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RESUMO 

O Brasil, instituído Estado Democrático de Direito estabelece, dentre outras 
garantias, o direito à segurança. A segurança pública, exercida por meio das 
polícias, 6 dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, cujo objetivo d a 
preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimdnio - artigo 
144 da Constituição Federal. Considerando a segurança pública como um direito 
trans-individual, cujos titulares são todos e ninguém ao mesmo tempo, portanto, 
direito difuso, sugerimos sua classificação como direito fundamental de terceira 
geraç8o. Sendo a segurança pública direito fundamental e dever do Estado, todos 
os atos da Administração devem ser praticados à luz dos princípios administrativos 
constitucionais e infraconstitucionais, em especial, o da eficiência. A ineficiência do 
Estado em relaçao à segurança pública, por tratar-se de direito fundamental de 
terceira geração (direito difuso), possibilita a intervenção judicial na administraçtio, a 
ser proposta pelo Ministerio Público, por meio da competente aç80 civil. S8o 
diversos os fatores responsáveis pela debilidade apresentada na segurança pública 
de todo o Pais, dentre os quais, a desorganização existente nas instituições 
policiais, em desrespeito aos princípios administrativos. A inércia do governo gerada 
por uma política de segurança pública inadequada e pelo insuficiente investimento 
nos recursos materiais e humanos, bem como a excessiva burocracia e 
procedimentos arcaicos ainda exigidos na Polícia Civil paulista, resultam em 
anomalias que colidem com o principio da eficiencia. A omissão do Estado perante a 
Polícia Civil paulista é tambem observada pelo abandono dos imóveis públicos 
destinados à delegacias de polícia, pela deficiência no fornecimento de materiais de 
consumo, pela inexistência de serviços indispensáveis à execução do trabalho 
policial, pela ausência de investimento na principal ferramenta da polícia - o policial, 
e ainda pelo desvio de função exercida por quase metade do seu contingente. Além 
da intervenção judicial por meio de ação civil pública, outras propostas são 
apontadas com o escopo de melhorar a eficiência do trabalho policial, como a 
distinção de cargos para fins de subsídios e promoção, a contratação de 
funcionários de cunho estritamente administrativo, o atendimento ~ 0 n t i n ~ 0  à 
população com a extinçao do sistema de turnos, a aglutinação da chefia e plantão, o 
enxugamento das especializadas e reforço das unidades territoriais e a 
modernização dos cartórios centrais e das comunicaçt3es às autoridades. Por 
derradeiro, são ainda propostas as imprescindíveis reformas constitucionais para o 
problema da polícia no Brasil, dentre as quais a unificaçao das polícias, a autonomia 
das guardas municipais e a independência funcional do delegado de polícia. 

Palavras-c have 
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ABSTRACT 

The Federative Republic of Brazil, established democratic state of law, safeguards 
amongst other things, the right to security. Public safety, exercised and pursued by 
the police, is the State's duty and responsability, whose main objectives are the 
public order and the invulnerability of persons and property - Brazilian Federal 
Constitution - article 144. Considering the public safety as cross-individual right, 
whose owners are all and no one at the same time, diffuse right or common right 
suggests its classification as a fundamental right of the third generation. Considering 
public safety a fundamental right and duty of the state, all acts of its administration 
should be practiced in the light of constitutional and unconstitutional administrative 
principles, in particular efficiency. The state's inefficiency in relation to public safety, 
already established as a fundamental right of third generation (Common Right) 
allows judicial intervention in administration to be proposed by the Public Prosecution 
through competent civil action. There are severa1 factors responsible for the 
weakness displayed in public safety across the country, among which, the 
disorganization in the existing police institutions in breach of the principles of 
government. The inertia (inactivity) generated by the Government's policy for public 
safety and a inadequate and insufficient investment in equipment and human 
resources as well as excessive bureaucracy and archaic procedures still required by 
the State Police of S. Paulo result in anomalies that conflict with the principle of 
efficiency. The State's omission of the Sgo Paulo Civil Police is alço observed by the 
complete abandonment of buildings intended for police stations, the deficiency in the 
supply of goods, the lack of essentíal semices needed for the performance of police 
work, the lack of investment in the most important too1 of the police - the police 
officer, and even for the deviation of nearly half of its contingent's function. Apart from 
judicial intervention by means of a public civil action, other proposals are pointed out 
with the intention to improve the efficiency of police work, such as the creation of a 
subsidy for promotion, the hiring of employees to work strictly in the administrative 
area, the round the clock service to the public based on a shift system structure, 
agglutination of the supervisors on duty, the flow of expertise, the strengthening of 
territoriaí units and the modernization of central registry 0ffices and fast 
communication to the authorities. Ultimately, proposals are still essential to the 
constitutional reforms for the problem of policing in Brazil (Brazilian police), among 
which, the unification of ali the police services, the autonomy of the municipal guards 
and functional independence to the police chief. 

Public security. Fundamental Law. Civil Police. Reorganization 
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O período que antecedeu a Constituição Federal de 1988 (1964 a 1985) foi 

marcado por um sistema de Segurança Pública que ceifou vidas, liberdades e 

direitos. Para tanto, houve a extinção de órgaos policiais responsáveis pelo 

policiamento ostensivo-preventivo e a criação de uma nova policia, embora estadual, 

de natureza militar, nos moldes das Forças Armadas, caracterizada como "longa 

manus" de um poder político-militar central. 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 05 

de outubro de 1988, nasceu um novo Brasil, instituído como Estado Democrático de 

Direito, com o objetivo de garantir os direitos individuais e sociais, como a vida, 

liberdade, segurança, igualdade e propriedade, apresentando dentre os seus 

fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana. 

Pela primeira vez na história constitucional brasileira, o tema Segurança 

Pública teve sua estruturação regulada na própria Carta, mais preci~amente no 

artigo 144, que institui os órgãos policiais e suas respectivas funções. 

Reza, ainda, o referido artigo, que a segurança pública é dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, visando a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimonio. 

Conforme o mandamento contido no artigo 5O, caput da Constituiçao Federal, 

a segurança é direito individual: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinçao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: ... 

A segurança é ainda considerada um direito social do cidadão, razão por que 

é novamente mencionada no artigo 6' do mesmo Documento Constitucional: 

Sao direitos sociais a educaçao, a saúde, a alimentaçao, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdencia social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituiçao. 



Nos últimos vinte anos o Brasil experimentou crescimento e desenvolvimento 

nos mais variados setores, mas isso não se verifica quando se pensa em segurança 

pública. 

Embora se trate de um problema nacional, a exemplo do que acontece no Rio 

de Janeiro, o Estado de São Paulo tem demonstrado perda de controle sobre a 

segurança pública local, com deficiência tanto no policiamento preventivo como 

repressivo; facções criminosas "atacam" o Estado, seus 6rgãos policiais e toda a 

sociedade, revelando-se omissos e insensíveis os governos para com a situação, 

incapazes até mesmo de promover o mínimo e necessário entrosamento entre a 

Administração Pública e suas Polícias, Civil e Militar. 

A violência e a criminalidade não são geradas apenas pela deficiência nos 

órgãos de segurança. Inúmeros são os fatores que geram a violência e a 

criminalidade: a miséria, o consumo d,e á~cool e drogas, a facilidade para obtenção 

de armas, a inadequada distribuição de renda, a corrupção em termos gerais, o 

desemprego, o consumismo estimulado pela globalização, a carência nas áreas de 

educação, saúde e habitação, a ineficiência do Poder Judiciário, dentre outros. 

A segurança é uma das maiores preocupações dos brasileiros e atinge todas 

as camadas da sociedade, ricos e pobres. É também tema de primeira importancia 

nas campanhas eleitorais, mas passados os pleitos, cai no esquecimento quanto às 

prioridades. 

Alguns casos de grande repercussão pública "forçam" os governos e 

legisladores a discutirem sobre a lamentável situação em que se encontra a 

segurança pública no Brasil, porém, muitos desses planos não saem do papel. 

O que é possível concluir da urgente necessidade de mudanças no nosso 

sistema de Segurança Pública, é que tal reconstrução deve passar por inúmeros 

setores, desde emenda à Constituição visando a reestruturação da Segurança 

Pública Nacional (a ser tratada em capítulo próprio), criação e modificação de leis 

ordinárias e complementares, a reorganização interna das polícias, o investimento 

adequado quanto a recursos materiais, equipamentos, formação dos policiais e 



valorização destes com salários compatíveis com a função, além de eventuais ações 

civis públicas visando o alcance da eficigncia exigivel. 

Tomando como ponto de vista os últimos cinquenta anos, as polícias podem 

ser divididas em três fases distintas: 

A primeira delas, é a Polícia existente no período ditatorial, compreendido 

entre o "Golpe Militar" de 1964 e a promulgação da Constituição de 1988. Como dito, 

nesse período as ações da Polícia eram voltadas aos interesses do governo, motivo 

pelo qual recebia atenção devida. 

No segundo período, iniciado com a promulgação da Constituição de 1988, 

entusiasmados com as suas conquistas, em especial a democracia, os governantes 

se esqueceram da importância da Polícia e do papel fundamental que esta exerce 

na sociedade, no controle dos conflitos de interesses da população e nos 

desentendimentos próprios do desenvolvimento da sociedade humana. 

