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Resumo 

 

O presente trabalho delineia pesquisa descritiva e exploratória acerca da Polícia do Senado Federal, 

instituição pouco explorada pela literatura acadêmica. O objetivo geral é analisar o processo de 

institucionalização da Polícia do Senado Federal, para tanto, se objetiva indicar como a Polícia do 

Senado se situa em seu processo de institucionalização, conforme a divisão em fases preceituada 

por Tolbert e Zucker (2010). A institucionalização faz referência à legitimação de uma organização 

na sociedade, tendo por fases a habitualização, objetificação e sedimentação. Também se situou a 

Polícia do Senado em seu arcabouço jurídico/organizacional bem como se investigou e discorreu 

acerca de sua evolução histórica. Para tanto foi utilizada uma abordagem mista, ora qualitativa, ora 

quantitativa, contando com instrumentos de pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas com 

atores-chaves e questionários. Analisando em conjunto os resultados dos instrumentos pode-se 

afirmar que a Polícia do Senado encontra-se em uma fase limítrofe entre as etapas de habitualização 

e objetificação, tendo esta primeira etapa um desenvolvimento moderado, enquanto as fases de 

objetificação e sedimentação ainda estão em estágio inicial de evolução institucional. 

 

Palavras-Chave: Polícia Legislativa, Polícia do Senado Federal, Institucionalização, 

Institucionalismo, Estrutura Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

The present paper develops a descriptive and exploratory research of Brazil´s Federal Senate 

Police, an institution that is not commonly explored by the academic literature. The main goal of 

this work is to analyze the institutionalization process of Brazil´s Federal Senate Police. To achieve 

such goal the paper aims to indicate how is Brazil´s Senate Police positioned in its 

institutionalization process, as divided into phases by Tolbert and Zucker (2010). The 

institutionalization refers to the legitimation of an organization in society, having as phases 

habitualization, objectification and sedimentation. This work also describes the legal and 

organizational situation of this institution as well as describes its historical evolution. To 

accomplish such goals a qualitative and quantitative approach was used, using bibliographic and 

documental research, interviews with key-subjects and surveys. Analyzing the data we are able to 

say that Brazil´s Senate Police is in a phase that is neighboring habitualization and objectification, 

with the habitualization phase presenting a moderate level of development while the other two 

phases are still in an early stage of institutional development. 

 

Keywords: Legislative Police, Brazil´s Federal Senate Police, Institutionalization, 

Institutionalism, Organizational Structure. 
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1. INTRODUÇÃO 

A temática da presente pesquisa adveio da constatação empírica que as Polícias Legislativas 

Federais, de ambas as Casas, apesar de constitucionalmente previstas desde 1824 (LÓPEZ, 2010), 

ainda se encontram em uma situação obscura frente ao imaginário da população em geral, das 

outras instituições de segurança pública, bem como dos demais servidores que compõe o Poder 

Legislativo Federal. (GONÇALVES, 2005; CRONEMBERGER, 2014) 

Policiais Legislativos ouvidos por Souza (2013) afirmam que “A sensação de discriminação 

e de falta de reconhecimento pela Casa da importância do trabalho policial e dos riscos a que estão 

submetidos é reiterada diversas vezes e também é motivo de tristeza” (SOUZA, 2013, p.15) 

Tais organismos policiais possuem uma organização diferenciada na segurança pública 

nacional, funcionando como um misto de atribuições das polícias civil, militar e federal, ou seja, 

constituindo-se em uma polícia de ciclo completo, tendo a competência tanto de polícia ostensiva 

e preventiva, quanto de polícia judiciária e investigativa. Todas essas competências exercidas no 

microcosmo da circunscrição dos prédios, instalações e demais interesses do Poder Legislativo 

Federal. (CRONEMBERGER, 2014) 

Outro ponto de interesse no estudo aprofundado dos organismos policiais legislativos é o 

fato de tais instituições serem organizadas em cargo único, não existindo a figura do delegado 

de polícia legislativa. Sendo assim os inquéritos policiais no âmbito do Poder Legislativo são 

presididos por agentes de Polícia com formação em direito, designados para exercerem esta função. 

Tal modelo de organização é tido por alguns como possível padrão para as demais polícias 

judiciárias do Brasil visto que em tais organismos muitas vezes ocorre a disputa interna de cargos, 

ocasionando o enfraquecimento geral das instituições. (ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE 

POLÍCIA DO PARÁ, 2014; LUCHETE, F., 2014) 

O presente trabalho se dará por meio da realização de uma pesquisa descritiva e 

exploratória, baseada na teoria institucionalista, consubstanciada por análise documental e pesquisa 

bibliográfica, acerca da Polícia do Senado Federal. Também serão realizadas entrevistas e 

aplicação de questionários objetivos. 

Vale salientar que a Polícia do Senado é uma organização advinda do corpo de Segurança 

do Senado Federal. A partir de 2002, conforme será visto adiante, a estrutura de segurança passa a 
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receber a denominação de Polícia, bem como houve um hiato, desde o ano de 1993 até o ano de 

2008, na realização de concursos públicos para este cargo. 

Deste modo, a Polícia do Senado apresenta um caráter dual: ao mesmo tempo é uma 

organização relativamente longeva, porém com características diferentes da organização policial 

que atualmente representa. Assim pode-se dizer que tal organismo vive um período interessante 

para ser investigado por meio da teoria institucional, um período de transição entre duas formas de 

organização essencialmente díspares.  

Análises e pesquisas subsequentes são encorajadas, com o fito de traçar um panorama mais 

abrangente acerca das Polícias do Legislativo, por meio do estudo comparativo de instituições 

similares no mundo, tais quais a U.S Capitol Police e a Bundestag Polizei alemã, servindo assim 

como benchmark da atual situação destes organismos policiais nacionais, delineando perspectivas 

de avanço futuro. 

 

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA  

 Ao longo do presente trabalho buscar-se-á responder a seguinte pergunta problema: de que 

forma tem ocorrido o processo de institucionalização da Polícia do Senado Federal? Salienta-se 

que a institucionalização é dividida, segundo Tolbert e Zucker (2010) em três estágios: 

habitualização, objetificação e sedimentação. 

 

1.2. OBJETIVOS  

O presente estudo tem por objetivo geral analisar o processo de institucionalização da 

Polícia do Senado Federal. 

Para a consecução do objetivo geral será necessária a realização do primeiro objetivo 

específico: situar a Polícia do Senado em seu arcabouço jurídico e organizacional, explicitando os 

atos normativos que a regem, bem como expor o cenário descritivo de suas atividades. 

O segundo objetivo específico visa a discorrer acerca de sua evolução histórica, com vistas 

a elucidar seu processo de formação e transformações ao longo do tempo. 
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Já como terceiro objetivo específico tem-se indicar como a Polícia do Senado se situa em 

seu processo de institucionalização, conforme a divisão em fases preceituada por Tolbert e Zucker 

(2010). 

 

1.3. JUSTIFICATIVA  

Analisar o processo de institucionalização vivenciado pela Polícia do Senado tem o condão 

de fornecer dados empíricos relevantes à melhor compreensão desta organização, bem como tornar 

possível a proposição de melhorias e um entendimento geral de sua evolução.  

Delimitar o lócus atual de desenvolvimento institucional da Polícia do Senado tem como 

utilidade vislumbrar ao mesmo tempo os avanços já alcançados, como também a distância a ser 

percorrida até que o processo de institucionalização possa se dar por completo. Desta maneira, é 

possível que o presente trabalho possa servir como mais um insumo para a aplicação de 

reformulações administrativas e melhorias na organização e dinâmica do trabalho realizado no 

âmbito da Polícia do Senado. 

Também, tendo em vista que uma parte do método do presente estudo abrangerá pesquisas 

históricas e documentais, a própria atividade de organização e apresentação ordenada desses dados, 

por vezes encontrados de maneira esparsa, já se consubstancia em relevante esforço, fornecendo 

como resultado um panorama histórico da Polícia do Senado de valia a pesquisas posteriores. Do 

mesmo modo, a presente pesquisa será mais uma aplicação da teoria institucionalista a um objeto 

inédito, com características diferentes das demais instituições policiais da organização 

administrativa nacional. 

A este pesquisador chamou a atenção o desconhecimento acerca deste objeto de estudo, 

tanto pela sociedade em geral, pelos demais servidores do Senado Federal, e até pelos próprios 

policiais. Há certa atmosfera de dúvida quanto às origens, caminhos, finalidades e relevância da 

Polícia do Senado e, aclarar tais questionamentos foi a motivação pessoal do pesquisador na 

execução do presente trabalho. 

Entende-se que a Polícia do Senado é uma organização que fornece elementos interessantes 

à realização de um estudo baseado na teoria institucionalista, devido ao fato de que, apesar de ter 

previsão constitucional desde 1824, bem como existir com outra denominação, funcionando como 

um Departamento de Segurança já há décadas, a partir do ano de 2002 passou a receber a 
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denominação atual, bem como passou por um extenso período (de 1993 a 2008) sem realizar 

concursos públicos. 

Ou seja, a Polícia do Senado encontra-se em um momento-chave, que se constitui em sua 

ressignificação. 

 

1.4. HIPÓTESES  

Levanta-se a hipótese de que a Polícia do Senado encontra-se em um estágio de pré-

institucionalização, correspondente à fase de habitualização, conforme postulada pela teoria 

institucionalista. 

Tal hipótese encontra respaldo em parte no trabalho de Souza (2013), que, ao entrevistar 

Policiais Legislativos, deparou-se com relatos de “interferência política, desaforos e agressões 

provenientes do público, dos sentimentos de discriminação, desvalorização e sobrecarga” 

(SOUZA, 2013, p. 16), bem como afirmações que indicam alto teor de percepção negativa, tais 

como: 

 

(...) um grande motivo de tristeza para quem desenvolve o trabalho, a impressão 

que dá é que você é um servidor de segunda categoria e que você não tem intenção 

de agregar valores aqui com o seu trabalho, sabe, então isso é muito triste para a 

gente que trabalha. (SOUZA, 2013, p. 25) 

 

 

A mesma autora também destaca a fala dos policiais acerca da “falta de reconhecimento, 

sobretudo por parte da hierarquia administrativa de servidores/as externos/as ao Departamento de 

Polícia que parecem não compreender a importância do trabalho da Polícia Legislativa”. (SOUZA, 

2013, p. 32) 

O trabalho de Souza (2013) indica que elementos necessários à institucionalização de uma 

organização, tais como legitimação e reconhecimento social ainda não são percebidos nas Polícias 

Legislativas. 

A confirmação da hipótese anteriormente elencada apontaria para uma necessidade de 

discussão acerca do papel institucional da Polícia do Senado, bem como para possíveis ações de 

esclarecimento de suas atribuições, provendo maior transparência a suas atividades, em 

consonância com a Lei de Acesso à Informação. (BRASIL, 2011) 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 . INSTITUCIONALISMO SOCIOLÓGICO 

2.1.1. BREVE HISTÓRIA DA TEORIA INSTITUCIONAL 

A Teoria Institucional pode ter suas origens identificadas em algumas das formulações 

teóricas do final do século XIX, no ambiente de debates acerca do método científico, ocorrido 

principalmente na Alemanha. (CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 1999) Pode-se identificar como 

antecedentes da perspectiva institucional, conceitos de autores tais quais Thorstein Veblen, John 

Commons e Westley Mitchel, e sociólogos como Emile Durkheim e Max Weber. Tais 

contribuições são identificáveis em autores institucionalistas contemporâneos em elementos tais 

quais a ênfase na mudança e valorização da investigação empírica. (CARVALHO; VIEIRA; 

LOPES, 1999) 

O estudo das organizações é relativamente recente. Tolbert e Zucker (2010) apontam a 

década de 1940 como sendo o marco inicial da preocupação da Sociologia com o estudo estrito das 

organizações, reconhecidas como fenômeno social distinto. Antes disso, organizações tinham papel 

secundário, sendo abordadas de passagem em vista da explicação de outros fenômenos sociais 

gerais, tais quais desigualdade, desvio social, relações comunitárias etc. As organizações apenas 

foram consideradas como atores sociais ativos, independentes e autônomos a partir do estudo de 

Merton (1968). 

Deste modo, a partir da década de 1960, as organizações passaram a ser estudadas inclusive 

por meio de uma perspectiva baseada na teoria institucional, levando-se assim em conta os aspectos 

simbólicos e de construção social presentes no cotidiano organizacional. O início das discussões 

da perspectiva institucional, na vertente sociológica, é marcado pelos trabalhos de Philip Selznick, 

apontado como o precursor da perspectiva institucional. (CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 1999) 

Selznick (1957), ao contrário de autores que o antecederam, reconheceu que as 

organizações funcionam não apenas baseadas em sua estrutura e seus papéis formais, mas, em 

grande parte esse funcionamento se dá com base na dinâmica de seu sistema de valores. Para este 

autor, há diferenças entre organização e instituição. Uma organização torna-se uma instituição a 

partir da infusão de valor que recebe, constituindo-se de valores que a distinguem das demais, 

recebendo assim um caráter único, individual. 
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Autores como DiMaggio e Powell (1991) separam o institucionalismo sociológico em duas 

fases: o “velho institucionalismo”, representado pelas ideias de Selznick (1957) e o “novo 

institucionalismo”, que representa o pensamento de autores mais contemporâneos. Porém o próprio 

Selznick (1996) em obra bastante posterior, se pronuncia a respeito desta distinção, afirmando que 

de fato o novo institucionalismo acrescentou novas ideias e conceitos às suas elaborações 

anteriores, porém haveria muitas continuidades. Sendo assim, não haveria tanto sentido em 

estabelecer essa polarização entre velho e novo. 

 

2.1.2. AS TRÊS CORRENTES DO INSTITUCIONALISMO 

 O enfoque institucional se desenvolveu em três correntes distintas, apesar de que 

interconectadas, quais sejam: corrente econômica, política e sociológica. 

 A vertente econômica dos estudos institucionalistas se caracteriza por pôr em situação de 

destaque aspectos normalmente negligenciados, ou encarados como de importância não central na 

teoria econômica clássica, quais sejam as empresas, os mercados e as relações contratuais. Desta 

feita, é possível afirmar que a inserção do processo econômico como construção social, 

influenciada por forças históricas e culturais, é a essência da orientação econômica da teoria 

institucionalista. (CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 1999) 

 Já a vertente política da teoria institucional inicialmente se relacionou fortemente com o 

direito constitucional, dando enfoque destacado aos aspectos legais e à estruturação administrativa 

de setores e estruturas governamentais. (CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 1999) 

 De outro modo, a orientação política da perspectiva institucional, em seus trabalhos mais 

recentes concentra o interesse em questões tais como a autonomia relativa das instituições políticas 

em relação à sociedade; a complexidade dos sistemas políticos existentes e o papel central exercido 

pela representação e o simbolismo no universo político. 

 

Para os institucionalistas, a modernidade na sociedade burocrática é responsável 

pela transformação paulatina das instituições sociais, políticas e econômicas. 

Ditas instituições cresceram, adquiriram uma considerável parcela de poder, 

tornaram-se mais complexas e eficazes. Esse crescente protagonismo das 
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instituições está na origem do interesse da perspectiva institucional na ciência 

política. (CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 1999, p.4) 

 

 

 A perspectiva política da teoria institucional torna clara a relevância da questão cultural, 

por meio de um destaque dado ao campo do simbólico na arena política, bem como o 

desenvolvimento da ideia de uma relativa independência das instituições políticas frente às 

iniciativas e desejos individuais dos agentes políticos. (CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 1999) 

 Por fim, os estudos institucionalistas contemporâneos também se agrupam em uma terceira 

vertente, denominada institucionalismo sociológico, vertente esta que irá embasar o 

desenvolvimento da presente pesquisa. 

Pode-se citar como antecedentes históricos do institucionalismo sociológico Durkheim, 

com suas contribuições acerca do caráter variável das bases da ordem social, bem como o papel de 

destaque dado aos sistemas simbólico, de conhecimento, de crença e a autoridade moral, 

reconhecidos pelo autor como instituições. (SCOTT, 1995) 

Também Weber, apesar de não ter usado diretamente o termo instituição deu sua 

contribuição ao institucionalismo sociológico ao aprofundar seus estudos na compreensão da 

influência das normas culturais e no caráter histórico das estruturas econômicas e sociais. 

(CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 1999) Berger e Luckman (1976), em seu livro “A Construção 

Social da Realidade” também fornecem vastos insumos a esta vertente, principalmente em relação 

à estruturação da sociologia do conhecimento, fundada na construção social da realidade, conceito 

fundamental ao institucionalismo sociológico. 

Desta forma, o foco mais amplo em aspectos socialmente construídos da realidade e das 

instituições, das normas culturais, dos códigos de condutas profissionais e morais é o que 

essencialmente caracteriza esta vertente do institucionalismo. 

 

2.1.3. O CONCEITO DE INSTITUIÇÃO 
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Organizações surgem, transformam-se e extinguem-se no contexto da busca coletiva para 

a solução de problemas e realização de objetivos que não seriam possíveis, ou necessitariam de 

esforços maiores para serem realizados de forma individual.  

Maximiano (1992, p.56) define organização como sendo: 

 

(...) uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar 

propósitos coletivos. Por meio de uma organização torna-se possível perseguir e 

alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa. Uma grande empresa 

ou uma pequena oficina, um laboratório ou o corpo de bombeiros, um hospital ou 

uma escola são todos exemplos de organizações. 

 

Coelho (2004) afirma que o objetivo da existência e o condicionante para o surgimento das 

organizações é o atendimento das necessidades humanas, o que se realiza por meio do fornecimento 

de bens e serviços que só seriam possíveis por meio de uma estrutura coletiva, representada pelas 

organizações. Para Meyer e Rowan (1977), organizações formais são entendidas como sendo 

sistemas de atividades coordenadas e controladas que surgem quando alguma forma de trabalho 

requer redes complexas de relações técnicas e trocas. 

Ao longo da evolução das organizações, pode ocorrer o processo de sua legitimação social, 

sendo por fim incorporada ao tecido simbólico da sociedade, alcançado um status diferenciado e 

sendo assim considerada como uma instituição. 

 

A institucionalização é definida por Selznick como o processo pelo qual uma 

organização desenvolve uma estrutura, de caráter distintivo ou, para usar outro de 

seus textos, quando a organização recebe uma ‘infusão de valor’ (VIEIRA e 

CARVALHO, 2003, p. 30) 

 

Desta feita, “(...) dizer que um segmento da vida humana foi institucionalizado, então, 

equivale a dizer que foi submetido ao controle social”. (BERGER, LUCKMAN, 1976, p. 55) 

Destaca-se sendo assim o aspecto coletivo, de construção social do fenômeno institucionalizante. 
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“Uma estrutura que se tornou institucionalizada é a que é considerada, pelos membros de 

um grupo social, como eficaz e necessária; ela serve, pois, como uma importante força causal de 

padrões estáveis de comportamento”. (BERGER E LUCKMAN, 1967). Sendo assim, da estrutura 

institucionalizada emanam padrões de ação e comportamento esperados, reconhecidos como 

legítimos e adequados a determinada realidade. 

Organizações evoluem para instituições por meio de uma infusão de valor, ou seja, de um 

caráter distintivo socialmente reconhecido. Deste modo as organizações não são mais reconhecidas 

como meros instrumentos, mas sim como organismos sociais que possuem uma identidade única, 

servindo-se inclusive como geradores de normas e padrões de comportamento coletivamente 

aceitos. (BERGER, LUCKMAN, 1976) 

Berger e Luckman (1976) destacam que para se entender um segmento da vida humana 

como institucionalizado é necessário que este mesmo segmento tenha sido submetido ao controle 

social, adquirindo desta forma um caráter simbólico de construção coletiva. Também concebem 

uma instituição como uma tipificação recíproca de ações habituais por diferentes tipos de atores. 

Desta forma determinados grupos entendem que tais ações devem ser realizadas por tais sujeitos 

de determinada maneira, e essa construção recíproca se dá para os mais diversos setores da 

sociedade. 

Vale salientar que a própria instituição também tipifica os atores e ações individuais, desta 

maneira a sociedade é dividida em comportamentos esperados, agrupados em classes 

institucionalizadas de ação. (BERGER, LUCKMAN, 1976) 

 

2.1.4. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONALIZADA  

De maneira simplista e até óbvia, pode-se afirmar que organizações institucionalizadas são 

aquelas que completaram seu processo de institucionalização, composto, como será visto adiante 

pelas etapas de habitualização, objetificação e sedimentação (TOLBERT, ZUCKER, 2010). Deste 

modo, uma organização completamente institucionalizada é aquela que se encontra sedimentada 

no seio social. 
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Selznick (1957) traça diferenças entre organização e instituição. Para este autor, 

organizações podem se tornar instituições por meio do recebimento de uma infusão de valor, que 

a tornaria distinta, única, assumindo assim um caráter especial. 

Meyer e Rowan (1977) apontam algumas características comuns às organizações 

institucionalizadas. Tais estruturas apresentam predomínio da dimensão simbólica em relação à 

técnica em sua dinâmica de existência, bem como há nestes entes uma clara separação entre a 

estrutura formal e as atividades desenvolvidas. Tais organizações institucionalizadas buscam a 

legitimação social para sua sobrevivência mais por meio de mitos e símbolos do que pelos 

resultados efetivamente alcançados. 

 

2.1.5. PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 

De acordo com Meyer e Rowan (1977), a institucionalização envolve o mecanismo por 

meio do qual processos sociais, obrigações e realidades desenvolvem um status de regra no 

pensamento e ação sociais. Os autores citam o exemplo do status social do médico como uma regra 

altamente institucionalizada, composta por competências técnicas para curar doenças, bem como 

por um papel social composto de comportamentos, relacionamentos e expectativas específicas. 

Também citam como exemplo uma placa de não fumar, podendo ser considerada por si mesma 

uma instituição, com implicações legais e sociais bem definidas. 

A teoria institucionalista busca, utilizando-se de construtos advindos de disciplinas como 

ciência política, sociologia e economia, compreender o processo de institucionalização de 

organizações e demais elementos da realidade objetiva (MACHADO-DA-SILVA, GONÇALVES, 

2010). Para tanto procura tratar dos processos de reconhecimento e legitimação de padrões de 

atividades, dando ensejo à formação de estruturas estáveis, reconhecidas por um grupo social como 

válidas. Berger e Luckman (1976) afirmam que: 

 

A realidade social da vida cotidiana é, portanto apreendida num contínuo de 

tipificações, que vão se tornando progressivamente anônimas à medida que se 

distanciam do ‘aqui e agora’, da situação face a face. (BERGER; LUCKMAN, 

p. 1976, p. 52) 
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A tese central da teoria institucionalista é a de que as instituições são determinantes na 

estruturação do mundo social, ditando as “regras do jogo” da vida em sociedade. Segundo Meyer 

e Rowan (1977), regras institucionais funcionam como mitos os quais as organizações incorporam, 

obtendo assim legitimação, recursos, estabilidade e maior possibilidade de sobrevivência.  

North (1993) ressalta que as regras que disciplinam a formação e existência das instituições 

podem ser formalizadas, contida em regulamentos, leis e demais documentos positivados ou serem 

regras informais, baseadas em valores, códigos de conduta, moral etc. As instituições assim seriam 

limitações, regras criadas pelo homem que dão forma a suas interações. As regras 

institucionalizadas são classificações construídas socialmente como tipificações ou interpretações 

recíprocas. Estas regras podem ser tomadas como corretas naturalmente ou então legitimadas pela 

lei ou opinião pública. (MEYER, ROWAN, 1977) 

Meyer e Rowan (1977) apontam que organizações dirigem-se objetivando a incorporação 

de procedimentos e práticas delimitados e definidos por meio de conceitos racionalizados, advindo 

de processos de institucionalização de trabalho organizacional. 

 

A perspectiva institucional pode ser tipificada como uma abordagem simbólico-

interpretativa da realidade organizacional, apresentando uma posição 

epistemológica predominantemente subjetivista, em que é salientada a construção 

social da realidade organizacional. (VIEIRA e CARVALHO, 2003, p. 30) 

 

Machado-da-Silva e Gonçalves (2010) apontam que a Teoria Institucional não restringe sua 

gama de utilizações às análises organizacionais: 

 

O que, usualmente, coloca-se sob título de Teoria Institucional constitui o 

resultado da convergência de influências de corpos teóricos originários 

principalmente da ciência política, da sociologia e da economia, que buscam 

incorporar em suas proposições a ideia de instituições e de padrões de 

comportamento, de normas e de valores, de crenças e de pressupostos, nos quais 

encontram-se imersos indivíduos, grupos e organizações. (MACHADO-DA-

SILVA, GONÇALVES, 2010, p. 218). 
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Vieira e Carvalho (2003) ressaltam que o processo de institucionalização é ao mesmo tempo 

estruturado e estruturante. Tal afirmação havia sido feita por Berger e Luckman (1976) quando 

postulam ser a institucionalização um “processo estruturado e ao mesmo tempo estruturante, que 

não é necessariamente racional e objetivo, mas fruto de interpretações e subjetividades” (BERGER, 

LUCKMAN, 1976, p. 13). 

Estes mesmos autores ora destacam o aspecto estruturante das instituições, ao ressaltarem 

seu impacto na formação do indivíduo: “Desde o momento do nascimento, o desenvolvimento 

orgânico do homem, e na verdade uma grande parte de seu ser biológico enquanto tal está 

submetido a uma contínua interferência socialmente determinada” (idem, p. 71) e ora destacam o 

aspecto estruturado, entendido nesse contexto como criado pelos indivíduos em sua ação coletiva: 

“Embora seja possível dizer que o homem tem uma natureza, é mais significativo dizer que o 

homem constrói sua própria natureza, ou, mais simplesmente, que o homem se produz a si mesmo” 

(idem, p. 72) 

Tal reflexão merece ser destacada tendo em vista que as instituições são construídas, 

moldadas e adaptadas pelos indivíduos ao mesmo tempo em que os próprios indivíduos se 

desenvolvem, se tornam humanos em um ambiente formado por instituições. “Desde o momento 

do nascimento, o desenvolvimento orgânico do homem, e na verdade uma grande parte de seu ser 

biológico enquanto tal, está submetido a uma contínua interferência socialmente determinada”. 

(BERGER, LUCKMAN, 1976p. 71) 

“Na dialética entre a natureza e o mundo socialmente construído, o organismo humano se 

transforma. Nesta mesma dialética o homem produz a realidade e com isso se produz a si mesmo”. 

(idem, p. 241) 

A longevidade das organizações também é um fator relevante a ser levado em conta em seu 

processo de institucionalização, tendo em vista que a consistência do comportamento 

organizacional e seu reconhecimento social se solidificam ao longo do tempo. Por outro lado, 

apesar da necessária consistência do fazer institucional para seu reconhecimento pela sociedade, as 

instituições também se encontram em constante evolução, o que de certa forma apresenta-se como 

uma dicotomia, um desafio à dinâmica institucionalizante.  
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Para ilustrar o raciocínio do parágrafo anterior, são trazidas citações de Berger e Luckman 

(1976), quando ressaltam a “tendência inerente da institucionalização à inércia” (p. 159), bem como 

que “quanto mais a conduta é institucionalizada mais se torna predizível e controlada” (p. 89).  

