meio de atuação mais frequentemente atrelado à estas formas de 

violência. Este gráfico reforça, também, a correlação já observada em gráficos anteriores, 
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entre esquerda, políticas públicas, e os temas da violência contra mulher, crianças, 

LGBTQIA+ e sistema de saúde.  

 Aparte a isso, dois outros fenômenos merecem atenção: o uso de medidas 

administrativas para endereçar a violência contra a mulher, presente em 43% dos projetos 

de lei deste tipo; e a presença, também alta, de projetos de lei que instituem datas 

comemorativas e atos simbólicos para endereçar a violência contra a população 

LGBTQIA+, presente em 40% dos projetos.  

Figura 14: Incidências dos meios de atuação sobre as formas de violência mapeadas 

 

Fonte: elaboração própria.  

 

6.3  Projetos de lei promulgados, e projetos de autoria do Poder Executivo 

 

 Das 162 proposições analisadas, 25 (ou seja, 15,4%) haviam sido transformadas 

em lei até 15.03.2022, data da última verificação. Vamos analisá-las sob dois aspectos: 

formas de atuação e autoria. A pesquisadora ressalta, entretanto, que a aprovação ou não 

de um projeto de lei está condicionada a fatores que extrapolam a sua temática, 

interferindo também, mas não só, fatores como a influência política do autor, a orientação 

ideológica do partido, o calendário de votações da casa legislativa, o grupo de pressão 

beneficiado pela norma, fatos políticos e midiáticos (vide Capítulo 3). A análise 

aprofundada da aprovação de cada lei deve ser casuística, e não é objeto deste estudo.  

 Feito este apontamento, observa-se que as formas de atuação mais presentes 

dentre os projetos de lei aprovados são o uso instrumental da GCM (36%), as políticas 

públicas (36%), e as datas comemorativas e atos simbólicos (36%). Para esta análise em 
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especial, optou-se por incluir também o tema “mais verba para a segurança pública”, por 

ser objeto comum nos projetos de autoria do Poder Executivo.  

Figura 15: Formas de atuação presentes nos projetos de lei promulgados 

 

Fonte: elaboração própria.  

 

 Conforme já argumentado, os projetos de lei que instituem datas comemorativas 

usualmente encontram poucos pontos de veto, justamente por não imporem, via de regra, 

muitos ônus aos poderes, e terem caráter predominantemente simbólico. São, portanto, 

projetos fáceis de aprovar, razão pela qual são destaque neste conjunto. Alguns projetos 

de lei aprovados são o PL 475/2019, de autoria de Adriana Ramalho (PSDB) que institui 

o dia da “Corrida Movimento pela Mulher”; e o PL 332/2018, de autoria de Eduardo 

Suplicy (PT) e Soninha Francine (CIDADANIA), e institui o “Dia Municipal da Luta da 

População em Situação de Rua”.  

É possível conjecturar que, na qualidade de “agente de segurança municipal”, os 

Guardas Civis Metropolitanos sejam categoria de pressão, e que consigam pautar seus 

interesses junto aos Vereadores, razão pela qual também são objeto de leis aprovadas. 

 Olhando mais à fundo para os 9 projetos de lei da GCM aprovados, temos que 4 

deles tratam de indenizações, gratificações e melhorias nas condições de trabalho, a 

exemplo do PL 649/2017, de autoria do Poder Executivo (João Dória), que autoriza a 

contratação de seguro ou o pagamento de indenização ao GCM em caso de morte ou 

incapacidade para o trabalho. Ao mesmo tempo, 3 projetos de lei da GCM promulgados 
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são, também, projetos de datas comemorativas ou condecorações, a exemplo do PL 

499/2018, do Vereador Amauri Silva (PSC), que institui o “Dia do Canil da Guarda Civil 

Metropolitana”.  

 Quanto aos 9 projetos aprovados que propõem políticas públicas, é possível 

argumentar que sejam, em grande parte, decorrência direta da competência municipal 

para atuar em temas como educação, saúde e assistência social. O ente, ao atuar nestas 

áreas, acaba incluindo em suas políticas públicas mecanismos de combate a violências 

que ocorrem nestes espaços.  

São exemplos o projeto de lei 586/2018, de autoria de 22 vereadores de todos os 

espectros políticos, e que Institui, no âmbito do Município de São Paulo, política pública 

para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com Transtorno do 

Espectro Autismo; e o PL 145/2018, de autoria de 7 vereadores, também de todos os 

campos ideológicos, e que Consolida a Política Municipal para a População em Situação 

de Rua e o Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População em Situação de 

Rua. É curioso notar que estes dois projetos, que propõem políticas públicas amplas e 

transversais, sejam assinados por um grande número de vereadores e englobem partidos 

de diversos espectros ideológicos, enquanto projetos de lei que instituem datas 

comemorativas, que não costumam encontrar resistência à aprovação, usualmente tenham 

apenas um autor.  