Diante da falta de atençao e de investimento na Polícia, imprescindivel para a 

adaptação aos novos tempos, aproximadamente no ano 2000, a violência passou a 

atingir as camadas mais privilegiadas da sociedade, resultando no aumento 

significativo de roubos, sequestros e homicidios perpetrados contra pessoas mais 

ricas. O Estado passou a traçar planos para a Segurança Pública, voltados 

principalmente à inteligência policial, dando início ao terceiro periodo. Ocorre, 

entretanto, que a maior parte desses planos não saiu do papel, enquanto outros se 

mostraram ineficazes, porque colocados em prática desacompanhados do 

investimento necessário. 

Considerando a necessidade de mudanças emergenciais em toda a estrutura 

da Segurança Pública e, embora a presente pesquisa traga em seu bojo 

considerações sobre mudanças de nível constitucional e governamental, nosso 

principal objetivo é demonstrar a ineficiência do trabalho policial diante da atual 

estrutura organizacional da Polícia paulista, em especial a Polícia Civil, trazendo ao 

final de cada capitulo, medidas que poderiam melhorar a eficiência das atividades de 

polícia judiciária. 



Imprescindivel para a conclusão do trabalho, será a discussão sobre a 

independência funcional do Delegado de Policia, bem como sobre a unificação das 

Polícias e a autonomia dos municípios em realizar policiamento preventivo. 

Tendo-se em vista que todo o trabalho será desenvolvido sob a ótica 

constitucional e desde que a segurança pública é direito fundamental e dever do 

Estado, todos os atos da Administração serão analisados à luz dos princípios 

estabelecidos pelo artigo 37 da Constituição (legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência) e dos princípios não elencados no mencionado 

artigo (constitucionais e infraconstitucionais - economia, finalidade, supremacia do 

interesse público, indisponibilidade, continuidade, auto-tutela, motivação, 

proporcionalidade, igualdade, poder-dever e especialidade). 

Considerando que os problemas levantados implicam desde improbidades 

administrativas até discordâncias por. interesses políticos e administrativos, serão 

apontadas no decorrer do trabalho possiveis soluções jurídicas, como publicações 

de normas internas', alterações constitucionais e infra-constitucionais e, ainda, a 

possibilidade de promoção de ação civil pública para a proteção dos interesses 

difusos, no caso, a Segurança Pública. 

Portarias editadas pela Delegacia Geral de Polícia e/ou respectivos departamentos. 



ESTADO DE DIREITO, DIREITOS FUNDAMENTAIS E 

GERAÇÕES DE DIREITOS 

1.1 O Estado Democrático de Direito 

Já no preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

a Assembléia Constituinte instituiu o Brasil como um Estado DemocrBtico e em seu 

artigo I", quando da organização do Estado Brasileiro, definiu o País como Estado 

Democrático de Direito, que tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 

pluralismo político. 

Imprescindível para o cabal entendimento do exposto, porém, evitando fugir 

do tema principal, breve consideração sobre a formação do Estado e a "evolução" 

Estado de Direito e Estado Democrático de Direito. 

A denominação Estado, derivado do latim "status", que significa estar firme, 

foi citado pela primeira vez em 1513 por Nicolau ~a~u iave l * ,  significando situação 

permanente de convivência e ligada à sociedade política. 

Dentre os diversos conceitos de Estado elencados pela doutrina, trazemos 

uma sucinta conceituação formulada pelo Professor Dalmo de Abreu ~ a l l a r i ~ :  

"Estado é uma ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo 

situado em determinado territdrio". 

Referindo-se aos elementos essenciais para a formação do Estado, Dallari 

ressalta a grande variedade de posiçdes dos autores, desde a de Santi Romano 

(soberania e territorialidade), a de Del Vecchio (povo, território e vínculo jurídico), 

chegando a sua opção de estudos a quatro elementos formadores do Estado: 

território, povo, soberania e finalidade4. 

MAQUIAVEL, O Príncipe. Comentários de Napoleão Bonaparte. São Paulo: Hermus, 2002. 
3 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 28 ed., atualizada. São Paulo: Saraiva, 1998, 
p. 43. 

Ibid., p. 59-61. 



O território é o local físico de atuação do Estado, onde exerce seu poder de 

governo sobre os indivíduos, nacionais e estrangeiros que se encontrem dentro do 

respectivo limite espacial. 

O povo é o conjunto de pessoas com vínculo de carater permanente e 

participação na formação da vontade do Estado, não se resumindo na sua 

população (as pessoas residentes no país). 

A soberania é o governo, ou seja, o órgão político dirigente do Estado. 

A doutrina vêm reconhecendo um quarto e Último elemento integrante do 

Estado: a finalidade ou bem comum (materializado no artigo 3' da Constituição 

Federal, que estabelece os objetivos da República Federativa do Brasil). 

Esclarece, ainda, Dalmo de Abreu I3allari5 que o nome Estado, indicando uma 

sociedade política, surgiu somente nd século XVI, motivo pelo qual alguns autores 

não admitem a existência do Estado antes do século XVII, embora reconheçam a 

existência de sociedades políticas que, com autoridade superior fixaram as regras 

de convivência de seus membros. 

Das inúmeras teorias existentes sobre a época do aparecimento do Estado, o 

mesmo autor as reduziu a três posições6: 

a) Assim como a própria sociedade, o Estado sempre existiu, pois sempre 

esteve presente uma organização social dotada de poder e autoridade 

para determinar o comportamento de um grupo. 

b) A sociedade humana existiu sem o Estado por um certo perlodo, o qual foi 

constituído para atender às necessidades ou às conveniências dos grupos 

sociais. 

c) O Estado surgiu somente no século XVII, com a sociedade política dotada 

de certas características muito bem definidas; com a idéia e a prática da 

soberania. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 23 ed., atualizada. São Paulo: Saraiva, 1998, 
p. 22. 
6 Ibid., p. 22-25. 



Thomas Hobbes (1588-1679), no seu livro ~eviatã', concebia o Estado como 

um monstro todo-poderoso. A condição primitiva da natureza humana foi a vida 

isolada e independente, em que os homens, profundamente egoistas e isentos de 

qualquer lei moral, viviam em perpétua luta com os seus semelhantes. 

Na concepção de canotilho*, o Estado é uma forma histórica de organizaçao 

jurídica do Poder, dotada de algumas qualidades, dentre as quais a soberania 

(poder supremo no plano interno e independência no âmbito internacional). 

Ao falar de Estado de Direito, diz este autor que o Direito compreende-se 

como um meio de ordenação racional e vinculativa de uma comunidade organizada, 

que estabelece regras e medidas. O Estado de Direito cumpria e ainda cumpra bem 

as exigências sobre a limitação do poder políticog. 

O Estado Democrático de Direito se caracteriza pela soberania que emana do 

povo. A articulação do Direito e do Poder deve ser organizada em termos 

democráticos, sendo a soberania popular uma das traves mestras. Acrescenta que 

Estado de direito e democracia correspondem a dois modos de ver a liberdade: 

No Estado de direito concebe-se a liberdade como liberdade negativa, ou 
seja, uma "liberdade de defesa" ou de "distanciaçilo" perante o Estado. É 
uma liberdade liberal que "curva" o poder. Ao Estado democrdtico estaria 
inerente a liberdade positiva, isto é, a liberdade assente no exerclcio 
democrático do poder. É a liberdade democrdtica que legitima o poder.10 

Para José Afonso da silva" o Estado de Direito surgiu como expressão 

jurídica da democracia liberal, porém, a superaç80 do liberalismo colocou em debate 

a questão da sintonia entre o Estado de Direito e a sociedade democrática. A 

evolução desvendou sua insuficiência e produziu o conceito de Estado Social de 

Direito. 

'HOBBES, Thomaz. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil, li! Ed. São Paulo: 
Editora Martin Claret, 2007. 
8 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 59 Ed. Coimbra: Almedina, 
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Reconhecendo que a guerra era inimiga do progresso, foi instituido um pacto 

livre, a sociedade civil, porém, para a conservação desse novo Estado, sempre 

ameaçado pelos instintos egoístas, próprios da natureza humana, exigia um Poder 

forte, capaz de reprimi-los energeticamente, poder esse encontrado num tirano 

único, despótico e irresponsável. Eram imensas as injustiças provocadas por esse 

individualismo, motivo pelo qual foi criando-se consciência da necessidade da justiça 

social. 

Assim, o primeiro paradigma constitucional da modernidade corresponde ao 

que se convencionou chamar de Estado Liberal (século XVIII), o qual apontava três 

princípios fundamentais: igualdade, liberdade e propriedade. 

Nesse sentido, Alexis de ~o~uev i l l e ' ~ ,  entendendo igualdade como 

democracia, defendia que se todos fossem iguais, ninguém exerceria poder sobre 

outro, pois sendo todos iguais, em breve a humanidade seria livre. 