Tolbert e Zucker (2010) destacam que apesar da crescente utilização da teoria 

institucionalista na pesquisa acadêmica, como ferramenta para explicação de variados fenômenos 

organizacionais, é notória a ausência de consenso e de condutas metodológicas consagradas. Desta 

maneira, o delineamento metodológico e a escolha de variáveis acabam ficando por conta de cada 

autor, que muita vez inova neste aspecto. 

Tolbert e Zucker (2010) comentam, acerca da obra de Berger e Luckman (1976) que, na 

definição destes autores, ações habituais surgem em decorrência de comportamentos adotados por 

um determinado grupo como padrões para a resolução de questões e problemas recorrentes. Deste 

modo, pode-se afirmar que essa habituação fornece soluções de “pronto-emprego” aos membros 

de determinado grupo - “A formação do hábito acarreta o importante ganho psicológico de fazer 

estreitarem-se as opções” (BERGER e LUCKMAN p. 78) -, quando confrontados com um 

problema previamente identificado e solucionado. Vale aqui salientar o seguinte pensamento: 

“Toda atividade humana está sujeita ao hábito”. (BERGER e LUCKMAN, 1976, p. 77) 

 Por meio desses comportamentos habituais surgem as tipificações, que envolvem “o 

desenvolvimento recíproco de definições compartilhadas ou significados que estão ligados a estes 

comportamentos tornados habituais”. (TOLBERT, ZUCKER, 2010, p. 202) 

Já as tipificações acarretam categorizações dos indivíduos aos quais se associam. Deste 

modo, ocorre uma generalização dos significados atribuídos à uma ação habitual, 

desindividualizando, deste modo, a conduta pessoal e enquadrando determinados padrões de ação 

em categorias gerais. É desse processo que surge a institucionalização. “A institucionalização 

ocorre sempre que há uma tipificação recíproca de ações habituais por tipos de atores”. (BERGER 

e ZUCKMAN, p. 79) 

Cabe destacar também um elemento presente nos textos de diversos autores (MEYER, 

ROWAN, 1977; TOLBERT, ZUCKER, 2010; BERGER, LUCKMAN, 1976) que diz respeito ao 

fato de por vezes a institucionalização ser mais importante para a manutenção da existência de 

determinada organização do que os próprios resultados que esta mesma instituição produz. 
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As organizações são levadas a incorporar as práticas e procedimentos definidos 

por conceitos racionalizados de trabalho organizacional prevalecentes e 

institucionalizados na sociedade. Organizações que fazem isto aumentam sua 

legitimidade e suas perspectivas de sobrevivência, independentemente da eficácia 

imediata das práticas e procedimentos adquiridos. (MEYER, ROWAN, 1977, p. 

340) 

 

 Neste mesmo diapasão: 

 

Assim, o sucesso organizacional depende de fatores que vão além da eficiência na 

coordenação e controle da atividade de produção. Independentemente de sua 

eficiência produtiva, organizações inseridas em ambientes institucionais 

altamente elaborados legitimam-se e ganham os recursos necessários a sua 

sobrevivência se conseguirem tornar-se isomórficas nos ambientes. (MEYER, 

ROWAN, 1977, p. 352) 

 

 

Desta feita, evidencia-se a noção de que organizações podem sobreviver a despeito de seu 

baixo desempenho, implicando assim a existência e permanência de organizações em “constante 

fracasso” (Meyer e Zucker, 1989 citados em TOLBERT, ZUCKER, 2010). Sendo assim, cabe 

destacar a seguinte afirmação: “As pessoas fazem certas coisas não porque dão resultado, mas 

porque são certas”. (BERGER, LUCKMAN, 1976, p. 159) 

Nesse mesmo contexto, visando a destacar que o aspecto simbólico é mais importante que 

os resultados entregues pela organização, ao menos para sua manutenção no mundo social, Vieira 

e Carvalho (2003), afirmam que: 

 

(...) para os adeptos da abordagem institucional as organizações funcionam 

mediante a incorporação de orientações previamente definidas e racionalizadas na 

sociedade, que contribuem para a legitimação das suas atividades e para a sua 

sobrevivência, independente da eficiência e da demanda da sua produção. (p. 52) 
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 Meyer e Rowan (1977) também apontam como um dos argumentos centrais em seu estudo 

que a estrutura formal de várias organizações da sociedade pós-industrial reflete os mais mitos de 

seus ambientes institucionais do que as suas próprias demandas de atividades. 

 

2.2 . CAMPO ORGANIZACIONAL E ISOMORFISMO 

Em relação a este conceito de ambientes institucionais, cabe elaborar acerca do conceito de 

isomorfismo: “O fenômeno pelo qual as organizações são estruturadas a fim de se adequarem aos 

requisitos ambientais é explicado por práticas isomórficas” (VIEIRA, CARVALHO, 2003, p. 14)  

Meyer e Rowan (1977) oferecem contribuição acerta do entendimento do fenômeno do 

isomorfismo, que diz respeito à capacidade de organizações tomarem emprestado características 

de outras com as quais guardem semelhanças de propósitos, quando afirmam que “conforme regras 

institucionais racionalizadas que emergem em determinadas áreas de atividade laboral, 

organizações formais se formam e se fundem ao incorporar tais regras com elementos estruturais”. 

(MEYER. ROWAN, 1977, p. 345) 

Desta forma, pode-se dizer que organizações se estruturam em decorrência de insumos 

advindos do ambiente, tendendo a se tornar isomórficas. Meyer e Rowan (1977) apontam duas 

explicações para este fenômeno: a primeira postula que organizações buscam a semelhança devido 

a questões técnicas e de trocas entre elas, o que gera interdependência; já a segunda explicação 

para o paralelismo interorganziacional diz respeito ao fato de que organizações refletem a realidade 

construída socialmente.  

Ou seja, diferentes organizações que surgem na mesma realidade social estão 

inevitavelmente imersas em um meio permeado de regras e mitos institucionais similares, logo é 

de se esperar que este fato traga consequências na sua constituição, resultando assim por terem 

características semelhantes entre elas, em resposta ao meio social. 

O conceito de campo organizacional também se relaciona com o isomorfismo. Vieira e 

Carvalho (2003), afirmam que “O campo organizacional pode ser definido, enfim, a partir de um 

problema compartilhado por uma rede de organizações que interagem” (p. 17). Deste modo, 
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organizações diversas passam a interagir em busca de um objetivo comum, constituindo assim um 

campo organizacional. 

 

Em seu estágio inicial, um campo organizacional é composto de organizações 

isoladas e especializadas, que não se reconhecem num campo e que não 

compartilham valores. Com o passar do tempo o campo vai se estruturando e as 

organizações reconhecem a importância uma das outras, estreitando 

relacionamentos, aumentando a interação e convergindo para compartilhamento 

de valores. (VIEIRA, CARVALHO, 2003, p. 19) 

 

 

 A adesão a um campo organizacional pode trazer como consequência a menor 

permeabilidade ao ambiente externo, bem como dificuldade de mudança e adaptação da estrutura 

interna. (VIEIRA, CARVALHO, 2003) 

 

2.3 . FASES DO PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 

Tolbert e Zucker (2010), após realizarem uma breve revisão da evolução histórica da teoria 

institucional afirmam que “A institucionalização é quase sempre tratada como um estado 

qualitativo: ou as estruturas são institucionalizadas ou não o são”. (TOLBERT, ZUCKER, 2010, 

p. 194) Baseados em estudos anteriores, propõem uma subdivisão do processo de 

institucionalização em três fases distintas e encadeadas, quais sejam: habitualização, objetificação 

e sedimentação. Tais autores argumentam que a subdivisão do processo de institucionalização em 

fases ordenadas é importante para o fomento de pesquisas e para criar um maior rigor 

metodológico.  Sendo assim, pode-se afirmar que a institucionalização não consiste em um dueto 

de ser ou não ser, e sim uma questão de grau. (OWEN-SMITH, 2011) 
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Figura 1 - Processo de Institucionalização. 

Fonte: Adaptado de Tolbert, Zucker (2010, p. 205). 

 

A primeira etapa, habitualização diz respeito aos processos envolvidos no 

“desenvolvimento de comportamentos padronizados para a solução de problemas e a associação 

de tais comportamentos a estímulos particulares”. (TOLBERT, ZUCKER, 2010, p. 203) Partindo-

se para o ambiente organizacional, o processo de habitualização caracteriza-se pela criação de um 

repertório de ações e de arranjos estruturais em resposta a problemas e desafios encontrados nos 

ambientes interno e externo à organização, bem como na positivação de tais atividades, por meio 

de normas, manuais de procedimentos dentre outros. Deste modo, pode-se concluir que o processo 

de habitualização relaciona-se à fase de formação da organização, por meio da criação (espontânea 

ou não), de seu repertório de ações e atividades, bem como pela formulação de seu arranjo 

estrutural. Organizações que se encontram nesta fase podem ser classificadas como estando em um 

estágio de pré-institucionalização. 

Tolbert e Zucker (2010) ressaltam que por meio da análise e comparação de organogramas 

pode-se identificar organizações nesta fase do processo de institucionalização. Estes autores 

destacam a presença de “um leque de órgãos e políticas idiossincráticos a um conjunto ou 
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subconjunto limitado das organizações” (p. 204), bem como que as estruturas formalizadas durante 

esta fase tendem a ser de curta duração, apresentando frequentes rearranjos e alterações. 

A próxima fase do processo de institucionalização, denominada objetificação, caracteriza-

se essencialmente pelo consenso interno relativo à estrutura organizacional. Após atingir este nível 

de aceitação coletiva, a estrutura será difundida interna e externamente à organização, o que 

acarretará maior estabilidade estrutural. 

A estrutura adotada por vezes se dá em decorrência do monitoramento de organizações 

similares, buscando-se soluções já existentes para os problemas encontrados, reduzindo-se desta 

maneira os custos de se reinventar o que já existe (TOLBERT, ZUCKER, 2010).  

 O processo de objetificação e, consequentemente a difusão da estrutura organizacional 

consolidada pode ocorrer em grande parte devido à atuação dos champions, indivíduos ou grupos 

de indivíduos particularmente engajados e com interesse na questão estrutural, que representam 

uma liderança incansável pela solidificação de um projeto. Organizações que se objetificaram e 

encontram-se amplamente disseminadas no meio social estão posicionadas no estágio de semi-

institucionalização. Organizações que se encontram nesta fase têm, geralmente uma história de 

vida curta e, apesar de já terem obtido relativa aceitação normativa, seus formadores ainda são 

conscientes de sua incipiência, monitorando constantemente a adequação de sua estrutura e os 

resultados obtidos. (TOLBERT, ZUCKER, 2010) 

 A institucionalização é considerada como completa quando ocorre o fenômeno da 

sedimentação. Esta fase pressupõe a continuidade histórica de uma determinada estrutura 

organizacional, bem como a sua sobrevivência por uma série de gerações de membros. Vale 

salientar também a necessidade de existência das estruturas por um período relativamente longo de 

tempo para que se dê a sedimentação e, consequentemente a institucionalização, por completo. 

“Assim, a total institucionalização da estrutura depende, provavelmente, dos efeitos conjuntos de: 

uma relativa baixa resistência de grupos de oposição; promoção e apoio cultural continuado por 

grupos de defensores; correlação positiva com resultados desejados” (TOLBERT, ZUCKER, 2010, 

p. 208) 

 Destaca-se que, mesmo após a completa institucionalização de uma estrutura socialmente 

construída, movimentos de modificação, inclusive radicais, ainda são possíveis. A reversão do 
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processo de institucionalização, ou seja, a desinstitucionalização requer uma drástica alteração 

ambiental, que dará ensejo a determinado grupo que se opõe à estrutura hegemônica explorar suas 

fraquezas. (TOLBERT, ZUCKER, 2010) 

  

3. METODOLOGIA 

3.1. MÉTODO DE PESQUISA 

Tolbert e Zucker (2010) apontam a necessidade de desenvolvimento de medidas para o 

avanço dos estudos organizacionais com base na teoria institucional. Trazem como exemplos de 

instrumentos a utilização de surveys ou ainda de questionários que abranjam atributos relacionados 

ao grau de institucionalização.  

Os autores também salientam a controvérsia presente na criação de indicadores fidedignos 

que busquem apontar com certa precisão o nível de institucionalização de determinada estrutura, 

destacando porém tal dificuldade não se restringiria aos estudos institucionais. Principalmente nas 

ciências humanas, a busca pela operacionalização de construtos complexos e abstratos é uma 

constante na vida dos pesquisadores. Para a solução deste conflito, se sugere a adoção de medidas 

psicométricas padronizadas. (TOLBERT, ZUCKER, 2010) 

A análise dos dados históricos também é apontada como uma forma de lidar com os 

problemas advindos da pesquisa institucional, bem como é de bastante valia o uso da análise do 

conteúdo na execução da pesquisa documental. (TOLBERT, ZUCKER, 2010) 

A presente pesquisa foi levada a cabo por meio de uma abordagem mista, em parte 

quantitativa e em parte qualitativa.  

Merriam (2002), afirma ser objetivo das pesquisas qualitativas essencialmente a 

compreensão de fenômenos, processos, visões de mundo e perspectivas das pessoas envolvidas. 

Sendo assim, tal metodologia não se ocupa em medições de eventos ou utilização de procedimentos 

estatísticos na ocasião da análise de dados. 

Godoy (1995) também destaca o foco amplo das pesquisas qualitativas, partindo de 

questões e interesses abrangentes, que vão se delineando inclusive ao longo do processo de 

pesquisa, deste modo sendo um esforço mutável e em constante evolução. 
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O objetivo geral da presente pesquisa é analisar o processo de institucionalização da Polícia 

do Senado Federal. Para tanto, elencou-se três objetivos específicos, cada qual com suas estratégias 

metodológicas particulares, que serão explicitadas a seguir.  

O primeiro objetivo específico, qual seja situar a Polícia do Senado em ser arcabouço 

jurídico e organizacional foi levado a cabo por meio de uma estratégia de pesquisa qualitativa, 

utilizando-se da pesquisa bibliográfica e documental. 

A pesquisa bibliográfica se deu com vistas a fornecer um panorama da produção sobre os 

organismos policiais do Poder Legislativo no Brasil. Segundo Ferreira (2002), tais estudos são 

definidos como tendo caráter bibliográfico e tendo como objetivos comuns o desafio de mapear e 

discutir a atual situação da produção acadêmica de certa temática, consolidando os estudos e 

pesquisas, oferecendo assim um panorama geral do tema. 

Em adição à pesquisa bibliográfica, foi utilizada a pesquisa documental, com vistas à 

descrição o mais precisa possível do objeto de pesquisa em sua apresentação atual. 

Em relação ao segundo objetivo específico, qual seja discorrer acerca da evolução histórica 

da Polícia do Senado, o instrumental utilizado também foi advindo da perspectiva qualitativa, 

baseado em pesquisa de documentos históricos, com vistas a estabelecer o caminho de sua evolução 

institucional, bem como em questões da entrevista semiestruturada, que foram elaboradas com o 

fito de sanar as lacunas temporais e temáticas encontradas na análise histórica dos documentos. 

O terceiro objetivo específico consiste em indicar como a Polícia do Senado se situa em seu 

processo de institucionalização, conforme a divisão em fases preceituada por Tolbert e Zucker 

(2010). Para tanto foi utilizada a entrevista semiestruturada com atores-chave, detentores de cargos 

de gestão, em sua maioria presentes quando da criação da Polícia do Senado. Tal entrevista foi 

estruturada com base em indicadores extraídos da teoria de Tolbert e Zucker (2010), que divide o 

processo de institucionalização em três fases, quais sejam: habitualização, objetificação e 

sedimentação.  

Além da entrevista, também foi realizada uma mensuração de caráter quantitativo, com o 

mesmo objetivo, realizada por meio da aplicação de um questionário estruturado, enviado por via 

eletrônica, desta vez com servidores que não possuíam cargos de gestão e que poderiam ter 

ingressado na Polícia do Senado em qualquer período. 
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Cada fase do processo de institucionalização possui características distintivas, que se 

constituíram nos insumos à criação das questões direcionadas da entrevista e do questionário que 

serão detalhados posteriormente, na seção de instrumentos. 

Tais estratégias de investigação encontram-se resumidas no Quadro 1 a seguir. 

 

QUADRO 1: Resumo das estratégias metodológicas em função dos objetivos 

Objetivo 

Geral 

Objetivos Específicos Abordagem Instrumento Amostra 
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a
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Situar a Polícia do 

Senado Federal em seu 

arcabouço jurídico e 

organizacional 

Qualitativa Pesquisa 

bibliográfica e 

documental 

- 

Traçar um panorama da 

evolução histórica da 

Polícia do Senado 

Qualitativa Entrevista 

semiestruturada e 

Pesquisa 

documental 

Servidores da Polícia 

do Senado, 

preferencialmente 

com elevado tempo 

no exercício da 

função. 

Indicar em que fase da 

institucionalização 

encontra-se a Polícia do 

Senado, segundo o 

modelo de Tolbert e 

Zucker (2010) 

Qualitativa 

 e  

Quantitativa 

Entrevista 

semiestruturada 

e 

Questionário 

Servidores da Polícia 

do Senado 

 

 Sendo assim, conforme depreende-se da análise da Figura 2 em seguida, optou-se por seguir 

a recomendação de Tolbert e Zucker (2010), quando afirmam que “qualquer que seja a metodologia 

usada para coletar dados, no entanto, qualquer afirmação plausível a respeito do grau de 

institucionalização de estruturas, provavelmente, residirá numa estratégia envolvendo 

triangulação de fontes e métodos”. (p. 209, grifo do autor) 

 No caso da presente pesquisa, o triângulo metodológico terá, em seu primeiro vértice a 

pesquisa bibliográfica e documental, visando a buscar elementos da evolução histórica da 

instituição, bem como descrever sua situação atual. 
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 O segundo vértice será composto por entrevistas semiestruturadas, como fito de fornecer 

informações detalhadas, narradas pelos atores-participantes no processo de evolução da Polícia do 

Senado, com o objetivo de indicar como está ocorrendo o processo de institucionalização desta 

organização. Optou-se pela utilização da entrevista baseada em roteiro, “caracterizada pela 

preparação desse roteiro e por dar ao entrevistador flexibilidade para ordenar e formular as 

perguntas durante a entrevista”. (GODOI, 2006, p. 304) 

 O terceiro vértice será composto pelo questionário objetivo, que abrangerá um grupo maior 

do que os participantes das entrevistas, e possibilitará a comparação e possível confirmação dos 

resultados obtidos por meio das duas metodologias. 

 

Figura 2 - Ferramentas Metodológicas 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Processo 
Institucional 
da Polícia do 

Senado

Análise 
Documental/ 
Bibliográfica

QuestionárioEntrevistas
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3.2. INSTRUMENTOS E VARIÁVEIS DE PESQUISA 

3.2.1. ESTUDO PILOTO  

Realizou-se, em meados do ano de 2014, estudo-piloto com duas amostras distintas: 

policiais do Senado e participantes do tour do Congresso Nacional. Tal estudo piloto foi estruturado 

com o objetivo de se verificar como os integrantes da Polícia do Senado e como a população em 

geral percebiam alguns elementos desta organização, descritos em detalhe posteriormente. Os 

instrumentos aplicados nesta ocasião constam em seção do apêndice deste trabalho. 

A aplicação do referido questionário com os policiais realizou-se via formulário eletrônico, 

encaminhado por e-mail, composto das seguintes questões: 

1. Qual o nível de importância que você atribui à existência de uma Polícia específica no 

âmbito do Senado Federal? 

2. Qual o nível de importância que você atribui às atividades exercidas atualmente pela 

Polícia do Senado? 

3. Qual o nível de excelência com que você acredita que a Polícia do Senado desempenha 

suas atividades? 

 

A escolha destas variáveis se deu com base no estudo de TOLBERT e ZUCKER (2010), 

tendo em vista os autores apontarem que: 

 

Análises sobre o nível de institucionalização de estruturas contemporâneas 

poderiam utilizar pesquisa tipo survey sobre a percepção da necessidade de 

permanência de determinada estrutura para o funcionamento eficiente da 

organização ou usar questionários sobre atributos relacionados ao grau de 

institucionalização, tais como o grau de certeza subjetiva sobre os julgamentos 

feitos. (TOLBERT, ZUCKER, 2010, p. 209. Grifo do autor.) 

 

Levando-se em conta tal definição: “Uma estrutura que se tornou institucionalizada é a que 

é considerada, pelos membros de um grupo social, como eficaz e necessária; ela serve, pois, como 

uma importante força causal de padrões estáveis de comportamento” (BERGER, LUCKMAN, 
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1967 e ZUCKER, 1977, citados em TOLBERT, ZUCKER, 2010, p. 199), as primeiras duas 

variáveis buscam averiguar a percepção do nível de necessidade de existência da organização, e 

a terceira variável foca-se na avaliação de sua eficácia. 

Todas estas questões foram apresentadas em forma de escalas, variando de 0 a 10. 

Também foi questionado o ano de ingresso do servidor na Polícia do Senado. Demais 

informações demográficas não foram solicitadas, com o objetivo de preservar o anonimato dos 

respondentes. 

Além dos policiais, visitantes que participaram do tour guiado do Congresso Nacional 

foram abordados, tendo recebido questionários divididos em três partes, as duas últimas compostas 

por escalas, variando de 0 a 10. A primeira dizendo respeito a perguntas acerca de dados 

demográficos, tais como gênero, idade, renda e estado de residência, visando à melhor 

caracterização da amostra. Segundo Cozby (2003), fatos e dados demográficos são questões 

factuais que solicitam às pessoas que informem dados sobre si mesmas ou sobre sua situação. 

A segunda parte trazia a seguinte questão: “Você tinha conhecimento da existência das 

Polícias Legislativas Federais antes desta visita?”, com o objetivo de verificar o conhecimento que 

os respondentes tinham acerca da existência da Polícia do Senado. A última parte buscava analisar 

a percepção de importância que os participantes atribuíam à existência de uma Polícia específica 

no âmbito do Legislativo Federal, e trazia a seguinte questão: “Que nível de importância você 

atribui à existência dessas Polícias exclusivas do Poder Legislativo Federal?” 

Ambas as variáveis escolhidas são, segundo a classificação de Cozby (2003), baseadas em 

atitudes ou crenças, focalizando o modo como os indivíduos avaliam e pensam sobre determinados 

assuntos. Apresentam estreita relação com a teoria institucionalista, apresentando-se úteis à 

verificação de se e o quanto a Polícia do Senado Federal é reconhecida pela população, tendo em 

vista que o processo de institucionalização é baseado na legitimação social de determinada 

organização. (VIEIRA, CARVALHO, 2003) 

Foram realizadas análises estatísticas descritivas dos resultados, bem como testes de 

diferenças entre médias e estudos correlacionais com o auxílio do software SPSS 22.0. 
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Analisando-se a amostra de policiais do Senado, constituída por 19 respondentes, 

evidenciou-se que o nível de importância atribuído à existência de uma Polícia específica do 

Senado obteve valor médio de 9,89, aproximando-se do polo superior da escala, desvio-padrão de 

0,45, valor mínimo de 8 e máximo de 10. 

Em relação à distribuição de frequência na seguinte variável, observou-se, conforme consta 

da Figura 3 adiante, que apenas um participante atribuiu o nível 8 e 18 participantes atribuiriam o 

extremo máximo da escala (nível 10) quando respondendo a esta questão. 

 

 

Figura 3 - Distribuição de Frequência da importância atribuída pelos policiais à existência de uma Polícia Legislativa exclusiva 

do Legislativo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação à importância atribuída ao âmbito específico das atividades desempenhadas 

pela Polícia do Senado, obteve-se como média das 19 respostas o valor de 7,68, desvio-padrão de 

2,51, obtendo-se o valor mínimo de 3 e valor máximo de 10. A distribuição de frequências de 

respostas nesta variável se deu da seguinte forma, conforme observa-se na Figura 4 a seguir. 
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Figura 4 - Distribuição de Frequência da importância atribuída pelos policiais às atividades exercidas pela Polícia do Senado. 

Fontes: Elaboração própria 

 

 

Em relação à variável que diz respeito à percepção do nível de excelência com o qual a 

Polícia do Senado desempenha suas atividades, obteve-se o escore médio de 5,73 e desvio-padrão 

de 2,13. O valor mínimo nesta escala foi 3 e o máximo 9. A distribuição de frequência de respostas 

pode ser vista na Figura 5 que se segue: 
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Figura 5 - Distribuição de Frequência do Nível de Excelência com as quais as atividades da Polícia do Senado são executadas, 

segundo os próprios policiais. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Já em relação aos resultados advindos dos questionários aplicados com os participantes do 

tour, destaca-se que quando questionados se já possuíam conhecimento acerca da existência das 

Polícias do Legislativo Federal, 75% dos respondentes (15 indivíduos) responderam que sim, já 

tinham conhecimento da existência de tais organismos antes daquela visita, porém 25% (5 

indivíduos) afirmaram não ter conhecimento prévio sobre a existência da Polícia do Senado e da 

Câmara dos Deputados. 

Analisando-se a última variável questionada aos visitantes, percebe-se, como visto na 

Figura 6 a seguir, que 8 participantes atribuíram o nível máximo na escala de importância atribuída 

à existência das Polícias Legislativas, 5 participantes atribuíram o nível 9, outros 5 o nível 8 e 

apenas 2 o nível 7. Salienta-se que nenhum participante atribuiu nível de importância menor que 

7, bem como o escore médio obtido pelos respondentes em tal variável foi de 8,95, com desvio-

padrão de 1,05. 
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Figura 6 - Importância atribuída à existência das Polícias Legislativas 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Tal experiência, tanto de elaboração, aplicação e análise de resultados advindos do estudo-

piloto foi de grande valia ao pesquisador, fornecendo oportunidade de experenciar a elaboração 

dos instrumentos, coleta de dados, tabulação dos resultados, análises estatísticas advindas dos 

dados colhidos e elaboração de conclusões preliminares. 

 Além da valia pedagógica, a experiência com o referido estudo-piloto também serviu para 

consubstanciar certa mudança de rumos na execução da pesquisa. Decidiu-se por abandonar a ideia 

da investigação dos participantes do tour do Congresso, pois se concluiu que esses indivíduos 

provavelmente se construiriam em uma amostra enviesada, não correspondendo à população 

brasileira em geral. Tais indivíduos procuraram visitar o Congresso, assumindo uma postura ativa 

de busca de informações sobre o Legislativo, se colocando provavelmente de maneira positiva em 

relação a esta instituição e os órgãos que a compõem. 

 Apesar do pequeno número de respondentes, a obtenção de uma avaliação extremamente 

positiva das Polícias Legislativas, bem como um conhecimento prévio por quase toda a amostra 

foi uma informação que poderia vir a apontar para esta não adequada representação da população 

escolhida pela amostra apresentada. 
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 Ao fim do processo, optou-se por restringir as análises deste trabalho aos próprios policiais, 

integrantes da Polícia do Senado, participantes ativos de seu processo de institucionalização. Deste 

modo, o instrumento-piloto aplicado com o grupo de policiais serviu como norteador de alguns 

questionamentos vindouros, bem como os resultados colhidos, fazendo-se a ressalva do diminuto 

número da amostra, foram capazes de indicar algumas tendências e percepções. 