Passando para a análise da autoria dos projetos, temos que, dos 25 projetos de lei 

promulgados, 19 (76%) são de autoria do Poder Legislativo, e 6 (24%) são de autoria do 

Poder Executivo (Figura 16). O número ganha relevância, entretanto, se considerarmos 

que o Poder Executivo propôs apenas 6 projetos de lei na matéria (3,7%), frente a 156 

projetos do Poder Legislativo (96,3%) (Figura 17). Todos os projetos propostos pelo 

Poder Executivo foram aprovados.  

Figura 16: Autoria dos projetos de lei analisados que haviam sido promulgados até 15.03.2022: Poder 

Executivo e Poder Legislativo 
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Fonte: elaboração própria.  

 

Figura 17: Autoria do total de projetos analisados: Poder Executivo e Poder Legislativo 

 

Fonte: elaboração própria.  

 Dos 6 projetos de lei propostos pelo Poder Executivo, 3 são de autoria do Prefeito 

João Dória (PSDB), e 3 do Prefeito Bruno Covas (PSDB). Conforme mencionado no 

Capítulo 4, o Executivo contava com ampla maioria na Câmara dos Vereadores durante 

a 17ª legislatura. O PSDB, partido dos Prefeitos, possuía 11 cadeiras na Casa, e sua 

coligação, a “Acelera São Paulo”, mais 18 cadeiras, totalizando 29 assentos. Assim, há 

indícios de que o Poder Executivo não encontrou dificuldades para impor sua agenda na 

temática da segurança pública, ou apenas encaminhou a casa legislativa proposições já 
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bastante “costuradas” e alinhadas internamente com os parlamentares. Essa afirmação, 

entretanto, demandaria análise mais aprofundada de cada projeto de lei. 

 O fenômeno da preponderância do Poder Executivo sobre o Legislativo não é 

novo, e vem sendo documentado no Brasil desde a redemocratização (LIMONGI; 

FIGUEIREDO, 1999). Estes estudos dão conta de que as leis propostas pelo Poder 

Executivo tendem a tramitar em tempo significativamente menor (devido, também, ao 

recurso da tramitação em regime de urgência), e tem índice de rejeição em Plenário 

menores que as do Legislativo.  

 Em estudo realizado em 1995, Abrucio e Couto analisaram o desempenho da 

Câmara Municipal de São Paulo durante o mandato de quatro prefeitos: Mário Covas 

(1983-1985), Jânio Quadros (1986-1988), Luiza Erundina (1989 a 1992) e Paulo Maluf 

(1993 a 1996). Segundo os autores, com exceção de períodos pontuais, quando o 

Executivo não conseguiu formar uma bancada majoritária na Casa, o Legislativo da 

cidade de São Paulo se mostrou bastante cooperativo, e aprovou sistematicamente os 

projetos propostos. Ainda que esta análise não seja o foco do presente trabalho, os dados 

coletados confirmam, ao menos na matéria e período analisados, esta alta preponderância. 

 O gráfico a seguir (Figura 18) trata das formas de atuação presentes nos projetos 

de lei de autoria do Poder Executivo. Cabe a ressalva de que o Poder Executivo tem, pela 

Lei Orgânica Municipal, competência privativa para propor projetos de lei relativos ao 

plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública ou operações 

de crédito (Art. 69, X); e projetos que versem sobre a criação e alteração das Secretarias 

Municipais e Subprefeituras, inclusive sobre sua estrutura e atribuições (Art. 69, XVI).  

Sendo assim, parte significativa destes PLs tratam de contratar operações de 

crédito, criação de despesas, ou alteração da estrutura administrativa municipal 

relacionada à segurança pública. É exemplo destes o PL 246/2018, de autoria do Prefeito 

Bruno Covas, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito para 

financiar a execução de projetos de investimento nas áreas de mobilidade e segurança 

pública. Ainda assim, a maior proporção de PLs segue tendo como temática principal a 

GCM. 

Uma proposição, entretanto, chama a atenção por sua temática que engloba as 

formas de atuação de promoção de políticas públicas e de medidas administrativas. Trata-

se do PL 424/2018, de autoria do Prefeito Bruno Covas, que dispõe sobre o estímulo à 
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contratação de mulheres integrantes do Projeto Tem Saída. O Projeto Tem Saída foi 

desenvolvido pelo Município de São Paulo, e visa apoiar a autonomia financeira de 

mulheres em situação de violência doméstica por meio de sua inserção no mercado de 

trabalho. A lei aprovada pelo Prefeito dispõe que, nas contratações firmadas pelo 

Município de São Paulo, sejam reservadas 5% das vagas a mulheres integrantes do 

projeto.  