O Estado Liberal, entretanto, permitiu uma profunda desigualdade social e 

econômica entre as pessoas, gerada pela exploração humana, motivo pelo qual já 

no final do século XIX ocorreram revoltas de operários, mobilizações organizadas 

pelos sindicatosq3. Camponeses eram expulsos das fazendas e se viam obrigados a 

se dirigirem às cidades, que cresciam sem infra-estrutura, agravando-se os 

problemas. 

Começou então a difundir-se a ideia de que tal regime e as normas existentes 

na época, não eram suficientes para garantir os direitos à liberdade, igualdade e 

propriedade, motivo pelo qual reclamava-se pela intervençilo do Estado no 

reconhecimento das diferenças e proteção dos mais fracos. 

As conseqüências políticas e econ6micas da Ia Guerra Mundial cuidaram de 

sepultar definitivamente o Estado Liberal, surgindo uma nova fase no 

constitucionalismo, a do Estado Social, também chamado na língua inglesa de 

"Welfare State" - Estado do Bem Estar Social, nascendo os "direitos sociais", onde 

12 
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os indivíduos passaram a ter tais direitos garantidos, pelo Estado ou por. intervençao 

deste. 

Finda a Segunda Guerra Mundial, o Estado Social passou a se desgastar e 

na década de 70, devido a crise do petróleo e a desaceleração na economia, se 

tornou ineficaz. Para que o Estado executasse seus programas sociais, necessitava 

de constante crescimento econômico e conseqüente arrecadação de impostos. 

Com o progresso da sociedade, a mudança da cultura e novas demandas nas 

pretensões aos direitos, uma nova definição foi dada ao Estado, com soberania 

popular, democracia e cidadania, surgindo então o Estado Democrático de Direito, 

que perdura até hoje. 

O Estado Democrático de Direito possui como características básicas a 

submissão ao império da lei, a divisão dos Poderes e a garantia dos direitos 

individuais da pessoa humana. 

Um Estado Democrático de Direito deve agir como fomentador da 

participação pública, assumindo o objetivo da igualdade, e a lei aparece como 

instrumento de reestruturação social, com o escopo de reduzir as tensbes sociais e 

econamicas. 

O Estado Democrático de Direito, em qualquer lugar do mundo, somente 

existirá, se a dignidade humana revelada pelos direitos fundamentais for convertida 

em realidade concreta. 

1.2 Direitos fundamentais e as geraçbes de direitos 

Para José Afonso da silva14 é difícil a definição de um conceito sintético e 

preciso da ampliação e transformação dos direitos fundamentais. Um dos fatores 

responsáveis pela dificuldade é a circunstancia de se empregarem várias 

expressões para designá-los, tais como: direitos naturais, direitos humanos, direitos 
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do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, 

liberdades públicas e direitos fundamentais do homem. 

Define, entretanto, os direitos fundamentais como situações juridicas, 

objetivas e subjetivas, definidas no direito positivo, em prol da dignidade, igualdade e 

liberdade da pessoa humana. 

A eficácia e a aplicabilidade das normas que contém os direitos fundamentais 

estão expressas em nossa Constituição, quando estatui que as normas definidoras 

dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata. 

Segundo Hesse, os direitos fundamentais almejam criar e manter os 

pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana1=. 

1.2.1 A dignidade da pessoa humana 

Foi plausível de comemoração a promulgação da nossa Constituição Federal 

atual (1988), mesmo porque em nenhuma outra Constituição do Brasil existiu 

qualquer enunciado sobre dignidade da pessoa humana. 

O fundamento essencial e básico a ser compreendido no estágio atual da 

concepção político-filosófica existente, é a dignidade da pessoa humana, pois o ser 

humano em si é o elemento fulcral para a existência de qualquer comunidade, pela 

razão maior de que o ser humano constitui a vida dos entes que geram o fenomeno 

jurídico. 

Os valores sociais consagrados ao longo da história estão sempre voltados à 

pessoa humana, ou seja, cada ser humano 6 titular de direitos de igualdade e 

liberdade, cada ser humano 6 titular de direitos materiais e cada ser humano 6 titular 

de inestimáveis componentes psicológicos e sociais. 

Num primeiro momento o Direito considerou o ser humano com direito à vida 

e liberdade. Num segundo plano o afirmou com direito ao trabalho, ao respeito e sua 
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existência material. Já num terceiro.momento, o Direito ultrapassa os direitos civis ou 

individuais, pretendendo ver o ser humano respeitado e viabilizado em toda 

plenitude de sua dimensão humana. 

A Constituição Federal de 1988, nos moldes da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, proclamou a dignidade da pessoa humana como principio e 

fundamento do Estado Democrático de Direito, motivo pelo qual não a incluiu no rol 

de direitos e garantias fundamentais, elevando-a à condição de princípio norteador. 

Leciona Ingo Wolfgang sarletf6 que "a positivação na condição de princípio 

jurídico-constitucional fundamental é, por sua vez a que melhor afina com a tradição 

dominante no pensamento jurídico-constitucional luso-brasileiro e espanhol". 

O principio da dignidade da pessoa humana é o primeiro fundamento de todo 

o sistema constitucional posto e o último arcabouço da guarida dos direitos 

individuais". 

Assim, a partir de 1988 a pessoa humana passa a ser reconhecida como 

valor-fonte de que emanam todos os outros valores objetivos. 

Para Celso Antonio Pacheco ~ior i l lo '~, uma vida digna é assegurada por 

direitos essenciais, elementares e básicos, denominados pelo autor como piso vital 

mínimo, tais como saúde, moradia, trabalho, segurança, educação, lazer, 

maternidade, infância, previdência social, meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, dentre outros. 

Nos Últimos anos podemos observar a criação de algumas leis, bem como as 

alterações de outras, que focam principalmente os atentados contra a dignidade da 

pessoa humana, tais como o C6digo de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança 

e Adolescente, Crimes de Tortura, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, Lei de 

'%ARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 9@ ed. Ver. Atual. E ampl. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Ed., 2008, p. 71. 
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Diretrizes e Bases da Educação, Lei que legaliza a comercialização de 

medicamentos genéricos, Uso de Algemas, dentre outras.Ig 

Vimos, portanto, que o enunciado do inciso III do artigo l0 da Constituição 

Federal (dignidade da pessoa humana) têm sido observado na prática. Se 

analisarmos a história mundial, veremos que a dignidade do ser humano há muito 

pouco tempo não era a preocupação primeira (nazismo, stalinismo, genocidio 

étnicos). 

No '~rasi l  não era diferente, pois que não tinhamos tradição no que diz 

respeito a dignidade da pessoa humana. Há poucos anos se matavam e torturavam 

seres humanos sem qualquer responsabilidade para os executores ou seus 

superiores, movidos muitas vezes em nome do Poder Público e da segurança do 

Estado. 

Há pouco mais de um século em nosso país, era assegurado por lei o direito 

de praticar violência contra outros seres humanos, como o de castigar e torturar 

escravos, tanto índios como negros. 

No decorrer de todo o texto constitucional podemos observar inúmeros 

dispositivos que complementam o principio da dignidade da pessoa humana. Além 

do contido no próprio título I, artigos 3 O  e 4 O  (erradicação da pobreza, promoção do 

bem de todos, sem o preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação, prevalência dos direitos humanos, repúdio ao 

terrorismo e ao racismo, ...) podemos afirmar que os direitos e garantias individuais 

dispostos no artigo 5' fortalecem o princípio da dignidade da pessoa humana. Da 

mesma forma os direitos sociais do artigo 6' e todo o conteúdo do título VI1 

(seguridade social, saúde, educação, cultura, desporto e meio ambiente). 

O artigo 225 que trata do Meio Ambiente assegura a dignidade da pessoa 

humana das presentes e futuras geraçbes, bem como dos brasileiros e estrangeiros 

residentes no país. 

19 Leis 8078/90,8069/90,9455/97,10741/03 e 11340106,9394196 e 9787199 e Súmula Vinculante no 1112008 
do STF. 



I. 2.2 A classificação dos direitos fundamentais 

A classificação dos direitos fundamentais é apresentada pela doutrina de 

muitas e diferentes formas, porém, a maioria dos doutrinadores modernos prefere 

adotar a classificação dos direitos fundamentais em gerações ou dimensões. 

Imprescindível nesse momento é a abordagem dos diferentes modos de 

classificação dos direitos fundamentais, a origem da ideia de gerações e sua autoria, 

bem como algumas críticas e alterações desta classificação feitas por renomados 

juristas. 

Norberto ~obb io~ '  afirma que os direitos do homem, mesmo que 

fundamentais, são direitos históricos, pois nascem em circunst&ncias caracterizadas 

por lutas contra poderes surgidos em tempos distintos. Afirma que os direitos 

fundamentais nascem quando devem ou podem nascer, quando há aumento de 

poder do homem sobre o homem. ~ns ina  ainda que os direitos são transformados e 

ampliados, bastando examinar os escritos dos primeiros '~usnaturalistas" para ver 

quanto se ampliou a lista dos direitos. 

As diversas formas de classificaç80 dos direitos fundamentais, de acordo com 

os doutrinadores e textos constitucionais de "todo o mundo", apresenta-se em 

grupos, critérios, objeto e sujeitos, dimensões e gerações. 

