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CICLO DE DEBATES
DESATANDO OS NÓS QUE ATRASAM O BRASIL

CADERNOS DEMOCRÁTICOS

SEGURANÇA PÚBLICA
Como tornar as nossas cidades mais seguras
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Cadernos Democráticos são publicações do 
Espaço Democrático, 
a fundação para estudos e formação política do PSD
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A NOVA ONDA DA ECONOMIA CRIATIVA

omo cidadão, conheço bem a sensação de insegurança com a qual muitos 
brasileiros convivem. Passei por momentos dramáticos, que não quero ver 

repetidos, nem comigo nem com ninguém. Como brasileiro e integrante de um par-
tido político, quero contribuir de forma consistente para o combate a esse pesadelo 
que assombra nossa sociedade.
 Este é o espírito do encontro realizado no início de março de 2013, para uma 
troca de ideias sobre a questão da segurança no Brasil, cuja transcrição integral 
está nas páginas deste “Caderno Democrático”. Com aquele debate, o PSD e sua 
fundação para estudos e formação política, o Espaço Democrático, deram mais um 
passo em seu processo de discussão dos grandes gargalos de nosso País, buscando 
ideias e propostas que, de fato, ajudem o Brasil a se desenvolver de forma justa, 
eficiente e sustentável.
 A unificação das polícias, a centralização das ações de combate ao crime e 
o estímulo à participação dos cidadãos na questão da segurança pública, ques-
tionando e exigindo providências das autoridades, foram algumas das sugestões 
apresentadas por especialistas como o coronel da reserva da PM paulista, José Vi-
cente da Silva; o consultor Túlio Kahn; e o vereador paulistano pelo PSD, Coronel 
Álvaro Camilo.
 Com a participação de internautas de todas as regiões brasileiras, que puderam 
assistir ao debate em tempo real, enviando sugestões e perguntas, o evento mar-
cou um momento importante da história do Espaço Democrático e, sem dúvida, 
trouxe contribuições que, no devido tempo, renderão frutos para todos nós.
 Vale a pena ler com atenção.

C

Guilherme Afif
Presidente do Espaço Democrático

Pesadelo a ser afastado
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Rubens Figueiredo, José Vicente da Silva, Guilherme Afif, Túlio Khan, coronel Álvaro Camilo
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Debatedores

• JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO, coronel da reserva da Polícia Militar 
de São Paulo, mestre em Psicologia Social, ex- secretário Nacional de 
Segurança Pública pelo Instituto de Psicologia da USP. Foi coordenador 
do programa de governo na área de Segurança Pública de Mário Covas 
(1994) e membro do grupo de formulação do Programa de Segurança 
Pública do governo Fernando Henrique Cardoso (1994).

• TÚLIO KAHN, sociólogo, colaborador do Espaço Democrático, ex-consultor 
da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e ex-diretor do 
DECASP (Departamento de Cooperação e Articulação das Ações de Segu-
rança Pública) do Ministério da Justiça.

• CORONEL ÁLVARO CAMILO, ex-comandante geral da Polícia Militar de 
São Paulo e vereador pelo PSD na capital paulista.

Mediadores

• GUILHERME AFIF, vice-governador do Estado de São Paulo e presidente 
do Espaço Democrático.

Apresentador

• RUBENS FIGUEIREDO, cientista político e diretor do Espaço Democrático.

Ciclo de debates
DESATANDO OS NÓS QUE ATRASAM O BRASIL 

COMO TORNAR AS NOSSAS CIDADES MAIS SEGURAS
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Ideias do debate
Em todo o mundo, as maiores taxas de homicídio não se concentram nem 
nos países muito pobres e com baixo desenvolvimento humano, nem 
naqueles muito ricos e com alto IDH. A pior situação é justamente a de países 
como o Brasil, de índice médio de desenvolvimento humano e econômico. Na 
medida em que o país supere o patamar de desenvolvimento médio, a tendência 
é que os homicídios caiam, como já ocorre na região Sudeste. 

O noticiário que virou entretenimento, a respeito de 
crimes, é um fortíssimo indutor da sensação de insegu-
rança. Morrem muito mais crianças de acidentes de 
bicicleta do que por tiros na escola. Mas as pessoas 
têm medo de tiroteio em escola. 

A violência é um obstáculo ao desenvolvimento econômico 
do País. Indústrias deixam de se instalar aqui por causa da 
violência; turistas deixam de vir ao Brasil por causa da violência.

A gente se preocupa muito com os fatores que levam à violência. Mas quais fatores 
levam pessoas que vivem em extrema pobreza a não irem para o crime como 
uma opção de vida? Um deles é a estrutura das instituições, que diga ‘isso é feio, 
isso é errado’. Isso se faz com uma família estruturada, com escola de qualidade, com 
uma sociedade decente. Outro é ter uma estrutura de contenção da polícia, das leis, 
da justiça e dos presídios, ou seja, fator de intimidação.

Há uma ideia de que a pobreza tem ligação direta com a violência na 
sociedade brasileira. Há o preconceito muito grande de que o pobre é um 
sujeito potencialmente violento ou potencialmente infrator, criminoso. 
Mas o Estado do Piauí, que é o mais pobre do Brasil, não é o mais 
violento. E nós sabemos que o Brasil chega a ter cinco, seis vezes mais 
violência que Paraguai e Bolívia, que são países muito mais pobres. 
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COMO TORNAR AS NOSSAS CIDADES MAIS SEGURAS

Precisamos mostrar quem é o policial. Ele é um jovem que decidiu 
por uma carreira, colocar uma farda e defender a sociedade. E 
morrer por essa sociedade. Muitos policiais, em São Paulo, mor-
rem pelo patrimônio de pessoas que nem virão a conhecer. 

É muito difícil ressocializar, atrás das grades, 
alguém que nunca foi socializado adequadamente. 

O nosso problema, no Brasil, não é o crime organizado. 
É o crime desorganizado. É o bandidinho que está na 
esquina com revólver enferrujado. 

O crime organizado que nós temos é o que dilapida o 
patrimônio público, que faz as estripulias nas altas esferas 
de corrupção. Aí é que nós vamos encontrar o verdadeiro crime 
organizado, com sua altíssima lucratividade e a capacidade de 
lesar bens públicos. 

Na Constituinte, faltou ousadia. Nós mantivemos na estrutura 
brasileira essa jabuticaba institucional de ter duas polícias, que é 
uma coisa rara no mundo. Precisamos encarar com responsabi-
lidade e coragem a necessidade da mudança institucional da 
Constituição e criar uma polícia única. Um chefe único. Uma aca-
demia única, que tenha unidade de comando, de resposta, de cultura 
organizacional.

Precisamos eliminar alguns ministérios inúteis e 
criar um Ministério da Segurança Pública.

O município precisa ser ensinado e ter o poder para fazer a 
gestão da segurança pública para trabalhar na prevenção. 
O município deve se responsabilizar e estar preparado 
para enfrentar a desordem urbana.
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RUBENS FIGUEIREDO: Estamos mais uma vez no auditório da Fundação Espaço 
Democrático, em São Paulo, para realizar o quarto seminário da série na qual discutimos 
os problemas mais importantes do País. Hoje, o tema do nosso encontro é fundamental 
paras as famílias, as pessoas e as empresas: a segurança pública. 
 Eu não tenho dúvida de que nós conseguimos reunir os maiores especialistas do 
Brasil neste tema. Estão conosco José Vicente da Silva, coronel da PM de São Paulo e 
ex-secretário nacional de Segurança Pública. Ele é graduado no curso de formação de 
oficiais da Academia da Polícia Militar do Estado de São Paulo e mestre em psicologia 
social pela Universidade de São Paulo. 
 Temos também Túlio Khan, que é dos quadros da fundação (Espaço Democrático), 
sociólogo formado pela PUC de São Paulo com mestrado e doutorado na USP. Ele foi 
diretor do DECASP, do Ministério da Justiça, no governo Fernando Henrique Cardoso.
 Também conosco Álvaro Camilo, coronel da PM pós-graduado em segurança pública 
pelo Centro de Estudos Superiores da Polícia Militar. Atualmente ele é vereador do PSD 
na cidade de São Paulo. 
 Esse debate serve como subsídio para a elaboração do programa do PSD. Hoje, 
no capítulo Segurança Pública. No final, os debatedores podem ir pensando, a nossa 
grande questão será: qual a medida imprescindível ou inovadora que o PSD deve incluir 
no capítulo da segurança em seu programa partidário?
 O nosso presidente, dr. Guilherme Afif, fará aqui um pequeno comentário.

