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ARTIGO SOBRE O TEMA: 
O BRASIL PRECISA DE UM MINISTÉRIO 
DA SEGURANÇA PÚBLICA?

APRESENTAÇÃO

Foi com grande alegria que, no dia 12 de abril de 2022, o Núcleo de Segurança Pública na 
Democracia do IREE realizou o webinar “O Brasil precisa de um Ministério da Segurança 
Pública”? com o ex-Governador Geraldo Alckmin e agora pré-candidato a vice-Presidente 
da República na chapa com Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro foi coordenado pelo 
Presidente do IREE, Walfrido Warde.

No webinar, Geraldo Alckmin, além de responder com objetividade sobre o tema central do 
evento, se colocando a favor da criação do Ministério da Segurança Pública, falou também 
sobre ouvidoria de polícia, o papel do munícipio na segurança pública, enfrentamento 
às organizações criminosas, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(Pronasci), centros de ressocialização de presos, flexibilização de acesso a armas de fogo 
e sobre transformar a Força Nacional em Guarda Nacional.

Publicamos neste espaço institucional do Núcleo de Segurança Pública na Democracia 
do IREE, o artigo do ex-Governador Geraldo Alckmin, que sem dúvida é uma grande 
contribuição para o debate democrático e plural sobre a necessidade de uma nova politica 
de segurança pública no Brasil. 

Boa leitura!

Benedito Mariano 
Coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IREE.
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O BRASIL PRECISA DE UM MINISTÉRIO 
DA SEGURANÇA PÚBLICA? 

 
A segurança é extremamente abrangente. E por isso a necessidade de ter um Ministério 
dedicado ao tema, com especificidade, com dedicação exclusiva, fazendo a grande 
articulação entre os três níveis de governo: municipal, estadual e federal, e das várias áreas 
que devem compor um tema dessa magnitude. 

Por Geraldo Alckmin*

Recebi o honroso convite do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa 
- IREE para participar do webinar “O Brasil Precisa de Um Ministério da Segurança 
Pública?”, que contou com a presença do presidente do IREE, Dr. Walfrido Warde e 
do Dr. Benedito Mariano, que foi Ouvidor das nossas Polícias aqui em São Paulo e é o 
secretário de segurança do município de Diadema, importante município de São Paulo e 
do Brasil.

 O tema “O Brasil Precisa de Um Ministério da Segurança Pública” é tão importante quanto 
é a própria segurança pública. 

Sou favorável à criação do Ministério da Segurança Pública. Segurança Pública é uma 
preocupação no mundo todo. É uma preocupação especialmente na América Latina e no 
Brasil, em razão da violência.

A primeira causa de mortalidade no Brasil é o coração e os grandes vasos. A segunda é o 
câncer. A terceira não é doença. Ali, empatado com doenças do pulmão, são as chamadas 
“causas externas”. E entre elas desponta muito fortemente no Brasil a questão dos 
homicídios. É muito importante ter um Ministério voltado especificamente para a questão 
da segurança pública e fazendo uma boa parceria com os estados e municípios. 

 As Guardas Civis podem ajudar muito na prevenção primária, na polícia de proximidade, 
na polícia comunitária. Polícia é ação no território. Muitos dos problemas que acabam na 
polícia são também problemas sociais. Então, agir também nas causas da violência é trazer 
o município para ser um grande protagonista, numa boa parceria com a União e com os 
estados. 

Importante no cenário nacional a retomada do PRONASCI – Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania, para que, entre outras coisas, possamos ter de volta uma 
gratificação para as nossas polícias estaduais, para a gente poder ter uma presença policial 
maior, onde precisa mais, e o governo federal ser o grande protagonista, porque crime não 
tem fronteira. Ele perpassa São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e até países.  Defendo 
também a atual Força Nacional se tornar uma Guarda Nacional de Caráter Permanente. 
Ela pode dar bons resultados, salvando vidas, protegendo as pessoas e trazendo mais 
segurança para a população brasileira, atuando principalmente nas fronteiras do país. 
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Nós temos um grande desafio, que é o combate ao tráfico de armas e ao tráfico de 
entorpecentes, ao tráfico de drogas. Vejo como extremamente necessário nós termos 
tecnologia para o combate ao crime transfronteiriço, uma boa integração com o Ministério 
da Defesa, que tem o SISFRON, e de outro lado, também, acordos internacionais. Nós 
precisamos fazer acordos internacionais, especialmente com países vizinhos, no sentido 
do efetivo combate ao tráfico de armas e ao tráfico de drogas.