José Afonso da silva2' classifica os direitos fundamentais em cinco grupos, 

nos moldes da Constituição Federal, ou seja, direitos e deveres individuais e 

coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos politicos ou de cidadania 

e garantias constitucionais. 

Carl ~ c h m i t t ~ ~ ,  por sua vez, classifica os direitos fundamentais sob dois 

critérios formais e um critério material. Sob o primeiro critério formal estão todos os 

direitos e garantias explicitados na Constituição. Sob o segundo critério formal 

encontram-se aqueles direitos mais importantes, também escritos no texto 

constitucional, mas com dificuldade de alteraçgo. O critério material é devido a 
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diferença de um Estado para outro, ou seja, cada pais especifica seus direitos 

fundamentais de acordo com a cultura, ideologia e outras observaçbes próprias. 

Manoel Gonçalves Ferreira ~ i l h o ~ ~  faz a classificação dos direitos 

fundamentais de acordo com o objeto, sujeito ativo e sujeito passivo. 

A classificação dos direitos fundamentais para Robert ~ l e x y ~ ~ ,  Konrad 

liesse2= e Willis Santiago Guerra ~ i l h o ~ ~ ,  ocorre em três dimensões. 

Para Norberto ~ o b b i o ~ '  O desenvolvimento dos direitos do homem passou por 

três fases (gerações): liberdade (limitação do poder do Estado à liberdade do 

indivíduo), direitos políticos (participação do indivíduo no poder público) e direitos 

sociais (defesa do bem-estar e da liberdade através do Estado ou por meio deste). 

Paulo B o n a v i d e ~ ~ ~  29 entende que os direitos fundamentais sSio classificados 

em cinco gerações, sendo esta última, resultado da globalizaçáo dos direitos 

fundamentais. 

O Ministro Celso de Mello, no julgamento de um mandado de segurança 

impetrado em 1995, faz menção à classificaçáo dos direitos fundamentais em trgs 

gerações: 

... enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) - que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais - realçam o 
princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos 
econt3micos, sociais e culturais) - que se identificam com as liberdades 
positivas, reais ou concretas - acentuam o princípio da igualdade, os 
direitos de terceira geraçao, que materializam poderes de titularidade 
coletiva atribuldos genericamente a todas as formaçbes sociais, consagram 
o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no 
processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos 
humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais indisponlveis, pela 
nota de uma essencial inexauribilidade. 30 
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A classificação desses mesmos direitos feita por Celso Lafer se dá em quatro 

gerações, entendendo que os direitos de terceira e quarta geraçees transcendem a 

esfera dos indivíduos considerados em sua expressão singular e recaindo, 

exclusivamente, nos grupos primários e nas grandes formações sociais3'. 

1.2.3 A classificação em gerações 

Karel Vasak, nascido na Tchecoslováquia, como diretor da Divisão de Direitos 

do Homem e da Paz da UNESCO, no ano de 1979 foi o responsável pela palestra 

de aula inaugural no Instituto Internacional dos Direitos Humanos, em Estrasburgo, 

na França, a qual deu o título de "Pour lês droits de I'homme de La troisième 

génération: lês droits de solidarietéd2. 

Assim, naquela ocasião, diante talvez da cordialidade para com os anfitriões 

franceses, baseado no lema da bandeira da Revolução de 1789, ou seja, do tríplice 

brado "Liberdade, Igualdade e Fraternidade", dividiu as conquistas dos direitos 

individuais do ponto de vista histórico/cronológico, em três gerações: 

Os direitos fundamentais de primeira geração refere-se ao primeiro "Princípio" 

da bandeira francesa, "Liberté" - Liberdade, foi relacionado aos direitos individuais 

conquistados a partir da revolução, considerado de "caráter negativo" por parte da 

autoridade estatal, face aos indivíduos da sociedade. As principais conquistas 

relativas ao direito de liberdade foram os direitos civis e políticos, o direito à 

liberdade, à vida, à propriedade, à manifestação, à expressão, ao voto, dentre 

outros; sendo estes os direitos fundamentais de primeira geração mencionados por 

Karel Vasak. 

Já os direitos fundamentais de segunda geração, apontados por Vasak, são 

aqueles relacionados ao segundo brado da bandeira francesa, "Egalité" - Igualdade, 

ou seja, os direitos individuais de cunho social, econômico e cultural, onde o Estado 
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deveria agir a favor do homem .(e mulher), garantindo-lhe à saúde, trabalho, 

educação, dentre outras necessidades básicas. 

Os direitos fundamentais de terceira geração vinculam-se ao terceiro marco 

da bandeira francesa, "fraternitéJJ - Fraternidade, voltados para a proteção do público 

em geral, de solidariedade, como a preocupação com o meio ambiente, a 

conservação do patrimônio histórico, a paz entre os povos, dentre outros. 

Robert ~ l e x ~ ~ ~ ,  Konrad   esse^^ e Willis Santiago Guerra ~ i l h o ~ ~  entendem 

que a classificação dos direitos fundamentais se dá em dimensões ao invés de 

gerações. 

Segundo o entendimento desses professores (Robert Alexy, Konrad Hesse e 

Willis Santiago Guerra Filho), Karel Vasak foi infeliz na divisão por gerações, pois, 

entende-se por gerações um período compreendido entre um marco inicial e um 

marco final, onde a passagem de uma geração para outra, torna-se inexi~tente 

aquela primeira. Assim, levando-se em consideração que os direitos fundamentais 

se ampliam, e não são apenas substituidos, e que não há que se falar em direitos 

fundamentais de segunda geração sem considerar a importância dos direitos de 

primeira geração, entendem esses doutrinadores que os direitos fundamentais 

caminham no tempo em dimensões. 

A idéia de dimensão é aquela em que uma engloba a outra, ou seja, quando 

finda uma dimensão, a nova já se iniciou há algum tempo, permitindo, assim, um 

entrosamento entre os direitos fundamentais, imprescindlvel para a existência de um 

verdadeiro Estado de Direito, que possibilite o exercício da democracia e a 

observância dos direitos do "Homem" consagrados na Declaração dos Direitos 

Humanos. 

Além das três gerações apontadas por Karel Vasak, doutrinadores "do mundo 

todo" se aventuram em aumentar o número dessas gerações. 
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Paulo ~ o n a v i d e s ~ ~  é um .defensor da existência da quarta geração, 

argumentando que o seu surgimento veio em decorrência da globalização dos 

direitos fundamentais, e cita como exemplo o direito à democracia, à informação e 

ao comércio eletrônico entre os Estados. 

No artigo publicado no jornal O Povo em 01 de abril de 2008, o Professor 

Paulo Bonavides declara que o precursor das gerações dos direitos fundamentais, 

Karel Vasak, fez por incompleto ao incluir a "pazn como direito fundamental de 

terceira geração. No citado artigo, o respeitável jurista brasileiro coloca a "paz" como 

direito de quinta geração, alegando "que o direito à paz é concebido ao pé da letra 

qual direito imanente à vida, sendo condição indispensável ao progresso de todas as 

nações"37. 

Alguns outros38 arriscam dizer, tratar-se a felicidade de um direito 

fundamental de quinta geração, bem como na existência da sexta e sétima gerações 

dos direitos fundamentais. 

Antonio Augusto Cançado Andrade discursou durante o Seminário Direitos 

Humanos das Mulheres: A Proteção Internacional, durante a V Conferência Nacional 

dos Direitos Humanos ocorrido no dia 25 de maio de 2000, na Camara dos 

Deputados - BrasiliaIDF, dizendo ter relacionamento de amizade e acadêmico com 

Karel Vasak, sendo este um dos motivos que lhe fez discordar da classificação dos 

direitos fundamentais em gerações: 

... Em primeiro lugar, essa tese das geraçbes de direitos não tem nenhum 
fundamento jurídico, nem na realidade. Essa teoria 6 fragmentadora, 
atomista e toma os direitos de maneira absolutamente dividida, o que não 
corresponde à realidade. Eu conversei com Karel Vasak e perguntei: "Por 
que você formulou essa tese em 19797. Ele respondeu: "Ah, eu nao tinha 
tempo de preparar uma exposição, então me ocorreu fazer alguma reflexão, 
e eu me lembrei da bandeira francesa". Ele nasceu na velha 
Tchecoslováquia. Ele mesmo não levou essa tese muita a sério, mas, como 
tudo que é palavra "chavão", egou. Ai Norberto Bobbio começou a 
construir geraçbes de direitos etc. t 9  
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Discorrido sobre as várias formas de classificação dos direitos fundamentais, 

em principal a de gerações criada por Karel Vasak, e considerando o 

posicionamento de Cançado Andrade acima exposto, significante 6 o 

posicionamento de Sérgio Resende sobre a utilidade da tese de Karel Vasak: 

Na verdade, as gerações de direitos constituem um esquema didático de 
captação e explicação dos direitos humanos na sua evoluçao histórica, em 
cujo transcurso eles se ampliam gradativa e continuamente quanto aos 
sujeitos protegidos (ampliação subjetiva dos direitos humanos) e quanto aos 
objetos protegidos (ampliação objetiva dos direitos humanos). Trata-se, 
portanto, de uma classificaçao "geneal6gicaW de valor relativo, que deriva da 
montagem de um paralelismo com o lema da Revolução Francesa: libert6, 
egualit6, fraternite. Por isso, a aceitação dessa esquematizaçao dos direitos 
humanos em geraçbes não deve ir além da sua inata finalidade didática, 
começando por mostrar que - em virtude de sua origem esquemática e do 
paralelismo trlplice inerente ao esquema originado - não há mais do que 
três gerações. Nao há outras gerações a descobrir. Sob pena de ir a 
esquematização muito além da sua razão de ser: o seu paralelismo original, 
sem o qual ele se pde a perder40 . 