COMO TORNAR AS NOSSAS CIDADES MAIS SEGURAS
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Hoje estamos fazendo outro seminário. Já fizemos o Brasil, uma visão es-
tratégica; fizemos o Pacto Federativo – Como Garantir Mais Recursos para os 
Municípios; Economia Criativa; e hoje, Segurança Pública, com vários especialis-
tas. Portanto, nós estamos debatendo os temas da forma mais ampla possível e 
convidando pessoas para o Espaço Democrático. Aqui é um espaço democrático. 
Ele já tem esse nome exatamente para poder permitir que as várias correntes 
de pensamento venham debater propostas. Até porque o ambiente político hoje 
exige esse tipo de debate, que é fundamental para a formulação de políticas 
públicas. E esse é o papel do Espaço Democrático neste instante, para ajudar o 
País a encontrar o seu rumo, o seu caminho, e um projeto de Nação. 

GUILHERME AFIF

“

“
RUBENS FIGUEIREDO: A primeira pergunta é para o 
coronel José Vicente e também para o Túlio. Coronel, o 
Brasil pode ser considerado um país violento? E se isso 
é verdade, o Brasil está cada vez mais violento?
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Isso é verdade. O Brasil, pelos últimos levan-
tamentos, comparando dados de diversos países 
pesquisados pela ONU, é o quinto ou sexto mais 
violento do mundo. Isso é medido principalmente 
pela quantidade de mortes violentas. Nós per-
demos para a Venezuela e alguns países peque-
nos aqui do Caribe. 
 Normalmente é feito o indicador de quantas 
pessoas morrem para cada grupo de 100 mil ha-
bitantes. E o Brasil lidera em várias modalidades, 
como, por exemplo, mortes no trânsito. Só para 
ter uma ideia, nos últimos 10 anos – recente-
mente houve a festança de um partido que não 
mencionou a questão da segurança nos seus rela-
tos de grandes feitos –, tivemos uma contabilidade 
monumental de mais de um milhão de mortes 
violentas no País. Isso é uma conta monumen-
tal. Não tem nada parecido no planeta hoje, nem 
juntando todas as guerras dos últimos anos. Isso 
teve o custo, pelo indicador do IPEA, que fez o 

“ cálculo, de 5,09% do PIB. Este é o custo da vio-
lência por ano. Então, nesses dez anos tivemos 
1 milhão de mortes – a maioria de jovens e po-
bres – que custaram para o Brasil alguma coisa em 
torno de R$ 1 trilhão. Então, o país é ainda muito 
violento. 
 Nós tivemos uma verificação, por exemplo, 
do índice de homicídios. Fez-se uma comparação 
dos oito anos do governo Fernando Henrique Car-
doso com os oito anos do governo Lula. Deu 26,1 
mortes (por 100 mil habitantes) no governo Fer-
nando Henrique e 26,6 no governo Lula. Só que 
esses 26,6 foram num período em que houve uma 
grande queda de homicídios no Estado de São 
Paulo, que costuma ser apontado como um Es-
tado que não cuida de sua segurança, quando é 
um modelo internacional, na verdade. E se a gente 
tirar São Paulo, o índice praticamente sobe para 
quase 30 por 100 mil. Então, é um país violento e 
a situação piorou muito.

CORONEL JOSÉ VICENTE

“
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TÚLIO KHAN

Se a gente pegar a relação de todos os países 
do mundo e comparar, por exemplo, o IDH, que é 
o Índice de Desenvolvimento Humano, com as 
taxas de homicídio, vai ver que as maiores taxas 
de homicídio não se concentram nem nos países 
muito pobres e com baixo desenvolvimento hu-
mano, nem naqueles muito altos. Então, a relação 
não é linear – conforme o país vai se desenvol-
vendo, melhorando sua economia, sua renda, a 
criminalidade vai decrescendo. Isso ocorre a par-
tir de um certo patamar. Se você pegar os países 
desenvolvidos da Europa, Canadá, Austrália, todos 
têm taxas de homicídio muito baixas. Nos países 
muito pobres da África, a taxa de homicídio é mui-
to baixa. A pior situação é justamente aquela do 
Brasil, de países do grupo do Brasil, de índice mé-
dio de desenvolvimento humano e econômico. É o 
que a gente chama de uma curva de “U” invertido.

“  Em parte, nos ajuda a explicar inclusive essa 
dinâmica regional dos últimos anos, da última 
década, que fez com que os homicídios caíssem 
no Sudeste. Não só em São Paulo. O Rio de Janeiro 
também apresentou queda, Minas Gerais uma que-
da menor. Em contraste com os Estados do Norte e 
do Nordeste, que nesta década tiveram um cresci-
mento da renda muito grande. Esse crescimento 
da renda fez aumentar o número de roubos e a 
sensação de insegurança nesses Estados, que por 
sua vez fez as pessoas andarem mais armadas, o 
que teve impacto sobre os homicídios. 
 Um outro ponto interessante é que, no longo 
prazo, na medida em que o país supere esse pa-
tamar de desenvolvimento médio, a tendência é 
que os homicídios caiam, como já vem caindo na 
região Sudeste. A má notícia é que a gente ainda 
está um bocado longe dessa situação econômica 
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“

COMO TORNAR AS NOSSAS CIDADES MAIS SEGURAS

e social dos países de elevado desenvolvimento 
humano. E, só corroborando também a afirmação 
do José Vicente, isso está incorporado no nosso 
programa do PSD. A gente encara o problema da 
violência como um obstáculo ao desenvolvimento 
econômico do País. Obviamente que afeta muito 
a qualidade de vida das pessoas, é muito impor-
tante em si, mas também tem esta faceta. Indús-
trias deixam de se instalar no Brasil por causa da 
violência, turistas deixam de vir ao Brasil por cau-
sa da violência. Então, este é um fato inclusive 
que o BID e os bancos internacionais usam, da 
violência como um obstáculo ao desenvolvimento 
econômico do País.

RUBENS FIGUEIREDO: Como acontece em todos 
os nossos encontros, vamos fazer agora a per-
gunta da nossa enquete, que o internauta pode 
responder pelo telefone (61) 8289-5555. 
 Vale lembrar que 55 é também o número do 
PSD como partido. Basta enviar um torpedo para 
este número. 
 A pergunta é a seguinte: como reduzir a crimi-
nalidade, ou qual o fator mais importante para re-
duzir a criminalidade? 
 É só teclar no seu celular a alternativa: 
 A) leis mais duras; 
 B) polícia mais eficiente;  
 C) justiça mais rápida.
 Vamos agora passar para outra pergunta que 
eu gostaria de colocar aos nossos debatedores. 
Existem dois indicadores muito importantes na 
questão da segurança. Um é o que fala dos ín-
dices de criminalidade e o outro é o que mede 
a sensação de insegurança, quer dizer, o medo 
que as pessoas têm de sair das suas casas e an-
dar nas ruas. Como esses índices se relacionam? 
É possível ter um índice de insegurança alto com 
um índice de criminalidade baixo ou decrescente?

  A palavra “segurança” vem de duas pala-
vrinhas do latim, “se” e “cure”, quer dizer, sem 
medo. Evidentemente que a sensação de medo 
é subjetiva. Não tem uma relação direta com a 
quantidade de crimes, se está aumentando ou 
não. Tem muitas pesquisas que mostram isso. 
Quando se pergunta à pessoa de onde provém a 
fonte da sua sensação de medo, ela vai relatar, 
em mais de 80% dos casos, que isso vem da mí-
dia. E, curiosamente, a mídia dá destaque justa-
mente para os crimes mais violentos, que estatis-
ticamente são os que menos acontecem. Temos 
uma chance 150 vezes maior de ser assaltados 
do que ser assassinados. A nossa chance é sete 
vezes maior de morrer no trânsito do que num as-
salto. Mas ninguém tem medo de sair na rua por 
causa de um atropelamento ou de um acidente. 
O medo é morrer em um dos tantos assaltos que 
a gente ouve em relatos de milhares de amigos. 
Poucos relatos a gente tem, no nosso círculo de 
relacionamento, de pessoas que foram assassi-
nadas. Felizmente. 
 O noticiário que virou entretenimento, a res-
peito de crimes, é um fortíssimo indutor da sen-
sação de insegurança. Isso acontece aqui, como 
acontece nos Estados Unidos. Algumas pesquisas 
demonstraram, por exemplo, que lá havia uma 
situação de pânico, de que as pessoas idosas 
estavam sendo vítimas de violência... quando na 
verdade estava caindo. Há mais mortes de crian-
ças dentro de casa, pelos pais, pela família, do que 
morte de crianças em assaltos e maus tratos fora 
de casa. Morrem muito mais crianças de acidentes 
de bicicleta do que por tiros na escola. E as pes-
soas têm medo de tiroteio em escola. 
 Existe um fator de aproveitamento de mídia 
a respeito do sensacionalismo em relação à vio-
lência. A violência é um fenômeno extraordinário 
na nossa vida. Nós sabemos que vamos morrer, 