 

3.2.2. ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Após esta parte procurou-se, com base na teoria e na divisão do processo de 

institucionalização em fases, conforme proposta por Tolbert e Zucker (2010), delinear questões 

relativas a cada período deste processo, quais sejam: habitualização, objetificação e sedimentação. 

Em relação à fase de habitualização, foram abordados os seguintes elementos, construídos 

com base na teoria de Tolbert e Zucker (2010), que afirmam que esta fase se caracteriza pela criação 

de padrões de ação, inovação e de surgimento de novos arranjos estruturais.  

 

Quadro 2: Questões da fase de habitualização 

FASE VARIÁVEL ITENS DE VERIFICAÇÃO BASE TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITUALIZAÇÃO 

Inovação O que motivou a mudança da 

condição de Segurança para 

Polícia? 

Como esta situação foi vista pela 

Casa, à época? 

Como esta situação foi vista 

pelos Seguranças, à época? 

 

 

Tolbert e Zucker 

(2010) afirmam que 

esta fase se caracteriza 

pela criação de 

padrões de ação, 

inovação e de 

surgimento de novos 

arranjos estruturais. 

Formulação de 

Procedimentos 

Que problemas ocorreram na 

atuação da Polícia do Senado 

após sua transformação? 

Como foram solucionados? 

Procedimentos e normas ainda 

continuam sendo criados e 
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Relativamente à fase de objetificação, foram explorados os seguintes elementos, levando-

se em consideração a descrição desta fase, realizada por Tolbert e Zucker (2010), que afirmam 

caracterizar-se pelo consenso, monitoramento e pela divulgação da estrutura, devendo os 

participantes se posicionarem de forma similar: 

Quadro 3: Questões da fase de objetificação 

modificados constantemente nos 

dias de hoje? 

Formulação de 

Arranjos 

 

Que problemas ocorreram em 

relação à estrutura da Segurança 

em relação às novas atribuições 

de Polícia? 

Ainda continuam ocorrendo 

problemas em relação à 

estrutura? 

FASE VARIÁVEL ITENS DE VERIFICAÇÃO BASE TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIFICAÇÃO 

Consenso Você acredita que há consenso 

interno acerca da estrutura e 

divisão de atividades da Polícia 

do Senado? 

Costumam haver opiniões 

diferentes e conflitos em relação 

a questões que envolvam a 

natureza, finalidade ou 

organização do trabalho? 

 

 

 

A objetificação 

caracteriza-se pela geração 

de um relativo consenso 

acerca de aspectos 

estruturais da organização, 

monitoramento de 

organizações semelhantes 

e a difusão interna e 

externa da estrutura 

organizacional. 

 (TOLBERT, ZUCKER, 

2010,) 

 

Monitoramento A Polícia do Senado tem a prática 

de buscar orientações, parcerias 

com instituições semelhantes 

visando ao aperfeiçoamento de 

sua estrutura? 

Difusão da 

estrutura 

Outras organizações similares 

buscaram ou buscam orientação 

ou cooperação da Polícia do 

Senado para o aperfeiçoamento 

de sua estrutura? 
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Em relação à fase de sedimentação, foram explorados essencialmente três elementos 

componentes desta etapa, estes baseados na teoria de Tolbert e Zucker (2010), que afirmam, ao 

abordar este estágio que: “assim, a total institucionalização da estrutura depende, provavelmente, 

dos efeitos conjuntos de: uma relativa baixa resistência de grupos de oposição; promoção e 

apoio cultural continuado por grupos de defensores; correlação positiva com resultados 

desejados. (TOLBERT, ZUCKER, 2010, p. 208) 

Quadro 4: Questões da fase de Sedimentação 

FASE VARIÁVEL ITENS DE VERIFICAÇÃO BASE TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDIMENTAÇÃO 

Resistência de 

grupos 

 

 

 

Há grupos que se opõem à 

existência e/ou atuação da 

Polícia do Senado atualmente? 

Qual seria a motivação destes 

grupos opositores? 

Você considera que as ações 

desses grupos opositores têm 

relevância, conseguindo afetar a 

Polícia do Senado? 

 

 

 

 

 

“Assim, a total 

institucionalização da 

estrutura depende, 

provavelmente, dos efeitos 

conjuntos de: uma relativa 

baixa resistência de grupos 

de oposição; promoção e 

apoio cultural continuado 

por grupos de defensores; 

correlação positiva com 

resultados desejados” 

(TOLBERT, ZUCKER, 

2010, p. 208) 

 

Apoio de Grupos 

 

 

 

Há grupos que defendem a 

existência e atuação da Polícia do 

Senado, no âmbito interno ou 

externo ao Senado? 

Qual seria a motivação desses 

grupos defensores? 

Você considera que as ações 

desses grupos de apoiadores 

influenciam positivamente a 

Polícia do Senado?  

Alcance de 

Resultados 

 

 

Os resultados esperados com a 

mudança entre Segurança e 

Polícia foram alcançados? 

Quais elementos deveriam ser 

modificados para que a Polícia 

do Senado conseguisse alcançar 

melhores resultados em sua 

atuação? 
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3.2.3. QUESTIONÁRIO 

A estruturação do presente instrumento levou em conta o trabalho de Alves (2012). A 

primeira parte do questionário inquiria acerca do ano de ingresso do servidor na Polícia do Senado. 

Nas demais partes do foram utilizadas escalas variando em cinco níveis. 

A segunda seção do instrumento teve como objetivo, assim como a entrevista, investigar 

como está ocorrendo o processo de institucionalização da Polícia do Senado, em função das fases 

propostas por Tolbert e Zucker (2010). 

Para tanto foi utilizada a mesma estrutura de fases e variáveis propostas na entrevista 

semiestruturada, adaptando-se as questões a afirmações, às quais o respondente deveria indicar seu 

grau de concordância em uma escala de cinco níveis, constituindo-se assim em uma escala Likert. 

Ao passo que na entrevista optou-se por realizar sua aplicação com servidores detentores 

de funções de confiança, assim exercendo atividades mais voltadas às áreas tática e estratégica, no 

questionário foi feita a opção de escolher servidores que atuam em funções operacionais. Esta 

decisão objetivou possibilitar uma maior abrangência, com os diferentes instrumentos alcançando 

servidores de diferentes níveis hierárquicos. 

Continuidade da 

Estrutura 

Costumam haver frequentes 

mudanças na estrutura da Polícia 

do Senado? 

Tais mudanças são motivadas 

por aspectos internos, por 

decisão da própria Polícia, ou por 

forças externas? 

Como você vê a Polícia do 

Senado no futuro? 

Você acredita ser possível a volta 

ao status de segurança? 

Você acha que a polícia do 

Senado está consolidada como 

organização? 



47 

 

 

 

Sendo assim, algumas questões que foram utilizadas na entrevista foram removidas do 

questionário, devido ao fato de que alguns temas não seriam de fácil conhecimento geral aos 

servidores não envolvidos em tarefas de gestão, bem como também foi removida a variável que 

dizia respeito à inovação, tratada na entrevista como a migração de Segurança para Polícia. 

Desta maneira, foram removidos itens acerca das variáveis inovação, monitoramento e 

difusão de estrutura. Logo, o questionário passou a contar com os seguintes itens: 

 

1. Ano de Ingresso no Senado 

2. Costuma ocorrer com frequência criação de procedimentos e normas na Polícia do 

Senado. 

3. Costumam ocorrer frequentes mudanças na estrutura organizacional da Polícia do 

Senado. 

4. Há consenso interno acerca da natureza, finalidade e organização do trabalho no âmbito 

da Polícia do Senado. 

5. Grupos opositores conseguem afetar negativamente a Polícia do Senado. 

6. Grupos apoiadores conseguem afetar positivamente a Polícia do Senado. 

7. A Polícia do Senado alcança os resultados esperados em sua atuação. 

8. A Polícia do Senado está consolidada como organização. 

 

4. ANÁLISE QUALITATIVA: TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA 

POLÍCIA DO SENADO 

4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

As Polícias Legislativas Federais, de ambas as Casas, apesar de constitucionalmente 

previstas desde 1824 (LÓPEZ, 2010), ainda se encontram em uma situação obscura frente ao 

imaginário da população em geral, das outras instituições de segurança pública, bem como dos 

demais servidores que compõem o Poder Legislativo Federal. (CRONEMBERGER, 2014, 

SOUZA, 2013) 
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Em relação à situação de obscuridade das forças policiais, Bayley (2006) aponta a escassez 

de produção acadêmica acerca da seara policial no mundo inteiro, salientando que o pouco que se 

tem escrito sobre o tema o foi pelos próprios policiais: 

 

 

(...) espiões e polícia política chamam muito mais atenção historicamente do que 

as pessoas dedicadas à patrulha e vigília. As rotineiras manutenções da ordem e 

prevenção de crimes são comumente ignoradas, ainda que representem uma parte 

muito mais importante da vida diária dos cidadãos do que a repressão política. 
(BAYLEY, 2006, p. 16) 

 

 

Tal autor expõe também o fato de que “nem historiadores nem cientistas sociais haviam 

reconhecido a existência da polícia, quanto mais o importante papel que ela desempenha na vida 

social”. (BAYLEY, 2006, p. 15) 

Bayley (2006) aponta quatro fatores determinantes para essa negligência do mundo 

acadêmico em tratar do tema policial. Em primeiro lugar o autor afirma que a polícia raramente 

desempenha um papel importante nos eventos históricos, suas atividades são rotineiras, sua 

presença é disseminada e sua clientela seria muito comum para ser assunto de um grande drama; 

em segundo lugar, tem-se o fato de o policiamento não ser uma atividade glamorosa, de prestígio; 

em terceiro lugar, a constatação de que o policiamento é negligenciado devido à situação de que 

suas atividades essenciais - de coerção, controle e opressão -, apesar de necessárias, não são 

socialmente bem vistas. Em seu último argumento, aponta o fato de que o conhecimento em relação 

à polícia é de difícil acesso, não catalogado, demandando um grande esforço do pesquisador que 

queira se aventurar por essa área. 

Segundo Gonçalves (2005), a existência de polícias independentes do Poder Legislativo 

pode ser encontrada desde a Roma Antiga, civilização que já contava com o instituto da separação 

dos Poderes e com a instituição do senatus, termo derivado da palavra senex, que significa ancião. 

Logo, o senado Romano era uma instituição composta pelos patriarcas, que teve importante 

contribuição na história do Império. Sendo assim, a independência do Senado Romano era 

garantida pela presença da Guarda Senatorial, em oposição à Guarda Pretoriana, responsável pela 

proteção dos Imperadores. (GONÇALVES, 2005) 
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Tais organismos policiais possuem uma organização diferenciada na segurança pública 

nacional, funcionando com um misto de atribuições das polícias civil, militar e federal, ou seja, 

constituindo-se em uma polícia de ciclo completo, tendo a competência tanto de polícia ostensiva 

e preventiva, quanto de polícia judiciária e investigativa. Todas essas competências exercidas no 

microcosmo da circunscrição dos prédios, instalações e demais interesses do Poder Legislativo. 

(CRONEMBERGER, 2014; GONÇALVES, 2005; LIMA, 2014) 

 

4.2 EMBASAMENTO NORMATIVO 

Atualmente a segurança pública tem recebido grande atenção e preocupação do meio 

político, jornalístico e da população em geral. Indubitavelmente tem sido um dos temas mais 

discutidos em nosso país hoje em dia, bem como apontada como uma das principais preocupações 

dos cidadãos e forte indicador da incapacidade do Estado em garantir as condições básicas para a 

vida em sociedade. 

A segurança é prevista no texto constitucional (BRASIL, 1988), mais especificamente em 

seu artigo 6º, que elenca uma série de direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, 

moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência 

aos desamparados. Infelizmente, constata-se facilmente que a maioria destes direitos não se 

encontra completamente garantidos a todas as camadas da população nacional. 

O artigo 144 da Carta Magna (BRASIL, 1988) assevera: 

 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

 

 

Porém, tais órgãos de segurança, previstos no art. 144, não são os únicos em nosso 

ordenamento e em nossa realidade nacional. Pode-se citar o exemplo das guardas municipais, 
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previstas no §8º do mesmo artigo: “Os Municípios poderão constituir guardas municipais 

destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei” (BRASIL, 

1988), bem como da Força Nacional, Guardas Portuárias, Policiamento Metroviário, Polícias 

Legislativas do Senado, Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas dos Estados. 

De interesse do presente estudo, cabe situar a previsão constitucional das Polícias 

Legislativas Federais - vale salientar que, segundo López (2010), todas as constituições nacionais, 

sem exceção, ao tratar do Poder Legislativo previram a possibilidade de tais Casas disporem a 

respeito de sua polícia, - qual seja os art. 52, XIII (Polícia do Senado Federal) e art. 51, VI (Polícia 

da Câmara dos Deputados), como seguem transcritos. 

 

 
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 

(...) 

IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação 

ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei 

para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos 

na lei de diretrizes orçamentárias;  

 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

(...) 

 

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 

transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a 

iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os 

parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (BRASIL, 1988) 

 

 

Conforme López (2010) destaca, coube a estas polícias funções ligadas à segurança de 

pessoas e instalações, servindo de apoio à corregedoria e às Comissões Parlamentares de Inquérito, 

bem como merece ser ressaltada a atribuição de funções típicas de polícia judiciária, tais como 

cumprimento de medidas de revista, busca e apreensão, ações de inteligência, inclusive 

competência para presidir inquéritos policiais.  

O próprio Supremo Tribunal Federal, através da decisão de 03/04/1964, publicada no Diário 

da Justiça de 08/05/1964, página 1239, entendeu, por meio da Súmula 397, que "O Poder de Polícia 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, 

compreende, consoante o Regimento Interno, a prisão em flagrante do acusado e a realização do 

inquérito". (SANTOS, 2007, p. 3) 
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Sendo assim, há autores que afirmam que o objetivo precípuo de criação e manutenção de 

organismos policiais específicos do Poder Legislativo ao redor do mundo, em várias democracias 

consolidadas é a independência do Parlamento frente ao Executivo. (CRONEMBERGER, 2014; 

GONÇALVES, 2005; LÓPEZ, 2010) 

Esta independência é de fundamental importância, visto que uma das funções das Casas 

Legislativas, além da legiferante, é a de fiscalização e controle dos atos emanados pelo Executivo. 

Logo, tornar-se-ia inviável a execução desse papel se o Executivo estivesse inserido no Parlamento 

por meio de organismos policiais, tais como a Polícia Federal. (CRONEMBERGER, 2014) 

Ressalta-se também o entendimento de Santos (2007), ao afirmar que o poder de polícia 

não pode ser percebido como de exclusividade de um único Poder, muito pelo contrário, pertence 

ao Estado, sendo utilizado com o objetivo precípuo da consecução do interesse público. 

 

4.2.1. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA POLÍCIA LEGISLATIVA 

Como já se afirmou anteriormente, desde a Constituição de 1824 há menção acerca das 

polícias das Casas Legislativas. Tal disposição seguiu-se de maneira similar em todas as demais 

Constituições vindouras.  

A Constituição de 1824, em seu Título 4 (Do Poder Legislativo), Capítulo I (Dos Ramos 

do Poder Legislativo e suas atribuições): Art. 21: “A nomeação dos respectivos Presidentes, Vice 

Presidentes, e Secretarios das Camaras, verificação dos poderes dos seus Membros, Juramento, e 

sua policia interior, se executará na fórma dos seus Regimentos.”(sic) (BRASIL, 1824) 

Já a Carta Magna do ano de 1921, no parágrafo único de seu Art. 18 afirma que “A cada 

uma das Câmaras compete: (...) Regular o serviço de sua polícia interna”. (BRASIL, 1821) 

Em 1934 o legislador constitucional optou por redação semelhante, ao indicar em seu Art. 

91, inciso VI, que compete ao Senado Federal “eleger a sua Mesa, regular a sua própria polícia, 

organizar o seu Regimento Interno e a sua Secretaria, propondo ao Poder Legislativo a criação ou 

supressão de cargos e os vencimentos respectivos (...)”. (BRASIL, 1934, grifos do autor) 

A Constituição Dos Estados Unidos Do Brasil (de 10 De Novembro De 1937) dispunha 

acerca das competência do Poder Legislativo em seu Art. 41, que segue transcrito a seguir: 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/c34a95087782978c032569fa007421a9?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/c34a95087782978c032569fa007421a9?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
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CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  

DO PODER LEGISLATIVO 

Art 41 - A cada uma das Câmaras compete: 

        - eleger a sua Mesa;  

        - organizar o seu Regimento interno;  

        - regular o serviço de sua polícia interna;  

 - nomear os funcionários de sua Secretaria. (BRASIL, 1937, grifos do autor)  

 

A Constituição de 1946 trazia ordenamento semelhante, afirmando em Capítulo II, Seção 

I, Art. 40 que “A cada uma das Câmaras compete dispor, em Regimento interno, sobre sua 

organização, polícia, criação e provimento de cargos”. (BRASIL, 1946) 

O artigo 32 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1967 trazia que “A cada 

uma das Câmaras compete dispor, em Regimento Interno, sobre sua organização, polícia, criação 

e provimento de cargos”. (BRASIL, 1967) 

Por fim, a atual Carta Magna, de 1988, dispõe em seu Art. 52 da seguinte forma: 

 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 

transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a 

iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os 

parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. (BRASIL, 1988) 

 

Deste modo, torna-se claro, conforme se evidencia por meio da análise do Quadro 1 a seguir 

que o texto constitucional pouco mudou no que se refere à questão das polícias nas Casas 

Legislativas ao longo dos anos. Desde a Carta de 1824 até a atual fica clara a disposição do 

constituinte de reservar às Casas dispor, regulamentar, regular o serviço de sua “polícia interior, 

sua própria polícia, sua polícia interna”. 
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Quadro 5: Menções Constitucionais à Polícia do Senado 

Constituição Texto Constitucional 

1824 Art. 21: “A nomeação dos respectivos Presidentes, Vice Presidentes, e Secretarios das 

Camaras, verificação dos poderes dos seus Membros, Juramento, e sua policia interior, 

se executará na fórma dos seus Regimentos.”(sic) (BRASIL, 1824) 

1921 Art. 18: “A cada uma das Câmaras compete: (...) Regular o serviço de sua polícia 

interna”. (BRASIL, 1821) 

1934 Art. 91: “Compete ao Senado Federal eleger a sua Mesa, regular a sua própria polícia, 

organizar o seu Regimento Interno e a sua Secretaria, propondo ao Poder Legislativo a 

criação ou supressão de cargos e os vencimentos respectivos (...)”. (BRASIL, 1934) 

1937 Art 41: “A cada uma das Câmaras compete: eleger a sua Mesa; organizar o seu 

Regimento interno; regular o serviço de sua polícia interna; nomear os funcionários de 

sua Secretaria”. (BRASIL, 1937) 

1946 Art. 40: “A cada uma das Câmaras compete dispor, em Regimento interno, sobre sua 

organização, polícia, criação e provimento de cargos”. (BRASIL, 1946) 

1967 Art. 32: “A cada uma das Câmaras compete dispor, em Regimento Interno, sobre sua 

organização, polícia, criação e provimento de cargos”. (BRASIL, 1967) 

1988 Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou 

extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para 

fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de 

diretrizes orçamentárias”. (BRASIL, 1988) 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

4.2.2. EVOLUÇÃO DA NOMENCLATURA E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DA 

POLÍCIA DO SENADO 

 Realizou-se pesquisa documental com o fito de investigar e descrever a evolução da 

nomenclatura dos cargos bem como das atribuições dos setores precursores da Polícia do Senado. 

 Deste modo, foi possível identificar os antecedentes históricos da Polícia do Senado desde 

o ano de 1960 até atualmente. Devido à dificuldade de acesso a documentos históricos anteriores, 

este será o marco inicial desta parte da pesquisa. 

 A Resolução nº 6, de 1960 (Regulamento Da Secretaria Do Senado Federal) aponta a 

existência dos cargos de Guarda de Segurança e de Inspetor de Segurança, que apresentavam as 

seguintes competências: 
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Art. 188 - Aos Inspetores de Segurança compete:  

a) fiscalizar o serviço de policiamento e vigilância executado pelos guardas;  

b) assistir às rendições dos guardas, nos horários dos quartos de serviço e 

plantações;  

c) promover a substituição dos guardas, quando necessário;  

d) dar parte à autoridade superior de toda ocorrência ou irregularidade verificada 

em serviço;  

e) efetuar a detenção de pessoas que cometam delitos ou perturbem a ordem no 

edifício do Senado Federal e suas dependências, conduzindo-as, quando for o 

caso, às autoridades policiais competentes;  

f) prestar assistência às autoridades e funcionários do Senado Federal na 

realização de inquéritos policiais;  

g) servir de elemento de ligação com as autoridades policiais, quando necessário 

e por determinação superior.  

Art. 189 - Aos Guardas de Segurança compete:  

a) executar o serviço de vigilância de acordo com a escala organizada;  

b) cumprir, com zelo e dedicação, as instruções e ordens de seus superiores 

hierárquicos;  

c) fazer respeitar sua autoridade de mantenedor da ordem, com urbanidade e 

respeito;  

d) manter-se nos postos, para os quais sejam destacados, deles só se afastando 

quando da chegada do seu substituto, ou por determinação superior;  

e) dar parte aos Inspetores de qualquer ocorrência ou irregularidade verificada em 

serviço;  

f) fiscalizar a entrada de volumes e a sua saída, impedindo que sejam 

transportados para fora do edifício objetos pertencentes ao Senado Federal, sem 

autorização escrita de quem de direito;  

g) exercer, quando necessário, as atribuições das alíneas a e f, do artigo 

anterior e, mediante determinação superior, as da alínea g do mesmo artigo. 

(BRASIL, 1960, grifos do autor). 

 

 Destaca-se deste rol a competência elencada na alínea a, prevista para os Inspetores de 

Segurança: f) prestar assistência às autoridades e funcionários do Senado Federal na 
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realização de inquéritos policiais. Ou seja, no ano de 1960 já estava prevista a realização de 

inquéritos policiais no âmbito do Senado Federal. 

 Também cabe destacar o Art. 392 da mesma Resolução Nº 6, de 1960, que preceitua que o 

primeiro provimento dos cargos de Inspetor e Guarda de Segurança deveria ser realizado 

aproveitando-se os servidores do Departamento Nacional de Segurança Pública que se 

encontrassem à disposição do Senado. Ou seja, servidores de outro órgão de segurança pública 

passaram a compor as fileiras de um antepassado da Polícia do Senado no ano de 1960. 

 

TÍTULO V 

Disposições Transitórias 

Art. 392 - No primeiro provimento dos cargos de Inspetor de Segurança e de 

Guarda de Segurança serão aproveitados os servidores do Departamento Federal 

de Segurança Pública que se encontrarem à disposição do Senado Federal na data 

da publicação desta Resolução, tendo mais de um ano de serviços prestados à 

Casa. (BRASIL, 1960) 

 

 

 O ano de 1970, com a publicação da Resolução do Senado No. 87, De 1970, trouxe uma 

mudança simples, tratando-se de uma alteração de nomenclatura de cargos, porém que carregou 

um grande peso simbólico, ao transformar os cargos de Inspetor e Guarda de Segurança em Inspetor 

Policial Legislativo e Agente Policial Legislativo. Desta maneira, a partir deste normativo, a 

previsão constitucional da polícia do Senado passou a se concretizar por meio de servidores 

policiais. 

 

RESOLUÇÃO N. 87, DE 1970 

Altera denominação de cargo do quadro da Secretaria do Senado Federal. 

Artigo 1o. - Os cargos de Inspetor de Segurança e de Guarda de Segurança 

do Quadro da Secretaria do Senado Federal passam a denominar-se, 

respectivamente, de Inspetor Policial Legislativo e Agente Policial 

Legislativo. 
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Artigo 2o. - Os artigos 40, letra i, e 189, letra a, do Regulamento da Secretaria do 

Senado Federal (Resolução no. 6/60 e suas alterações) passam a vigorar com as 

seguintes alterações:  

"Artigo 40 - I) substituição da expressão "vigiar" por "policiar";  

Artigo 189 - a) substituição da expressão "vigilância" por "policiamento".  

Senado Federal, em 26 de novembro de 1970 (BRASIL, 1970, grifos do autor). 

  

Apesar da mudança de nomenclatura dada pela Resolução do Senado N. 87 de 1970, as 

atribuições dos cargos agora chamados de Inspetor Policial Legislativo e Agente Policial 

Legislativo só foram alteradas dois anos depois, por meio da Resolução do Senado N. 58 de 1972, 

que em seus Arts. 210 e 211 dispõem sobre as atribuições de ambos os cargos, condensando estas 

competências, apresentando um rol bem menor e mais genérico, quando comparada à Resolução 

do Senado N. 6 de 1960, que havia, doze anos atrás, discorrido acerca das competências dos cargos 

de Inspetor e Guarda de Segurança. 

 

Art. 210 - Ao Inspetor Policial Legislativo incumbe a supervisão, a coordenação 

e a execução dos trabalhos de policiamento das dependências do Senado Federal, 

e a execução de outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.  

Art. 212 - Ao Agente Policial Legislativo incumbe o policiamento diurno e 

noturno de todas as dependências dos próprios do Senado Federal; a fiscalização 

da entrada e saída de pessoas; a assistência às autoridades do Senado Federal na 

realização de inquéritos ou investigações policiais, e a execução de outras tarefas 

correlatas que lhe forem atribuídas.  

Senado Federal, em 10 de novembro de 1972 (BRASIL, 1972) 

 

 Porém, em 1973, por meio da Resolução do Senado N. 18 de 1973 os cargos voltaram a se 

chamar Agente de Segurança Legislativa, sendo os antigos Inspetores Policiais Legislativos 

integrados à última classe desta carreira.  
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Art. 3° - O Grupo-Atividades de Apoio Legislativo é constituído pelas categorias 

funcionais abaixo indicadas, distribuídas as classes respectivas pela escala de 

níveis, na forma do Anexo:  

Código - SF-AL-015 - Agente de Segurança Legislativa.  

Art. 4º - Poderão integrar as Categorias funcionais de que trata o artigo anterior, 

mediante transformação ou transposição, os cargos atuais, vagos e ocupados, 

cujas atividades guardam correlação com as indicadas no artigo 1° desta 

Resolução, observado o seguinte critério:  

V) Na Categoria funcional de Agente de Segurança Legislativa, classe final, por 

transposição, os cargos de Inspetor Policial Legislativo e, nas demais classes, os 

cargos de Agente Policial Legislativo. (BRASIL, 1973) 

 

É interessante notar que durou apenas três anos, dos anos de 1970 a 1973 a nomenclatura 

policial dos cargos responsáveis pela segurança do Senado. Só voltando a ter uma denominação 

semelhante no ano de 2006, conforme será visto a seguir. 