Embora referida classificação tenha sido formulada sem nenhum fundamento 

jurídico, o que Vasak fez com sua inquestionável e respeitável capacidade juridica e 

intelectual, foi relacionar os direitos conquistados pela humanidade ao longo dos 

tempos, dividindo-os em três partes (que chamou de gerações), nomeando cada 

geração com um dos lemas da Revolução Francesa ( I a  geração - Liberdade, 2a 

geração - Igualdade e 3a geração - Fraternidade). 

Nada há de errado com a forma em que foi construída tal classificação, 

mesmo porque esta foi aceita pelos mais respeitados doutrinadores do mundo. 

Errado, está, qualquer tentativa de aperfeiçoamento dessa classificação, como na 

nomenclatura de gerações para dimensoes. 

Da mesma forma, é a criação de outras gerações de direitos fundamentais, 

como a quarta, quinta, sexta e sétima. Vasak falou em três gerações porque dividiu 

as conquistas de acordo com o lema da bandeira francesa. Caso essa classificação 

fosse somente cronológica e não histórica (bandeira francesa), seriam cento e 

noventa anos para a divisão em três gerações, motivo pelo qual as condições não 

permitiriam que em menos de duas décadas fossem criadas outras tantas. 

40 
BARROS, Sérgio Resende de. Noções Sobre Geração de Direitos. Disponivel em: 

<http://www.srbarros.com.br/aulas.php?TelD=63. Acessado em 28 de fevereiro de 2009. 



São inúmeras as divergências dentre os doutrinadores. quanto à 

"classificação" dos direitos em gerações. Luciana Costa, por exemplo, defende que o 

voto é um direito de quarta geração, argumentando que sem ele não há 

democracia4'. 

Sendo o voto um dos primeiros direitos conquistados pela sociedade quando 

da Declaração dos Direitos do Homem de 1789, encontra-se este incluído entre os 

direitos de primeira geração. 

41 COSTA, Luciana. Direito a Informação e ao Voto. Paraná Eleitoral número 49. Julho 2003. Disponível em 
htpp://www.paranaeleitoral.gov.br/artigo, Acesso em 22 ago 2008. 



A SEGURANÇA PÚBLICA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL: 

DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO E O PRINC~PIO DA 

EFICIÊNCIA 

2.1 A segurança pública como direito fundamental de terceira geração 

A primeira Constituição do Brasil a positivar o direito a segurança pública foi a 

de 1937", conforme estipulado em seu artigo 16: 

compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes 
matérias: (. ..) 
V - o bem-estar, a ordem, a tranquilidade e a segurança pública, quando o 
exigir a necessidade de uma regulamentaçao uniforme. 

A Segurança Pública está disciplinada na Constituição Federal de 1988 no 

Capítulo 111 do Título V, mais especificamente no artigo 144 e seus incisos e 

parágrafos, configurando-se como dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos. 

Tendo a Constituiçáo restaurado o Estado Democrático de Direito e 

ampliado as liberdades civis e os direitos e garantias fundamentais, necessário se 

fez uma organização para o efetivo cumprimento desses mandamentos. 

Assim, é por meio das polícias que o Estado exerce o seu legítimo monopólio 

da força, mas sempre em observância aos princípios constitucionais. 

A expressão polícia, para Plácido e silva", é de origem grega "polites", 

igualmente fonte das palavras política e polidez. Na Grécia, a "polis" era a cidade, 

motivo pelo qual os gregos chamavam os cidadãos que cuidavam das funções 

administrativas, políticas e militares de  polit te^^^. 

No Brasil, a União possui a Polícia Federal e as Policias Rodoviária e 

Ferroviária Federal e cada Estado Membro possui a Polícia Civil e a Policia Militar. 

42 Constituição da Republica Federativa do Brasil de 10 de novembro de 1937. 
43 Constituição Cidadã - assim chamada pelo Presidente da Assembléia Constituinte de 1988 - Ulisses 
Guimarães. 
44 SILVA, De Plácido E. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, v. III, J-P, 1999, p. 616 . 



A Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça, 6 incumbida das 

investigações dos delitos que serão julgados pela Justiça Federal e é responsável, 

ainda, pela fiscalização das fronteiras, alfândegas, emissão de passaporte e das 

funções de Polícia Marítima e Aeroportuária. 

As Polícias Rodoviária e Ferroviária Federal são responsáveis pela 

fiscalização de trânsito e policiamento preventivo nas suas malhas. 

A Polícia Militar, cabe o trabalho ostensivo e a preservação da ordem pública. 

A Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia de carreira, atua como polícia 

judiciária nos delitos de competência da justiça estadual, realizando ainda as ações 

de inteligência policial e trabalho de policiamento preventivo especializado. 

A Câmara dos Deputados possui uma polícia própria, denominada Policia 

Legislativa, incumbida do policiamento ostensivo/preventivo, da polícia judiciária e 

da segurança do presidente daquela Casa Legislativa. 

O Exército também possui sua própria policia, responsável em zelar pelo 

cumprimento dos regulamentos militares. 

Por fim, a Segurança Pública é também integrada pela Guarda Municipal, 

eventualmente criada pelo municipio, para a proteção dos bens, serviços e 

instalações municipais. 

Felizmente, no Brasil, a polícia (lato sensu) não é a mesma da época da 

ditadura militar, que tratava os cidadãos como inimigos do Estado. Atualmente, a 

atuação policial se baliza nos principias norteados pelos Direitos Humanos, existindo 

para tanto, inúmeros órgãos fiscalizadores, como corregedorias, ouvidorias, 

Ministério Publico, Poder Judiciário, a própria sociedade e a imprensa, além do fato 

dos Direitos Humanos ser matéria indispensável nas provas de ingresso às carreiras 

policiais e nos cursos de formação técnico-profissional policial ministrados nas 

academias de polícia. 

A nossa atual Constituição se aperfeiçoou com a globalização, os direitos 

humanos evoluíram e a polícia, adequando-se a estas realidades, também se 



amoldou as transformações, sendo a sociedade a maior beneficiada, ressalvada a 

ineficiência, a ser tratada mais adiante. 

Tal a importância da Segurança Pública em nosso País que, dentre os direitos 

e garantias fundamentais está a segurança (artigo caput CF). Da mesma forma, a 

segurança aparece no rol dos direitos sociais (artigo 6 O ) ,  ao lado da educação, 

saúde, alimentação, trabalho, lazer, moradia, previdência social, proteção à 

maternidade e a infância e assistência aos desamparados. 

Em agosto de 2009 foi realizada a Primeira Conferência Nacional de 

Segurança Pública - CONSEG~~, que tem como finalidade a formulação de uma 

política nacional para o setor, com base nas propostas apresentadas por 

representantes da sociedade civil organizada, profissionais do setor e do Poder 

Público (nas etapas municipais e estaduais), como instrumento de gestão, visando 

efetivar a segurança como direito fundamental e fortalecer o conceito de segurança 

como direito humano. 

Dentre os temas discutidos estão a prevenção à violência e à criminalidade, 

repressão qualificada ao crime, valorização dos operadores da área e criação e 

fortalecimento de mecanismos de controle social sobre as políticas do setor. 

Para os integrantes do movimento, o resultado alcançado ultrapassa o 

exercício da democracia e eleva a segurança pública ao seu patamar originalmente 

previsto na Constituição Federal: "dever de todos" e "direito fundamental" de cada 

cidadão46. 

Fortalecendo, ainda, o movimento supra mencionado, no mês de dezembro 

de 2009 foi lançado pelo Governo Federal o Terceiro Programa Nacional dos 

Direitos Humanos - PNDH-3, onde o Ministro da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos da Presidência da República, Paulo Vannuchi declarou que os direitos 

humanos tem que ser uma ação conjunta da sociedade e dos poderes públicos, 

onde a segurança pública é abordada como tema essencial dos direitos humanos, o 

45 Disponível em <http//:www.conseg.gov.br> Acesso em 30 dez 2009. 
46 Disponível em <http//:http://stive.com.br/2009/08/24/download-do-jornal-da-l%c2%aa-conseg-4%c2%aa- 
edicao.html> Acesso em 24 dez 2009. 



que rompe e supera aquela tradição de que a policia estava sempre associada com 

repressão política, dos tempos da ditadura4'. 

Acrescentou ainda o ministro que na atualidade, em todo o mundo, a melhor 

política de combate ao crime é aquela em que existe o reconhecimento que a 

segurança pública é um problema de toda a sociedade e não só da policia. Disse 

que no Brasil as Academias de Policia, dentre outras mudanças, introduziram cursos 

de direitos humanos. 