É possível ampliar para a esfera federal a experiência dos Centros de Ressocialização 
de Presos que criamos em São Paulo. Não haverá segurança pública boa se não 
tiver um bom sistema penitenciário. É essencial para a segurança pública ter um bom 
sistema penitenciário. Uma vez conversei com a polícia civil e perguntei o que a gente 
poderia fazer a mais para poder ter uma investigação melhor, ter apuração melhor dos 
crimes, enfim, melhorar a polícia investigativa e judiciária. E a resposta foi unânime: 
tirar os presos dos Distritos Policiais e das Delegacias de Polícia, primeiro, pelo aspecto 
humanitário. 

Me lembro de um ex-presidiário lançando um livro no programa da Marília Gabriela. Ela 
perguntou para ele: “o que você viu de melhor e o que você viu de pior no tempo que ficou 
preso no estado de São Paulo?” Ele disse: “o de melhor foi a penitenciária de Pirajuí”. Ali, 
perto de Bauru, porque é uma penitenciária fábrica. Lá fabricam os móveis da Secretaria 
da Educação, cadeiras, mesas. Todo o preso, todo apenado trabalha, e cada três dias de 
trabalho reduz um dia de pena. Então é um trabalho muito bonito. Ele elogiou muito. “E o 
que você viu de pior?” Ele falou, “não é penitenciária, é Distrito, é Cadeia”. A expressão 
que ele usou foi: “você imagina entrar num elevador lotado? Você rapidamente quer 
sair do elevador. Agora imagine você morar, viver num elevador lotado. Isso é cadeia”. 
Era um distrito policial. Nós praticamente zeramos em São Paulo os presos em Distritos 
Policiais, porque lá atrás, quando Mário Covas assumiu, metade dos presos estavam em 
penitenciárias e a outra metade em distritos policiais. Hoje, dos mais de 200 mil presos, são 
pouquíssimos em distritos policiais. Tiramos até a grade. Nem tem mais grade nos distritos. 
Esses espaços ficaram espaços para o CONSEG, espaços para a melhor integração da 
polícia com a comunidade. Criamos o CDPs - Centros de Detenção Provisória para o preso 
que está aguardando julgamento. O preso, ao invés de ficar lá no distrito policial, fica nos 
Centros de Detenção Provisória.

Criamos os Centros de Ressocialização, na gestão do doutor Nagashi Furukawa como 
secretário da Administração Penitenciária, que é um modelo, eu diria que um modelo bem-
sucedido. São unidades menores, claro que com toda a segurança do estado, mas você 
tem uma parceria com organizações não governamentais para poder fazer esse trabalho. 
Uma importante inserção junto à família, quer dizer, mantendo os laços com a família. Um 
trabalho de reeducação, no sentido de oferecer estudo, trabalho, toda a assistência. Os 
Centros de Ressocialização foram uma iniciativa bem sucedida, assim como os Centros de 
Detenção Provisória que praticamente zeraram os presos nos distritos.

O resultado disso, desse esforço conjunto, foi que São Paulo tinha, em 1999, 35,2 homicídios 
por 100 mil habitantes, e um dos bairros aqui da capital foi listado entre as regiões mais 
violentas do mundo. Naquele ano de 1999, foram assassinadas no estado 13.133 pessoas, 
a maioria jovens da periferia, mais pobres.
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E nós fomos reduzindo os homicídios em 12 mil, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... e no ano de 
2021, foram 2.847 homicídios dolosos, mais de 80% de redução no estado. De um a taxa 
de homicídios de 35,27 para 6,04. Aliás, Diadema é um importante exemplo desse trabalho. 
E esse trabalho continua. O doutor Mariano está fazendo lá um trabalho muito significativo 
de aproximação com a comunidade, de polícia comunitária e de integração entre a guarda 
civil municipal e as polícias estaduais.

Sou contra a liberação de armas. Está mais do que provado hoje, em estudos acadêmicos 
e com os profissionais de segurança pública, que as armas são a principal causa de violên-
cia. Nós precisamos ter com arma a polícia. A polícia existe para proteger a população e ela 
é preparada para isso. Ela é profissional. A arma às vezes é um risco. 