A Resolução do Senado N. 61 de 1980 veio modificar a descrição das atribuições dos cargos 

de Agente de Segurança Legislativa e Inspetor de Segurança Legislativa, enriquecendo as 

atribuições anteriormente previstas na Resolução do Senado N. 58 de 1972, assimilando-se às 

atribuições previstas na Resolução do Senado N. 6 de 1960. 

   

Art. 2º O art. 210 da Seção I do Capítulo II, Título III do Livro I do Regulamento 

Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução nº 58, de 1972, passa 

a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 210. Ao Inspetor de Segurança Legislativa incumbe a supervisão, a 

coordenação e a execução dos trabalhos de policiamento, diurno e noturno, das 

dependências do Senado Federal; de segurança às autoridades do Senado Federal 

e às personalidades brasileiras e estrangeiras, na área de jurisdição do 

policiamento do Senado Federal, e a execução de outras tarefas correlatas que lhe 

forem atribuídas. 

Art. 3º O art. 212 da Seção I, Capítulo II, título III do Livro I do Regulamento 

Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução nº 58, de 1972, passa 

a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 212. Ao Agente de Segurança Legislativa incumbe o policiamento, diurno e 

noturno, de todas as dependências dos próprios do Senado Federal; a fiscalização 

da entrada e saída de pessoas; a assistência às autoridades do Senado Federal na 

realização de inquéritos ou investigações policiais; o trabalho de segurança às 
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personalidades brasileiras e estrangeiras, na área de jurisdição do policiamento do 

Senado Federal, e a execução de outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 

Senado Federal, 28 de junho de 1980 (BRASIL, 1980) 

 

 Deste modo, analisando-se a evolução das atribuições e da nomenclatura dos cargos até o 

ano de 1980 constata-se uma trajetória não-linear, ora com a nomenclatura de polícia, ora de 

segurança, por vezes com competências bem delineadas e descritas de maneira mais detalhada, em 

outras vezes apresentando competências genéricas e apresentadas de forma resumida. 

 No ano de 1989, a Resolução do Senado Federal altera a nomenclatura dos cargos para 

Técnico Legislativo, Área de Polícia, Segurança e Transporte, Especialidade Segurança, e de 

Analista Legislativo, Área de Polícia, Segurança e Transporte, Especialidade Segurança, não 

versando acerca de suas atribuições, persistindo assim aquelas previstas pela Resolução do Senado 

n. 61 de 1980. Também vale ressaltar que, nesse período a atividade de segurança de certa forma 

foi agrupada com a atividade de transporte, realizada pelos motoristas. 

 A Resolução do Senado n. 42 de 1993 veio descrever as atribuições dos cargos de Analista 

Legislativo, Área de Polícia, Segurança e Transporte, Especialidade Segurança e Técnico 

Legislativo, Área de Polícia, Segurança e Transporte, Especialidade Segurança. É interessante 

notar que estas atribuições têm redação exatamente igual àquela prevista na Resolução do Senado 

N. 61 de 1980, que versava acerca dos cargos de Inspetor de Segurança Legislativa e Agente de 

Segurança Legislativa. 

 Cabe então questionar o porquê de ocorrerem tantas mudanças em nomenclaturas de cargos 

ao longo do tempo, se as atribuições se mantiveram essencialmente iguais desde 1960, chegando 

até ao ponto de haver uma repetição textual da norma com treze anos de interstício. 

 O Ato Da Comissão Diretora Nº 15, De 2006, em seu artigo 8º transforma os cargos de 

Técnico Legislativo, Área de Polícia, Segurança e Transporte, Especialidade Segurança em 

Técnico Legislativo, Área de Polícia Legislativa, Especialidade Policial Legislativo Federal. 

 

Art. 8º Os cargos efetivos de Técnico Legislativo, Área de Polícia, Segurança e 

Transporte, Especialidade Segurança passam a ser denominados Técnico 
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Legislativo, Área de Polícia Legislativa, Especialidade Policial Legislativo 

Federal. (BRASIL, 2006) 

 

 Porém, apesar da transformação do cargo de nível técnico ainda persistiu o cargo de 

Analista Legislativo, Área de Polícia, Segurança e Transporte, Especialidade Segurança, tendo 

assim se criado uma situação curiosa: a existência concomitante de um cargo policial, de nível 

médio, com um cargo de segurança, de nível superior. Desta forma, um servidor policial, neste 

período teria posição hierárquica inferior, sendo comandado por servidores seguranças.  

 Esta situação foi alterada com a edição da Resolução do Senado N. 61 de 2010, que em seu 

Art. 2º, § 3º, inciso I extinguia, quando se tornassem vagos, os cargos da especialidade Segurança, 

área Polícia e Segurança, da categoria de Analista Legislativo. 

 

Art. 2º São ratificados os seguintes atos relativos ao concurso público do Senado 

Federal, regido pelos Editais n. 01 a 05, de 2008, assim como os editados para seu 

fiel cumprimento: 

(...) 

§3º Serão extintos, quando vagarem: 

I - o cargo da especialidade Segurança, área Polícia e Segurança, da categoria de 

Analista Legislativo (Nível III). (BRASIL, 2010) 

 

 Portanto, desde o ano de 2010 até o presente momento, a Polícia do Senado conta com um 

único cargo, qual seja: Técnico Legislativo, Área de Polícia, Legislativa, Especialidade Policial 

Legislativo Federal. No Quadro 2 a seguir pode-se visualizar de maneira sucinta a evolução 

cronológica dos cargos no âmbito da Polícia do Senado. 
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Quadro 6: Nomenclatura dos Cargos da atual Polícia do Senado 

Nomenclatura dos Cargos Vigência 

Guarda de Segurança e Inspetor de Segurança Entre 25/02/1960 

e 26/11/1970 

Agente Policial Legislativo e de Inspetor Policial Legislativo Entre 26/11/1970 

e 26/06/1973 

Agente de Segurança Legislativo e de Inspetor de Segurança Legislativo Entre 26/06/1973 

e 18/12/1989 

Técnico Legislativo, Área de Polícia, Segurança e Transporte, Especialidade 

Segurança, e Analista Legislativo, Área de Polícia, Segurança e Transporte, 

Especialidade Segurança 

Entre 18/12/1989 

e 28/06/2006 

Técnico Legislativo, Área de Polícia, Legislativa, Especialidade Policial 

Legislativo Federal e Analista Legislativo, Área de Polícia, Segurança e 

Transporte, Especialidade Segurança 

Entre 28/06/2006 

e 22/12/2010 

Técnico Legislativo, Área de Polícia, Legislativa, Especialidade Policial 

Legislativo Federal 

Desde 22/12/2010 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 4.2.3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 Nesta seção do trabalho será explorada a evolução da estrutura administrativa dos 

antecessores históricos da Polícia do Senado, sendo apresentado seu organograma para cada 

período mapeado, desde o início da trajetória histórica.  

 Foi possível encontrar documentos neste sentido que remontavam à década de 1950, qual 

seja a Resolução do Senado n. 1 de 1950 (BRASIL, 1950), que cria o Serviço de Segurança. Neste 

ato, apenas existia o Serviço de Segurança, sem quaisquer subdivisões, constituindo-se em uma 

estrutura una, conforme pode ser visto a seguir: 
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CAPÍTULO III  

Da Execução dos Serviços  

Do Serviço de Segurança  

Art. 73 - Ao Serviço de Segurança, que se encarregará do policiamento do edifício 

do Senado e suas dependências, compete:  

1) Dirigir e fiscalizar o serviço de policiamento do edifício.  

2) Auxiliar, quando necessário, o pessoal da Portaria a fiscalizar o ingresso no 

edifício do Senado e suas dependências.  

3) Fazer cumprir as ordens expedidas pela Comissão Diretora, pelo seu 

Presidente, pelos Secretários do Senado e pelo Diretor-Geral da Secretaria.  

4) Fiscalizar o acesso ao Plenário, antes e durante as Sessões, e às Comissões, 

quando reunidas.  

5) Lavrar autos de flagrante de delito ou de contravenções, de acordo com as 

determinações da Comissão Diretora. (BRASIL, 1950) 

 

 Cabe ressaltar que nesse ato, do ano de 1950 já constava, no inciso 5 a competência de 

lavratura de autos de flagrante de delito. 

 Na década seguinte, mais precisamente no ano de 1960, com a publicação da Resolução do 

Senado n. 6 de 1960 (BRASIL, 1960), a estrutura administrativa da então Segurança do Senado 

contava ainda com apenas um serviço, que teve suas competências alteradas como se vê a seguir: 

 

Art. 40 - Ao Serviço de Segurança compete:  

a) colaborar na manutenção da ordem no edifício e locais a jurisdição do Senado 

Federal;  

b) fiscalizar o ingresso das pessoas estranhas, impedindo o dos 

inconvenientemente trajados, ou portadores de armas, embrulhos e instrumentos 

agressivos;  

c) fazer retirar do edifício ou de suas dependências qualquer pessoa cuja presença 

se torne inconveniente;  
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d) efetuar a detenção de quem cometa delito ou perturbe a ordem, de acôrdo com 

as determinações da autoridade superior, conduzindo-a, quando for o caso, às 

autoridades policiais competentes;  

e) fiscalizar o estacionamento de veículos nas imediações do edifício, fazendo 

cumprir as ordens para esse fim emanadas das autoridades competentes do Senado 

Federal;  

f) vedar a colocação, quando não permitida pelas autoridades do Senado Federal, 

de cartazes, emblemas, bandeiras, escritos ou ornamentos de qualquer natureza no 

edifício ou suas imediações;  

g) prestar assistência às autoridades e funcionários do Senado Federal na 

realização de inquéritos ou investigações de natureza policial;  

h) estabelecer contato, quando ordenado pelas autoridades competentes do Senado 

Federal, com os policiais do Executivo;  

i) vigiar e proteger os bens patrimoniais do Senado Federal. (sic) (BRASIL, 1960) 

 

 Fica claro que houve ampliação das atribuições do Serviço de Segurança, ao comparar a 

norma de 1960 com a da década anterior, também merecendo destaque o nível de detalhe exposto 

nas atribuições. 

 Mudança significativa na organização veio a ocorrer na década seguinte, com a edição do 

Resolução do Senado n. 58 de 1972 (BRASIL, 1972). Nesta norma constava pela primeira vez uma 

subdivisão administrativa do então Serviço de Segurança, composto então pelas Seções de 

Administração, de Policiamento e Segurança Interna e de Policiamento e Segurança Externa. 

 

Art. 158 - Ao Serviço de Segurança compete realizar o policiamento e a vigilância 

permanente nas dependências e áreas adjacentes de próprios do Senado Federal; 

efetuar as tarefas de investigações e sindicância compatíveis com os objetivos do 

serviço; encaminhar informações ao Sistema de Processamento de Dados, de 

acordo com os manuais de procedimento pertinentes, e executar outras tarefas 

correlatas. 

Parágrafo único - São órgãos do Serviço de Segurança:  

I - Seção de Administração;  

II - Seção de Policiamento e Segurança Interna;  

III - Seção de Policiamento e Segurança Externa.  
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Art. 159 - À Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o 

material e o expediente do Serviço; executar os trabalhos datilográficos; organizar 

a consolidação dos dados estatísticos; proceder ao controle interno do pessoal do 

Serviço; estabelecer escalas de plantão e distribuição dos locais de trabalho de 

seus servidores; encaminhar informações ao Sistema de Processamento de Dados, 

de acordo com os manuais de procedimento pertinentes, e executar outras tarefas 

correlatas. 

Art. 160 - À Seção de Policiamento e Segurança Interna compete policiar 

permanentemente as dependências do Senado Federal; colaborar na manutenção 

da ordem nos edifícios e locais sob sua jurisdição; controlar e fiscalizar o ingresso 

de pessoas estranhas, a entrada e saída de objetos, e executar outras tarefas 

correlatas. 

Art. 161 - À Seção de Policiamento e Segurança Externa compete policiar 

permanentemente as áreas adjacentes aos edifícios do Senado Federal; controlar 

e fiscalizar o estacionamento de veículos em locais previamente autorizados; 

hastear a Bandeira Nacional e recolhê-la nas horas determinadas, e executar outras 

tarefas correlatas. (BRASIL, 1972) 

 

 Dessa maneira, o Serviço de Segurança passou a contar com uma seção responsável pela 

“área-meio”, a cargo das tarefas administrativas, e duas seções responsáveis pela “área-fim” do 

órgão, com sua especialização em função da área de atuação: interna e externa aos edifícios do 

Senado.  

 Já com a edição da Resolução do Senado n. 88 de 1992 (BRASIL, 1992) pôde-se observar 

um incremento na divisão administrativa da então Segurança do Senado, tendo ocorrido um 

acréscimo na complexidade do organograma de então.  

 Neste ano, o Serviço de Segurança passou a contar com cinco órgãos - três dos quais já 

eram previstos na organização anterior, que começou a viger em 1972 -, quais sejam: Seção de 

Administração, de Policiamento e Segurança Interna, de Policiamento e Segurança Externa, de 

Apoio a Atividades Policiais e de Investigação e de Segurança de Autoridades.   

 

Art. 1º O Regulamento Administrativo do Senado Federal passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  

"(...) 
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Art. 254. Ao Serviço de Segurança compete realizar o policiamento e a vigilância 

permanente nas dependências e áreas adjacentes de próprios do Senado Federal; 

efetuar as tarefas de investigação e sindicância compatíveis com os objetivos do 

serviço, encaminhar informações ao Sistema de Processamento de Dados, de 

acordo com os manuais de procedimento pertinentes; e executar outras tarefas 

correlatas.  

Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Segurança:  

I - Seção de Administração;  

II - Seção de Policiamento e Segurança Interna;  

III - Seção de Policiamento e Segurança Externa;  

IV - Seção de Apoio a Atividades Policiais e de Investigação;  

V - Seção de Segurança de Autoridades  

Art. 255. À Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o 

material e o expediente do serviço; executar os trabalhos datilográficos; organizar 

a consolidação dos dados estatísticos; proceder ao controle interno do pessoal do 

serviço; estabelecer escalas de plantões e distribuição dos locais de trabalho de 

seus servidores, encaminhar informações ao Sistema de Processamento de Dados, 

de acordo com os manuais de procedimento pertinentes; funcionar como órgão de 

ligação entre a Chefia Geral e outras seções e áreas; e executar outras tarefas 

correlatas.  

Art. 256. À Seção de Policiamento e Segurança Interna compete supervisionar e 

controlar a execução dos trabalhos de policiamento das dependências internas do 

Senado Federal; promover o controle sobre o trânsito e o acesso dos servidores 

das empresas prestadoras de serviço que atuam nas dependências do Senado 

Federal; auxiliar, supletivamente, quando necessário, na elaboração dos 

inquéritos; dar cumprimento às determinações do superior hierárquico; promover 

o controle e a fiscalização específica nas áreas de policiamento e segurança 

interna; comunicar ao chefe imediato as ocorrências verificadas; e executar outras 

tarefas correlatas.  

Art. 257. À Seção de Policiamento e Segurança Externa compete supervisionar e 

controlar a execução dos trabalhos de policiamento das dependências externas do 

Senado Federal; dar cumprimento às determinações do superior hierárquico; 

comunicar ao chefe imediato as ocorrências verificadas; e executar outras tarefas 

correlatas.  

Art. 257-A À Seção de Apoio a Atividades Policiais e de Investigação compete 

supervisionar e promover o controle e a fiscalização específica nas áreas de 

policiamento e segurança externa; promover e controlar as sindicâncias 

instauradas no âmbito do serviço de segurança do Senado Federal; auxiliar e 

fornecer subsídios às Comissões de Sindicância e de Inquérito Administrativo, 

quando solicitado; manter fiscalização no sentido de prevenir ocorrências 

irregulares nas áreas do Senado Federal; e executar outras tarefas correlatas.  
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Art. 257-B À Seção de Segurança de Autoridades compete elaborar esquemas de 

segurança física aos Senadores e demais autoridades que estejam nas 

dependências do Senado Federal; promover, quando requisitados, segurança física 

aos Senadores fora das dependências do Senado Federal; zelar pela segurança e 

integridade física das demais autoridades convidadas por esta Casa; zelar pela 

manutenção dos equipamentos de segurança e vigilância utilizados pelos 

servidores encarregados de promover a segurança de dignitários, fiscalizar 

permanentemente as residências oficiais dos Senadores nos assuntos concernentes 

à segurança; fiscalizar a prestação de serviços de segurança fornecidos por 

terceiros contratados; e executar outras tarefas correlatas. (BRASIL, 1992) 

 

 Vale salientar a criação de duas novas seções por meio desse ato, a de a Atividades Policiais 

e de Investigação e a de Segurança de Autoridades. 

 A Resolução do Senado n. 9 de 1997 (BRASIL, 1997) alterou o nome do até então Serviço 

de Segurança para Subsecretaria de Segurança Legislativa, o que representou um crescimento na 

hierarquia organizacional do Senado, porém a divisão administrativa e as competências dos setores 

restaram praticamente inalteradas. 

 Posteriormente foi editado o Ato da Comissão Diretora n. 18 de 1998 (BRASIL, 1998) que 

acrescentava mais um órgão à estrutura administrativa da Subsecretaria de Segurança Legislativa, 

o Serviço de Registro, bem como alterou algumas das atribuições dos órgãos que restaram com a 

mesma nomenclatura. 

Art. __ À Subsecretaria de Segurança Legislativa compete: 

I - realizar o policiamento preventivo e a proteção permanente nas dependências 

e áreas adjacentes de próprios do Senado Federal; 

II - atuar como órgão de apoio à Corregedoria do Senado Federal; 

III - efetuar as tarefas de investigação e sindicância compatíveis com seus 

objetivos; 

IV - colaborar e, necessariamente, acompanhar as investigações solicitadas pela 

Polícia Federal, nas dependências do Senado Federal; 

V - auxiliar, quando e sempre que solicitada, as comissões de sindicância e de 

inquérito administrativo disciplinar; 

VI - executar medidas de segurança, planejamento e escolta do Presidente do 

Senado Federal, demais Senadores e autoridades, quando solicitada; 
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VII - encaminhar informações ao processamento de dados, de acordo com os 

manuais de procedimentos pertinentes; e executar outras tarefas correlatas.  

(...) 

§ 5º São órgãos da Subsecretaria de Segurança Legislativa: 

I - Serviço de Administração; 

II - Serviço de Policiamento e Segurança Interna; 

III - Serviço de Policiamento e Segurança Externa; 

IV - Serviço de Inteligência e Apoio às Operações Policiais; 

V - Serviço de Proteção e Segurança de Dignitários; 

VI - Serviço de Registro. (BRASIL, 1998) 

 

 Não serão detalhadas as atribuições de cada um dos serviços expostos anteriormente, pois 

houve pouquíssima alteração em relação ao normativo anterior. 

 Já no ano de 2002, houve a edição da Resolução do Senado 59 de 2002 (BRASIL, 2002), 

que dispunha sobre o poder de Polícia do Senado Federal. É interessante ressaltar que quando da 

sua edição, a então Subsecretaria de Segurança Legislativa era responsável pelo poder de polícia 

no Senado. Ou seja, houve a mudança de atribuições, porém, como veremos a seguir, a mudança 

de nomenclatura para Secretaria de Polícia do Senado se deu apenas no ano de 2006. 

 

RESOLUÇÃO Nº 59, DE 2002. 

Dispõe sobre o Poder de Polícia do Senado Federal. 

O SENADO FEDERAL RESOLVE: 

Art. 1º A Mesa fará manter a ordem e a disciplina nas dependências sob a 

responsabilidade do Senado Federal. 

Art. 2º A Subsecretaria de Segurança Legislativa, unidade subordinada à 

Diretoria-Geral, é o órgão de Polícia do Senado Federal. (BRASIL, 2002) 
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Em seguida, o Ato da Comissão Diretora n. 4 de 2005 (BRASIL, 2005b) alterava a 

denominação da então Subsecretaria de Segurança para Secretaria de Segurança, representando 

uma ascendência na estrutura administrativa do Senado Federal, bem como disciplinava sua divisão 

administrativa, como segue transcrito: 

Art. 2º. A atual Subsecretaria de Segurança Legislativa passa a denominar-se 

Secretaria de Segurança Legislativa, e terá como órgãos: Gabinete; Serviço 

Cartorário; Serviço de Investigação; Serviço de Vigilância e Captura; Serviço de 

Informações; Serviço de Controle Operacional; Subsecretaria de Polícia 

Ostensiva e Subsecretaria de Proteção a Autoridades.  

Parágrafo Único - A Subsecretaria de Polícia Ostensiva compõe-se de: Serviço de 

Policiamento; Serviço de Treinamento e Logística e Serviço de Credenciamento. 

A Subsecretaria de Proteção a Autoridades compõe-se de: Serviço de Segurança 

Presidencial; Serviço de Segurança de Dignitários e Serviço de Segurança de 

Plenários.  (BRASIL, 2005b) 

 

Tal situação já havia sido vista no ano de 1997, em que, por meio da edição da Resolução 

do Senado n. 9 de 1997 (BRASIL, 1997) o então Serviço de Segurança viu-se “promovido” a 

Subsecretaria de Segurança. 

Por meio desta norma pôde-se notar um crescimento sem precedentes do nível de divisão 

estrutural ao longo do processo histórico delineado até agora. Com a edição de apenas um ato, a 

então Subsecretaria de Polícia do Senado, composta por seis serviços, viu-se agora sendo uma 

Secretaria, composta por duas Subsecretarias e doze Serviços. 

No mesmo ano de 2005, o Ato da Diretoria Geral n. 1516 de 2005 (BRASIL, 2005c) vem 

estabelecer as competências da Secretaria de Segurança Legislativa, suas subsecretarias e serviços 

a ela vinculados. É possível verificar grande nível de detalhe nas atribuições elencadas nesta norma, 

tendo-se assim uma mudança tanto no caráter quantitativo quando qualitativo quando se 

comparando às condições legais anteriores.  

 

Art. 1º - Ficam estabelecidas por este Ato as competências da Secretaria de 

Segurança Legislativa e de suas unidades subordinadas.  

Art. 2º - A Secretaria de Segurança Legislativa, subordinada à Diretoria Geral, é 

o órgão de Polícia do Senado Federal.  
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§ 1º - São consideradas atividades típicas de Polícia do Senado Federal:  

I – a segurança do Presidente do Senado Federal, em qualquer localidade do 

território nacional e no exterior;  

II – a segurança dos senadores e autoridades brasileiras e estrangeiras, nas 

dependências sob a responsabilidade do Senado Federal;  

III – a segurança dos senadores e de servidores em qualquer localidade do 

território nacional e no exterior, quando determinado pelo Presidente do Senado 

Federal;  

IV – o policiamento nas dependências do Senado Federal;  

V – o apoio à Corregedoria do Senado federal;  

VI – as de revista, busca e apreensão;  

VII – as de inteligência;  

VIII – as de registro e de administração inerentes à Polícia;  

IX – as de investigação e de inquérito.  

§ 2º - São órgãos da Secretaria de Segurança Legislativa:  

I – Gabinete;  

II – Serviço Cartorário;  

III – Serviço de Vigilância e Captura;  

IV – Serviço de Investigação;  

V – Serviço de Informações;  

VI – Serviço de Controle Operacional;  

VII - Subsecretaria de Polícia Ostensiva;  

VIII - Subsecretaria de Proteção a Autoridades. (BRASIL, 2005c) 

 

 Mesmo após este crescimento da estrutura administrativa da então Secretaria de Segurança 

Legislativa, apenas no ano de 2006, quatro anos após a edição da Resolução do Senado n. 59 de 

2002 (BRASIL, 2002), que dispunha acerca do Poder de Polícia no Senado, é que o Ato da 

Comissão Diretora n. 15 de 2006 (BRASIL, 2006a) vem transformar a então Secretaria de 

Segurança Legislativa em Secretaria de Polícia do Senado Federal. Sendo assim, a partir da 
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publicação deste ato é que se pode falar em um órgão de caráter efetivamente policial no âmbito 

do Senado Federal.  

 Também o mesmo ato criou uma série de novas estruturas no âmbito da Secretaria de 

Polícia do Senado Federal,  

 

Art. 1º A Secretaria de Segurança Legislativa passa a denominar-se Secretaria de 

Polícia do Senado Federal. 

Parágrafo Único. Ficam criadas na estrutura da Secretaria de Polícia do Senado 

Federal a Subsecretaria de Polícia Judiciária, a Subsecretaria de Logística e 

Controle Operacional, o Serviço de Operações Especiais, o Serviço de 

Policiamento Noturno, o Serviço de Policiamento Externo, o Serviço de 

Segurança de Comissões e o Serviço de Tecnologia e Projetos. 

Art. 2º Compete privativamente à Secretaria de Polícia do Senado Federal o 

cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão, as conduções 

coercitivas, a escolta de presos e de depoentes das Comissões, quando estas 

diligências forem executadas nas dependências sob responsabilidade do Senado 

Federal. (BRASIL, 2006a) 

 

 Sendo assim, após a edição deste ato, a Secretaria de Polícia do Senado Federal passou 

a contar com quatro subsecretarias e dezessete serviços. Cabe lembrar que até o ano de 1996 

toda a estrutura de segurança do Senado Federal era composta por um único serviço, o Serviço de 

Segurança. 

 No mesmo ano de 2006, foi editado o Ato do Presidente do Senado n. 50 de 2006 (BRASIL, 

2006b), que estabelecia as competências dos órgãos criados no âmbito da Secretaria de Polícia do 

Senado Federal, conforme dispostos no ato anterior, qual seja, Ato da Comissão Diretora n. 15 de 

2006. (BRASIL, 2006a) 

 

Art. 1º - Ficam estabelecidas por este Ato as competências dos órgãos criados na 

Secretaria de Polícia do Senado Federal, conforme disposto no Ato da Comissão 

Diretora nº 15, de 2006. 

Art. 2º - Passam a integrar a Secretaria de Polícia do Senado Federal os seguintes 

órgãos: 
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I - Subsecretaria de Polícia Judiciária; 

II - Subsecretaria de Logística e Controle Operacional; 

III - Serviço de Operações Especiais; 

IV – Serviço de Policiamento Noturno; 

V - Serviço de Policiamento Externo; 

VI - Serviço de Segurança de Comissões; e 

VII - Serviço de Tecnologia e Projetos. 