Figura 18: Formas de atuação presentes nos projetos de lei de autoria do Poder Executivo 

 

Fonte: elaboração própria.  

 

6.4 Diálogos possíveis: uma teorização fundamentada nos dados 

 

 No Capítulo 2 deste trabalho, foram apresentadas algumas formas de abordar as 

políticas de segurança e o próprio entendimento de violência – segurança integral, 

segurança cidadã, e a tríade da violência de Johan Galtung (vide tópico 2.1). O que essas 

abordagens têm em comum é o entendimento da transversalidade que permeia a questão 

da segurança: a violência e a insegurança urbanas teriam múltiplas causas, e, portanto, 

também devem ser múltiplos os focos de atuação, não se limitados apenas à resposta 

puramente penal e do aparato repressor do Estado.  

 O que se pôde observar ao longo deste estudo é que o Município – e, em especial, 

o Município de São Paulo - congrega características únicas, não compartilhadas pelos 

demais entes federativos: possui, a um só tempo, agentes de segurança atuando como 

polícia municipal; a gestão de serviços públicos e programas sociais; questões de 
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segurança complexas e estruturais como o tráfico de drogas violência contra a mulher; e 

o acesso próximo e cotidiano a focos de criminalidade urbana como o roubo e o furto, o 

que permite a realização de mapeamento da violência nas cidades que não acessível à 

União e aos Estados. Nesse sentido, os ditos “assuntos de interesse local” previstos no 

Art. 30 da CF/88 ganham dimensão prática na Câmara dos Vereadores, parlamento mais 

próximo ao cidadão e que tem no Vereador um porta voz dos problemas dos bairros e 

subprefeituras.  

 Essa condição particular da Câmara Municipal resulta em que suas políticas 

públicas para a segurança sejam transversais por excelência, fenômeno que aparece nos 

projetos de lei e na tipologia formulada. Seja qual for o estímulo que deu ensejo à 

formulação da proposição, se foi um fato veiculado no noticiário (local ou nacional), a 

provocação de um cidadão ou entidade de classe, ou a atuação direta do parlamentar em 

um problema de sua zona eleitoral; uma vez que não pode simplesmente criminalizar a 

conduta, o Vereador se vê obrigado a mobilizar outros atores e procurar soluções em 

campos extra-penais para incidir sobre a questão.  

A Câmara dos Vereadores não se furta a produzir política de segurança, ela o faz 

de maneira ampla e multidisciplinar, tanto no que se refere aos atores chamados a 

colaborar, quanto nos temas abordados. São mobilizados guarda municipal, órgãos de 

saúde, educação, assistência social, regras tributárias, administrativas e urbanísticas; e 

estão presentes desde projetos que abordam causas estruturais da violência e vitimização, 

a exemplo dos elencados na categoria de programas sociais e atos simbólicos; até 

propostas localizadas em formas de delito muito particulares, a exemplo da intervenção 

nominal em ruas da cidade. 

Por ocupar posição tão sui generis, entre os assuntos de interesse local do Art. 30 

e a preservação da ordem pública do Art. 144 da CF/88, compartilhar competências com 

Estados e a União, e não ter à mão o recurso legislativo da produção de novos tipos penais 

e o endurecimento das penas existentes, usualmente recorrido como solução para a 

criminalidade, o Município encontra-se em lugar que favorece a formulação de políticas 

legislativas para a segurança pública em caráter mais integral, envolvendo estratégias, 

que vão além do que se opera por meio da política criminal, estritamente penal.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A despeito da estrutura federalista do estado brasileiro pós redemocratização ter 

previsto substancial aumento da autonomia municipal – processo conhecido como 

descentralização - a Constituição Federal limitou a atuação dos Municípios no campo da 

segurança pública, e não trouxe grandes inovações em relação ao período militar. O 

alargamento de atribuições locais nos campos da saúde, educação e habitação não foi 

repetido na esfera da segurança pública, e o Art. 144 da CF relegou aos Municípios o 

poder de “constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e 

instalações, conforme dispuser a lei”. 

A variedade de formas de atuação em política criminal mobilizadas pela Câmara 

Municipal de São Paulo e identificadas nesta dissertação é indício de que, apesar da 

limitação de atuação imposta pela Constituição, e do fato de que a competência para a 

elaborar leis penais é do Poder Legislativo Federal, há uma política criminal substancial 

sendo conduzida em âmbito municipal, que não depende da produção penal (estritamente 

considerada) para ocorrer. Entre outras coisas, estas descobertas trazem indícios de que o 

estudo da produção legislativa em política criminal sob a ótica estritamente penal traz 

limitações importantes para o objeto, uma vez que não considera, por exemplo, que 

normas de caráter administrativo e urbanístico possam ter impacto direto e não acidental 

sobre a ocorrência de delitos, e sobre as diversas formas de violência presentes nas 

cidades. 