CORONEL JOSÉ VICENTE

“
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então é uma perspectiva que nos assusta. Há um 
fascínio muito grande a respeito da violência. Os 
programas de maior audiência que nós temos, 
os enlatados, os CSI da vida, tratam basicamente 
de mortes. Cerca de 7% a 10% dos personagens 
morrem no filme. Seria como o Brasil matar 19 
milhões de pessoas por ano. Então, há um fas-
cínio pela violência. Portanto, uma das grandes 
preocupações que existem hoje nas polícias dos 
países é reduzir a violência, reduzir a desordem e 
reduzir o medo da população. A redução do medo 
requer outras estratégias. Requer, inclusive, uma 
parceria, um debate da imprensa a respeito da 
responsabilidade na divulgação dos fatos sobre 
violência. Os Estados com os melhores indica-
dores de baixa violência do país – São Paulo e 
Santa Catarina – estiveram sob o fogo não muito 
amigo durante o final do segundo semestre do 
ano passado e começo desse, como se estives-
sem descontrolados e dominados por criminosos. 
“Ahhh, mas Santa Catarina está com 30 veículos 
incendiados”. A França teve 10 mil veículos in-
cendiados. Londres viveu aí quase uma semana 
de saques, depredações, incêndios, uma popula-
ção que se descontrolou porque a polícia agrediu 
violentamente um cidadão. No entanto, ninguém 
vai acusar a Inglaterra de ser um país de alta vi-
olência. E nem a França. Então, existem alguns 
fenômenos que a imprensa precisa saber tratar. 
A gente espera que até o ambiente acadêmico 
possa ajudar a debater essa questão diretamente 
com a imprensa. “

RUBENS FIGUEIREDO: Túlio, a ousadia do crimi-
noso está diretamente ligada à perspectiva que 
ele tem de não ser punido. O que você acha que é 
mais importante para fazer o transgressor temer 
a punição? Leis mais severas ou uma atitude mais 
efetiva da polícia ao prendê-lo quando ele comete 
um crime?
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COMO TORNAR AS NOSSAS CIDADES MAIS SEGURAS

Precisamos de ambas. Na verdade, por que 
as pessoas obedecem a lei? Existem teorias crimi-
nológicas que tentam explicar isso. Uma delas 
é a questão do medo da punição. Tem toda uma 
política criminal voltada para aumentar esse te-
mor. Outras teorias dizem: “Bom, as pessoas têm 
que assumir a lei como justa em si mesmo.” Uma 
questão oral. Outras dizem que as pessoas pre-
cisam ter vergonha de cometer crimes diante da 
sua família, dos seus vizinhos. Então, para cada 
uma dessas respostas você tem políticas de segu-
rança pública diferentes. 
 A questão do aumento da punição não é só 
um fenômeno do Brasil. O sistema, o que a gente 
chama de justiça criminal – que é polícia, Ministério 
Público, sistema carcerário – lida com uma parcela 
muito pequena de criminosos, que são identifi-
cados e, vamos dizer assim, dão o azar de serem 
pegos. Então, só para dar um exemplo numérico, 
o Ministério da Justiça publicou agora, mês pas-
sado, o perfil das polícias, com dados de 2010. 
As polícias de todos os Estados reportaram que 
registraram 10 milhões de crimes no país. O BO, 
a notícia-crime, a gente sabe que é subnotifi-
cado. As pesquisas de otimização dizem que 
é pelo menos o dobro, ou seja, nossa taxa de 
subnotificação é de 50%. O que eu quero dizer 
é que existe um funil punitivo. Os criminólogos 
chamam isso de “taxa de atrito”. A primeira etapa 
do funil é essa: os crimes acontecem e não são 
notificados. Começa com 20 milhões de crimes, 10 
milhões são notificados. Desses 10 milhões, nem 
todos se transformam em inquéritos. As polícias 
reportaram acho que 1,7 milhão de inquéritos. E 
nem todos os inquéritos terminam na prisão dos 
criminosos. Se não me engano, o número mencio-
nado é de 472 mil presos.

TÚLIO KHAN

“

“

 Então, você começa na boca do funil com 20 
milhões de crimes e termina com 472 mil presos. 
O que é muito. O mais dramático é isso. A polícia 
está na rua, está prendendo, e prendendo muito. 
Só no Estado de São Paulo você precisa de um pre-
sídio novo por mês para dar conta do volume de 
prisões que são feitas. O drama é que, embora isso 
seja muito do ponto de vista do sistema de justiça 
criminal, é pouco diante do universo de crimes 
cometidos. Isso dá 2,5% a 3%. É lógico que você 
pode aperfeiçoar a efetividade desse sistema. Em 
outros países, esse funil não é tão estreito como 
no Brasil. O sistema é mais eficiente. Mas mesmo 
nos outros países não chega a 6%, 7% o universo 
de criminosos identificados e punidos com pena 
de prisão. Ou seja, em todos os países existe este 
funil do crime, o que é um limite para estas políti-
cas que enfatizam apenas o aspecto punitivo da 
lei. De nada adianta: você pode chamar o crime 
de hediondo, pode chamar de estapafúrdio, pode 
colocar prisão perpétua... se você tem 2,5% dos 
criminosos sendo punidos...

RUBENS FIGUEIREDO: Coronel Camilo, o sr. foi 
um dos responsáveis, senão o maior responsável, 
pela implementação da Operação Delegada em 
São Paulo. São Paulo é a maior cidade do Brasil, 
com problemas complexos. Eu gostaria que o 
senhor explicasse como funcionou essa Opera-
ção Delegada e o que ela tem de inovação.
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CORONEL ÁLVARO CAMILO

A Operação Delegada foi uma inovação fei-
ta em 2009 para justamente atingir esse ponto 
que o coronel José Vicente estava falando, sobre 
a sensação de segurança. Aqui em São Paulo, du-
rante os últimos 12 anos, houve uma queda muito 
grande nos homicídios. Chegamos a 72%, 73% 
de queda. E o que aconteceu? A população de 
São Paulo não estava se sentindo segura. Então, 
naquele momento precisávamos mexer nessa 
sensação de insegurança. E onde essa sensação 
era pior? Nas regiões de concentração, de grandes 
compras, onde a desordem urbana era maior, com 
os camelôs irregulares, uso indevido do espaço, 
do solo, e também onde havia um ambiente que 
propiciava ao criminoso cometer delitos. O que 
foi feito? A proposta do nosso prefeito na época, 
Gilberto Kassab, de usar a Polícia Militar nos seus 
dias de folga. E a gente, que tinha trabalhado aqui 
na região central, no enfrentamento da desor-

“ dem, contra as irregularidades, sugeriu que isso 
fosse feito no comércio irregular. Isso deu muito 
certo. Então, foi uma solução em que os polici-
ais militares, aqueles que quiserem trabalhar no 
dia seguinte por adesão, podem se candidatar 
e trabalhar num convênio entre a Polícia Militar, 
o Estado e a Prefeitura no seu horário de folga. 
Recebendo pela Prefeitura. Isso deu muito certo. 
Os quatro atores ganharam. Ganhou o policial mili-
tar, porque deixou de morrer no bico, aquele ser-
viço irregular que ele faz desprotegido, à paisana, 
longe dos colegas; ganhou a Prefeitura, porque 
resolveu uma situação emergente, um lugar de 
compra que estava desordenado e tinha muitos 
delitos; ganhou o Estado, porque mais policiais 
na rua fardados levam à sensação de segurança, 
inclusive. O policial, embora esteja ali numa ativi-
dade da Prefeitura, quando acontece um crime ele 
intervém. E também ganhou o cidadão. 
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 Só para ter uma ideia, o primeiro lugar onde 
foi implantada (a Operação Delegada) foi a região 
da 25 de Março, uma grande área de compras. De 
700 mil a 1 milhão de pessoas por dia passando 
ali. Nas épocas como Dia das Mães ou Natal, chega 
a quase 1,5 milhão de pessoas. Ali, caiu 82% a 
criminalidade. A média em outros lugares: 60%. E 
pela primeira vez a polícia constatou a melhoria da 
sensação de segurança. Essa foi uma solução, uma 
inovação que deu certo, e nessa linha devemos 
caminhar, pensar, sair um pouco fora do quadrado. 
Houve muita crítica sobre se daria certo ou não, se 
poderia usar o policial ou não, e foi uma proposta 
até encampada pelo atual prefeito porque acabou 
sendo uma solução vantajosa. “