Art. 3º - À Subsecretaria de Polícia Judiciária compete desenvolver todos os atos 

inerentes à instrução dos inquéritos policiais e dos termos circunstanciados 

instaurados na Secretaria de Polícia do Senado Federal quando da prática de 

infrações penais nas dependências sob responsabilidade do Senado Federal; 

revisar as peças de inquérito policial e de termo circunstanciado antes do seu envio 

ao Poder Judiciário; acompanhar o cumprimento dos mandados de prisão, de 

busca e apreensão, as conduções coercitivas, escolta de presos e de depoentes das 

Comissões; elaborar pareceres e estudos jurídicos, bem como se manifestar, 

quando solicitado, em processos afetos às competências da Secretaria de Polícia 

do Senado Federal; realizar pesquisas e prestar o apoio técnico necessário ao 

desenvolvimento dos trabalhos de assessoramento jurídico da Secretaria e de seus 

órgãos subordinados; coordenar os trabalhos dos serviços diretamente 

subordinados; dar cumprimento às determinações do Diretor da Secretaria de 

Polícia do Senado Federal e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 4º - À Subsecretaria de Logística e Controle Operacional compete elaborar 

programas de atualização, ampliação e reposição relativos às tecnologias, 

sistemas e equipamentos, a serem aplicados pelos respectivos Serviços, em 

consonância com as necessidades da Polícia do Senado Federal; elaborar o Plano 

de Treinamento e Condicionamento Físico do efetivo da Secretaria de Polícia do 

Senado Federal; coordenar as atividades do Sistema Fechado de Televisão e de 

Radiocomunicação da Secretaria; dar cumprimento às determinações do Diretor 

da Secretaria de Polícia do Senado Federal e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 5º - Ao Serviço de Operações Especiais compete realizar o gerenciamento de 

crises nas dependências sob responsabilidade do Senado Federal; controlar 

distúrbios e manifestações violentas que coloquem em risco o patrimônio público 

e as pessoas; aplicar alternativas táticas, como o emprego de negociadores, 

técnicas não-letais e invasão tática em tarefas que necessitem de especialização 

em operações especiais; desativar, recolher, transportar e destruir artefatos 

bélicos, explosivos, incendiários, biológicos e químicos, segundo normas 

específicas que regem a matéria; efetuar a inspeção em locais sob suspeita de 

bombas e sabotagens; coordenar, orientar, supervisionar, controlar, sistematizar e 

padronizar as atividades de competência dos Grupos de Operações Especiais; 

manter intercâmbio de informações sobre operações especiais com os órgãos de 

Segurança Pública e outras instituições governamentais; manter equipe de 

atiradores de elite para efetuar tarefas que necessitem de preparo específico; 

planejar e coordenar, em conjunto com o Serviço de Treinamento e Logística, 
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programas continuados de capacitação dos Policiais Legislativos Federais e 

promover o processo seletivo interno; dar cumprimento às determinações do 

Diretor da Subsecretaria de Polícia Ostensiva e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 6º - Ao Serviço de Policiamento Noturno compete dar andamento às medidas 

de emergência determinadas pelo Plano de Segurança da Subsecretaria de Polícia 

Ostensiva; planejar, coordenar, controlar e executar o policiamento noturno nas 

dependências, áreas adjacentes e demais áreas sob a responsabilidade do Senado 

Federal; controlar o acesso e fiscalizar o trânsito de pessoas nas dependências do 

Senado Federal; registrar as ocorrências e encaminhá-las, oportunamente, a 

Subsecretaria de Polícia Judiciária; coordenar e controlar os estacionamentos do 

Senado Federal; preservar o local dos ilícitos nas dependências internas, externas 

e nas Residências Oficiais do Senado Federal, acionando imediatamente a 

Subsecretaria de Polícia Judiciária para as providências cabíveis; supervisionar a 

vigilância noturna nas dependências internas, externas e nas Residências Oficiais 

do Senado Federal; dar cumprimento às determinações do Diretor da 

Subsecretaria de Polícia Ostensiva e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 7º - Ao Serviço de Policiamento Externo compete coordenar ações de 

policiamento ostensivo e segurança nas dependências externas sob a 

responsabilidade do Senado Federal; coordenar e fiscalizar as equipes de 

vigilância diurna nas áreas externas; coibir com o auxílio da Polícia Militar as 

transgressões ao Código Brasileiro de Trânsito, quando ocorridas nos próprios do 

Senado Federal; preservar os locais de ilícitos acionando, imediatamente, a 

Subsecretaria de Polícia Judiciária; dar cumprimento às determinações do Diretor 

da Subsecretaria de Polícia Ostensiva e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 8º - Ao Serviço de Segurança de Comissões compete coordenar planos de 

policiamento e segurança nos plenários das Comissões Permanentes e 

Temporárias do Senado Federal; controlar e fiscalizar o acesso às sessões das 

Comissões do Senado Federal; planejar e executar, quando determinado por 

autoridade competente, a segurança física de qualquer ambiente que venha a ser 

designado para a realização de sessão de Comissão Permanente ou Temporária; 

fornecer o apoio operacional e técnico necessário às Comissões Parlamentares de 

Inquérito; executar ações especiais para eventos específicos das Comissões; dar 

cumprimento às determinações do Diretor da Subsecretaria de Proteção a 

Autoridades e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 9º - Ao Serviço de Tecnologia e Projetos compete desenvolver, especificar e 

implementar equipamentos e projetos de modernização ou de atualização 

tecnológica de interesse da Secretaria de Polícia do Senado Federal e de seus 

órgãos subordinados; acompanhar todas as fases do projeto; elaborar relatórios 

gerenciais com o andamento e providências de cada projeto; dar cumprimento às 

determinações do Diretor da Subsecretaria de Logística e Controle Operacional e 

executar outras tarefas correlatas. (BRASIL, 2006b) 

 

 Merece ser destacado desta norma o rol de atribuições do então recém-criado Serviço de 

Operações Especiais, com propostas bastante ousadas de modalidades de policiamento, tais quais 
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manejo de artefatos explosivos, biológicos, químicos, equipe de atiradores de elite etc. Vale 

salientar que tais atividades nunca foram de fato implementadas. 

 A seguir apresenta-se quadro comparativo acerca das mudanças verificadas nos atos 

normativos, acerca da nomenclatura e atribuições das estruturas que deram origem à Polícia do 

Senado, bem como sua organização administrativa. 

 

Quadro 7: Alterações na Estrutura Administrativa em função do ano. 

ANO ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

1950 Criação do Serviço de Segurança 

1972 Criadas subdivisões: Seção de Administração, de Policiamento e Segurança Interna e Externa. 

1992 Criação das Seções de Apoio a Atividades Policiais e de Investigação e de Segurança de 

Autoridades. 

1997 Primeira alteração de nomenclatura: O então Serviço de Segurança passa a se chamar 

Subsecretaria de Segurança Legislativa. 

1998 Criação do Serviço de Registro. 

2002 Regulamentação do Poder de Polícia do Senado Federal. 

2005 Segunda alteração de nomenclatura: A então Subsecretaria de Segurança Legislativa passa a se 

chamar Secretaria de Segurança Legislativa. 

Completa reestruturação do organograma. (Divisão em duas Subsecretarias e doze Serviços) 

2006 Terceira alteração de nomenclatura: A então Secretaria de Segurança Legislativa passa a se 

chamar Secretaria de Polícia do Senado Federal. 

Nova reestruturação do organograma. (Divisão em quatro Subsecretarias e dezessete Serviços) 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

4.3 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA ATUAIS 

4.3.1 DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

 

Embora o presente trabalho tenha como objeto de estudo a Polícia do Senado, nesta seção 

será feita uma breve exposição também acerca da estrutura administrativa do Departamento de 
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Polícia da Câmara dos Deputados, com vistas a possibilitar uma visão comparativa entre as duas 

organizações, ressaltando-se suas semelhanças e diferenças, quando for conveniente. 

A Resolução nº 18 de 2003 (BRASIL, 2003), da Câmara dos Deputados, nos traz, no artigo 

3º, o rol de atribuições de sua Polícia, como segue transcrito abaixo: 

 

Art. 3º São consideradas atividades típicas de Polícia da Câmara dos Deputados: 

 

I - a segurança do Presidente da Câmara dos Deputados, em qualquer localidade 

do território nacional e no exterior; 

II - a segurança dos Deputados Federais, servidores e autoridades, nas 

dependências sob a responsabilidade da Câmara dos Deputados; 

III - a segurança dos Deputados Federais, servidores e quaisquer pessoas que 

eventualmente estiverem a serviço da Câmara dos Deputados, em qualquer 

localidade do território nacional e no exterior, quando determinado pelo 

Presidente da Câmara dos Deputados; 

IV - o policiamento nas dependências da Câmara dos Deputados; 

V - o apoio à Corregedoria da Câmara dos Deputados; 

VI – a revista, a busca e a apreensão; 

VII – as de registro e de administração inerentes à Polícia; 

VIII – a investigação e a formação de inquérito. (BRASIL, 2003) 

 

 

 Já as atribuições da Polícia do Senado vêm elencadas no artigo 2º, § 1º da Resolução n º 59 

de 2002 (BRASIL, 2002): 

 

Art. 2º A Secretaria de Polícia do Senado Federal, unidade subordinada à 

Diretoria-Geral, é o órgão de Polícia do Senado Federal. 

 

§ 1º São consideradas atividades típicas de Polícia do Senado Federal: 

 

I – a segurança do Presidente do Senado Federal, em qualquer localidade do 

território nacional e no exterior; 

II – a segurança dos Senadores e autoridades brasileiras e estrangeiras, nas 

dependências sob a responsabilidade do Senado Federal; 

III – a segurança dos Senadores e de servidores em qualquer localidade do 

território nacional e no exterior, quando determinado pelo Presidente do Senado 

Federal; 

IV – o policiamento nas dependências do Senado Federal; 

V – o apoio à Corregedoria do Senado Federal e às comissões parlamentares de 

inquérito; (atribuição acessória – art. 8º do Ato da Comissão Diretora nº 14, de 

2005) 

VI – as de revista, busca e apreensão;  

VII – as de inteligência; 
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VIII – as de registro e de administração inerentes à Polícia; 

IX – as de investigação e de inquérito. (BRASIL, 2002) 

 

 

Ao se analisar as atribuições de ambas as Polícias, nota-se a extrema semelhança entre os 

textos, cabendo ressaltar como diferenças significativas – como se evidencia na Figura 1 a seguir - 

que, no caso do Senado Federal, as atividades de inteligência foram especificamente previstas no 

inciso VII. Porém tal fato possui pouca relevância prática, visto que o Departamento de Polícia da 

Câmara dos Deputados possui em sua estrutura orgânica a Seção de Inteligência, sob a 

responsabilidade da Coordenação de Polícia Judiciária.  

Também merece destaque o art. 8º do Ato da Comissão Diretora do Senado Federal nº 14, 

de 2005, que inseriu a competência de apoio às Comissões Parlamentares de Inquérito ao inciso V 

da Resolução nº 59 de 2012. 

 

 

Figura 7– Diferenças e similaridades nas atribuições das Polícias do Senado e da Câmara. 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

López (2010) realizou um pormenorizado trabalho de análise da constitucionalidade das 

atribuições previstas para a Polícia do Senado, concluindo pela adequação à Constituição 

(BRASIL, 1988) de todas as atribuições previstas na norma, ressaltando também o fato de que a 

Carta Magna (BRASIL, 1988) em nenhum momento atribui exclusividade da presidência do 

Atribuições previstas apenas para a Polícia do Senado:

Inteligência

Apoio às 
CPIs

Atribuições Comuns:

- Segurança do Presidente, Parlamentares e demais 
autoridades;

- Policiamento nas dependências das Casa;

- Apoio à Corregedoria;

- Revista, busca e apreensão;

- Registro e administração;

- Investigação e inquérito
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Inquérito Policial aos Delegados de Polícia, sendo assim, não haveria nenhum óbice a seu 

desempenho por servidores de Polícia do Senado. 

Em relação à atividade de inteligência, prevista apenas como atribuição da Polícia do 

Senado, e não da Câmara, conforme já mencionado, cabe discutir sobre qual seria a natureza desta 

atividade: Inteligência de Estado ou Inteligência Policial?  

Gonçalves (2010) conceitua inteligência policial como aquela que tem como enfoque 

“questões táticas de repressão e investigação de ilícitos e grupos infratores” (p. 28), definindo seu 

foco de atuação como a prevenção, obstrução, neutralização e identificação de atividades 

criminosas, com o objetivo de embasar as investigações policiais e, em última análise, servir de 

lastro probatório ao convencimento do Ministério Público e à avaliação do Poder Judiciário. 

Também aponta o conceito constante do Manual da Inteligência Policial do Departamento de 

Polícia Federal do Brasil, que afirma que operações de inteligência policial são:  

 

o conjunto de ações de inteligência policial que empregam técnicas especiais de 

investigação visando a confirmar evidências, indícios e obter conhecimentos 

sobre a atuação criminosa dissimulada e complexa, bem como a identificação de 

redes e organizações que atuam no crime, de forma a proporcionar um perfeito 

entendimento sobre seu modus operandi, ramificações, tendências e alcance de 

suas condutas criminosas. (GONÇALVES, 2010, p. 28) 

 

 

Também cabe destacar outra espécie de atividade de inteligência, a inteligência de Estado, 

que se diferencia da inteligência policial principalmente devido a sua finalidade, qual seja, 

produção de conhecimentos tendo como escopo a segurança do Estado e da sociedade, constituindo 

assim um insumo no processo de tomada de decisão da mais alta cúpula do governo. 

(GONÇALVES, 2010). 

López (2010) ao tratar do tema da atividade de inteligência no âmbito da Polícia do Senado 

afirma categoricamente que esta limita-se à inteligência policial; o autor aponta que: 

 

 

Relativamente às atividades de inteligência, é importante referir que elas são 

relacionadas exclusivamente ao âmbito policial e criminal, não se relacionando 

com aquelas outras que têm como escopo a tomada de decisões governamentais. 

(LÓPEZ, 2010, p. 342) 
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Porém há espaço para uma reflexão futura acerca da possibilidade das polícias do 

Legislativo desenvolverem atividades de inteligência tipicamente de Estado, tendo em vista a 

instituição da separação dos Poderes e a necessidade dos Presidentes das Casas do Congresso 

Nacional estarem conscientes e tempestivamente bem informados acerca de informações críticas, 

bem como ameaças e oportunidades reais ou potenciais de possível influência em seu processo de 

tomada de decisão. 

 

4.4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A concepção de divisão do trabalho é uma ideia centenária que perdura, de certo modo com 

poucas alterações, em muitos âmbitos das instituições atuais. Adam Smith, em sua obra clássica 

“A Riqueza das Nações”, aponta: 

 

 
[...] a divisão do trabalho, reduzindo a atividade de cada pessoa a alguma operação 

simples e fazendo dela o único emprego de sua vida, necessariamente aumenta 

muito a destreza do operário. Estou certo de que um ferreiro comum que, embora 

acostumado a manejar o martelo, nunca fez pregos, se em alguma ocasião precisar 

e tentar fazê-lo, dificilmente conseguirá ir além de 200 ou 300 pregos por dia, 

aliás de muito má qualidade. Um ferreiro que está acostumado a fazer pregos, mas 

cuja única ou principal atividade não tem sido esta, raramente conseguirá, mesmo 

com o esforço máximo, fazer mais do que 800 ou 1 000 pregos por dia. Tenho 

visto, porém, vários rapazes abaixo dos vinte anos que nunca fizeram outra coisa 

senão fabricar pregos e que, quando se empenhavam a fundo, conseguiam fazer, 

cada um deles, mais de 2 300 pregos por dia. (SMITH, 1996, p. 68) 

 

 

Analisando a divisão do trabalho presente em uma fábrica de alfinetes do século XVIII, o 

mesmo autor também destaca, em seu ponto de vista, as vantagens da especialização do trabalhador 

e da fragmentação do trabalho: 

 

 

Um homem puxa o arame, outro endireita-o, um terceiro corta-o, um quarto 

aguça-o, um quinto afia-lhe o topo para receber a cabeça; o fabrico da cabeça 

requer duas ou três operações distintas; a sua colocação é um trabalho 

especializado como o é também o polimento do alfinete; até mesmo a disposição 
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dos alfinetes no papel é uma arte independente; e a importante atividade de 

produzir um alfinete é, deste modo, dividida em cerca de dezoito operações 

distintas, as quais, nalgumas fábricas, são todas executadas por operários 

diferentes, embora noutras um mesmo homem realize, por vezes duas ou três 

dentre elas. (SMITH, 1996, p. 79) 

 

 

Guardadas as devidas proporções, ainda é notável a superespecialização do trabalho em 

diversos setores, cabendo destaque ao serviço público – contexto em que as instituições objeto de 

estudo do presente trabalho se inserem -, que tem como possíveis consequências negativas a 

alienação do trabalhador do objeto final de sua instituição. 

Vasconcelos (1989) define estrutura organizacional como sendo o resultado de um processo 

que culmina na divisão de autoridade, delineamento de tarefas e estabelecimento de um sistema de 

comunicação que operacionalize a possibilidade de cada colaborador realizar seu trabalho em prol 

da consecução dos objetivos organizacionais. 

Perotti e Vasconcellos (2005) apontam três fatores críticos que devem ser levados em conta 

na elaboração de uma estrutura organizacional: estratégia, organização e motivação. Deste modo, 

os indivíduos seriam influenciados, positiva ou negativamente, pela situação estrutural em que se 

encontram em seu universo de trabalho. 

Levando-se em consideração o exposto, ao analisarem-se as estruturas orgânicas das 

Polícias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados facilmente se encontram indícios de uma 

divisão do trabalho superespecializada e fragmentada, como se evidencia a seguir. 

Salienta-se que, embora o foco do presente trabalho seja direcionado ao estudo 

pormenorizado da Polícia do Senado, considerou-se importante apresentar a estrutura básica da 

Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, objetivando-se assim fornecer insumos para uma 

comparação inicial entre ambas instituições.  

O Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados tem a seguinte estrutura, 

conforme consta na Resolução nº 18, de 2003, da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2003): 

 

 

I - Coordenação de Apoio Logístico 

1. Seção de Prevenção e Combate contra incêndios; 

2. Seção de Controle e Cadastramento de Veículos; 
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3. Seção de Identificação Funcional; 

4. Seção de Controle de Armas e Equipamentos. 

II - Coordenação de Segurança Orgânica 

1. Serviço de Apoio Técnico; 

2. Seção de Emergências Policiais; 

3. Seção de Policiamento Noturno da Turma A; 

4. Seção de Policiamento Noturno da Turma B; 

5. Seção de Policiamento Noturno da Turma C; 

6. Seção de Policiamento do Plenário e Galerias; 

7. Seção de Policiamento do Edifício Principal; 

8. Seção de Policiamento do Anexo I; 

9. Seção de Policiamento dos Anexos II e III; 

10. Seção de Policiamento do Anexo IV; 

11. Seção de Policiamento das Comissões; 

12. Seção de Vigilância Eletrônica; 

13. Seção de Policiamento das Áreas Externas; 

14. Função Comissionada de Supervisor de Policiamento das Áreas 

Residenciais; 

15. Função Comissionada de Supervisor de Policiamento dos Estacionamentos. 

III - Coordenação de Polícia Judiciária 

1. Serviço de Atividades Policiais 

a. Seção de Investigações Criminais; 

b. Função Comissionada de Supervisor de Vigilância e Captura. 

2. Serviço de Atividades Cartorárias 

 a. Seção de Cartório; 

b. Seção de Expedição e Arquivo; 

c. Seção de Ocorrências Policiais. 

d. Seção de Inteligência. 

IV - Coordenação de Operações Especiais 

 1. Função Comissionada de Supervisor de Segurança do Presidente; 

2. Função Comissionada de Supervisor de Segurança de Dignitários e 

Testemunhas; 

3. Função Comissionada de Supervisor de Controle de Multidões; 

4. Função Comissionada de Supervisor de Operações Especiais. 
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V - Serviço de Administração 

VI - Serviço de Apoio Jurídico. (BRASIL, 2003) 

 

 

Figura 8-  Organograma Sucinto do Departamento de Polícia da Câmara. 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 Já a Polícia do Senado é organizada, segundo o recém-publicado Ato da Comissão Diretora 

nº 14/2013 (BRASIL, 2013), da seguinte forma: 

 

I - Secretaria de Polícia Legislativa 

1. Serviço Central de Apoio Administrativo; 

2. Gabinete Administrativo da SPSF; 

3. Escritório Setorial de Gestão da SPSF; 

4. Serviço de Inteligência Policial; 

5. Serviço de Prevenção de Acidentes e Segurança do Trabalho. 

II - Coordenação de Polícia de Investigação 

1. Serviço Cartorário; 

2. Serviço de Investigação; 

3. Serviço de Suporte Judiciário e Correicional. 

III - Coordenação de Proteção a Autoridades 

1. Serviço de Apoio Aeroportuário; 

2. Serviço de Segurança de Dignitários; 

3. Serviço de Segurança de Plenários e Comissões; 

4. Serviço de Segurança Presidencial. 

IV - Diretoria Adjunta da SPSF 

1. Serviço de Credenciamento; 

2. Serviço de Logística e Controle Operacional; 

3. Serviço de Manutenção de Produtos Controlados; 

Departamento de 
Polícia da Câmara

Coordenação de 
Apoio Logístico

Coordenação de 
Segurança 
Orgânica

Coordenação de 
Polícia Judiciária

Coordenação de 
Operações 
Especiais

Serviço 
Administrativo

Serviço de Apoio 
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4. Serviço de Policiamento; 

5. Serviço de Treinamento, Tecnologia e Projetos.  

 

 

Figura 9- Organograma Sucinto da Secretaria de Polícia do Senado. 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Conforme exposto na Tabela 1 abaixo, a Câmara dos Deputados conta em seus quadros, 

com 288 cargos de Técnico Legislativo – atribuição Agente de Polícia Legislativa. Deste montante, 

atualmente 42 cargos encontram-se vagos, já tendo sido autorizada a realização de concurso 

público para seu preenchimento. Também vale salientar que 18 agentes estão atualmente 

exercendo suas atividades fora do Departamento de Polícia, restando então 228 Policiais 

Legislativos em efetivo exercício no Departamento de Polícia da Câmara. Destes, mais da metade 

(156) exercem suas atribuições da Coordenação de Segurança Orgânica. 

 

Tabela 1 – Distribuição do Efetivo da Câmara dos Deputados 

Cargo Quantidade 

Técnico Legislativo – atribuição Agente de Polícia 

Legislativa 

288 

Coordenações do Departamento Número de Agentes 

Coordenação de Segurança Orgânica 156 

Coordenação de Polícia Judiciária 23 

Coordenação de Operações Especiais 26 

Coordenação de Apoio Logístico 14 

Secretaria de 
Polícia do 
Senado

Coordenação de 
Polícia de 

Investigação

Coordenação de 
Proteção a 

Autoridades

Coordenação de 
Polícia Judiciária

Diretoria 
Adjunta
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Serviço de Administração 5 

Serviço de Apoio Jurídico e Gabinete 4 

Agentes lotados fora do Depol 18 

Cargos a serem providos 42 

Total 288 

Fonte: Câmara dos Deputados (2013). 

 

Em relação à distribuição do efetivo da Polícia do Senado Federal, a Tabela 2 demonstra a 

existência, na estrutura orgânica do Senado Federal, de 380 cargos de Técnico Legislativo – 

atribuição Policial Legislativo Federal. Deste montante, 128 cargos encontram-se vagos e 112 

agentes estão lotados fora da Secretaria de Polícia, sendo assim 149 servidores atuam efetivamente 

na Polícia do Senado, sendo, dentre estes, 9 ocupantes de outros cargos, tais como Técnico de 

Processo Industrial Gráfico, Técnico do Processo Legislativo e Técnico em Edificações. 

 

Tabela 2 – Distribuição do Efetivo da Polícia do Senado  

Cargo Quantidade 

Técnico Legislativo – atribuição Policial Legislativo 

Federal 

380 

Setor da Secretaria Número de Agentes 

Diretoria de Polícia Legislativa 1 

Serviço Central de Apoio Administrativo 1 

Serviço de Inteligência Policial 2 

Serviço de Prevenção de Acidentes e Segurança do 

Trabalho 

5 

Escritório Setorial de Gestão da SPSF 1 

Gabinete Administrativo da SPSF 5 

Coordenação de Polícia de Investigação 14 

Coordenação de Proteção a Autoridades 52 
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Cargo Quantidade 

Técnico Legislativo – atribuição Policial Legislativo 

Federal 

380 

Setor da Secretaria Número de Agentes 

Diretoria Adjunta da SPSF 1 

Serviço de Credenciamento 8 

Serviço de Logística e Controle Operacional 15 

Serviço de Manutenção de Produtos Controlados 2 

Serviço de Policiamento 40 

Serviço de Treinamento, Tecnologia e Projetos 2 

Total 149 

Cargos a serem providos 128 

Outros cargos lotados na SPSF 9 

Agentes lotados fora da Secretaria de Polícia 112 

Fonte: Senado Federal (2013). 

 

Da análise dos dados apresentados acerca da lotação dos policiais das duas Casas, destaca-

se a heterogeneidade da estrutura administrativa das Polícias do Senado e da Câmara, bem como o 

fato de que, apesar de na estrutura orgânica do Senado estarem previstos 380 cargos de Policial 

Legislativo, apenas 252(66%) encontram-se providos, e do total de 380 cargos, apenas 140 (37%) 

encontram-se em efetivo exercício na Secretaria de Polícia, conforme constata-se na Figura 4 a 

seguir. 

Quando se leva em consideração apenas a quantidade de cargos efetivamente providos 

(252) verifica-se que 44% dos Policias Legislativos do Senado Federal encontram-se lotados em 

outros setores além da Polícia, exercendo atividades alheias à função Policial.  
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Figura 10- Distribuição do Efetivo da Polícia do Senado. 

Fonte: Elaboração Própria. 

Tais arranjos de pessoal por outro lado não estão presentes na realidade da Polícia da 

Câmara dos Deputados. Repetindo-se a mesma análise feita em relação à Polícia do Senado, 

constata-se que na Polícia da Câmara 246 cargos (87%) encontram-se providos e do total de 288 

cargos, 228 (82%) encontram-se em efetivo exercício no Departamento de Polícia da Câmara, 

conforme exposto na Figura 5 que segue. 

Levando-se em conta apenas os cargos efetivamente providos (246), constata-se que apenas 

7% dos policiais da Câmara encontram-se exercendo suas atividades fora do Departamento de 

Polícia Legislativa. 

 

Figura 11 - Distribuição do Efetivo da Polícia da Câmara dos Deputados. 

Fonte: Elaboração Própria. 

34%

37%

29%

Cargos da Polícia do Senado

Vagos Em efetivo exercício na SPOL Em exercício em outro setor

13%

82%

5%

Cargos da Polícia da Câmara

Vagos Em efetivo Exercício no DPOL Em exercício em outro setor
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5. RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

 Da análise dos relatos colhidos por meio das entrevistas estruturadas foi possível obter 

informações úteis à consecução dos objetivos do presente trabalho. Grande parte dos elementos 

colhidos por intermédio desta ferramenta não seriam alcançáveis de maneira diversa, tendo em 

vista que muito do percurso histórico da organização não se encontra positivado em normas ou 

demais documentos acessíveis a consulta. 

 A experiência e vivência dos servidores da Polícia do Senado, expressa na situação de 

entrevista pôde elucidar e trazer elementos novos à construção da instituição que vê-se hoje. 

Principalmente os servidores mais antigos, que vivenciaram o período de transformação de 

Segurança para Polícia se mostraram fontes valiosas de informação. 

 Além da coleta destes dados como insumo a uma análise tendo como enquadramento a 

teoria do institucionalismo sociológico, o presente método teve valia significativa como documento 

histórico, visando à preservação destas vivências, que, certamente se veriam perdidas com o 

advento da aposentadoria que se avizinha de diversos servidores que contribuíram com este 

processo. 