Adotando-se uma perspectiva de política criminal que transborda a abordagem 

puramente penal e atrelada às forças de segurança pública, percebe-se que existe, tanto 

na Constituição quanto na abordagem social do problema da segurança, uma dualidade 

de semânticas. O Art. 144 da CF/88, por um lado, aborda o tema da perspectiva reativa, 

segundo a lógica de padrões de policiamento e Estado de Defesa. Existe, em 

complemento, a abordagem preventiva e garantista, pautada pela ausência de violência e 

oferta de direitos sociais, presente, por exemplo, no Art. 30, que versa sobre as atribuições 

do município no oferecimento de políticas públicas (saúde, educação, habitação, 

transporte, patrimônio cultural etc). Estas visões de segurança não são excludentes, e se 

refletem, de formas diversas, nos projetos de lei analisados.  

Da análise dos 162 projetos de lei selecionados e suas justificativas, elaborou-se 

a seguinte tipologia de formas de atuação: i) política criminal via uso instrumental da 

Guarda Civil Metropolitana; ii) política criminal via políticas públicas, programas sociais 

e assistência psicossocial; iii) política criminal via medidas e sanções administrativas; iv) 
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política criminal via zeladoria urbana e alteração do ambiente físico; v) política criminal 

via atos simbólicos e datas comemorativas; vi) e política criminal via mobilização dos 

cidadãos. Estas categorias, bastante diversas, explicitam o arcabouço de instrumentos que 

os vereadores lançam mão a fim de atuar ativamente na segurança da cidade de São Paulo.  

Olhando mais de perto para os projetos de lei, seus autores e as legendas a que 

fazem parte, destacamos alguns achados correlatos. Em primeiro lugar, na legislatura 

analisada, temos que tanto partidos que compõe a direita ideológica quanto partidos de 

esquerda são quase igualmente propositivos na matéria da segurança pública. Esta 

constatação desafia, em um primeiro momento, a percepção de que a esquerda seria pouco 

atuante na matéria, reforçada em períodos eleitorais, quando partidos de direita tendem a 

se sobressair no debate público na agenda de segurança. 

Quando analisadas as formas de atuação empregadas e o tipo de violência 

endereçada, entretanto, percebe-se que direita e esquerda demonstram diferenças 

importantes. Chama a atenção que haja uma grande disparidade de autoria em temas 

específicos: direita se destaca na autoria de PLs sobre a Guarda Civil Metropolitana e que 

propõem alteração no ambiente físico; enquanto esquerda predomina na autoria de PLs 

que propõem políticas públicas, programas sociais e assistência psicossocial.  

Quanto às formas de violência, constatou-se que algumas temáticas são bastante 

presentes nos projetos de lei da Câmara Municipal. Chama-se a atenção para o grande 

número de projetos que versam sobre violência contra a mulher, violência nas escolas, 

violência no sistema de saúde, ou violência contra as minorias (racismo ou LGBTQIA+ 

fobia). Estes temas são tratados majoritariamente pela esquerda, e a forma de atuação 

escolhida é, via de regra, políticas públicas e programas sociais.  

Destes achados, é interessante notar que há, ao menos a priori, confluência entre 

as atribuições constitucionais e legais do Município, os setores e políticas públicas 

repassados ao ente municipal no processo de descentralização, e os temas e formas de 

violência mais comumente abordados pelos projetos de lei. Hipótese possível é a de que, 

ao endereçar os ditos assuntos de interesse local previstos no Art. 30 da CF, que estão 

presentes no dia a dia das cidades e que tem no agente municipal (burocrata de nível de 

rua), muitas vezes, o caminho mais curto entre Estado e demandas sociais, o Município 

cria, também, mecanismos de combate às violências inerentes a estes campos de atuação.  
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A Câmara Municipal não se furta a oferecer respostas para problemas de 

segurança pública nas cidades, pelo contrário, a limitação de não ter competência para 

criminalizar condutas e endurecer penas força o legislador local a procurar soluções em 

outras esferas, e mobilizar atores diversos do aparato repressor para produzir política 

criminal: órgãos de saúde, educação, assistência social, normas tributárias, 

administrativas e urbanísticas, e a guarda civil metropolitana, desempenhando funções 

alargadas também de guarda comunitária. A produção legislativa municipal em segurança 

tende, assim, a ser mais multidisciplinar e integral.  

O estudo mais aprofundado do legislativo municipal tem também o potencial de 

expandir, deste modo, o entendimento sobre política criminal, e jogar luz sobre a atuação 

dos demais poderes e atores neste processo. Por fim, a melhor compreensão sobre o 

funcionamento interno das esferas de decisão política é primordial para o 

desenvolvimento da democracia participativa, uma vez que, usualmente, é nos municípios 

que a representação popular pode alcançar maior expressão. 
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