Uma informação importante: há um conceito 
muito vivo na nossa sociedade de que a pobreza 
tem ligação direta com o volume de violência na 
sociedade brasileira. Há um preconceito muito 
grande de que o pobre, por ser pobre, é um sujeito 
potencialmente violento ou potencialmente infra-
tor, criminoso. E não é bem assim. Nós sabemos, 
por exemplo, que o Brasil chega a ter cinco, seis 
vezes mais violência que Paraguai e Bolívia, que 
são países muito mais pobres. O Estado do Piauí, 
que é o mais pobre do Brasil, não é o mais violen-
to. Está entre os menos violentos, inclusive. É um 
aspecto interessante que os lugares muito ricos 
ou muito pobres têm menos violência. 
 Mas há um outro aspecto importante. Uma 
professora de uma universidade americana, de 
Yale, diz que a gente se preocupa muito com os 
fatores que levam à violência. Mas quais fatores 
levam pessoas em situações desfavoráveis, pes-
soas que vivem em extrema pobreza, a não irem 
para o crime como uma opção de vida? Nós temos 

CORONEL JOSÉ VICENTE

“

1,5% da população brasileira vivendo sistematica-
mente de crimes. As outras pessoas se submetem 
à dureza do transporte, a empregos ganhando 
um salário miserável, mas se dedicam à atividade 
honesta. Ela teve a pachorra de fotografar pes-
soas vendendo quinquilharias em praia, aquela 
praia escaldante lá no Recife. Vendendo todo tipo 
de coisa: caldinho, peixe, camarão, cestos de fru-
tas pesadíssimos, indumentárias exóticas e tudo 
mais... resistindo às tentações da transgressão. 
E ela diz o seguinte: existem três fatores impor-
tantes. Um deles, já há muito perdido, é ter uma 
estrutura de instituições que digam alguma coisa 
para as pessoas: isso é feio, isso é errado. Isso se 
faz com uma família estruturada, com escola de 
qualidade, com uma sociedade decente. Mas de-
pois você tem ainda uma situação da estrutura de 
contenção da polícia, das leis, da justiça e dos pre-
sídios. Ou seja, há um fator de intimidação. Se for 
muito eficiente ele pode exercer um papel impor-
tante na contenção, na redução da impunidade. E 
há um terceiro fator importante que é a legitimi-
dade do ato transgressor respaldado naquilo que 
a pessoa vê na sociedade.
 Um dos principais efeitos que nós vimos nos 
últimos tempos, da redução dessa legitimidade, 
da safadeza, ou da infração da lei, foi a ação 
exemplar do Judiciário na punição do mensalão. 
E por quê? A população vê toda hora a safadeza 
do político, do ricaço. Eles são inalcançáveis pela 
punição. Isso dá um respaldo para a pessoa pen-
sar: “se ele faz, eu também posso fazer”. Então, 
essa impunidade também serve como mau exem-
plo. Quando é punido, isso exerce um fator de con-
tenção. Nós estamos vendo o Corinthians aí com 
seu problema no ato de violência na Bolívia. Na 
Inglaterra, todo ano a Justiça pune mais de três mil 
torcedores. Nós temos raros casos aqui no Brasil 
com a malcriação generalizada do torcedor. Em 
toda a Europa – Inglaterra, Espanha, Alemanha – a 
idade para quem comete um crime grave é 14, 15 
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Eu não sou especialista, mas sou cidadão, as-
saltado várias vezes, sentindo a sensação de in-
segurança – no caso não é sensação, é fato real. 
Mas a preocupação foram os dados aqui colocados 
– e de fato isso ocorre aqui em São Paulo e está 
acontecendo na mesma proporção no Brasil como 
um todo. Nós estamos prendendo cada dia mais, e 
aqui em São Paulo nós precisamos ter uma prisão 
nova por mês para abrigar o número de detentos. 
Entra e não sai. Ou se sai, é de uma forma dessas 
que nós estamos assistindo, até com liberação da 
cadeia sem cumprir a pena. Nós estamos correndo 
para tentar as Parcerias Público-Privadas para a 
construção de presídios. Agora, o trabalho nosso é 
saber se há possibilidade de recuperação do preso 
dentro do sistema prisional. Ou seja, de pegarmos 
essas pessoas com penas mais leves – não os de 
pena pesada, mas os de pena mais leve – para que 
a gente possa fazer um trabalho, ou retrabalho, 
para recolocá-los na sociedade. 

GUILHERME AFIF

“ 

“

anos. Na Inglaterra é 11. E não se vai dizer que 
são países antidemocráticos. Então, predadores 
cruéis não têm idade e nem têm cura. O Estado 
tem que tirar esse elemento da convivência com a 
sociedade. Então, esses fatores iluminam muito a 
perspectiva das pessoas entre praticar ou hesitar 
diante de uma ação contra o seu semelhante na 
sociedade. “

 Eu queria até lembrar que nós lançamos, 
quando secretário do Trabalho, um programa que 
visa as empresas que contratam serviços públicos 
ou que trabalham com serviços públicos. No caso, 
as empreiteiras, as construtoras, as prestadoras 
de serviço, deveriam ter um número de vagas 
reservado a egressos do sistema prisional para 
que a gente desse a oportunidade de trabalho 
para que eles pudessem ter um registro em car-
teira, para que eles pudessem reingressar no mer-
cado de trabalho como recuperados. E nós sabe-
mos a dificuldade para isso acontecer, até porque 
a sociedade não aceita receber um ex-presidiário. 
Há um processo de discriminação muito grande 
nesse sentido, e se entende, logicamente. Mas 
nós começaríamos esse trabalho dando o poder 
público o exemplo de fazer, com a parceria das 
empresas privadas, para que elas contratem nas 
obras públicas 5% do seu contingente de mão de 
obra em egressos do sistema prisional. 
 Eu queria saber a opinião de vocês como es-
pecialistas, porque de acordo com informações do 
judiciário, entre aqueles que têm oportunidade, 
o índice de recuperação é de 80%. Então, os 
senhores confirmam esse aspecto, de busca de 
recuperação do preso, para que a gente diminua 
esse volume de progressão geométrica em novas 
cadeias?
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Olha, eu duvido muito desses números 
generosos. Eu fui visitar alguns presídios na In-
glaterra recentemente. Os presídios são de uma 
qualidade extraordinária. Lá não pode aparecer 
nem concreto nas paredes, que tem de ser pin-
tadas em tons pasteis. Todos os ambientes têm 
iluminação natural. O preso, quando chega, per-
guntam: “Como é que você quer ser chamado?” 
“Quero ser chamado de senhor José”. Assim ele 
será chamado. É feito um tratamento de acordo 
com as características do indivíduo: crime co-
metido, histórico e tudo mais. Por contrato, é uma 
PPP, o privado tem que dar pelo menos em torno 
de 35 a 40 horas por semana de atividade entre 
trabalho, lazer e educação. E, no entanto, eles di-
zem o seguinte: é muito difícil a gente falar em 
ressocializar, atrás das grades, alguém que nunca 
foi socializado adequadamente. Ter uma mãe com 
dificuldade para a criação – isso eu estou falando 
na Inglaterra, não é nem do Brasil, imagine nossos 
currais prisionais...

CORONEL JOSÉ VICENTE

“

“

COMO TORNAR AS NOSSAS CIDADES MAIS SEGURAS

Masmorras.