Salienta-se que as entrevistas foram apresentadas em dois formatos, de acordo com o sujeito 

que iria respondê-la. Apresentou-se uma versão dirigida aos servidores mais antigos, contendo 

questões acerca da situação de mudança do status de segurança para polícia, e outra versão aos 

servidores mais novos, oriundos dos concursos de 2008 e 2012, que obviamente não viveram tal 

situação. No instrumento aplicado aos servidores mais novos, apenas se omite estas questões de 

cunho histórico, contendo todas as outras questões aplicadas ao primeiro grupo. Deste modo, a 

entrevista aplicada aos servidores antigos contém cinco questões a mais do que a aplicada aos 

servidores de ingresso mais recente. 

 As questões presentes na entrevista do primeiro grupo (antigos) e não presentes no segundo 

grupo (novos) são as seguintes:  
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 2. Como esta situação foi vista pela Casa, à época? 

 3. Como esta situação foi vista pelos Seguranças, à época? 

 4. Que problemas ocorreram na atuação da Polícia do Senado após sua transformação?;  

 5. Como foram solucionados? 

 7. Que problemas ocorreram em relação à estrutura da Segurança em relação às novas 

atribuições de Polícia?  

 

Foram realizadas ao todo quinze entrevistas, sendo dez com os servidores antigos, aqueles 

presentes no período de transformação da Segurança em Polícia, e cinco com os policiais novos, 

que ingressaram por meio dos concursos de 2008 e 2012.  

Vale salientar que foram selecionados para participar das entrevistas servidores que 

exerciam funções de confiança de chefia, podendo assim ser considerados gestores, considerados 

assim como detentores de maior entendimento da estrutura e de aspectos funcionais da Polícia do 

Senado que talvez não fossem acessíveis ao servidor comum, que atua no campo operacional.  

Não foi possível encontrar diferenças significativas de conteúdo entre os dois grupos, deste 

modo a análise e exposição dos resultados será realizada em um único bloco. 

 Cabe destacar que atualmente, a estrutura da Polícia do Senado conta, levando-se em conta 

o pessoal em efetivo exercício na Polícia, com 74 servidores classificados como novos e 98 

classificados como antigos, de acordo com os critérios já expostos anteriormente.  

 A exposição dos resultados deste instrumento se realizará questão por questão, tendo-se 

optado por deixar para o momento posterior da análise dos dados a exposição de uma visão mais 

abrangente de todas as informações coletadas, em diferentes questões, suas relações entre si e com 

o contexto global da pesquisa.  

 

5.1. MOTIVAÇÕES PARA MUDANÇA  

  Sendo assim, pôde-se observar, relativamente à primeira questão, qual seja: “O que 

motivou a mudança da condição de Segurança para Polícia?”, respostas que se focam na questão 
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da independência do Poder Legislativo frente ao Poder Executivo: “Uma tentativa de garantir maior 

independência e autonomia do Poder Legislativo frente ao Executivo, ao qual estão subordinadas 

as demais forças policiais” (Entrevistado 1); “(...) o poder-dever de investigar os crimes no âmbito 

do Senado Federal” (Entrevistado 7),  bem como no momento de mudança ocorrida com o concurso 

público para segurança, realizado no ano de 1993, que nomeou servidores pelos três anos seguintes, 

ou seja, até o ano de 1996. 

 Deste modo, foi relatado que houve certo conflito entre os servidores oriundos do concurso 

de 1993, com maior nível instrucional e os servidores até então pertencentes ao quadro da 

segurança, que haviam tido acesso ao cargo sem concurso público, muitas vezes por indicações 

políticas. 

 Foi relatado que no ano de 1998, foi realizado um estudo de reforma administrativa no 

âmbito de todo o Senado Federal, tendo-se cogitado a extinção do então Serviço de Segurança. Tal 

fato não ocorrera devido à ação dos servidores concursados, que expuseram à Mesa Diretora seus 

currículos, com vistas a convencer os tomadores de decisão que a extinção deste serviço seria um 

desperdício de potencial ao Senado. 

 Sendo assim de acordo com relatos, após este evento, os servidores concursados se 

mobilizaram para regulamentar o art. 52 da Constituição, que versava sobre a capacidade do 

Senado Federal dispor sobre sua própria polícia, visando desta forma ampliar as atribuições da 

então Segurança, com vistas a prevenir uma possível terceirização de suas atividades. Como nos 

explica um dos entrevistados: 

 

Após a entrada dos novos concursados em 1993/94/95/96 houve uma mobilização 

dos mesmos no sentido de regulamentar a previsão constitucional disposta no art. 

52 XIII da CF. O principal objetivo era fortalecer as competências da antiga 

segurança no sentido de evitar uma possível terceirização das atividades, 

considerando que, em 1998, houve essa tentativa durante a aprovação da reforma 

administrativa do Senado. (Entrevistado 1) 

 

 

 Foi salientado também o cenário mais favorável à Secretaria de Polícia, à época, devido a 

uma maior proximidade com a alta administração da Casa.  
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 Outro ponto destacado como justificativa de mudança da condição de Segurança para 

Polícia foi a remuneração elevada do servidor do Senado, que seria, na opinião do respondente, 

mais justificada quando recebido por um policial, do que por um segurança. 

 

Primeiro, creio, havia a necessidade de regulamentar a atuação da própria 

segurança e, como havia a previsão constitucional, levar a efeito a Constituição. 

Outro ponto a considerar, justificar o salário recebido pelos servidores. É muito 

mais compreensível um policial ganhar um salário ótimo do que um “mero” 

segurança. (Entrevistado 8) 

 

5.2. PERCEPÇÃO PELA CASA 

 Em relação à segunda questão: “Como esta situação foi vista pela Casa, à época?”, foi 

possível observar respostas que apontam desde completa irrelevância, tendo em vista não ter havido 

uma divulgação institucional que trouxesse esta mudança aos demais setores da Casa, bem como 

um certo estranhamento e descrédito dos demais servidores do Senado, devido à mudança de 

nomenclatura, porém cabe destacar relatos no sentido de que, como a princípio as atribuições e 

condutas permaneceram praticamente as mesmas, não houve muita resistência em relação aos 

demais servidores. Nas palavras dos entrevistados: 

 

Foi uma mudança irrelevante, devido a não ter havido divulgação institucional. 

(Entrevistado 3) 

Os servidores, a princípio, mostraram-se indiferentes àquelas mudanças por serem 

específicas à Polícia. Estranharam inicialmente a mudança de denominação de 

segurança para polícia. (Entrevistado 1) 

Foi vista com rejeição ou mesmo indiferença, devido a não terem real 

conhecimento das atribuições. (Entrevistado 6) 

 

Já em relação aos Senadores, o Projeto de Resolução 82/2000, que deu ensejo à Resolução 

59/2002, que criou a Polícia do Senado foi aprovada por unanimidade, cabendo ressaltar apenas 

um destaque feito pelo então Senador Eduardo Suplicy, que visava a restringir o porte de arma para 

os policiais do Senado; destaque este que foi rejeitado pela maioria. 
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Os servidores, a princípio, mostraram-se indiferentes àquelas mudanças por serem 

específicas à Polícia. Estranharam inicialmente a mudança de denominação de 

segurança para polícia. Quanto aos senadores, a Resolução 59/2002 (fruto do 

Projeto de Resolução 82/2000), foi aprovada por unanimidade, porém, houve um 

destaque em plenário (votado em separado) do então Senador Eduardo Suplicy 

que tratava do porte de arma para os policiais legislativos. Após duas horas de 

intensas discussões o destaque foi rejeitado pela maioria. (Entrevistado 1) 

 

 5.3. PERCEPÇÃO PELOS SERVIDORES 

 A terceira pergunta do questionário tratava acerca da percepção dos próprios servidores da 

então segurança sobre mudança do status de segurança para polícia. Foi possível observar repostas 

que, assim como em questões anteriores, indicavam uma situação de oposição entre os servidores 

não concursados e os “novos” servidores, empossados no primeiro concurso, do ano de 1993. Um 

respondente afirmou: 

 

Os antigos seguranças (não concursados) não apoiavam o projeto. Aliás, muitos, 

nem sabiam do que se tratava. Os novos concursados se dedicaram arduamente 

pela aprovação desde o momento que o projeto estava na CCJ (Comissão de 

Constituição e Justiça) até a sua definição em plenário no dia 22 de dezembro de 

2002. (Entrevistado 1) 

 

 

Também foi possível observar relatos acerca da preocupação dos servidores da segurança, 

não concursados, com as novas atribuições e responsabilidades vindouras com a mudança de 

denominação de segurança para polícia. Desta maneira, uma grande parcela dos servidores da então 

segurança do Senado se posicionaram contrários a esta mudança, sendo favoráveis à manutenção 

do status quo. Porém, apesar desta parcela contrária, afirmou-se ter havido uma expectativa de 

maior reconhecimento pela Casa, maior valorização, devido ao aumento da relevância das 

atribuições desempenhadas pela nova Polícia. 

 

A mudança foi encarada com boas expectativas, e aceitação, por (os servidores) 

se sentirem mais valorizados, porém houve uma parcela contrária, devido às novas 

responsabilidades trazidas pela mudança, sendo que a maioria dos seguranças, à 

época, não tinha a capacitação necessária para o exercício dessas novas 

atribuições. (Entrevistado 6) 
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5.4 PROBLEMAS NA ATUAÇÃO E SUAS SOLUÇÕES 

A quarta questão, que inquiria acerca dos problemas na atuação enfrentados após a mudança 

de segurança para polícia, recebeu respostas que se focavam na falta de treinamento adequado, 

falta de reconhecimento, ausência de equipamentos necessários à atividade policial, falta de aptidão 

dos servidores e saída de diversos servidores, que buscaram lotação em demais áreas do Senado, 

acarretando desvios de função que persistem até hoje (servidores seguranças, hoje policiais, 

exercendo suas atribuições em funções administrativas e de auxílio ao processo legislativo). 

Além desses elementos, foi relatado o descrédito da Polícia do Senado frente aos demais 

servidores da Casa como um problema, destacando-se a falta de formação e treinamento dos 

servidores, bem como problemas inerentes a mudanças em geral, adaptação a nova estrutura 

organizacional etc. 

 

O descrédito. Afinal, os ignorantes, os incompetentes, os problemáticos do 

Senado eram destinados à segurança. Tivemos problemas de formação. Não 

contávamos com uma política de treinamento continuado. O treinamento, como 

ainda hoje, é feito de forma fragmentada. Isso, associado ao perfil do 

segurança/polícia refletia em descrédito. (Entrevistado 5) 

 

Já o quinto item questionou como tais problemas de atuação foram solucionados, e foram 

obtidas respostas que indicavam a mudança da cultura organizacional, ocorrida aos poucos, com a 

profissionalização dos servidores egressos dos concursos, que ocuparam as funções de diretoria e 

chefia e foram capazes de convencer as autoridades a adquirir equipamentos, fornecer o mínimo 

treinamento, e aos poucos irem tentando se desvencilhar da nomenclatura de segurança dentro da 

própria Casa. Também foi ressaltada ações de esclarecimento das atribuições da Polícia como 

processo que ajudou a solucionar os problemas estruturais. 

 

Os problemas foram solucionados, em parte, tendo em vista que alguns persistem 

até hoje, com cursos, esclarecimento das atribuições da Polícia e entrada de novos 

servidores, por meio de concurso público, que conseguiu atrair material humano 

mais qualificado para as funções. (Entrevistado 1) 
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Foram resolvidos com o investimento em treinamento, procurando acertar com os 

erros e falhas, assim como, principalmente, melhorando o material humano, por 

meio de concurso público. (Entrevistado 4) 

 

 

5.5 CRIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

A sexta questão, qual seja: “Procedimentos e normas ainda continuam sendo criados e 

modificados constantemente nos dias de hoje?” recebeu resposta afirmativa da ampla maioria dos 

respondentes.  

Foi citada como exemplo a criação recente do novo Regulamento Administrativo do Senado 

Federal, no qual as atribuições da Polícia do Senado foram atualizadas, bem como mudanças em 

rotinas usuais de trabalho, um respondente usou o termo “evolução permanente” para descrever 

tais mudanças usuais.  

Também se obteve resposta que afirmava existirem atualmente “pouquíssimos 

procedimentos estabelecidos”, enquanto as normas seriam criadas para “atender situações 

específicas, de maneira reativa, para solucionar problemas manifestos”. Além disso, foi citado o 

interesse político como fator decisivo para criação de novos procedimentos e normas.  

Seguem exemplos de respostas a esta questão: 

 

Existem atualmente pouquíssimos procedimentos estabelecidos, portanto, não há 

que se falar em modificação constante. As normas, mais abundantes que os 

procedimentos, são criados, em regra, para atender situações específicas, de 

maneira reativa, para solucionar problemas manifestos. (Entrevistado 9) 

Sim. Normas são facilmente criadas ou modificadas, mas tudo depende do 

interesse político em questão. (Entrevistado 4) 

Muitos procedimentos e normas importantíssimos para o funcionamento da PSF 

ainda nem sequer foram criados. Mas temos alguns poucos que são elaborados de 

maneira não concatenada pelos diferentes serviços. (Entrevistado 11) 
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5.6 PROBLEMAS ESTRUTURAIS  

Na sétima questão, perguntou-se aos respondentes que problemas ocorreram em relação à 

estrutura da Segurança com as novas funções da polícia. Foram obtidas respostas que citaram a 

estrutura administrativa que necessitou ser adaptada, bem como procedimentos operacionais e 

rotinas de trabalho.  

 

Após a mudança, houve a necessidade de adequar a estrutura às novas demandas, 

com a criação de serviços e coordenações que contemplassem as novas 

atribuições. Vimos como oportunidade para ganharmos musculatura dentro do 

Senado. (Entrevistado 8) 

 

A oitava questão perguntou se ainda continuam ocorrendo problemas em relação à 

estrutura. Todos os participantes responderam de maneira afirmativa, ressaltando a estrutura física, 

das dependências da Secretaria de Polícia, que não comporta bem sua quantidade de servidores, 

bem como a necessidade de aquisição de equipamentos policiais, tais como armamento, munições 

etc.  

 

Sim. Acredito que a ausência ou pouca interação entre os setores e talvez a 

distribuição do efetivo dentro da SPOL. (Entrevistado 4) 

Certamente. A Secretaria hoje é estruturada em razão das pessoas que ocupam as 

funções de chefia e não em função das atribuições de cada unidade. (Entrevistado 

9) 

Sim, falta de armamento, indefinição normativa, falta de clareza das atribuições, 

limites de atuação. (Entrevistado 3) 

 

Além disso é importante ressaltar a resposta de um participante, que, após concordar com 

o enunciado da questão afirma que: “A Secretaria hoje é estruturada em razão das pessoas que 

ocupam as funções de chefia, e não em função das atribuições de cada unidade”. Bem como outro 

entrevistado afirmou que o problema não está na divisão administrativa “como está no papel”, mas 
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“em regra, os entraves ocorrem com as pessoas que são colocadas em cada posto da estrutura 

administrativa” (Entrevistado 11). 

Também foi ressaltada a indefinição normativa e dos limites de atuação da Polícia do 

Senado, bem como a falta de clareza em suas atribuições, para os próprios policiais, demais 

servidores da Casa e instituições de Segurança Pública, tais quais Polícia Militar, Civil e Federal. 

Além desses pontos, também foi destacado o “enxugamento de funções, promovido pela reforma 

administrativa do Senado”, que teria gerado descompassos entre atribuições e funções de chefia, 

bem como a falta de interação entre os diferentes setores dentro da Polícia do Senado, assim como 

a má distribuição do efetivo nestes setores. 

Apesar das respostas anteriores, houve um respondente que afirmou que, apesar de o ideal 

ainda não ter sido atingido, a evolução da Polícia seria constante, trazendo melhorias inegáveis e 

irreversíveis. 

 

5.7. CONSENSO INTERNO 

A nona questão consistia na seguinte: “Você acredita que há consenso interno acerca da 

estrutura e divisão de atividades da Polícia do Senado?” As respostas foram quase unânimes, com 

apenas um entrevistado afirmando que atualmente existe equilíbrio entre as atividades 

desenvolvidas, e todos os outros participantes que afirmaram que o consenso acerca da estrutura e 

divisão de tarefas é inexistente, tendo sido destacadas divergências “(...) quanto às atribuições e os 

limites legais de sua execução”.  

Foi destacado também que, devido a problemas de gestão de pessoas há serviços que não 

realizariam suas tarefas a contento, acabando por sobrecarregar outros. Ainda houve quem 

afirmasse que a falta de consenso seria fato comum a grupos humanos como um todo. 

 

5.8. OPINIÕES DIVERSAS E CONFLITOS 

A décima questão, por sua vez, perguntava aos entrevistados: “Costuma haver opiniões 

diferentes e conflitos em relação a questões que envolvam a natureza, finalidade ou organização 
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do trabalho?”. Todos os participantes responderam afirmativamente, tendo sido destacada as 

diferenças entre atividades realizadas e entre escalas de trabalho como um fator gerador de conflito. 

Também se destacaram conflitos relacionados à natureza, finalidade e organização do trabalho, 

bem como foi ressaltado o desconhecimento mútuo do trabalho realizado entre os diferentes setores 

da Polícia; os próprios policiais desconhecem o trabalho realizado pelos colegas de outro setor.  

Além disso, surgiram respostas que se relacionam com a má alocação de servidores nos 

diferentes serviços da Polícia do Senado, tendo por consequência colaboradores ineficientes e 

improdutivos. 

Além dos aspectos já citados, ressaltou-se os conflitos advindos da falta de clareza de 

aspectos relacionados ao ordenamento jurídico que rege a polícia do Senado, bem como suas 

atribuições, quais seriam exclusivas e quais seriam concorrentes, bem como o efetivo 

enquadramento da Polícia do Senado nos órgãos de segurança pública. 

Porém, apesar destas respostas de cunho negativo, houve um entrevistado que destacou o 

papel positivo dos conflitos, entendidos por ele como divergências normais, “(...) característica de 

qualquer instituição que tem o objetivo de se desenvolver”. 

 

5.9. BUSCA DE ORIENTAÇÕES E PARCERIAS  

A questão de número onze buscava aferir se a Polícia do Senado teria a prática de buscar 

orientações, parcerias com instituições semelhantes, visando ao aperfeiçoamento de sua estrutura. 

Novamente, a grande maioria das respostas colhidas foram afirmativas, tendo sido especificamente 

destacada a iniciativa de buscar cursos junto a instituições parceiras, tais quais Polícia da Câmara 

dos Deputados, Polícia Civil do DF, Exército Brasileiro e Departamento Penitenciário de 

Operações Especiais do DF. Destacou-se também que, apesar destas iniciativas de treinamento 

existirem, deveriam ser realizadas com maior frequência, assim como que esses intercâmbios se 

dão por de convites aceitos pela Polícia do Senado, não sendo observada uma “(...)postura ativa no 

sentido de estreitar vínculos e estabelecer parcerias com outras instituições” (Entrevistado 9). 
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Há diversos profissionais na nossa Polícia que vêm buscando tais parcerias e 

orientações. E essas vêm se mostrando úteis. Nenhum órgão trabalha sozinho, e 

na segurança deve haver cooperação a fim de se chegar aos objetivos necessários 

e esperados. (Entrevistado 7) 

 

Apesar disto, apenas um respondente indicou que não há esta prática de busca de 

orientações e parcerias, destacando um caráter de autossuficiência demonstrado pela Polícia do 

Senado. 

Em resposta à décima segunda questão, que perguntava se “Outras organizações similares 

buscaram ou buscam orientação ou cooperação da Polícia do Senado para o aperfeiçoamento de 

sua estrutura?” foram obtidas informações diferentes, a maioria dos respondentes responderam não, 

porém houve respostas afirmativas, inclusive destacando a iniciativa das Assembleias Legislativas 

dos Estados, de buscar orientações junto à Polícia do Senado 

Foi apontada uma visita realizada no ano de 2015 pela Polícia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais, com vistas a acompanhar as atividades realizadas pela Polícia do Senado, com o 

objetivo de compreender melhor sua estrutura, assim como um contato da Casa Militar da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo que buscava realizar uma visita técnica com vistas a conhecer a 

metodologia de controle de acesso aplicada no Senado Federal. 

 

5.10. GRUPOS OPOSITORES 

A questão de número treze, que perguntava aos participantes se haveria grupos que se 

opunham à existência e/ou atuação da Polícia do Senado atualmente, recebeu respostas afirmativas 

de todos os respondentes, sendo destacados os Delegados da Polícia Federal e servidores antigos 

do Senado, que acreditariam serem descabidas as prerrogativas e atividades da Polícia do Senado, 

como principais grupos de oposição, tendo sido indicados pela maioria dos respondentes. Também 

foram citados, com menor frequência, parlamentares, jornalistas e membros do Ministério Público 

e do Poder Judiciário, que questionam a existência da Polícia do Senado. 

Foi relatado que grande parte dos servidores e parlamentares: 
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“(...)não reconhecem na atuação da Polícia do Senado qualquer efeito 

prático positivo, além de não entenderem que a Polícia atua no sentido de 

garantir a normalidade dos trabalhos legislativos, muitas vezes as 

iniciativas tomadas são interpretadas como óbices pelos próprios usuários 

que seriam por elas beneficiados.” (Entrevistado 8) 

 

 Além destes grupos de oposição, também foram citadas as demais instituições de segurança 

pública, bem como a imprensa. 

 Também foi salientada a falta de iniciativa da Polícia do Senado no esclarecimento tanto 

ao público interno quanto aos outros órgãos de segurança acerca de suas atribuições e fundamentos 

legitimadores de sua existência. 

A questão seguinte, de número catorze visava a complementar a questão anterior, 

questionando acerca da possível motivação destes grupos opositores. Os participantes salientaram 

que por vezes, o próprio público interno, principalmente os servidores mais antigos do Senado, 

seriam opositores à Polícia da Casa com vistas à “manutenção do status quo, do ‘jeitinho’, de 

poderem praticar qualquer ilegalidade e/ou irregularidade, respaldados pelo seu tempo de serviço 

do Senado.” (Entrevistado 13) 

Em relação aos Delegados de Polícia Federal, afirmou-se seu receio em perder atribuições 

de investigações dentro do Senado, bem como de apoio às Comissões Parlamentares de Inquérito. 

Além disso, um respondente pontuou que os Delegados por vezes se referem à polícia legislativa 

com termos jocosos, tais quais “vigilantes”, “seguranças”, “polícia de ladrão” etc. 

 

Em minha opinião, os delegados de Polícia Federal veem na PSF um modelo de 

polícia de ciclo completo que pode colocar em xeque as atribuições deles. 

(Entrevistado 11) 

  

Já as demais instituições de segurança teriam sua oposição motivada pelo sentimento de 

serem detentoras de atribuições mais valorosas, embora bem menos valorizadas financeiramente 
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em relação à Polícia do Senado. Além disso, foi destacada a baixa credibilidade do Senado Federal 

junto à sociedade, como um dos fatores que motivariam os grupos de oposição à Polícia do Senado. 

Vale destacar a resposta a seguir como representativa do conteúdo geral: 

 

Depende muito do opositor em si. Às vezes outras Polícias nos veem com maus 

olhos por não entender a essência de uma Polícia de Segurança Institucional. 

Alguns servidores e parlamentares nos veem com maus olhos por acreditar que 

somos desnecessários, pois pensam que o Senado é um ambiente relativamente 

tranquilo. O que acontece muito em nosso país é que não se pensa em prevenção, 

mas em repressão. Se determinados crimes não ocorrem, pode ter em mente que 

é devido à nossa presença ostensiva. Afinal, prevenir deve ser a regra, e reprimir 

a exceção. (Entrevistado 12) 

 

A questão seguinte, de número quinze, foi expressa da seguinte maneira: “Você considera 

que as ações desses grupos opositores têm relevância, conseguindo afetar a Polícia do Senado?” 

Também houve resposta afirmativa de todos os participantes, destacando-se os grupos 

externos como tendo maior impacto do que os grupos internos. Foi ressaltada também demandas 

judiciais como instrumentos de relevância utilizado por grupos opositores, conseguindo afetar 

diretamente a Polícia do Senado. Afirmou-se que há direto impacto negativo em processos de 

demanda de treinamento, aquisição de materiais etc. 

 Também foi citado o lobby dos delegados federais junto ao Ministério Público e Poder 

Judiciário, que poderia vir a influenciar a tomada de decisão no âmbito da Ação Direta de 

Constitucionalidade 24. Esta ação está tramitando desde 2010 no Supremo Tribunal Federal, e visa 

a avaliar a constitucionalidade da Polícia do Senado. 

 

5.11. GRUPOS DEFENSORES 

A décima sexta questão tratava sobre a possível existência de grupos defensores da atuação 

da Polícia do Senado e a décima sétima acerca da motivação destes grupos. Todos os respondentes 

afirmaram que tais grupos de fato existiam, destacaram alguns Senadores e servidores, que 
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sentiriam que a Polícia do Senado contribuiria para a segurança da Casa, os próprios integrantes da 

Polícia do Senado, integrantes de outras Polícias Legislativas, tais quais da Câmara dos Deputados 

e das Assembleias Estaduais, que apoiariam a Polícia do Senado devido ao paralelismo com suas 

instituições de origens, alguns Procuradores da República, bem como os agentes de Polícia Federal, 

que teriam como objetivo em tal apoio, oporem-se ao poder dos Delegados e defenderem uma 

polícia com carreira única e ciclo completo. 

Em seguida, a questão de número dezoito perguntava se o respondente acreditava que as 

ações desses grupos de apoiadores influenciariam positivamente a Polícia do Senado, se suas ações 

gerariam consequências positivas. Os participantes responderam que sim, apesar de destacar que 

tais ações não possuíam grande relevância, principalmente no âmbito externo à Casa, apesar de o 

apoio interno fornecer certo suporte à atuação da Polícia do Senado. 

 

5.12. ALCANCE DE RESULTADOS 

A décima nona questão perguntava se “Os resultados esperados com a mudança entre 

Segurança e Polícia foram alcançados?”. Obteve-se respostas positivas: “Sim. Principalmente na 

consolidação de nossas prerrogativas.”, bem como respostas que indicavam que os resultados 

haviam sido alcançados de forma parcial, tendo sendo destacado o cumprimento de mandado 

realizado no mês de julho de 2015 pela Polícia Federal, nas dependências dos apartamentos 

funcionais do Senado, o que demonstraria que atividades que deveriam ser privativas da Polícia do 

Senado estariam sendo realizadas por organismos de outros Poderes. 

Além disso, apenas um entrevistado afirmou que os resultados esperados com a mudança 

entre segurança e Polícia não haviam sido alcançados, salientando que ainda são visíveis resquícios 

dos tempos em que o órgão atuava como Segurança, tais como atribuições, rotinas de trabalho, 

treinamento, efetivo etc. 