Eu me lembro de um colega médico que gostava de arma e andava armado. Ele estava em 
sua cidade, num domingo, na zona rural, num bar, e entrou uma pessoa. O amigo falou, 
“olha, aquele camarada que roubou a minha caminhonete” e ele, armado, deu voz de pri-
são para o bandido. O que que aconteceu? Tinham 2 lá fora. Ele foi assassinado na hora. 
Ou seja, quem é preparado para utilizar a arma, para fazer abordagem com uma técnica 
especial, é a polícia, que estuda o local, que é profissional. Então é um risco essa libera-
ção absurda de armas, fora o risco de ter uma arma em casa, com as crianças. Então eu 
entendo que nós temos que ter a polícia bem preparada, bem armada, com tecnologia e 
inteligência. Em São Paulo, nós trouxemos para cá o DETECTA. Hoje, muitas prefeituras 
têm este sistema. Então, caiu o roubo de veículo em muitas cidades porque você detecta 
rápido o carro que está entrando ou saindo roubado. É inteligência e tecnologia.

 Quanto mais você libera facilmente as armas, mais a arma chega na mão do bandido e 
aumenta a violência. A gente está vendo isso hoje na rua, nos semáforos.  Pessoa ali, com 
o revólver, ameaçando os outros. Eu defendo a ação policial, profissional, tecnologia, inteli-
gência, trabalho preventivo e uma boa integração com a sociedade. Uma das razões que o 
estado de São Paulo reduziu homicídios, pessoas mortas, homicídio doloso, de mais de 13 
mil para menos de 3 mil, foi menos armas circulantes e claro, a eficiência policial.

As Ouvidorias de Polícia são necessárias. Aliás, não só na polícia, mas nos mais variados 
setores da administração pública. Quem ouve mais erra menos. Governo moderno é go-
verno que interage, não é autocracia. “Eu sei tudo, eu mando em tudo, é a minha vontade. 
Eu passo por cima da lei, ando à margem da lei.” Não. É democracia. Democracia é inte-
ragir com a sociedade, interagir com a população e as boas instituições, elas melhoram, 
elas se aprimoram ouvindo a sociedade e com as ouvidorias independentes. Aliás, Santo 
Agostinho dizia “Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me adulam, por-
que me corrompem”. Então, é importante entender a lógica do controle da sociedade e da 
melhoria das instituições. Esse é o verdadeiro objetivo. E a Ouvidoria da Polícia precisa ter 
Independência, embora seja o governador que escolha, mas a lista tríplice é um avanço, é 
você cada vez mais ser menos o dono da verdade e você ter governos mais próximos da 
população e da sociedade.

Um desafio permanente é a questão da violência e da letalidade policial. Volto aqui à ques-
tão das armas: a razão da polícia é proteger as pessoas.  As mulheres, as crianças, os 
jovens, os negros, os brancos, os idosos, os doentes, as pessoas com deficiência... é pro-
teger as pessoas. Qual é o momento mais tenso? É o momento da abordagem. Por isso a 
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necessidade de técnicas de abordagem, de inteligência policial, de tecnologia, para você 
não expor o policial a riscos e cumprir esse dever do Estado de fazer justiça e proteger as 
pessoas.

As academias de polícia e as escolas de soldados, de sargentos, enfim, as academias, de 
maneira geral, têm o curso de direitos humanos. A Disciplina sobre Racismo Estrutural na 
formação dos policiais pode aprimorar a formação policial, pode melhorar atuação da polí-
cia para diminuir a letalidade policial.

Eu acho que é importante, quando a gente fala que saímos em São Paulo de 13 mil assas-
sinatos para 2.847, é evidente que as vidas salvas foram a maioria de jovens mais pobres, 
da periferia e negros. Então vidas estão sendo salvas. Agora, a letalidade policial, quanto 
mais reduzir melhor. O ideal é que não existisse. E o problema sempre é a abordagem. E 
quanto mais os criminosos estiverem armados, maior o risco de um confronto. Por isso, 
voltamos à questão do combate duro que precisa ser feito do tráfico de armas e do tráfico 
de drogas.

Sou favorável às câmeras nas fardas dos policiais militares. Penso que o melhor caminho 
é o caminho da inteligência e da tecnologia. Nós já temos um sucesso de mais de 80% de 
redução de crimes contra a vida. E digo mais, a câmera, ela não só protege a sociedade, 
porque ela registra o momento e a atuação policial, mas ela protege também o policial, 
porque se o criminoso fizer uma acusação caluniosa, mentirosa em relação ao policial, o 
policial vai estar protegido com o registro do seu trabalho e da sua atuação. Então eu acho 
que é um avanço.