GUILHERME AFIF

“ “

Nossas masmorras... Para ser masmorra, 
tem que melhorar muito ainda. Então, como é 
que vou recuperar alguém? O que nós fazemos 
aqui, com todo esse trabalho, é mostrar para 
o indivíduo que ele pode ser menos perigoso 
para ele e para a sociedade. Colocá-lo, dessa 
forma, com menor perigo na sociedade. Agora, 
um ser humano reformado, só com a família 
e uma assistência psiquiátrica daquelas de 
boa qualidade, que obviamente não se tem. 
Uma vez perguntaram para o Freud (Sigmund 
Freud, considerado o pai da psicanálise): “Qual 
é o segredo para o equilíbrio mental do ser 
humano?” Ele falou: “Amar e trabalhar”. O tra-
balho se dá, mas o sujeito não vai encontrar 
família receptiva, a sociedade não vai tratá-lo 
bem. A experiência prisional nunca é de quali-
dade, mesmo num ambiente como na Inglater-
ra. Conversei com preso, fui visitar a diretoria. 
Fui na cela que eu queria pra conversar com 
o preso lá dentro. Imagine isso numa situa-
ção como a brasileira. (Com) a realidade que 
nós temos, infelizmente, isso vai acontecer 
por muitas décadas. Nós precisamos pelo me-
nos de um ambiente decente, salutar, para o 
isolamento dos presos mais perigosos da so-
ciedade. A recuperação do ser humano é um 
empreendimento monumental que não se fará 
dentro de presídios. A não ser uma pequena 
parcela, não os 80%. Eu colocaria o inverso: 
20%, talvez.

CORONEL JOSÉ VICENTE

“

“
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É interessante relembrar essa possibilidade 
de uso das parcerias público-privadas. Está incluí-
do no programa de segurança do PSD, que está 
sendo feito. A gente está recebendo milhares 
de propostas de todo o Brasil e justamente a 
construção de presídios é uma das possibili-
dades, ainda muito pouco utilizadas. Acho que 
aqui no Brasil você tem a experiência recente 
de Minas Gerais, uma prisão. Existem prisões 
privadas já há algum tempo – Guarapuava (in-
terior do Paraná) –, mas construída através de 
PPP, uma em Minas Gerais, nesse ano. Portan-
to, um recurso a ser muito explorado.
 O último dado que eu tenho do sistema peni-
tenciário de São Paulo falava numa taxa de rein-
cidência de 45%. Agora, obviamente, boa parte 
dessa população prisional não chega a reincidir 
porque morre, ou então porque simplesmente, a 
partir de certa idade, com o casamento, o envelhe-
cimento, há uma propensão à diminuição da delin-
quência. Isso é um dado praticamente universal, 
em todo lugar ocorre. Mas existem outras alter-
nativas cujas taxas de reincidência são maiores – 
uma delas é a pena alternativa. Penas alternativas 
existem em São Paulo desde 1997. Então, o que 
a gente advoga é que prisão em regime fechado é 
uma necessidade. Precisa construir presídios em 
todo o País, principalmente enquanto ainda tem 
gente cumprindo pena em condições totalmente 
inadequadas nas delegacias de polícia, impedindo 
a polícia de fazer o trabalho de investigação... o 
policial vira carcereiro. Então, não tem jeito, vai 
ter que construir. Mas a pena de prisão em re-
gime fechado é para preso violento, reincidente. 
Para outras situações, inclusive em linha com o 
que está sendo discutido agora na reforma do Có-
digo Penal, existem alternativas como o trabalho, 
multas, assim por diante. 

TÚLIO KHAN

“  Então, só pra citar, agora, no ano passado, essa 
comissão que propôs a alteração do Código Penal 
fez um balanço. Ela propõe endurecer a legislação 
em algum sentido... por exemplo a progressão de 
regime – em vez de 1/6 da pena cumprido e liberar, 
propõe aumentar para 1/3, o que é muito bom. Por 
outro lado, o crime de furto simples, aquele furto 
de galinha, quando a vítima aceita a reparação por 
parte do criminoso, esse criminoso já não iria mais 
para a prisão. Então, estão saindo propostas muito 
interessantes desse debate do Código Penal que 
a gente está procurando incorporar ao nosso pro-
grama. “
RUBENS FIGUEIREDO: Queria falar um pouco da 
relação da sociedade com a polícia. Coronel Camilo 
podia fazer alguns comentários porque, na ver-
dade, algumas pesquisas mostram que o cidadão 
tem medo da polícia, principalmente pesquisas 
qualitativas. E nós, no Brasil, assistimos recente-
mente à morte de vários policiais. E a gente nota 
que nos outros países a morte de um policial é um 
acontecimento muito grave. E no Brasil tem sido 
tratado de uma forma mais ou menos corriqueira. 
Como o senhor vê essa relação entre a sociedade 
e a polícia?
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Essa relação tem melhorado muito ao lon-
go do tempo. A polícia, principalmente dos anos 
1980 para cá, depois da nossa Constituição, 
deixou de ser uma polícia do Estado e passou a ser 
uma polícia do cidadão. Eu conheço um pouco da 
polícia do Brasil como um todo, presidi o Conselho 
de Comandantes do Brasil, mas aqui em São Pau-
lo, especificamente, se definiu lá atrás, em 1997, 
três princípios que regem a polícia: o primeiro é o 
respeito aos direitos humanos, ou seja, respeitar 
as pessoas em qualquer situação, inclusive o in-
frator da lei; segundo: trabalhar com gestão, com 
as melhores práticas de polícia – aí surgiu o Info-
crime, o Fotocrime, uma série de sistemas inteli-
gentes; e terceiro, é a polícia comunitária. Isso tem 
mudado um pouquinho a relação polícia-comuni-
dade. E a polícia precisa ser conhecida para que 
isso aconteça. É uma falha do poder público não 
mostrar a polícia que está à disposição do cidadão. 
Quanto mais o cidadão conhece a polícia, mais vai 
acreditar, mais vai dar informações, e melhor vai 
se planejar com essas informações. Aqui em São 
Paulo, o que se fez foi aproveitar os momentos da 
mídia. Então, se criou seriados de TV como Opera-
ção de Risco, Polícia 24h, Os Águias da Cidade, 
Emergência 193. Para quê? Para que a polícia 
fique mais conhecida. E a relação polícia-cidadão 
começou a melhorar com a implantação dessa polí-
cia comunitária. 
 Foi o que aconteceu, por exemplo, no 
Jardim Ângela (zona Sul), no Jardim Elisa Ma-
ria (zona Norte de São Paulo). O Jardim Ângela 
tinha uma das maiores taxas de homicídio do 
mundo na década de 1990, e agora é um dos 
melhores lugares em termos de homicídio. Isso 
foi um trabalho muito forte da polícia, de or-
ganizações não-governamentais e da própria 
sociedade. 

CORONEL ÁLVARO CAMILO

“

“

 É isso que nós precisamos trabalhar, ou seja, 
mostrar para o nosso cidadão, esse que está nos 
assistindo, quem é o policial. O policial é um jovem 
que decidiu por uma carreira, colocar uma farda 
e defender a sociedade. E morrer por essa socie-
dade. Muitos policiais, em São Paulo, morrem pelo 
patrimônio de pessoas que nem virão a conhecer. 
Então, é preciso um trabalho de comunicação 
social muito forte para fazer entender a grande 
estrutura à disposição do cidadão. Aqui em São 
Paulo, por exemplo, 100 mil homens e mulheres, 
23 helicópteros, 61 mil pistolas distribuídas. Cada 
policial em São Paulo tem a sua pistola. 
 Os dois lados, na realidade, precisam trabalhar 
nessa relação. Em São Paulo melhorou bastante, 
isso dá para levar para o Brasil inteiro, e a solução 
da segurança está por aí, ou seja, na interação en-
tre o cidadão e o policial, a chamada “polícia comu-
nitária”. E a mídia tem um papel fundamental nis-
so, ou seja, de mostrar a polícia para o cidadão, e o 
cidadão acreditar mais na polícia, dar informações. 
E a polícia planejar melhor. Em São Paulo, a situa-
ção tem melhorado bastante, mas temos muito 
a caminhar ainda por essa estrada de relaciona-
mento. Aqui no Brasil, nós temos um agravante: 
ficou um resquício de a polícia ser considerada 
(militarizada)... porque a polícia usa a investidura 
militar. As polícias militares, principalmente. O 
que não tem nada a ver, a PM não tem inimigo, 
a PM só usa a investidura, ou seja, os valores e 
os princípios, o respeito ao cidadão, respeito à 
ética, à moral, que são imprescindíveis para man-
ter grandes organizações, no caso, aqui, 100 mil 
homens e mulheres. Então, há um caminho longo 
ainda a seguir, com muita vontade da polícia para 
que cada vez mais o cidadão faça essa interação 
e, juntos, construam uma solução de segurança. 
Desse jeito que está aqui em São Paulo.
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RUBENS FIGUEIREDO: Coronel Vicente, chegou 
uma pergunta muito fácil para o senhor. Como 
combater o crime organizado?