De todo modo, destacou-se a realização periódica de concursos públicos como elemento 

fundamental de evolução. 
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5.13. SUGESTÕES PARA MELHOR ALCANCE DOS RESULTADOS 

A vigésima pergunta se dirigia aos elementos que deveriam ser modificados para que a 

Polícia do Senado pudesse alcançar melhores resultados em sua atuação. Foi destacada a 

necessidade de melhoria do trabalho de inteligência, bem como o intercâmbio e troca de 

conhecimentos com outros órgãos policiais. Também ressaltou-se a necessidade de mudanças no 

ordenamento jurídico, para que a Polícia do Senado tivesse mais legitimidade normativa e 

segurança jurídica para desempenhar suas atividades, com campo de atuação bem delimitado.  

Além disso destacou-se a realização de mais cursos e ações de capacitação com seu quadro 

funcional, com vistas à profissionalização dos servidores, assim como a realização de iniciativas 

de divulgação institucional acerca da Polícia do Senado. Fora estes elementos, também surgiu a 

afirmação da necessidade de limitação temporal para a direção da polícia, afirmação esta que foi 

expressa por mais de um servidor, bem como o aumento do efetivo e a criação de um “(...) 

arcabouço jurídico que dê autonomia em nossa atuação para impedir ingerência política nelas e 

permitir surgimento de corpo técnico”. 

 

(...) há necessidade de elaboração de legislação e Procedimento Operacional 

Padrão a fim de respaldar efetivamente nossa atividade. Ademais, há necessidade 

de treinamento constante com o intuito de se evitarem ao máximo as falhas. 

(Entrevistado 7) 

 

Além destes elementos já expostos, foi citada a ideia de a Polícia do Senado investir mais 

recursos nos setores que seriam “vitrine”, tais como a Proteção de Autoridades e o Controle de 

Distúrbios Civis. Além disso foi destacada a necessidade de haver maior clareza na distribuição de 

funções a atribuições, bem como melhor distribuição do efetivo. 

Também foi ressaltada a necessidade de alocação racional das pessoas nos setores, 

principalmente os cargos de chefia, que deveriam ser preenchidos de maneira mais meritocrática, 

assim como foi mencionada a necessidade de melhoria dos sistemas de avaliação dos servidores, 

que seriam atualmente realizados sem nenhuma sistematização. 
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5.14. MUDANÇAS FREQUENTES 

A questão seguinte, de número vinte um perguntava se costumava existir frequentes 

mudanças na estrutura da Polícia do Senado. A maioria dos respondentes se posicionaram de 

maneira negativa, porém alguns participantes afirmaram que existem sim mudanças eventuais e 

superficiais, que não acarretam melhorias significativas à Polícia, sendo consideradas normais em 

todo órgão em consolidação. 

A próxima pergunta inquiria se tais mudanças seriam motivadas por aspectos internos, 

decisões da própria Polícia, ou forças externas. Foi respondido que, quando ocorriam, o que era 

raro, se devia a iniciativas próprias da Polícia, bem como afirmou-se que os aspectos pessoais eram 

prevalecentes, ocorrendo mudanças estruturais para o atendimento destas necessidades individuais. 

Porém, houve respondente que destacou a influência da motivação política para a mudança da 

estrutura, além do que foi destacada a mudança que ocorreria em decorrência de demandas de 

trabalho que surgem. 

 

5.15. VISÃO DE FUTURO 

Em seguida, a questão de número vinte e três vinha presente com o seguinte texto: “Como 

você vê a Polícia do Senado no futuro?”. Foram obtidas respostas tanto “otimistas” quando 

“pessimistas”. Alguns participantes acreditavam em um futuro em que a Polícia do Senado seria 

uma organização “(...) técnica, bem equipada e estruturada operacionalmente e principalmente 

mais próxima dos nossos ‘clientes’, servidores do Senado e demais cidadãos.” Cabe destacar a 

afirmação de a Polícia do Senado, no futuro se apresentar como tendo um engajamento real na 

proteção ao Poder Legislativo, e não apenas aos membros que o compõe, também houve afirmação 

no sentido de a Polícia do Senado no futuro ser um órgão técnico respeitado devido a suas 

atribuições institucionais, bem como o “excelente nível de seus policiais”. 

 Já outros entrevistados ressaltaram que acreditavam que persistiriam os questionamentos 

da legitimidade da instituição pela sociedade em geral, enquanto outros informaram que o futuro 

seria incerto. Também foi destacada a necessidade de se estabelecer um plano de metas, “a fim de 
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conduzir as iniciativas da Secretaria para um futuro melhor. Caso contrário, estaremos estagnados 

e muito propensos ao fim”. (Entrevistado 11) 

 

5.16. RETORNO À SEGURANÇA 

A questão seguinte, de número vinte e quatro, perguntava se os entrevistados acreditavam 

ser possível o retorno ao status de segurança. Houve respostas positivas e negativas, alguns 

participantes avaliando como uma possibilidade remota, outros como concreta e possível, tendo 

sido a maioria das respostas positiva. Neste sentido, foi lembrado o fato de que a Polícia do Senado 

foi criada por meio de uma Resolução do Senado, podendo ser extinta através do mesmo 

instrumento, a exemplo do que ocorrera com o serviço médico do Senado.  

Foram destacadas as forças políticas, como essenciais e definidoras, podendo extinguir a 

Polícia do Senado, enquanto não houver uma legislação que defina sua atuação como de órgão 

permanente tal qual uma Emenda à Constituição, conforme verifica-se na transcrição abaixo: 

 

Nesse momento sim, sobretudo por falta de legislação que transmita maior 

confiabilidade, como uma Emenda Constitucional. E o nosso país é muito movido 

pela política, muita coisa muda. (Entrevistado 7) 

 

Também foi apontada a questão da ADC 24, uma Ação Direta de Constitucionalidade, 

impetrada pela Mesa do Senado Federal no ano de 2010, com vistas a analisar a constitucionalidade 

da Resolução do Senado de Número 59 (Brasil, 2002), que institui a Polícia do Senado. 

 

Não. O julgamento da ADC 24 pode afetar negativamente parcela do poder de 

polícia hoje atribuído à Polícia do Senado (poder de investigação e de inquérito), 

mas acredito que não afetará a atribuição de polícia administrativa e, 

consequentemente, o status de polícia. (Entrevistado 1) 
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5.17. CONSOLIDAÇÃO 

A última pergunta do instrumento, de número vinte e cinto, inquiria se os participantes 

avaliavam que a Polícia do Senado era uma organização consolidada. A totalidade de respostas foi 

negativa, sendo destacada a necessidade de uma definição jurídica mais forte como condição 

necessária para ocorrência desta consolidação no futuro, bem como foi levantada a questão da ADC 

24, já mencionada anteriormente, que pode alterar completamente a natureza da Polícia do Senado. 

Também salientou-se a falta de apoio da sociedade como fator que dificulta sua consolidação. Um 

entrevistado afirmou que, apesar de ainda não estar consolidada, o processo de consolidação está 

em curso, “(...) com todos os erros e acertos pertinentes ao processo de aprendizado”. Seguem 

exemplos representativos das respostas obtidas: 

 

Não. Ainda pairam muitos questionamentos acerca da atuação da Polícia do 

Senado. E a falta de apoio da sociedade, as oscilações políticas, a falta de uma 

legislação pertinente, tudo isso dificulta a sua consolidação. (Entrevistado 4) 

Não, acredito que precisamos de uma definição jurídica mais forte para nos 

consolidarmos como organização. (Entrevistado 1) 

Precisamos de maior segurança jurídica. Papel aceita tudo, qualquer motivo pode 

ser fundamento para nossa extinção (Entrevistado 8) 

Não. Ainda falta muito para isso. O desconhecimento dela como organização é 

patente até entre outras forças policiais. (Entrevistado 11) 

 

 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS À LUZ DA TEORIA 

INSTITUCIONALISTA  

 Nesta seção serão analisadas as respostas coletadas por meio das entrevistas, tendo como 

base o arcabouço da teoria institucionalista, mais especificamente visando ao posicionamento da 

Polícia do Senado em seu gradiente de institucionalização, sendo tomada como base a teoria de 

Tolbert e Zucker (2010). 
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 Para tanto, a entrevista foi dividida em questões que se relacionavam com cada uma das 

três fases do processo de institucionalização, quais sejam: habitualização, objetificação e 

sedimentação, sendo que cada uma dessas fases é composta por diversos elementos, quais sejam: 

 Habitualização: Tolbert e Zucker (2010) afirmam que esta fase se caracteriza pela criação 

de padrões de ação, inovação e de surgimento de novos arranjos estruturais. 

Diz respeito, desta feita, ao “desenvolvimento de comportamentos padronizados para a 

solução de problemas e a associação de tais comportamentos a estímulos particulares”. 

(TOLBERT, ZUCKER, 2010, p. 203) 

Este processo é caracterizado assim pela criação de um repertório de ações e arranjos 

estruturais, que surgem como respostas a problemas ambientais, sendo assim, dependendo do nível 

de formalização da organização, podem surgir normas, manuais de procedimentos etc. 

Em relação a esta fase do processo de institucionalização, correspondem as questões de 

número um a oito do roteiro de entrevista, que são constituídas das seguintes variáveis: 

 Inovação 

 Formulação de procedimentos 

 Formulação de arranjos 

Deste modo, em relação à primeira etapa do processo de institucionalização, qual seja a 

habitualização foi possível, por meio dos relatos dos entrevistados, verificar que de fato a mudança 

da condição de segurança para Polícia foi encarada como uma inovação, motivada por diversos 

fatores, que vão desde a necessidade de garantir maior independência do Poder Legislativo, 

conforme previsão constitucional - o que pode ser considerado como uma pressão normativa -, bem 

como por outros elementos não tão claros, como uma defesa de uma possível extinção da 

Segurança, ou seja, um processo de desinstitucionalização, que culminou na inovação da mudança 

de nomenclatura e atribuições. 

Tal mudança deu ensejo à criação e formulação de procedimentos e arranjos estruturais, 

que vão desde mudanças na estrutura física, aquisição de equipamentos, a mudanças na estrutura 

organizacional. Porém há elementos que apontam que mudanças de fato nas atribuições, bem como 

nas atividades do trabalho em si demoraram a ocorrer. 
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Vale salientar que problemas foram enfrentados neste processo de transição, tais como 

descrédito por meio dos demais servidores do Senado, bem como objeção por parte do próprio 

quadro da segurança. Também se nota que a formulação de arranjos estruturais e criação e 

modificação de procedimentos persistem até os dias de hoje, como lugar-comum no cotidiano da 

Polícia do Senado. 

Também se ressalta que muitos dos problemas relatados que foram vivenciados neste 

período de transição, tais como falta de treinamento, de reconhecimento, escassez e equipamentos, 

descrédito, são problemas que foram relatados serem vivenciados até os dias de hoje, bem como 

que todos os entrevistados apontaram que há problemas estruturais atualmente na Polícia do 

Senado. 

Logo, os elementos caracterizadores da fase de habitualização, que são inovação, 

formulação de procedimentos e formulação de arranjos foram de fato vivenciados pela Polícia do 

Senado, tendo sido sua transformação, advinda da Segurança, considerada como a própria inovação 

fundamental. Porém, tais elementos, principalmente a formulação de procedimentos e arranjos 

estruturais ainda são bastante comuns na atualidade, tendo todos os participantes da entrevista 

afirmado que tais mudanças são corriqueiras, inclusive alguns destacando a ausência de diversos 

procedimentos necessários à atuação da organização. 

Deste modo, pode-se inferir que o processo de habitualização da Polícia do Senado, 

conforme definido nesta pesquisa, ainda não se encontra concluído, embora seus elementos 

formadores já tenham ocorrido, porém não de forma suficiente. 

Objetificação: A objetificação caracteriza-se pela geração de um relativo consenso acerca 

de aspectos estruturais da organização, monitoramento de organizações semelhantes e a difusão 

interna e externa da estrutura organizacional. (TOLBERT, ZUCKER, 2010) 

Organizações que se encontram nesta fase têm, geralmente uma história de vida curta e, 

apesar de já ter obtido relativa aceitação normativa, seus formadores ainda são conscientes de sua 

incipiência, monitorando constantemente a adequação de sua estrutura e os resultados obtidos. 

(TOLBERT, ZUCKER, 2010) 
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No roteiro de entrevista, as questões que dizem respeito a esta fase são as de número nove 

a doze, e foram construídas baseadas nas seguintes variáveis: 

 Consenso 

 Monitoramento 

 Difusão da estrutura 

Em relação ao consenso, pode-se dizer que seu nível é baixo no contexto da Polícia do 

Senado, com apenas um participante afirmando que este é vivenciado no âmbito da organização, 

deste modo, a grande maioria dos respondentes se posicionou de maneira oposta, afirmando que 

não existe consenso acerca da estrutura, divisão de tarefas ou até mesmo sobre as atribuições e 

limites legais de sua execução. 

Além disso, também foi possível verificar alto nível de conflitos envolvendo a natureza, 

finalidade e organização do trabalho, cabendo salientar que, apesar da criação da Secretaria de 

Polícia ter se dado no ano de 2002, até hoje ainda não há consenso acerca das limitações de atuação, 

bem como suas atribuições e vivencia-se uma certa indefinição normativa. 

Por outro lado, foi possível concluir, com base nos discursos colhidos, que há um nível 

moderado de monitoramento interorganizacional, com a Polícia do Senado diligenciando com o 

intuito de buscar parcerias, principalmente relacionadas à capacitação, com instituições 

semelhantes, porém cabe destacar que de modo geral tais iniciativas ainda são consideradas como 

insuficientes na avaliação dos participantes. 

Já em relação à última variável constituinte da fase de objetificação, pode-se concluir que 

há também um nível moderado de difusão da estrutura, principalmente com as recém-criadas 

Polícias das Assembleias Legislativas dos Estados procurando observar a estrutura da Polícia do 

Senado e copiar naquilo que se aplique a elas. Porém tais iniciativas não são muito frequentes, 

tendo alguns participantes nem sequer tido conhecimento acerca delas. 

Sendo assim, é possível concluir que o processo de objetificação da Polícia do Senado 

também não foi concluído, principalmente tendo a variável consenso como mais incipiente, 

observando-se também grau moderado de monitoramento e difusão de estrutura. 
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Sedimentação: por fim, tem-se a última fase do processo de institucionalização, 

denominada de sedimentação, assim definida: 

“Assim, a total institucionalização da estrutura depende, provavelmente, dos efeitos 

conjuntos de: uma relativa baixa resistência de grupos de oposição; promoção e apoio cultural 

continuado por grupos de defensores; correlação positiva com resultados desejados” (TOLBERT, 

ZUCKER, 2010, p. 208) 

O roteiro de entrevista abordou esta fase ao longo das questões de número treze ao número 

vinte e cinco, focando-se estas nas seguintes variáveis: 

 Resistência de grupos 

 Apoio de grupos 

 Alcance de resultados 

 Continuidade da estrutura 

Foi possível verificar alto nível de resistência de grupos, com todos os participantes 

reconhecendo a existência de grupos opositores, bem como também a totalidade dos respondentes 

afirmando que as ações de tais grupos têm sim relevância, conseguindo de fato afetar 

significativamente a Polícia do Senado.  

Conforme já foi apontado anteriormente, na exposição dos resultados, verificou-se oposição 

tanto de grupos internos quanto de grupos externos, motivados por disputas de poder, manutenção 

do status quo, interesses políticos, conflitos de atribuições. 

Já se analisando a questão dos grupos apoiadores, observou-se que todos os participantes 

reconhecem a existência de tais grupos, muito embora concordem que os impactos dos grupos de 

apoio não têm muita relevância para a Polícia do Senado, principalmente no âmbito externo. Assim 

foi possível observar que o nível de resistência de grupos foi considerado mais significativo do que 

o nível de apoio, sendo este essencialmente interno à Casa. 

Já em relação ao alcance de resultados observou-se uma posição ambivalente dos 

respondentes, sendo possível afirmar que há uma intensidade baixa na avaliação desta variável, 

tendo sido apontadas necessidade de mudanças no embasamento jurídico e profissionalização dos 
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servidores como principais ações a serem levadas a cabo para que os resultados esperados possam 

ser alcançados de forma mais satisfatória. 

Por fim, a última variável a ser analisada no contexto da fase de sedimentação - a última do 

processo de institucionalização, conforme entendido por Tolbert e Zucker (2010) -, é a 

continuidade da estrutura.  

Em relação a esta variável, verificou-se baixo nível de percepção de mudanças frequentes 

na estrutura da Polícia do Senado, bem como, quando tais mudanças eram percebidas, eram 

consideradas como de baixo impacto. Também a visão de futuro da Polícia do Senado foi 

ambivalente, tendo entrevistados apresentado visões positivas, de consolidação enquanto outros 

acreditavam que problemas de falta de legitimação persistiriam. 

Por outro lado, a maioria dos participantes percebeu ser possível a volta ao status de 

segurança, o que demonstra uma perspectiva bastante negativa de continuidade da estrutura, tendo 

sido ressaltados aspectos legais que colocam em risco a existência da Polícia do Senado. Também, 

foi possível verificar que nenhum participante considerou que a Polícia do Senado era uma 

organização consolidada. 

Deste modo é possível afirmar que a Polícia do Senado conta com um processo de 

sedimentação bastante incipiente, tendo sido avaliada como tendo possibilidades concretas de 

deixar de existir, regressando ao status de segurança, deste modo não podendo ser considerada 

como uma organização institucionalizada. 

Sendo assim, verificou-se moderado nível de habitualização, baixo nível de objetificação e 

baixo nível de sedimentação no âmbito da Polícia do Senado, em função da avaliação de seus 

próprios integrantes, cabendo uma aproximação a uma fase de transição entre as etapas de 

habitualização e objetificação. 

 

7. RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

 Os questionários foram aplicados com os servidores da Polícia do Senado por meio 

eletrônico, tendo sido elaborado por meio da ferramenta Google Docs. Foi utilizado para análises 

estatísticas o software Statistics Pack for Social Sciences (SPSS), versão 23. 



107 

 

 

 

 Foram coletadas as respostas ao longo de um intervalo de quinze dias, ao fim dos quais foi 

possível contar com a participação de 58 respondentes. Tendo em vista que a população total, qual 

seja, servidores detentores do cargo de Policial Legislativo Federal lotados e em efetivo exercício 

na Secretaria de Polícia do Senado e não detentores de função de confiança é de 143 servidores, a 

amostra correspondeu a 40,5% da população. 

 Ressalta-se que, levando-se em conta um intervalo de confiança de 95%, margem de erro 

de 10% a amostra mínima para esta população seria de 58 sujeitos. (COCHRAN, 1997 apud. 

COZBY, 2003) 

 

Onde: 

n: tamanho da amostra 

N: tamanho do universo  

Z: confiabilidade 

e: margem de erro 

p:  proporção 

 

 O presente questionário se estruturou da seguinte maneira, de acordo com a divisão do 

processo de institucionalização em fases, conforme proposta por Tolbert e Zucker (2010): 

 

Quadro 8: Questões em função da fase do processo de institucionalização 

Fase Questões 

Habitualização 2 e 3 

Objetificação  4 

Sedimentação 5 a 8 

 

 Os critérios utilizados para a escolha dos itens para cada fase foram anteriormente expostos, 

na seção de metodologia que descreve os instrumentos. 
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 Salienta-se que há variáveis que apresentam relação diretamente proporcional com o 

avanço do processo de institucionalização, enquanto outras apresentam relação inversamente 

proporcional.  

Por exemplo, a questão de número 2, relativa à fase de habitualização, que afirma “Costuma 

ocorrer com frequência criação de procedimentos e normas na Polícia do Senado” é inversamente 

proporcional à institucionalização em geral e à fase de habitualização especificamente, uma vez 

que, com quanto maior intensidade os respondentes concordarem que ocorrem com frequência 

criação de procedimentos e normas no âmbito da Polícia do Senado, maior será a indicação que a 

fase de habitualização não está desenvolvida. 

Por outro lado, a questão de número 7, inserida na fase de sedimentação e que afirma “A 

Polícia do Senado alcança os resultados esperados em sua atuação” é diretamente proporcional à 

institucionalização em geral e especificamente à sua fase correspondente, tendo em vista que com 

quanto maior intensidade os participantes concordarem que a Polícia do Senado alcança seus 

resultados, maior será a indicação que tal fase do processo de institucionalização encontra-se 

desenvolvida. 

Sendo assim, cabe ressaltar que apenas as questões de número 2 (“Costuma ocorrer com 

frequência criação de procedimentos e normas na Polícia do Senado”), número 3 (“Costumam 

ocorrer frequentes mudanças na estrutura organizacional da Polícia do Senado”) e número 5 

(“Grupos opositores conseguem afetar negativamente a Polícia do Senado”) possuem relação 

inversamente proporcional com avanço do processo de institucionalização. Levando-se em conta 

o exposto anteriormente, será realizada inicialmente a exposição descritiva de resultados. 

A primeira variável do instrumento é o ano de ingresso do respondente no Senado. Obteve-

se respostas tendo como valor mínimo o ano de 1984 e valor máximo o ano de 2015. A distribuição 

de frequência pode ser vista na Figura 12 a seguir: 
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Figura 12 – Ano de ingresso dos participantes no Senado 

 
 

 Para efeito de análises posteriores, foi feita a opção de dividir os participantes em função 

de seu ano de ingresso no Senado em dois grupos, os que entraram antes da criação da Polícia, até 

o ano de 2002, e os que entraram posteriormente a este marco. Sendo assim, dos 58 participantes 

totais, 19 ingressaram antes da criação da Polícia do Senado, correspondendo a 32,8% do total, 

enquanto 39 ingressaram após esta data, correspondendo a 67,2% da amostra total. O primeiro 

grupo será tratado como “antigos” e o segundo como “novos”, e esta divisão será utilizada à frente, 

para comparação de médias entre grupos. 

 Inicialmente, para efeito de descrição geral dos achados, cabe ressaltar as médias obtidas 

em cada variável de interesse na presente pesquisa. Conforme depreende-se da observação da 

Figura 13 que se segue, a afirmação de número 2, que tratava da criação de procedimentos e normas 

no âmbito da Polícia do Senado obteve média 3 na escala, a terceira assertiva, sobre alterações na 

estrutura organizacional, teve média de respostas de valor 2,84, já o quarto item, relacionado com 

a variável consenso, obteve média de 2,26, a quinta afirmação teve valor médio de 3,86, o sexto 

item, média de 2,96, o sétimo, que dizia respeito aos resultados alcançados, obteve média de 2,96 

e por fim, a última afirmação, que tratava da consolidação da Polícia do Senado, apresentou média 

de 2,05. 

 Vale salientar que, conforme será visto adiante, apesar de todas as afirmações terem obtido 

valores mínimos de 1 e máximos de 5, indicando grande variação entre respondentes, a média de 



110 

 

 

 

resposta de todas as variáveis ficou no intervalo entre 2,05 e 3, indicando baixo nível de variação 

entre as médias das variáveis. 

 

 

Figura 13 – Médias das variáveis do estudo 

 
 

  

Após a exposição dos valores médios de todas as variáveis, visando a fornecer um 

panorama geral dos valores obtidos, serão expostas as frequências de respostas obtidas para cada 

variável. 

 Sendo assim, a questão de número dois, que tratava da variável criação de procedimentos 

e normas no âmbito da Polícia do Senado obteve valor mínimo de 1, valor máximo de 5, média 3, 

desvio padrão 1,09 e apresentou distribuição de frequência conforme pode ser visto na Figura 14 a 

seguir, com moda de valor 3, com 20 respondentes. 
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Figura 14 – Distribuição de frequência do item 2 

 

 Já a questão de número 3, que dizia respeito à ocorrência de frequentes mudanças na 

estrutura organizacional no âmbito da Polícia do Senado obteve valores mínimo e máximo de 1 e 

5, média de 2,84, desvio padrão de 0,98 e apresentou distribuição de frequência como se vê na 

Figura 15 a seguir, com moda de valor 3, com 19 respondentes. 

 

 

 

 

Figura 15 – Distribuição de frequência do item 3 

 

A quarta questão, que versava acerca do consenso interno sobre a natureza, finalidade e 

organização do trabalho na Polícia do Senado obteve valor médio de 2,26, desvio padrão de 0,87, 
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valor mínimo de 1 e máximo e 5, bem como sua distribuição de frequência pode ser vista na Figura 

16 a seguir, valor de moda 2, com 28 respondentes. 

 

Figura 16 – Distribuição de frequência do item 4 

 

Já o item 5, que tratava sobre a influência negativa dos grupos opositores na Polícia do 

Senado obteve valor médio de 3,86, valor mínimo e máximo de 1 e 5, respectivamente, e desvio 

padrão de 1,02. Nota-se por meio da observação da Figura 17 que se segue, que o valor que 

apareceu mais vezes, com 26 ocorrências, foi o nível 4 da escala. 

 

 

Figura 17 – Distribuição de frequência do item 5 
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 O sexto item do instrumento, qual seja “Grupos apoiadores conseguem afetar positivamente 

a Polícia do Senado” obteve valor médio de respostas de 2,97, desvio padrão de 0,88, valor mínimo 

de 1 e valor máximo de 5, ressalta-se que o valor que correspondeu a moda foi o nível 3 da escala, 

com 23 ocorrências. 

Figura 18 – Distribuição de frequência do item 6 

 
 Já a assertiva de número 7, “A Polícia do Senado alcança os resultados esperados em sua 

atuação” obteve valor médio de resposta de 2,97, com desvio padrão de 0,92, valores mínimo e 

máximo de 1 e 5, respectivamente. Vale salientar que o valor que mais se repetiu foi o nível 3 da 

escala, com frequência de 25 ocorrências. 

 

Figura 19 – Distribuição de frequência do item 7 
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Por fim, a última afirmativa, de número 8 trazia o seguinte enunciado: “A Polícia do Senado 

está consolidada como organização”. Tal assertiva obteve valor médio de resposta de 2,05 e desvio 

padrão de 1,11. Cabe salientar que esta variável apresentou a menor média de todo o instrumento, 

apresentando inclusive como valor que mais se repetiu o nível 1 da escala, conforme evidencia-se 

na Figura 20 a seguir. 

Figura 20 – Distribuição de frequência do item 8 

 
 

7.1. RELAÇÕES ENTRE VARIÁVEIS 

 

 Como já foi comentado anteriormente, os participantes foram, para fins de análises, 

divididos em dois grupos: aqueles que informaram ter ingressado no Senado Federal antes do ano 

de 2002, ano em que houve a transformação de Segurança do Senado para Polícia do Senado, com 

a edição da Resolução do Senado n. 59 de 2002 (BRASIL, 2002), e os que ingressaram depois 

deste ano.  

 Deste modo, dos 58 participantes totais, 19 ingressaram antes da criação da Polícia do 

Senado, correspondendo a 32,8% do total, enquanto 39 ingressaram após esta data, correspondendo 

a 67,2% da amostra total.  