A saúde mental dos policiais vem se agravando porque, com a pandemia, com a COVID 
19, nos últimos dois anos verificamos um agravamento das questões emocionais. Eu faço 
ambulatório lá no hospital das clínicas e vejo isso. É nítido. A gente vê um aumento da 
questão, uma piora das questões emocionais. Aumentou o estresse, aumentou a ansieda-
de, aumentou a depressão. Quer dizer, esse é um fato triste e que atinge a população em 
geral e o policial ainda mais, pelo tipo de atividade que ele exerce. Então, é importante a 
polícia ter um trabalho de saúde mental. É importante ter um acompanhamento da saúde 
dos policiais. Prevenção é promoção de saúde.  

A primeira causa do óbito do policial militar é o bico, é onde ele tem o maior problema. Por 
isso nós criamos em São Paulo a Atividade Delegada, que permite que ele tenha algumas 
horas a mais, recebendo por isso uma gratificação a mais, sem precisar fazer o bico. E es-
tamos propondo na esfera federal que, através do PRONASCI, o governo federal também 
possa participar desse trabalho.

É preciso que o governo federal dê prioridade ao enfrentamento às organizações crimino-
sas, com repressão qualificada e cortando o fluxo de dinheiro. Isso se dá com inteligência 
e investigação.

Em São Paulo, criamos as primeiras penitenciárias de segurança máxima com o regime 
disciplinar diferenciado, para isolar os líderes do crime organizado. Quero enaltecer o go-
verno do presidente Lula e do ministro Márcio Thomaz Bastos, porque foi nesse período 
que o governo federal criou as primeiras penitenciárias federais. Importante a criação de 
uma Força Tarefa Permanente de Enfrentamento as Organizações Criminosas, composta 
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pelas polícias da União, às polícias estaduais, guardas civis, o Ministério da Defesa, a Re-
ceita Federal, o GAECO do Ministério Público e também o Poder Judiciário. É preciso ter 
política de integração, ainda mais num país de dimensões continentais como Brasil.

Temos que também agir nas causas da violência. O Papa Paulo VI tem uma frase lapidar: 
“o desenvolvimento é o novo nome da paz”. Não há paz verdadeira onde não há emprego, 
onde não há oportunidade para as pessoas, então é preciso agir nas causas da violência, 
ter emprego, diminuir desigualdade, as pessoas poderem ter vida digna.

Atuar junto às áreas de maior vulnerabilidade, especialmente na questão social, trabalhar 
junto aos jovens para diminuir a vulnerabilidade juvenil. É impressionante como os jovens 
brasileiros correm risco de vida nas grandes cidades, nos finais de semana. Então, é impor-
tante levar cultura, levar esporte. Quando fui governador, criamos um programa chamado 
Fábrica de Cultura que foi para as regiões de maior violência. Onde tem mais vulnerabili-
dade juvenil. Foram levadas para as cidades e para as regiões da capital onde se faziam 
mais necessárias. Então, é agir nas causas da violência. Fazer uso adequado do solo. Está 
provado que os municípios têm papel fundamental na prevenção da violência,  têm melhor 
planejamento urbano, urbanização e iluminação pública. Acesso ao transporte, enfim, agir 
nas causas também da violência, especialmente ter emprego, renda. “O desenvolvimento 
é o novo nome da paz”, ou seja, a oportunidade para as pessoas poderem realizar a sua 
vocação de servir através da sua atividade profissional.

A Criação do Ministério da Segurança Pública é um tema relevante porque nós estamos 
falando de violência, infelizmente, que existe contra os negros, contra os jovens, contra 
as mulheres, contra às vezes os idosos, as pessoas com deficiência. Então, a segurança 
perpassa a questão da saúde pública, de salvar vidas, ela perpassa a questão educacional, 
pela empregabilidade. Ela é extremamente abrangente. E por isso a necessidade de ter um 
Ministério dedicado ao tema, com especificidade, com dedicação exclusiva a esse tema, 
fazendo a grande articulação entre os três níveis de governo: municipal, estadual e federal, 
e das várias áreas que devem compor um tema dessa magnitude.

* Geraldo Alckmin é médico anestesista e foi Vereador e Prefeito em Pindamonhangaba 
(SP), sua cidade natal. Depois, elegeu-se Deputado Estadual, Federal, vice-Governador e 
Governador de São Paulo, cargo que ocupou ao longo de quatro mandatos, pelo PSDB. 
Foi candidato a presidente em 2006 e 2018. Filiou-se ao PSB em março de 2022. É pré-
candidato a vice-Presidente da República na chapa com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
como candidato a Presidente da República.
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