É uma pergunta interessante porque a 
gente imagina o crime organizado como se fosse 
aquelas grandes estruturas mafiosas. O que nós 
temos de crime mais organizado é o grande trá-
fico de entorpecentes. Mas a gente não pode 
imaginar que um Fernandinho Beira-Mar, em uma 
cadeia, comandando 200, 300 camaradas de ber-
muda e chinelo na favela, seja crime organizado. 
Uma boa parte do sucesso desse empreendimen-
to de grupos organizados, vamos chamar assim, 
é porque a polícia é muito desorganizada. Não é 
que o crime é tão organizado. 
 Nós temos aqui, para você ter uma ideia, 
uma entrada de 100 toneladas de cocaína por 
ano, que vem dos nossos vizinhos Bolívia, Peru 
e Colômbia. Metade disso é reexportada. Isso não 
vai em barriga de nigeriano e nem no bolso das 
velhinhas que vão para a Europa. Isso vai de con-
têiner para a África e para Europa. E aí ninguém 
pega. Ninguém mexe. Esse é o crime organizado.
 O crime mais organizado que nós temos no 
Brasil hoje é o jogo do bicho. Tem territórios, tem 
hierarquia, tem autoridades compradas, obvia-
mente. O que nós temos é muitos grupos orga-
nizados que se valem da desorganização da polí-
cia. Então, nós temos vários segmentos que se 
juntam e basta meia dúzia, se tiver 50 melhor 
ainda, para fazer um grande estrago. Eu trabalhei 
30 anos na polícia e já vi estrago que dois bandi-
dos faziam em um bairro de 100 mil habitantes. 
Polícia atarantada e eles fazendo um terror. E 
não era um grande crime organizado.

CORONEL JOSÉ VICENTE

“

 O nosso problema, no Brasil, não é tanto o 
crime organizado. Isso pode afetar os índices ou 
o sofrimento da sociedade, ou exagerar 10% do 
que a sociedade vive com o crime. Nosso problema 
é o crime desorganizado. É o bandidinho que está 
na esquina com revólver enferrujado. O crime 
organizado que assaltou o Banco Central – eu 
até brincava lá em Fortaleza – ou que eventual-
mente vá assaltar uma estrutura de uma empre-
sa de transporte de valores, leva R$ 5 milhões, 
R$ 10 milhões... esses são uns pobres diabos. 
Você sabe qual é a fraude que os bancos sofrem 
por ano, e isso é mais estruturado? São R$ 2 
bilhões. Se juntar todos os assaltos a banco no 
Brasil, dá pouco mais de R$ 50 milhões. São uns 
coitados esses bandidos aí, que estão nas ruas 
enfrentando o perigo, um policial às vezes bem 
treinado dá um tiro neles e tal.
 O crime organizado que nós temos é o que 
dilapida o patrimônio público, que faz as estripu-
lias nas altas esferas de corrupção. Aí é que nós 
vamos encontrar o verdadeiro crime organizado, 
com sua altíssima lucratividade e a capacidade 
de lesar bens públicos. Então, na esfera da cor-
rupção é que nós temos efetivamente um crime 
mais estruturado, mais organizado, que compra 
autoridades, que se aproveita de oportunidades 
das leis, das licitações e tudo mais.
 Nós tivemos uma situação curiosa, que mis-
tura aspectos criminosos com as incompetências 
nas áreas públicas. Eu e o Túlio trabalhamos na Se-
nasp (Secretaria Nacional da Segurança Pública) e 
percebíamos que, com muita dificuldade, juntava-
se dinheiro e repassava-se para os Estados toca-
rem projetos de segurança pública. Os Estados 
recebiam aquilo e tinham que gastar, contratar 
serviços para executar aqueles trabalhos. E não 
é que os Estados devolveram, somado, mais de 
R$ 500 milhões que não conseguiram gastar? 
Por incompetência, sim. Mas porque se cobra 
um pedágio tão alto para executar, que não se 
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“

acha nem fornecedor. “Tá aqui, quero contratar, 
mas eu quero 20%”. “Pô, mas não é 10%?” “Não. 
Subiu”...
 Então, infelizmente o crime mais lesivo hoje 
na sociedade, que eu vejo como um crime orga-
nizado, são esses dois. Não são esses coitados 
que estão assaltando caixa eletrônico, arriscando 
a vida com dinamite aí. Mas é na esfera da corrup-
ção e nessa quase intocável estrutura do grande 
crime do tráfico de entorpecentes, que reexporta 
para os países europeus e africanos.

RUBENS FIGUEIREDO: Túlio, essa pergunta aqui 
chega enviada pelo Sérgio Rondino, diretor de co-
municação do Espaço Democrático, que está pas-
sando uma temporada na Flórida. Ele conta uma 
historinha: aqui nos EUA se vê que o Poder Ju-
diciário é rápido, está próximo do dia a dia das 
pessoas. Soube, diz ele, que há poucos dias um 
conhecido foi flagrado dirigindo bastante al-
coolizado. Detido pela polícia, no dia seguinte 
ele estava diante do juiz e foi multado. O cidadão 
recebeu pena de prestação de serviços comuni-
tários e foi obrigado a ficar seis meses sem beber. 
Ele não disse como é que isso foi garantido. Ou 
a pena seria convertida em cadeia. A pergunta é: 
o que o PSD pode propor para que a justiça no 
Brasil atue de modo semelhante, tenha essa agi-
lidade, mostrando que está funcionando e que 
quem anda fora da linha é punido?

O programa (do PSD) tem mais de 80 propos-
tas diferentes. Em linha com o que o Rondino está 
sugerindo, existe já essa experiência do Tribunal 
de Pequenas Causas, que é uma forma de você 
aproximar e agilizar os casos. Julga mais rapida-
mente e não aumenta essa sensação de impuni-
dade. É importante, então, uma continuidade, a 
expansão desses programas. Agora você tem aí 
uma série de empecilhos que envolvem inclusive 
a questão do policiamento e do tempo que a polí-
cia gasta transportando presos para audiências no 
Judiciário. Então temos, por exemplo, a questão da 
vídeo-audiência, que está aqui também no nosso 
projeto. É uma outra forma de você acelerar esse 
processo. Salvo engano, Camilo, 20% do tempo do 
policial é gasto – ou quase isso – nesse desloca-
mento do preso, que é trabalho da polícia, até a 
audiência, e depois de volta.

TÚLIO KHAN

“

“
Um Batalhão de Choque, em São Paulo, só 

para fazer escolta. 280, 300 escoltas por dia só 
aqui no Fórum de São Paulo. Imagine isso no Es-
tado todo.

CORONEL ÁLVARO CAMILO

“
“

Então, é uma barbaridade. Se a polícia 
fosse liberada também dessa tarefa adicional – 
e a vídeo-audiência é uma forma de você fazer 
– ajudaria tanto o judiciário quanto a polícia numa 
tacada só.

TÚLIO KHAN

“
“
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“

Deixa eu só fazer uma observação. Existe a 
ideia de que talvez, se você fizesse uma preven-
ção adequada – aquela ideia do policial espantalho, 
botar um em cada esquina – não teria crime. Não 
é assim que funciona. Há um fundamento muito 
pragmático que diz o seguinte: o controle que nós 
temos sobre o crime na sociedade depende mui-
to da resposta que a gente dá ao crime. Ou seja, 
quanto mais rápida a resposta, mais você intimida, 
mais efeito dissuasório o instrumental de defesa 
da sociedade pode ter. Lógico, um pequeno... uma 
infração dessa, de dirigir alcoolizado... mas no 
dia seguinte ele está perante do juiz com o mar-
telinho na mão. Seis meses sem beber ou cana. 
Cana, não. Cana no sentido de cadeia, porque ele 
não pode beber. Essa resposta é importante. Os 
criminosos violentos precisam daquilo que se cha-
ma de “resposta incapacitante”. Não tem sentido o 
sujeito matar o pai e a mãe, condenado a 33 anos, 
responder pelo menos cinco anos em liberdade. 
Ele é um predador da sociedade. Sujeito que ma-
tou uns policiais aí, oito anos depois está na rua e 
matou outro com um fuzil.
 Então, não temos capacidade de dar uma res-
posta para esses indivíduos, até porque eles são 
liberados rapidamente sem nenhuma avaliação 
psiquiátrica adequada. A gente sabe que existe 
no universo de presos, hoje, em torno de 25%, 1/4 
a 1/3 de presos psicopatas incuráveis, perigosos 
para voltar às ruas. Então, a incapacidade para o 
sujeito voltar a agredir é importante. Nossa es-
trutura penal é de tratar o bandido como coitado, 
e a vítima que se dane. A preocupação é o ban-
dido. É a ampliação do recurso. É a leniência, “Ah, 
porque tem muito preso, o sistema prisional está 
abarrotado, eu vou dar pena mínima, eu vou dar 
pena alternativa porque está abarrotado”. Não é 
assim que funciona. A capacidade de resposta da 
sociedade, a intolerância da sociedade aos violen-

CORONEL JOSÉ VICENTE

“
tos que ameaçam, tem que ficar muito clara para 
todo mundo. Tem que ser intimidadora. Eu ouvi 
de um amigo que estava na Alemanha. O sujeito 
fez uma baderna numa estação de trem e no dia 
seguinte ele estava condenado a um ano de ca-
deia. Jovem, tinha 17, 18 anos. Turminha dele. Não 
tem negócio de passar mão na cabeça, até porque 
isso perde cabelo. Então, não existe isso. A socie-
dade, o que se fala nas grandes sociedades mais 
tranquilas, mais pacíficas: é preferível cometer 
o erro do tipo 1, como se diz. É preferível até le-
var um pouco de risco da justiça, do que cometer 
injustiça geral para a sociedade, pela leniência do 
tratamento do crime.