 Foram realizadas comparações de médias, por meio do teste T, com o objetivo de verificar 

se era possível encontrar diferenças estatisticamente significativas entre as médias das variáveis 

exploradas no questionário, em função da época em que o participante havia ingressado no Senado, 

se este era servidor “antigo”, da época da Segurança, ou “novo”, da era da Polícia. 
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 Sendo assim, foi possível encontrar diferenças estatisticamente significativas apenas entre 

as médias da variável consolidação (questão 8), em função dos grupos de servidores: antigos ou 

novos. Logo, conforme é possível verificar no Quadro 9 a seguir, os servidores antigos, que 

ingressaram na época da Segurança do Senado, avaliaram um maior nível de consolidação da 

Polícia do Senado quando comparados aos servidores mais novos, que já ingressaram nos quadros 

após a transformação da Segurança em Polícia. 

 

Quadro 9: Escores médios da variável consolidação, em função do ano de ingresso dos 

participantes no Senado Federal. 

Grupos N Médias Desvios-padrão 

Antigos 19 2,47 1,17 

Novos 39 1,85 1,04 

Estatística: T = 2,07; p < 0,05. 

 

 Nas demais variáveis do estudo, não foi possível observar diferenças significativas entre o 

posicionamento dos servidores de acordo com sua época de ingresso no Senado, constando no 

Quadro 10 que se segue os valores de média e desvio-padrão de cada variável em função do grupo. 

 

Quadro 10: Escores médios das variáveis do questionário, em função do ano de ingresso dos 

participantes no Senado Federal. 

 GRUPO N Média Desvio-padrão 

PROCEDIMENTOS Antigo 19 3,26 ,806 

Novo 39 2,87 1,196 

ESTRUTURA Antigo 19 3,05 1,026 

Novo 39 2,74 ,966 

CONSENSO Antigo 19 2,53 ,964 

Novo 39 2,13 ,801 

OPOSITORES Antigo 19 3,74 1,240 

Novo 39 3,92 ,900 

APOIADORES Antigo 19 3,00 ,882 

Novo 39 2,95 ,887 

RESULTADOS Antigo 19 3,05 ,705 

Novo 39 2,92 1,010 

CONSOLIDADA Antigo 19 2,47 1,172 

Novo 39 1,85 1,040 
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 Após a exposição dos resultados e análises das variáveis constantes das assertivas dos 

questionários, foi realizado o agrupamento de certas assertivas, de acordo com a fase do processo 

de institucionalização a que pertencem, conforme o fundamento teórico de Tolbert e Zucker (2010). 

 Logo, conforme já havia sido exposto anteriormente no Quadro 8, os itens 2 e 3 foram 

agrupados em uma variável correspondente à fase de habitualização, bem como as assertivas de 5 

a 8 foram agrupadas na variável sedimentação. Vale salientar que o item 5, que diz respeito à 

influência de grupos opositores teve seu sinal invertido quando agrupado com os demais itens da 

variável sedimentação, tendo em vista, como já foi abordado, que tal variável possui relação inversa 

com as demais e com o processo de institucionalização como um todo. 

 Conforme já foi exposto, a fase de objetificação ficou representada, neste instrumento, 

apenas pela variável consenso, explorada no item 4.  

 Além do agrupamento dos itens em torno das fases a que correspondiam, também foi criado 

um indicador geral do processo de institucionalização. Para tanto, todas as variáveis do instrumento 

foram somadas, tomando-se os itens 2, 3 e 5 com o sinal invertido. 

 Após estas operações buscou-se verificar, assim como fora feito com as variáveis nativas 

do instrumento, se houve diferenças estatisticamente significativas nos valores médios das 

variáveis criadas em função do ano de ingresso dos participantes no Senado, polarizado em termos 

do grupo dos “antigos” e dos “novos”. 

 Não foi possível encontrar diferenças significativas nos valores médios das variáveis 

habitualização, sedimentação e institucionalização total. A distribuição dos valores médios e do 

desvio padrão pode ser vista no Quadro 11 a seguir. 

 

Quadro 11: Escores médios das variáveis habitualização, sedimentação e institucionalização total, 

em função do ano de ingresso dos participantes no Senado Federal. 

Variável Grupo N Média D.P 

HABITUALIZAÇÃO Antigos 19 6,3158 1,63478 

Novos 39 5,6154 1,84413 

SEDIMENTAÇÃO Antigos 19 4,7895 2,59442 

Novos 39 3,7949 2,45142 

INSTTOTAL Antigos 19 1,0000 3,88730 

Novos 39 0,3077 3,24568 
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7.2 CORRELAÇÕES 

 

 Por fim, foram realizados testes de correlação de Pearson, visando a correlacionar as 

variáveis do estudo, tanto aquelas nativas do questionário (procedimentos, estrutura, consenso, 

grupos de oposição, grupos de apoio, resultados e consolidação), bem como aqueles construídas 

por agrupamentos, quais sejam, habitualização, sedimentação e institucionalização total. 

 Como pode ser visto no Quadro 12 a seguir, foi possível encontrar correlações 

estatisticamente significativas entre diversas variáveis, cabendo destacar a correlação bastante 

forte, com r de Pearson de 0,844 a 0,01 de significância, entre a variável sedimentação e a 

institucionalização total. 

 Também merece destaque a correlação da variável criação de procedimentos com a variável 

mudanças estruturais, com valor 0,488 a 0,05 de significância, bem como a correlação negativa 

entre mudanças na estrutura organizacional e a variável institucionalização total, com valor -0,552 

a 0,01 de significância. 

 A variável consenso foi a que mais apresentou correlações, tendo efeitos estatisticamente 

significativos com mais outras cinco variáveis do estudo, sendo elas, grupos de oposição: -0,515 a 

0,01 de significância; alcance de resultados: 0,407 a 0,01 de significância; consolidação: 0,366 a 

0,01 de significância, sedimentação: valor 0,554 a 0,01 de significância e institucionalização total, 

apresentando uma correlação, de 0,590, a 0,05 de significância. 

 Já a variável grupos de oposição se correlacionou negativamente com a variável agrupada 

de sedimentação (valor -0,562) e institucionalização total (valor -0,599), ambas a 0,01 de 

significância. 

 A variável grupos de apoio, por sua vez, correlacionou-se positivamente com a variável 

resultados (0,347 a 1% de significância), com a variável sedimentação (0,533) e institucionalização 

total (0,423), ambas também a 1% de significância. 

 Também a variável alcance dos resultados apresentou correlações positivas com a variável 

consolidação (valor de 0,465), apresentou também uma forte correlação positiva com a 

sedimentação (valor 0,784) e com a institucionalização total (valor 0,594), todas a 1% de 

significância. 

 A variável consolidação, além das relações já expostas apresentou correlação positiva 

sedimentação (0,684) e institucionalização total (0,540), ambas com significância de 0,01. Assim 

como a variável habitualização correlacionou-se negativamente com a institucionalização total 
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(valor -0,451 a 1% de significância), e por fim, além das relações já expostas anteriormente, a 

variável sedimentação apresentou forte correlação positiva (r = 0,844 a 1% de significância) com 

a variável institucionalização total. 

 

 

Quadro 12: Coeficientes de correlação de Pearson (r) das variáveis em estudo 

 PROCED. ESTR. CONSE. OPOS. APOIO RESULT. CONSOL. HABITUA. SEDIME. INSTTOTAL 

PROCED -          

ESTR. 0,488* -         

CONSE. 0,240 -0,34 -        

OPOS. -0,63 0,275* -0,515** -       

APOIO 0,37 --0,67 0,104 -0,64 -      

RESULT. 0,298* -0,45 0,407** -0,231 0,347** -     

CONSOL. 0,144 0,23 0,366** -0,117 0,074 0,465** -    

HABITUA. 0,877** 0,847** 0,127 0,113 -0,15 0,157 0,101 -   

SEDIME. 0,210 -0,140 0,554** -0,562** 0,533** 0,784** 0,684** 0,51 -  

INSTTOTAL -0,242 -0,552** 0,590* -0,599** 0,423** 0,594** 0,540** -0,451** 0,844* - 

*Correlação significativa a 0,05. 

**Correlação significativa a 0,01. 

 

8. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS À LUZ DA TEORIA 

INSTITUCIONALISTA  

 Ao longo análise dos dados obtidos por meio dos questionários foi possível confirmar uma 

série de elementos encontrados nas entrevistas. 

 Em relação à primeira fase do processo de institucionalização, qual seja, a habitualização 

foi possível se verificar que a maioria dos respondentes se posicionou no centro da escala de 

resposta em relação às duas assertivas que diziam respeito a esta fase, e que afirmavam ocorrer 

com frequência criação de procedimentos e normas na Polícia do Senado, bem como frequentes 

mudanças na estrutura organizacional no âmbito da mesma organização. 

 Em relação à assertiva que dizia respeito à formulação de normas e procedimentos, cabe 

destacar que a distribuição se apresentou absolutamente simétrica para os dois sentidos da escala, 

com 34,5% dos participantes se posicionando em um nível de nem concordância nem discordância 
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com a escala, ou seja, nível 3, 24,1% dos participantes optando pelos níveis 2 e 4 e 8,6% dos 

respondentes assinalando os extremos da escala (nível 1 e 5), sendo assim, a mediana dos dados 

deste quesito teve valor 3, exatamente o valor central da escala. 

 Deste modo, em relação à habitualização, os participantes do questionário no geral optaram 

por não concordar nem discordar com a existência de criação de procedimentos e normas, bem 

como a ocorrência mudanças na estrutura organizacional da Polícia do Senado. Sendo assim, 

conforme também foi possível verificar por meio da análise das entrevistas, pode-se inferir que o 

processo de habitualização encontra-se moderadamente avançado. 

 No presente questionário apenas a questão de número quatro tratava de conteúdo ligado à 

fase de objetificação, caracterizada pela geração de um relativo consenso acerca de aspectos 

estruturais da organização, monitoramento de organizações semelhantes e a difusão interna e 

externa da estrutura organizacional. (TOLBERT, ZUCKER, 2010) 

Neste instrumento optou-se apenas por se verificar a variável consenso, conforme já 

exposto anteriormente, devido às variáveis de monitoramento e difusão de estrutura não serem de 

fácil acesso aos servidores que exercem funções operacionais. Em relação à questão de número 

quatro, que afirmava: “Há consenso interno acerca da natureza, finalidade e organização do 

trabalho no âmbito da Polícia do Senado”, a maioria dos respondentes e posicionou no polo inferior 

da escala, discordando da afirmação, tendo os níveis 1 e 2 apresentado 65,5% das respostas totais. 

Sendo assim também foi possível confirmar os achados da entrevista em relação à variável 

consenso; tanto na entrevista quanto nos questionários, a maioria dos participantes se posicionaram 

afirmando não existir consenso acerca da estrutura, divisão de tarefas e natureza do trabalho no 

âmbito da Polícia do Senado.  

Tendo em vista que o consenso é uma variável central na caracterização da fase de 

objetificação, pode-se afirmar que há elementos suficientes para indicar que tal fase do processo 

de institucionalização certamente não foi concluída, encontrando-se em um estágio ainda inicial, 

incipiente. 

Em relação ao terceiro estágio do processo de institucionalização, ou seja, a sedimentação, 

caracterizado, conforme Tolbert e Zucker (2010) pelos efeitos conjuntos de baixa resistência de 
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grupos de oposição, promoção e apoio continuado de grupos defensores e correlação positiva com 

resultados desejados; as questões de número cinco a oito abordaram tal fase. 

A grande maioria dos participantes (72,4%) se posicionou nos níveis 4 e 5 da escala, 

concordando com a afirmação que grupos opositores conseguem afetar negativamente a Polícia do 

Senado.  

Já em relação ao papel dos grupos apoiadores, foi possível verificar que grande parte dos 

respondentes (39,7%) assinalou o nível 3, nem concordando nem discordando que tais grupos de 

apoio também conseguiam afetar a Polícia do Senado,  restando 31% se posicionando no polo da 

discordância (níveis 1 e 2) e 29,3% no polo da concordância (níveis 4 e 5), salienta-se que a 

mediana da distribuição de respostas desta assertiva teve valor 3, indicando a simetria das respostas 

nos dois sentidos da escala. 

Sendo assim, os participantes dos questionários indicaram haver um maior impacto 

negativo dos grupos de oposição do que um impacto positivo dos grupos de apoio, informação 

também verificada de maneira mais extensiva por meio da entrevista, em que todos os entrevistados 

afirmaram que grupos opositores existem e conseguem ter um impacto negativo forte na Polícia do 

Senado, bem como também afirmaram existir grupos de apoio, porém sua influência era bem mais 

limitada e restrita quando comparada com os opositores. 

Em relação à sétima questão do instrumento, que visava a verificar o nível de concordância 

dos respondentes com a seguinte afirmação: “A Polícia do Senado alcança os resultados esperados 

em sua atuação” obteve-se, assim como na entrevista, uma visível ambivalência dos respondentes. 

O valor 3, central da escala, foi a moda dos resultados, com 43,1% das respostas, bem como 

aproximou-se bastante da mediana, que teve valor 2,97, sendo possível verificar uma forte simetria 

na distribuição das respostas, acima e abaixo do nível 3.  

A oitava assertiva buscava verificar diretamente se os participantes concordavam que a 

Polícia do Senado estava consolidada como organização, tendo a maioria dos participantes (72,4%) 

se posicionado no polo da discordância, níveis um e dois da escala, valendo ainda salientar que o 

nível que foi mais assinalado foi o um, o extremo de discordância, escolhido por 37,9% dos 

participantes da pesquisa. 
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Deste modo, assim como foi possível verificar na entrevista, os dados advindos do 

questionário demonstraram que a Polícia do Senado atualmente conta com um baixo nível de 

sedimentação, sendo considerada como uma organização não consolidada. 

Também buscou-se, por meio da análise dos dados, estabelecer diferenças de médias das 

variáveis em função do ano de ingresso do servidor no Senado, divididos em dois grupos, aqueles 

que haviam ingressado na Segurança e os que já ingressaram após a alteração para Polícia. Apenas 

foi possível encontrar diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos na variável 

consolidação (questão 8), sendo que os servidores mais antigos, apresentaram um índice de 

concordância maior com a assertiva que afirmava que a Polícia do Senado estava consolidada 

quando comparado aos servidores que já ingressaram após a transformação para Polícia. 

Além disso, os dados encontrados demonstram existir correlações positivas entre a 

avaliação de existência de criação de procedimentos e mudanças na estrutura organizacional, bem 

como relações inversamente proporcionais entre a existência de consenso no âmbito da Polícia do 

Senado e o impacto de grupos de oposição, ou seja, em geral aquele participantes que considerou 

haver mais consenso, avaliou também haver menos impacto de grupos de oposição, assim como 

aquele que avaliou haver pouco consenso, também considerou que grupos de oposição impactam 

mais negativamente a Polícia do Senado. 

Também foi possível verificar relação diretamente proporcional entre a avaliação do 

consenso organizacional e a avaliação do nível de consolidação. Desta forma, pode-se afirmar que 

o consenso interno foi considerado como um fator-chave para a consolidação da Polícia do Senado. 

 O mesmo pode ser dito para o alcance dos resultados, que também apresentou a maior 

correlação entre todas as variáveis com a consolidação da organização. Deste modo, é possível 

afirmar que o consenso e o alcance dos resultados são os fatores mais associados à consolidação 

da Polícia do Senado. 

Logo, os dados advindos da análise das respostas ao questionário de modo geral coadunam 

os achados obtidos por meio da entrevista. Pode-se afirmar então que a Polícia do Senado encontra-

se com um nível moderado de habitualização, baixo nível de objetificação e baixo nível de 

sedimentação. Deste modo, a Polícia do Senado encontra-se na fase de habitualização. 
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9. CONCLUSÕES 

No início do presente trabalho foram colocados como objetivos da pesquisa analisar o 

processo de institucionalização da Polícia do Senado Federal, situar a Polícia do Senado em seu 

arcabouço jurídico e organizacional, investigar e discorrer acerca de sua evolução histórica e por 

fim indicar como a Polícia do Senado se situa em seu processo de institucionalização de acordo 

com a divisão por fases, estabelecida por Tolbert e Zucker (2010). 

 Ao fim da pesquisa é possível afirmar que estes objetivos foram atingidos. Foi realizada 

uma extensa descrição do percurso histórico de evolução da Polícia do Senado, tanto em relação 

às suas competências e atribuições, bem como em relação à evolução de sua estrutura 

administrativa. Tal estudo foi consubstanciado por pesquisa documental e relatos de atores-chave, 

atingidos por meio de entrevistas. 

Por meio dessa pesquisa de evolução histórica foi possível evidenciar de maneira clara o 

crescimento do nível de complexidade do organograma das organizações anteriores à Polícia do 

Senado, bem como o crescente acréscimo de atribuições. 

Desde os tempos do Serviço de Segurança, passando pela Subsecretaria de Segurança, 

Secretaria de Segurança e finalmente Secretaria de Polícia do Senado, é notável um incremento 

gradual de quantidade e complexidade de atribuições previstas, bem como uma crescente 

departamentalização de sua estrutura administrativa. 

Também foi possível delinear um panorama descritivo da situação administrativa atual da 

organização, bem como foram traçadas algumas linhas gerais de comparação com o Departamento 

de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados (DEPOL). 

Em relação à entrevista e questionários, ambos os instrumentos, mesmo que por meio de 

estratégias e enfoques diferentes, bem como com amostras diferentes de uma mesma população, 

tiveram um objetivo similar, qual seja investigar o posicionamento do processo de 

institucionalização vivido pela Polícia do Senado em função das três fases propostas por Tolbert e 

Zucker (2010): habitualização, objetificação e sedimentação.  

A entrevista, como é comum, apresentou questões com maior nível de profundidade, 

visando a perceber detalhes e nuances que inexoravelmente não seriam atingidos apenas com a 
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pesquisa bibliográfica e documental, bem como como por meio das escalas do questionário 

objetivo. 

A riqueza da experiência pessoal dos entrevistados, vários deles que haviam passado por 

diversos períodos de transição no âmbito da Polícia do Senado, alguns tendo até ingressado em 

seus quadros nos anos de 1980, foi de extrema valia para contextualizar as informações coletadas 

por meio dos outros instrumentos. 

De maneira geral foi possível observar elevada harmonização entre os elementos advindos 

da entrevista e do questionário objetivo. Diversos indicativos que foram inicialmente coletados por 

meio das entrevistas foram posteriormente confirmados objetivamente pelas escalas do 

questionário, aplicado a um maior número de participantes. 

De modo geral pode-se afirmar, com base em todos os dados expostos em sessões anteriores 

deste trabalho, coletados por meio de diferentes metodologias, que o processo de 

institucionalização vivenciado atualmente pela Polícia do Senado não se encontra em uma fase 

definida, mas sim em uma posição limítrofe entre as fases de habitualização e objetificação. A fase 

de sedimentação ainda se encontra com seu desenvolvimento bastante incipiente. 

Elementos como criação de procedimentos e normas, bem como mudanças estruturais, que 

são comuns em organizações em estágio de pré-institucionalização, apesar de terem ocorrido em 

grande proporção ao longo da evolução história da Polícia do Senado, conforme fica evidenciado 

na exposição da pesquisa documental, ainda ocorrem com elevada frequência atualmente. 

Deste modo, a Polícia do Senado ainda não definiu aspectos essenciais à formação de sua 

identidade, ainda vivenciando um processo intenso de formulação de normas procedimentos, bem 

como de modificações frequentes em sua estrutura organizacional. Tal fato sinaliza que a fase de 

habitualização ainda não foi concluída, apresentando-se em um grau moderado de 

desenvolvimento.  

Já em relação à etapa seguinte, a objetificação, cabe destacar que um de seus elementos 

constituintes, o consenso interno, apresenta baixo nível no âmbito da Polícia do Senado, tendo tal 

dado sido percebido claramente tanto por meio da entrevista quanto por meio do questionário. 

Outras variáveis que constituem esta fase, como monitoramento interorganizacional e difusão de 
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estrutura foram avaliadas de maneira inconstante por meio da entrevista. Desta forma, pode-se 

dizer que a fase de objetificação encontra-se em estágio inicial, sendo necessário maior consenso 

interno para que a evolução de tal fase possa avançar. 

Já em relação à etapa de sedimentação, ambos os instrumentos também indicaram ser esta 

a fase que conta com o menor desenvolvimento no contexto da Polícia do Senado. Seus integrantes 

consideraram que grupos de oposição afetam negativamente de maneira relevante a Polícia do 

Senado, ao passo que a influência de grupos de apoio foi vista como tendo impacto bem menor, 

bem como se considerou no geral que a Polícia do Senado não alcança os resultados esperados, 

assim como não está consolidada. 

Sendo assim, foi possível verificar moderado nível de habitualização, baixo nível de 

objetificação e baixo nível de sedimentação no âmbito da Polícia do Senado, em função da 

avaliação de seus próprios integrantes, cabendo uma aproximação a uma fase limítrofe entre as 

etapas de habitualização e objetificação. 

Deste modo, o presente estudo gerou elementos suficientes para indicar de maneira geral o 

posicionamento atual da Polícia do Senado em sua evolução institucional, sendo possível afirmar 

que tal organização ainda não tem seu processo de institucionalização completo. Pelo contrário, a 

segunda e terceira fases, de objetificação e sedimentação ainda estão em estágio inicial, apenas a 

etapa de habitualização tendo avançado mais. 

Logo, foi possível apontar quais os elementos específicos que foram considerados mais ou 

menos evoluídos no sentido do avanço do processo institucional no contexto da Polícia do Senado. 

O presente trabalho poderá servir de insumo para reflexões internas acerca da organização, 

estrutura administrativa e práticas organizacionais da Polícia do Senado, elemento de elevada 

importância na visão do autor a um programa de mestrado profissional no âmbito do Legislativo 

Federal. 
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Questionário Polícia do Senado 

Esta pesquisa visa a verificar a percepção institucional da Polícia do Senado pelo olhar de seus policiais. Este 

questionário é anônimo. 

*Obrigatório 

Qual o nível de importância que você atribui à existência de uma Polícia específica no 
âmbito do Senado Federal? * 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Importante            
Extremamente 

Importante 

Qual o nível de importância que você atribui às atividades exercidas atualmente pela 
Polícia do Senado? * 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nada 

Importante            
Extremamente 

Importante 

Qual o nível de excelência com que você acredita que a Polícia do Senado desempenha 
suas atividades? * 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nenhuma 

Excelência            
Extrema 

Excelência 

Ano de ingresso na Polícia do Senado 

Ano com 4 dígitos. (Ex: 2009, 2012 etc.) 

Enviar
 

Nunca envie palavras-passe através dos Formulários do Google. 

Com tecnologia  

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.  

Denunciar abuso - Termos de Utilização - Termos adicionais 

  

https://docs.google.com/forms/d/1PHiRBfpf0lOS9GYyLk1jNea5bDSY7x4f9pJRhMVaWAk/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/1PHiRBfpf0lOS9GYyLk1jNea5bDSY7x4f9pJRhMVaWAk/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
http://drive.google.com/?usp=form_footer
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Esta pesquisa visa aferir o nível conhecimento da população brasileira acerca das Polícias Legislativas 
Federais (Polícia do Senado e Polícia da Câmara dos Deputados). A participação é voluntária e o 
questionário é anônimo. São solicitadas apenas algumas informações demográficas, com vistas à melhor 
descrição dos participantes. Agradecemos sua participação. 

 

Gênero:  

___ Masculino    
___ Feminino 

Idade: _____ anos 

Estado em que reside: _____ 

Renda Familiar: _____________ 

 

Nível de instrução: 

___Pós-graduação 

___Superior 

___Médio 

___Fundamental 

___Alfabetizado 

___Analfabeto 

 

Você tinha conhecimento da existência das Polícias Legislativas Federais antes desta visita? 

SIM NÃO 

  

 

 

Que nível de importância você atribui à existência dessas Polícias exclusivas do Poder Legislativo 
Federal? 

 

Nada Importante  Média Importância Extremamente Importante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. O que motivou a mudança da condição de Segurança para Polícia? 

2. Como esta situação foi vista pela Casa, à época? 

3. Como esta situação foi vista pelos Seguranças, à época? 

4. Que problemas ocorreram na atuação da Polícia do Senado após sua transformação? 

5. Como foram solucionados? 

6. Procedimentos e normas ainda continuam sendo criados e modificados constantemente nos 

dias de hoje? 

7. Que problemas ocorreram em relação à estrutura da Segurança em relação às novas atribuições 

de Polícia? 

8. Ainda continuam ocorrendo problemas em relação à estrutura? 

9. Você acredita que há consenso interno acerca da estrutura e divisão de atividades da Polícia do 

Senado? 

10. Costuma haver opiniões diferentes e conflitos em relação a questões que envolvam a 

natureza, finalidade ou organização do trabalho? 

11. A Polícia do Senado tem a prática de buscar orientações, parcerias com instituições 

semelhantes visando ao aperfeiçoamento de sua estrutura? 

12. Outras organizações similares buscaram ou buscam orientação ou cooperação da Polícia do 

Senado para o aperfeiçoamento de sua estrutura? 

13. Há grupos que se opõem à existência e/ou atuação da Polícia do Senado atualmente? 

14. Qual seria a motivação destes grupos opositores? 

15. Você considera que as ações desses grupos opositores têm relevância, conseguindo afetar a 

Polícia do Senado? 

16. Há grupos que defendem a existência e atuação da Polícia do Senado, no âmbito interno ou 

externo ao Senado? 

17. Qual seria a motivação destes grupos defensores? 

18. Você considera que as ações desses grupos de apoiadores influenciam positivamente a Polícia 

do Senado?  

19. Os resultados esperados com a mudança entre Segurança e Polícia foram alcançados? 
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20. Quais elementos deveriam ser modificados para que a Polícia do Senado conseguisse alcançar 

melhores resultados em sua atuação? 

21. Costumam haver frequentes mudanças na estrutura da Polícia do Senado? 

22. Tais mudanças são motivadas por aspectos internos, por decisão da própria Polícia, ou por 

forças externas? 

23. Como você vê a Polícia do Senado no futuro? 

24. Você acredita ser possível a volta ao status de segurança? 

25. Você acha que a polícia do Senado está consolidada como organização? 
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QUESTIONÁRIO 

A presente pesquisa visa a colher sua opinião acerca de algumas questões relacionadas à Polícia 

do Senado. O questionário é anônimo, as respostas serão analisadas em grupo e a participação é 

voluntária. 

 

1. Ano de Ingresso no Senado * 

 

2. Costuma ocorrer com frequência criação de procedimentos e normas na Polícia do 

Senado. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente      Concordo Totalmente 

 

3. Costumam ocorrer frequentes mudanças na estrutura organizacional da Polícia 

do Senado. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente      Concordo Totalmetne 

 

4. Há consenso interno acerca da natureza, finalidade e organização do trabalho no 

âmbito da Polícia do Senado. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente      Concordo Totalmente 

 

5. Grupos opositores conseguem afetar negativamente a Polícia do Senado. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente      Concordo Totalmente 
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6. Grupos apoiadores conseguem afetar positivamente a Polícia do Senado. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente      Concordo Totalmente 

 

7. A Polícia do Senado alcança os resultados esperados em sua atuação. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente      Concordo Totalmente 

 

8. A Polícia do Senado está consolidada como organização. * 

 1 2 3 4 5  

Discordo Totalmente      Concordo Totalmente 

 