Etimologicamente, a expressão "segurança pública" vêm do latim "securitas" - 
aquilo que está fora de perigo e "publicum" - aquilo que pertence ou é destinado ao 

povo, à c~let iv idade~~. Assim, segurança pública é a ausência de perigo daquilo que 

pertence a todos. 

Para José Afonso da Silva o termo segurança possui uma conotação ampla, 

adotando uma feição de garantia, protèção, estabilidade de pessoas ou situação em 

diversas circunstâncias. Afirma que a segurança pública é manutenção da ordem 

pública interna4' e que na sua dinâmica, é uma atividade de vigilância, prevenção e 

repressão de condutas de~ituosas~~. 

Alexandre de Moraes defende que a segurança pública, dever do Estado e 

responsabilidade de todos, deve ser exercida pelos órgãos policiais elencados no 

artigo 144 da Constituição Federal, para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimonio, sem contudo reprimir-se abusiva e 

inconstitucionalmente à livre manifestação do pensamento5'. 

Sob o enfoque do Direito Administrativo, dentro da classificação dos serviços 

públicos, Hely Lopes Meirelles enquadra a segurança pública como um serviço 

47 COSTA, Gilberto. Programa propõe Comissão Nacional de Verdade para analisar violações da ditadura 
militar. Disponível em ~htpp://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2009/12/2l/matéria.2009-12- 
21.8536457425/view> Acesso em 03 jan 2010. 
48 CUNHA, Antonio Geraldo da. Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 711. 
49 SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à Constituição. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p.635. 
50 Idem. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 778. 
51  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 626. 



próprio do Estado e que para sua eyecução a Administração usa da sua supremacia 

sobre os administrados5*. 

A terceira geração dos direitos fundamentais deve-se ao momento em que o 

Estado passou a intervir em prol da sociedade, ou seja, num primeiro momento 

(primeira geração), o Poder Público procurou garantir os direitos individuais das 

pessoas, tais como a vida, liberdade e propriedade; num segundo momento 

(segunda geração), o Estado passou a intervir na sociedade para garantir a 

igualdade entre os integrantes da sociedade, surgindo os direitos sociais e coletivos 

e finalmente, num terceiro momento (terceira geraçao), "os Estados" se 

preocuparam em garantir os direitos trans-individuais (difusos), tais como a 

democracia, auto-determinação e desenvolvimento dos povos, a paz, países sem 

fronteiras e solidários. 

Sendo a segurança pública um direito difuso e trans-individual, cujos titulares 

são todos, mas ninguém particularmente, sugerimos sua classificação como um 

direito fundamental de terceira geração. 

E possível interpretar que os direitos fundamentais de primeira geração 

(Liberdade) são direitos individuais, enquanto que os direitos fundamentais de 

segunda geração (Igualdade) S ~ O  direitos coletivos e os direitos de terceira geração 

(Fraternidade) são direitos difusos. 

Sendo a Segurança Pública um direito  fundamenta^^^ e trans-individual, cujos 

titulares são todos e ninguém ao mesmo tempo, portanto, direito difuso, deve ser 

classificada como direito fundamental de terceira geração. 

Alexandre de Moraes ensina que dentre os direitos de terceira geração 

(direitos de solidariedade ou fraternidade) englobam o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, uma saudável qualidade de vida, a auto determinação 

dos povos, a paz e outros direitos difusoss4. 

52 MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 323. 
53 Artigo 50 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
54 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 25. 



Para Gilmar Ferreira Mendes os direitos de terceira geração peculiarizam-se 

pela titularidade difusa ou coletivas5, enquanto para Uadi Lammêgo Bulos os direitos 

difusos em geral são alguns dos itens componentes do vasto catálogo dos direitos 

de solidariedade, os quais constituem a terceira geração dos direitos fundarnentai~~~. 

2.2 O princípio da eficiência 

Sendo a Segurança Pública dever do Estado - preservaçao da ordem e 

garantia da paz e da propriedade, todo ato de polícia deve ser exercido pelo Poder 

Público, através de atos administrativos realizados por agente político ou funcionário 

público, motivo pelo qual, é imprescindível a observação dos princípios enunciados 

no artigo 37 da Constituição Federal, a saber: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

Para Celso Antonio Bandeira de   elo^', pelo princípio da legalidade o 

administrador não pode agir ou deixar de agir, senão de acordo com a lei e em razão 

do interesse público. 

Pela impessoalidade, a Administração deve servir a todos, sem preferências 

ou aversões pessoais ou partidárias.'O mérito dos atos pertence à Administração e 

não as autoridades que os executam. 

Para o mesmo autor, o princípio da moralidade reafirma o da legalidade. Aqui 

há dois tipos de legalidade a se examinar. A primeira é a legalidade comum - a lei. A 

segunda, legalidade administrativa - lei + interesse público + moralidade. 

A publicidade assegura que todos os a t 0 ~  sejam públicos, divulgados 

oficialmente, exceto o sigilo dos atos previstos em leis (segurança nacional - artigo 

5 O  XXVIII CF, certas investigações policiais - artigo 20 CPP, processos cíveis em 

segredo de justiça - artigo 155 CPC, dentre outros). 

55 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Pau10 Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 224. 
56 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 403. 
'' MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 



Por meio da Emenda Constitucional 19/1998, foi acrescentado o princípio da 

eficiência ao artigo 37 da Lei Maior, buscando a redução dos gastos públicos, 

englobando os princípios da economicidade e legitimidade dos gastos públicos. 

Com a "implantação" do princípio da eficiência, o Administrador Público passa 

a agir como empresário, devendo alcançar o maior resultado possível, apenas com 

os recursos disponíveis. 

Os órgãos estatais não são titulares do poder que Ihes foi conferido pela 

Constituição. Por isso, no exercício do poder não há qualquer direito subjetivo dos 

governantes, mas o dever de atuar conforme a competência que Ihes foi 

É dever do administrador agir de conformidade com o ordenamento jurídico, 

com a moral administrativa e com o princípio da boa administração pública59. 

Para Hely Lopes ~ e i r e l l e s ~ ~ ,  eficiência é um dos deveres da Administração, 

aquele que obriga qualquer agente público a realizar suas atribuições com presteza, 

perfeição e rendimento funcional. Defendia ainda que o dever de eficiência 

corresponde ao dever de boa administração. 

O princípio da eficiência é a soma dos demais princlpios impostos à 

Administração, não podendo, entretanto, se sobrepor à nenhum deles, em especial 

ao da legalidade, sob pena de sérios riscos à segurança jurídica e ao próprio Estado 

de ~ i r e i t o ~ ' .  

O princípio da eficiência impõe Li Administração Pública direta e indireta e a 

seus agentes, a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas 

competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem 

burocracia, e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios 

HARGER, Marcelo. Reflexões iniciais sobre O Princípio da Eficiência. Boletim de Direito Administrativo, v. 12, 

pp 802-809, dezembro 1999. 
'' SOARES, J O S ~  de Ribamar Barreiros. O Controle Judicial do Mérito Administrativo. Brasilia: Brasília Jurídica: 
1999. 
'O MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. Sã0 Paulo: Atlas, 1999. 



legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, 

de maneira a evitar desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social6*. 

Assim, podemos dizer que o princípio da eficiência sempre esteve presente, 

mesmo antes de estar explícito, vez que faz parte do Estado de Direito, porém, com 

a previsão constitucional, tornou-se possível a intervenção de qualquer do povo, ou 

até mesmo do Ministério Público, via Poder Judiciário, conforme veremos mais 

adiante. 

Configura-se improbidade administrativa, regulada pela Lei 8429192, qualquer 

ato administrativo que atente contra os princípios da administração pública. A 

improbidade administrativa não se restringe aos princípios elencados no artigo 37 da 

Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade publicidade e 

eficiência), estendendo-se aos princípios infra constitucionais, como: a supremacia 

do interesse público sobre o privado, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, 

motivação, controle judicial dos atos administrativos e responsabilidade do Estado 

por atos administrativos. 

A improbidade administrativa sujeita o autor (agente político, servidor público 

e particulares) a responsabilidades administrativas, civis e criminais, tais como a 

suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade 

patrimonial e ressarcimento ao erário, independentemente da ação penal cabível, 

punível, dentre outras, com pena privativa de liberdade. 

Praticam, entretanto, improbidade administrativa, aqueles que cometem atos 

que importam enriquecimento ilícito, do agente público, que causam prejuízo ao 

erário e os que atentam contra os princípios da administração - artigos 9, 10 e 11 da 

Lei 8429192. 

A primeira destas categorias (enriquecimento ilícito) e a última (violação aos 

princípios da administração), p re~~upõem necessariamente uma conduta dolosa do 

agente, enquanto a segunda (prejuízo ao erário) configura com ação ou omissão, 

tanto dolosa como culposa. 

62 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 9-d. São Paulo: Atlas, 1999. 



Se a segurança pública integra o rol dos direitos d i f u ~ o s ~ ~ ,  como sustentamos, 

eventual ineficiência do Poder ~ ú b l i c o ~ ~ ,  por qualquer dos seus escal6ess5, torna-se 

passível uma intervenção judicial, por meio de ação popular ou de ação civil pública, 

propostos por qualquer cidadão ou pelos legitimados elencados na lei específica, 

respectivamente. 