Na época da Assembleia Nacional Consti-
tuinte nós estávamos discutindo o problema es-
trutural das polícias. E havia uma corrente que 
defende até hoje que a Polícia Civil teria que ser 
deslocada para o Judiciário para cumprir o seu pa-
pel de polícia judiciária. Até porque, hoje, como 
nós temos uma separação entre o Poder Judiciário 
e o Poder Executivo, e a polícia civil está no Poder 
Executivo, fazendo papel investigatório, existe o 
famigerado inquérito, que tem que ser aberto na 
polícia. E até chegar no Judiciário, começa preto 
e termina cor-de-rosa. Isso acontece muito nas 
negociações dos inquéritos. E que se houvesse 
já uma mudança, a Polícia Civil já seria a polícia 
judiciária e ali nós eliminaríamos o processo do 
inquérito. Até porque o juiz já estaria dentro da 
delegacia. Portanto, feito o processamento, ime-
diatamente se vai a julgamento, principalmente 
destas causas corriqueiras, do dia a dia. Eu queria 
rapidamente a impressão dos especialistas a res-
peito deste tema, que eu sei que é polêmico, mas 
acho importante.

GUILHERME AFIF

“

“
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Eu vejo como um aspecto importante que o 
partido, que é um partido novo no cenário político 
brasileiro, tenha alguma ousadia. Nós vimos, na 
Constituinte, que faltou essa ousadia em termos 
de aperfeiçoamento institucional do aparato de 
segurança do Estado brasileiro. Nós mantivemos 
ainda na estrutura brasileira essa jabuticaba insti-
tucional de ter duas polícias, que é uma coisa rara 
no mundo. Então, foi um acidente histórico criar 
uma PM por alguma conveniência, manter essa es-
trutura, mesmo com as polícias civis, e de repente... 
“Já que está aí, que fique”. Parece aquele bloco de 
Pernambuco, “Já que está dentro, deixa”. Não é 
porque está errado, que tem que ficar, ora bolas. 
 No mundo todo, para funcionar a polícia, e não 
é fácil funcionar, você precisa ter uma estrutura 
muito interligada da polícia que faz a prevenção e 
a polícia que faz a investigação, porque hoje é uma 
coisa só em termos de dar uma resposta rápida aos 
problemas que estão nas ruas. Lá em Nova York, 
quando acontece um estupro, um homicídio, a in-
vestigação começa ali, pode ter acontecido às 11h 
da noite ou à 1h da manhã, ela não para mais. Tem 
toda uma estrutura acompanhando para liquidar 
logo esse assunto, dos crimes graves, pelo menos. O 
que eu vejo aí, dr. Afif, é que nós precisamos encarar 
com responsabilidade e coragem a necessidade da 
mudança institucional da Constituição e criar uma 
polícia única. Um chefe único. Uma academia única, 
que tenha unidade de comando, de resposta, de 
cultura organizacional, tudo isso. Mesmo assim, não 
vai ser fácil. Hoje, com duas estruturas brigando e 
competindo, eu não vejo que seja muito útil pegar 
uma delas e “já que é polícia judiciária, vamos botar 
no judiciário”. Não vai resolver dessa forma.
 Nós precisamos de uma polícia que funcione. 
Mais ou menos o modelo que a gente imagina é 
a polícia que tem nos Estados Unidos, na França, 
na Alemanha etc. Que dê uma resposta coorde-

CORONEL JOSÉ VICENTE
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nada, que seja cobrada em sua eficiência. Hoje é 
difícil. As polícias são todas índios: um é tupi, o 
outro é guarani. Eles não falam a mesma lingua-
gem. E nós precisamos dessa polícia unificada, 
com pensamento único. E que a gente possa co-
brar eficiência. E num país com tanta dificuldade 
como o nosso, essa polícia custa mais caro. Nós 
podemos nos dar ao luxo de pagar essa polícia 
cara? Estava vendo o coronel Camilo falando que a 
polícia está melhorando, mas os Estados precisam 
melhorar a condição de suporte às suas polícias.
 A polícia é maltratada nos Estados, de manei-
ra geral. Um péssimo salário, péssimas condições 
de trabalho. Assim fica muito difícil ter uma polí-
cia honrada. Você vê o prefeito de Nova York, por 
exemplo. A polícia lá é municipal. Havia a ameaça 
de um tufão aparecer na cidade... e quem está nas 
horas de crise do lado do governante é o chefe da 
polícia. Policiais são maltratados de maneira geral. 
Só São Paulo e Distrito Federal têm uma arma que 
o Estado dá pra ele quando sai da academia. “Essa 
arma você guarda e entrega quando aposentar”. 
Nos outros Estados, inclusive o Rio de Janeiro, o 
policial sai do serviço e tem que ir até o quartel 
entregar a arma. E quando ele vai para o trabalho, 
tem que pegar a arma de novo. E vai desarmado 
para casa. Não vai desarmado porque está com o 
revólver que ele tomou do bandido para poder se 
defender. Não tem colete. O Maguila pega o colete 
e dá para o soldado Mariazinha levar. Aquele co-
lete suado. É assim que funcionam as polícias. 
 O policial é proibido de comer. Ele não tem um 
vale-refeição como qualquer funcionário. A Consti-
tuição limita o horário de trabalho, todo trabalha-
dor tem uma hora de descanso. Policial não tem. 
Ele recebe ainda castigo de fazer hora-extra, ex-
trapola os limites da Constituição. Então, vocês 
vejam que a estrutura policial é maltratada hoje. 
Não é à toa que essa estrutura não mostra eficiên-
cia de resposta. Ela não tem condições que permi-
tam fazer um trabalho eficiente. “
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ENQUETE
Eu gostaria de dar a resposta da nossa enquete: 
“Como reduzir a criminalidade; ou qual o fa-
tor mais importante para reduzir a criminali-
dade?”
624 internautas participaram e responderam: 
leis mais duras, 44%; 
polícia mais eficiente, 17%; 
justiça mais rápida, 38%. 

 Então, a questão está muito mais em 
leis mais duras e na justiça mais rápida, mais 
dinâmica, do que propriamente na policial.
 E para terminar esse debate, eu gos-
taria das considerações finais dos nossos con-
vidados a respeito desse resultado.

É importante que todos tenham consciência 
de que, no final das contas, a sociedade tem a 
segurança e a polícia que merece. Se você, onde 
estiver, puder, manifeste que você quer coisa 
melhor. Afinal de contas, as pessoas prometeram em 
campanhas eleitorais: “Eu sou melhor que o con-
corrente para atender às suas necessidades”. Exi-
ja uma polícia melhor, uma segurança melhor, que 
depende de todos os fatores: boas leis, aparato 
judiciário eficiente e uma polícia que funcione 
bem. Cobre isso! A sociedade tem que mostrar: 
“Nós merecemos muito mais do que temos!”. E 
isso está na mão dos governantes que prometem 
fazer isso por nós.