Estabelece o inciso LXXIII do d i g o  5' da Constituição Federal que " qualquer 

cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 

salvo comprovada má fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência". 

Dispbe o inciso IV do artigo 1' da Lei 7347185 que é a ação civil pública é o 

instrumento judicial utilizado para responsabilização por danos morais e 

patrimoniais, causados, dentre outros, a qualquer interesse difuso ou coletivo. 

Reza a Constituição Federal em seu artigo 127, que o Ministério Público é 

lnstituição Permanente, essencial à funçao jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

indisponíveis. 

O artigo 129 da Carta Constitucional estipula que são funções institucionais 

do Ministério Público, zelar pelos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados na CF, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem como 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção ao patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 

63 Vez que a segurança é um direito trans-individual, de titular indeterminável e com relação jurídica genérica. 
64 Não observação do princípio da eficiência. 

Governo do Estado, Secretaria da Segurança Pública, Delegacia Geral de Policia e assim por diante. 



A POL~CIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO E SUA 
ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 

3.1 Origem e trajetória da Polícia Civil paulista 66 

A Polícia tem origem na Idade Média, no perlodo feudal, onde o príncipe era o 

detentor do poder de polícia, conhecido como "jus politiae". Esse poder de polícia 

dava ao príncipe poderes para estipular normas e regras ao povo, sem a 

observancia de qualquer ato normativo. 

No Brasil, a polícia foi originada no período colonial, através dos chamados 

alcaides, os quais exerciam as atividades de polícia administrativa e judiciária, 

vinculados aos magistrados. 

A Polícia Civil originou-se em 1841 na Secretaria dos Negócios da Justiça, 

quando o conselheiro Rodrigo Antonio Monteiro de Barros foi nomeado como 

primeiro Chefe de Polícia. 

Em 1842 ocorreu a modificação do Código de Processo Criminal, que 

estabeleceu um aparelhamento policial centralizado e eficiente em nosso país, 

surgindo então a figura do Delegadode 

Em 1902 o então delegado de polícia José Cardoso de Almeida apresentou 

um relatório ao governador Francisco de Paula Rodrigues Alves, narrando as 

dificuldades policiais da época, sugerindo reestruturar a policia, tornando-a mais 

séria, profissional e remunerada. 

Em 23 de dezembro de 1905 o Presidente do Estado, Jorge Tibiriçá 

Piratininga criou a Policia Civil de Carreira do Estado de São Paulo, sendo então 

criadas seis classes de delegados de polícia e alguns distritos policiais, passando 

então o delegado de polícia a exercer um papel civilizador dos mais  importante^^^. 

66 Fonte da historicidade da Polícia Civil do Estado de São Paulo: site da própria Instituição. Disponível em 
<http://www.policiacivil.sp.gov.br/2008/historiap~.a~p. Acesso em: 06 mar. 2009. 
67 Lei 261, de 03 de dezembro, regulamentada pelo Decreto 120, de 31 de janeiro de 1843. 
68 

Lei 979 de 23 de dezembro de 1905 do Congresso Estadual. 



Em 1912 alguns departamentos da Secretaria da Justiça e da Segurança 

Pública foram reorganizados, possibilitando melhor reaparelhagem dos serviços 

po~ic ia is~~.  

Em 1916 houve a inauguração das delegacias regionais de Santos, 

Campinas, Ribeirão Preto, Guaratinguetá, Botucatu, Araraquara e Itapetininga, onde 
seus Gabinetes de Investigações e Capturas passaram a denominar-se em 1924 

Gabinete Geral de Investigações e em 1926 Gabinete de Investigações. 

O Departamento Estadual de Ordem Politica e Social - DOPS, extinto em 
1991, foi criado em 1940 com a denominação de Delegacia de Ordem Pública e 

Social, passando-se a se chamar posteriormente, tamb6m de Superintendência de 

Segurança Política e Social. O acervo do citado Departamento foi transferido para o 

Arquivo do Estado, tratando-se de documentos produzidos pela polícia política de 

1924 a 1983. 

O serviço de rádio patrulha também faz parte da história da Polícia Civil, o 

qual foi criado em 1935 inspirado no modelo da rádio patrulha policial norte 

americana. 

Tendo-se em vista que o governador Adhemar de Barros defendia que O 

ensino policial deveria incluir as questões de criminologia, a Escola de Policia sofreu 

transformações no ano de 1937, sendo substituída pelo Instituto de Criminologia, 

onde funcionou até 1942 na rua Conde do Pinhal 52 (hoje um estacionamento). 

Em 1942 o estabelecimento pauiista de ensino técnico-policial voltou a 

denominar-se Escola de ~olícia '~, onde funcionou até o ano de 1951 no predio 

localizado na rua da Glória 410 (hoje, o l0 distrito policial da Capital), passando a 

funcionar na rua São Joaquim até o ano de 1970, quando transferida para o prédio 

localizado até a presente data na Cidade Universitária, denominada Academia de 

Polícia Dr Coriolano Nogueira Cobra. 

Outro setor que merece destaque na história da Polícia Civil Paulista é o 

Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, conhecido como IIRGD, o qual 

69 
Lei 1342 de 16 de dezembro de 1912. 

70 
Decreto 12.497 de 07 de fevereiro de 1942, artigo 19. 



foi criado em 1938. JIi identificou mais de quarenta milhbes de pessoas e emite mais 

de dez mil c6dulas de identidade por dia, entre primeiras e segundas vias. 

Objetivando a agregação dos seus diretores, em 1948 foi criado o Conselho 

da Polícia civil7'. Em 1956 o governador Jânio Quadros criou a Assessoria ~o l i c ia l~*  

e em 1958 o cargo de Delegado Geral de ~olícia '~, o qual deveria ser ocupado por 

um delegado de policia de classe especial. 

Em fevereiro de 1956 teve origem o órgao corregedor da Polícia Civil 

denominado Serviço Disciplinar da Polícia - SDR'~, O qual foi instalado inicialmente 

na antiga 8a Divisão Policial, sendo então extintas as comissões de correições. Em 

1975, o SDR foi substituído pela Corregedoria da Polícia Civil, a qual foi finalmente 

estruturada em 15 de setembro de 1 9 8 9 ~ ~ .  No ano de 2001 foram criadas as 

Corregedorias Auxiliares, com atuação na Grande Sao Paulo e todo interior paulista, 

ocasião em que o órgão corregedor passou a denominar-se Corregedoria Geral da 

Polícia civil7! 

Podemos indicar outros tantos departamentos criados e extintos OU 

substituídos no decorrer de todos esses anos, até a organização atual da Polícia 

Civil paulista, tais como o Departamento de Investigações, substituído em 1967 pelo 

DEIC - Departamento Estadual de Investigações Criminais, substituído em 1995 

pelo DEPATRI - Departamento de hvestigações Sobre Crimes Patrimoniais, 

passando em 2001 novamente a denominar-se DEIC - Departamento de 

Investigações Sobre o Crime Organizado. 

AS Circunscrições Policiais foram substituídas pelos Distritos Policiais, a la 

Divisão Policial substituída pelo DEGRAN - Departamento das Delegacias 

Regionais de Policia da Grande Sã0 Paulo, que ao mesmo tempo teve as zonas 

policiais divididas em Seccionais de Policia. 

71 Lei 199 de 01 de dezembro de 1948, regulamentada pelos Decretos 6,957175 e 39.948195. 
72 Decreto 25.409 de 30 de janeiro de 1956. 
73 Decreto 4.963 de 19 de novembro de 1958. 
74 Decreto 25.440 de 03 de fevereiro de 1956. . 
75 Decreto 30.413 de 15 de setembro de 1989. 
76 Decreto 45.749 de 06 de abril de 2001, alterado pelo Decreto 47.236 de 18 de outubro de 2002. 



Paralelamente ao DEGRAN, surgiu o DERIN - Departamento das Delegacias 

Regionais de Polícia de São Paulo Interior, formado por dezoito Delegacias 

Regionais e cinquenta e duas Delegacias Seccionais, o qual foi substituído pelos 

DEINTERs - Departamentos de Polícia Judiciária do Interior de São Paulo. 

O DEPC - Departamento Estadual de Polícia Científica, criado em 1975, foi 

substituído pelo DPC - ~e~artamento de Polícia Científica, hoje, DIRD - 

Departamento de Identificação e Registros Diversos. 

O policiamento ostensivo especializado também marcou história na Polícia 

Civil de São Paulo, com os grupos já extintos, RONE - Ronda Noturna Especial, 

RUPA - Rondas Unificadas da Primeira Auxiliar, RUDI - Rondas Unificadas do 

Departamento de Investigações, a qual deu origem ao CERCO - Corpo Especial de 

Repressão ao Crime Organizado, GARRA - Grupo Armado de Repressão a Roubos 

e Assaltos e GOE - Grupo de Operaçdes Especiais. 