CORONEL JOSÉ VICENTE

“

“

Estamos na situação do equilibrista de pra-
tos. A gente precisa de fato atacar em todos eles, 
todos os mencionados, ao mesmo tempo. E outras 
coisas que não foram mencionadas, e que a gente 
está procurando incorporar ao texto da fundação. 
A fundação não é o partido, que a gente pode 
pensar livremente, e a ideia é trazer então esses 
novos paradigmas, que são muito pouco mencio-
nados. Além do uso das PPPs, estaria aí como 
novidade a questão da criminologia ambiental. O 
prefeito Kassab trouxe até um especialista inglês 
do design contra o crime. Através do design de ar-
quitetura, da iluminação, você consegue prevenir 
o crime. Vou dar uns exemplos. Antigamente, o 
pessoal escapava lá do ônibus fugindo pela por-
ta de trás. Então mudou a catraca e foi evitada 
a evasão. As pessoas arrombavam os orelhões 
para roubar as fichas. Então, vamos mudar esse 
sistema e usar o cartão. Tudo isso são exemplos 
de como o design ambiental e essa teoria podem 
ser utilizados. Vamos tentar trazer também isso. 
 A questão da regulação dos espaços semi-pú-
blicos é uma outra estratégia muito pouco utilizada. 
Espaços semi-públicos são aqueles onde passam 
muita gente todo dia. Tem impacto criminal, mas a 
propriedade é privada. Por exemplo, um posto 24 
horas, um shopping center, um estacionamento. O 
que você pode fazer nessa área? O Estado pode 
regular. Estacionamentos para mais de 50 carros 
tem obrigatoriamente que ter seguro. As lojas 24 
horas tem que ter pelo menos dois funcionários no 
horário noturno. Tem uma série de exemplos de 
como o Estado pode atuar, regulando esses espa-
ços e atuando de forma preventiva. Portanto, além 
das três mencionadas na nossa pesquisa, muito 
mais coisa é preciso incorporar.

TÚLIO KHAN

“

“

RUBENS FIGUEIREDO: 
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Eu acho que a solução está na linha do 
que o coronel José Vicente colocou. Então, você, 
que está nos assistindo, exerça a sua cidadania. 
Aumente o sentimento de pertencimento. Não 
seja indiferente. Aconteceu, comunique, cobre 
do poder público, cobre da polícia, cobre do mu-
nicípio, cobre do Estado. Participe efetivamente. 
É por aí que nós vamos melhorar a polícia, melho-
rar o poder público e dar a resposta que nós 
precisamos. É lógico, o Estado tem que investir 
na polícia, ter uma polícia de pronta resposta; 
o Judiciário tem que ser mais ágil para não ter 
o sentimento de impunidade. Mas tudo isso vai 
acontecer se você de fato exercer a cidadania e 
cobrar do poder público. E além disso, participar 
também. Participe dos conselhos de segurança, 
das ações, das associações do seu bairro. Mas 
não deixe de participar. Não deixe o crime ser 
uma coisa banal, que acontece todo dia. Fique in-
dignado quando isso acontecer e cobre do poder 
público. É por aí que eu acho que está a solução 
da segurança pública no Brasil.

CORONEL ÁLVARO CAMILO

“

“
RUBENS FIGUEIREDO: O Roberto Macedo, que é 
o coordenador do nosso programa de governo, me 
cobra: se vocês tivessem que apontar uma grande 
proposta para a gente, para melhorar a questão da 
segurança pública, qual seria?

Eu proporia uma corajosa medida, que é a uni-
ficação das polícias. Por trás disso, teria outras 
medidas, mas o aperfeiçoamento institucional 
mostra que o Estado se apresenta basicamente 
nas ruas todo seu edifício de controle criminal 
através da polícia. É fundamental que essa polícia 
seja um instrumento muito eficiente da sociedade. 
Do jeito que estamos hoje, não temos condições 
de dar a resposta que a sociedade precisa. Esse 
aperfeiçoamento institucional passaria pela cria-
ção de uma polícia única. Eu vejo como um avanço 
importantíssimo, que poderia ser uma colaboração 
significativa do partido.

CORONEL JOSÉ VICENTE

“

“
Em linha com o coronel José Vicente, e 

isso está incluso entre as propostas, é a tal 
da desconstitucionalização do tema da segu-
rança. Você tem aí o artigo 144, que engessa. 
Um governador de Estado que quisesse hoje 
unificar as polícias, não conseguiria, não poderia, 
porque isso é constitucional. Então, vamos tirar 
esse gesso, esse entrave. E inclusive essa limita-
ção à atuação das guardas municipais, para que 
elas atuem somente protegendo os próprios mu-
nicipais, é outra coisa que está lá no artigo 144. 
É totalmente anacrônico. As guardas municipais 
hoje fazem muito mais do que isso e está em con-
fronto direto com o texto constitucional. A gente 
precisa realmente estruturar melhor o sistema de 
segurança pública no Brasil. Eu começaria elimi-
nando alguns ministérios inúteis e criando um 
Ministério da Segurança Pública, mas, enfim, isso 
é tema para outro debate.

TÚLIO KHAN

“

“
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A palavra chave é gestão. Quanto às polí-
cias, acho que primeiro é preciso começar com 
uma integração forte para que o trabalho acon-
teça. Com relação às guardas, eu acho que vai até 
no caminho contrário. Se a gente der poder de 
polícia para as guardas, é mais uma polícia que a 
gente precisa unificar. Então, cada um dentro da 
sua competência, num primeiro momento, numa 
integração. E a sugestão, no caso do partido, é 
para que a gente trabalhe no enfrentamento 
da desordem urbana, ou seja, de alguma forma 
dar poder ao município e ensinar para esse mu-
nicípio fazer gestão de segurança pública, para 
que ele trabalhe na prevenção. Nós moramos no 
município e é através do município que nós va-
mos chegar no cidadão. Então, essa é a minha 
sugestão: enfrentamento da desordem urbana 
pelo próprio município.

CORONEL ÁLVARO CAMILO

“

“

Eu tenho que dizer a vocês que todos os as-
suntos estão interligados. Vejam aquilo que nós 
estamos debatendo, estamos falando de segu-
rança pública, mas falando de pacto federativo. 
Falamos da necessidade de recursos para Esta-
dos e municípios, até porque o cidadão vive no 
município. E ali ele exige a contrapartida desse 
serviço. Essa cobrança que o senhor citou, o ci-
dadão tem que fazer com o governante. E o ci-
dadão conhece o município, e o município não 
tem o poder de atuar na área, por exemplo, de se-
gurança, que é o papel do Estado. Só que a União 
fica com quase 60% dos recursos arrecadados, ca-
bendo 25% para o Estado e 15% para o município. 
O governo federal fica com 60%, mas não atua na 
educação básica, não atua na saúde, que é Estado 
e município que tem que atuar; não atua na segu-
rança: quem tem que atuar é Estado e município, e 
não têm os recursos necessários para isso. Então, 
para falar de segurança, eu tenho que falar de 
pacto federativo como forma de solução. Tem que 
falar da consciência do cidadão que cobra, porque 
o brasileiro não sabe que é pagador de impostos. 
 Então, nós vamos ter aqui o nosso seminário 
do imposto na nota, que acaba de ser aprovado no 
Congresso: toda nota fiscal deverá ter o imposto 
que o cidadão paga no bem ou serviço que ele 
consome. Ele vai ver que está arcando hoje com 
40% de carga tributária e não sabia que pagava. 
E o nosso princípio, aqui do partido, que foi o au-
tor dessa proposta, é: pago, logo exijo. Então, a 
exigência do cidadão está diretamente ligada à 
cultura do tax payer. “Sou um pagador de impos-
tos, tenho o direito de cobrar.” Nós vamos falar 
também de PPPs no próximo debate, no dia 18 
de março, e aí nós vamos falar de cadeias, em 

GUILHERME AFIF

“
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construção de prisão em PPP. Mas precisa-
mos discutir também que, para fazer uma PPP do 
sistema prisional ou para fazer uma PPP de sanea-
mento básico, nós vamos pagar cerca de 30% de 
impostos para o governo federal. Ou seja, quando 
o Estado ou município contrata uma PPP, vai pagar 
a contra-garantia, a contrapartida, ele está pa-
gando 30% de carga tributária. Então, nós temos 
que hoje defender claramente a desoneração dos 
tributos da construção de bens de infraestrutura 
pública de interesse social, onde os hospitais es-
tão, as prisões estão. Portanto, os assuntos todos 
são interligados. E eu queria dizer a vocês que 
estão em todos os auditórios do Brasil nos as-
sistindo: esse debate é fundamental. O Espaço 
Democrático vai continuar firme nessa linha de 
debate, porque não é só o debate. Dos debates 
estão saindo as propostas. O professor Roberto 
Macedo está coordenando esse trabalho e nós 
teremos então nosso projeto de nação, fruto 
de debate e da cooperação de pessoas da so-
ciedade. Aos nossos colaboradores aqui, agra-
decemos muito a cooperação, a colaboração e 
este espírito público de poder participar com pro-
postas efetivas. “
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