Em 1983, foi instituído o DEPLAN - Departamento de Planejamento e 

Controle da Policia Civil, substituído na atualidade pelo DAP - Departamento de 

Administração e Planejamento, o qual também assumiu o lugar do DADG - 

Departamento de Administração e Planejamento da Policia 

Em 2002, o DETEL - Departamento de Telemática da Polícia Civil, foi 

substituído pelo DIPOL - Departamento de Inteligência da Polícia Civil. 

O DEOPS, órgão responsável pela prevenção e repressão dos crimes contra 

a economia popular foi substituído pelo DECON - Departamento de Polícia do 

Consumidor, o qual permaneceu extinto por alguns anos e retornou recentemente, 

com a denominação de Departamento de Polícia de Proteção a Cidadania - 
D P P C ~ ~ .  

77 
Decreto 44.448199. 

78 
Decreto 54.359 de 20 de maio de 2009. 



3.2 Organograma e atribuições da Polícia Civil paulista 79 

Sendo a organização um instrumento básico para o desenvolvimento e o 

alcance dos objetivos almejados, a Instituição denominada Policia Civil do Estado de 

São Paulo não poderia existir sem uma estrutura organizacional, a qual viabiliza 

equacionar os recursos humanos e materiais disponíveis, para o eficaz cumprimento 

dos serviços de policia judiciária, no alcance da paz pública e da aprovaçao dos 

destinatários finais dos serviços prestados. 

Assim, a obtenção de resultados positivos, somente será posslvel se 

estabelecida de forma adequada a estrutura organizacional. 

Passando a analisar a organização da Polícia Civil do Estado de São Paulo 

nos dias atuais, observamos que 6 um órgão ligado diretamente à Secretaria da 

Segurança Pública, ao lado da Polícia Militar, Departamento Estadual de Trânsito e 

Superintendência da Policia Técnico Científica, e têm por atribuição precípua o 

desenvolvimento das atividades de policia judiciárias0 e administrativas. 

I 
SECRETARIA DA 

SEGURANÇA PÚBLICA 
S. S. P. 

SUPERIOR E DA SEDE 
DA S2CRETARIA 

'' Fonte da estrutura organizacional da Polícia Civil do Estado de São Paulo: site da própria Instituição, 
Disponível em <http://~ww.policiacivil.sp.gov.br/2008/institucional.asp. Acesso em: 06 mar. de 2i309. 
80 Investigação dos crimes e dos respectivos procedimentos legais. 



A estrutura organizacional da Polícia Civil paulista é formada por 

departamentos, sendo estes, brgãos de execuçao (territorial e especializado), 

órgãos de apoio, órgãos de apoio e execução e órgãos de apoio aos de execução, 

como segue: 

6rgão de Direção: 

DGP - Delegacia Geral de Polícia. 

Órgão Consultivo: 

Conselho Superior de Polícia Civil. 

Órgãos de Apoio: 

DGPAD - Delegacia-Geral de Polícia Adjunta; 

DAP - Departamento de Administração e Planejamento; 

DIPOL - Departamento de Inteligência da Polícia Civil. 

Órgãos de Apoio e Execução: 

Corregedoria Geral da Policia Civil do Estado de São Paulo; 

DIRD - Departamento de Identificação e Registros Diversos. 

Órgão de Apoio aos de Execuçilo: 

ACADEPOL - Academia de Polícia. 

Órgãos de Execução de Polícia Especializada: 

DEIC - Departamento de Investigaçbes sobre o Crime Organizado; 
DENARC - Departamento de Investigações sobre Narcóticos; 

DHPP - Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa; 

DPPC - Departamento de Polícia de Proteção a Cidadania. 

Órgãos de Execução de Polícia Territorial: 

DEINTER - Departamento de Polícia Judiciária do Interior de S. Paulo; 

DEMACRO - Departamento de Policia JudiciCiria da Macro São Paulo; 

DECAP - Departamentos de Policia JudiciCiria da Capital. 

Para melhor compreensão do acima exposto, entendemos importante seja 

esmiuçado a estrutura organizacionai da Polícia Civil, esclarecendo a 

responsabilidade administrativa de cada órgão. 

0 s  órgãos de execução desenvolvem, como principal função, a "atividade fim" 

da Polícia Civil, ou seja, os atos de polícia judiciária, por meio do competente , 



inquérito policial e do policiamento preventivo especializado. Tais órgaos podem ser 

de polícia territorial ou de polícia especializada: 

Unidades de polícia territorial: são aquelas responsáveis pelo exercício, nas 

áreas territoriais respectivas, das atividades de policia judiciária, administrativa e 

preventiva especializada, de atribuição das unidades policiais de base territorial. 

Englobam o DECAP, DEMACRO e DEINTERS. 

Importante frisar que esta "territorialidade" refere-se aos atos de polícia 

judiciária em si, ou seja, o desenvolvimento das investigações no inquérito policial, 

estando estabelecido, portanto, pelas Recomendações 02/90 e 02/92 editadas pelo 

Delegado Geral de Polícia, que a autoridade policial que primeiro tiver notícia do 

crime deve registrar o boletim de ocorrência sobre os fatos, encaminhando-o a 

unidade de base territorial competente para deflagrar a investigação8'. Da mesma 

forma, foi editada também a Portaria 1.179191 do DECAP, que trata do atendimento 

ao usuário, registro da ocorrência e respectiva ap~ração'~. 

Unidades de polícia especializada: são aqueles departamentos cujas 

atribuições se definem por matérias, ou seja, suas unidades se incumbem de 

investigar infrações cometidas sobre um determinado assunto, previamente 

estabelecido. Fazem parte o DEIC, QENARC, DHPP e o recém criado DPPC. 

Cumpre ressaltar, por oportuno, que OS órgãos de execução, tanto os de base 

territorial como os especializados, embora sejam os responsáveis pelo 

desenvolvimento da atividade fim da policia (desenvolvimento dos atos de polícia 

judiciária e policiamento preventivo especializado), também praticam atos de 

administração para o bom desenvolvimento da atividade fim, como por exemplo, 

atos referentes a seção de pessoal, UGEs (Unidades Gestoras Executoras), dentre 

outros. 

81 Recomendação DGP 02 de 19/11/90; Recomendação DGP 02 de 08/09/92 e Portaria DECAP 1.179/91. 
8 2 ~ a l  Portaria visa evitar que policiais mal intencionados não atendam a população sob a alegação de que o fato 
não ocorrera em sua área circunscricional, fazendo com que a vítima fosse novamente vitimizada, desta vez 
pela própria Administração, que se recusa a registrar boletim de ocorrência, amparada pela territorialidade dos 
acontecimentos. 



Os órgãos de apoio, por sua vez, desenvolvem atividades-meio da polícia, ou 

seja, não desenvolvem atos próprios de polícia, mas, sim, atos de administraçáo. 

São eles o DGPAD, o DAP e o DIPOL. 

O DGPAD - órgão de apoio da Delegacia Geral de Polícia, tem a função de 

assessorar o delegado geral nos assuntos e procedimentos de natureza penal e 

processual penal, no âmbito da policia judiciária, bem como divulgar as normas de 

interesse da Polícia Civil. 

O DAP - Departamento de Administraçao e Planejamento, tem por atribuição 

o planejamento, a organização e o desempenho das atividades administrativas 

necessárias ao órgão de direção, orientando e controlando a obtenção, distribuição 

e emprego de recursos humanos e materiais. 

O DIPOL - Departamento de Inteligência da Polícia Civil, tem a finalidade de 

planejar, coordenar e apoiar as atividades de telecomunicações, informática e 

inteligência da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Dentre suas atribuições o 

DIPOL pode propor ou realizar cursos e estágios específicos para formação, 

treinamento e reciclagem de pessoal para a área de inteligência policial. Também é 

sua função planejar, coordenar e apoiar a atividade de inteligência policial e planejar 

e coordenar a execução de atividades na área de tecnologia da informação e das 

telecomunicações da Polícia Civil. 

JA 0s órgãos de apoio e execuçao exercem tanto a atividade fim quanto 

atividade meio. Fazem parte a Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de São 

Paulo e o Departamento de Identificação e Registros Diversos. 

A Corregedoria Geral tem a função de promover, privativamente, a apuração 

das infrações penais e administrativas atribuídas a policial civil, realizar visitas de 

inçpeção e correições extraordinárias em qualquer unidade policial, apreciar 

representações relativas a atuação irregular de policiais civis, promover investigação 

sobre o comportamento ético, social e funcional dos candidatos a cargos policiais 

civis, bem como dos ocupantes de tais Cargos em estágio probatório e dos indicados 

para o exercício de chefias e encarregaturas, e avocar procedimentos de polícia 

judiciária, quando conveniente aos interesses da Administração Policial. 



O DIRD - Departamento de Identificação e Registros Diversos, tem como 

atribuições executar a identificação civil e criminal, fazer o cadastramento de 

interesse policial, executar e coordenar as atividades de polícia judiciária e 

policiamento preventivo especializado nas áreas dos portos, aeroportos, proteção ao 

turista e dignitários; sendo responsável também pelos assuntos carcerários. 

O órgão de apoio aos de execução desenvolve atividades tendentes a apoiar 

os demais órgãos da Instituição, mas também atos de administração. É 

compreendido pela Academia de Policia. 

A ACADEPOL - Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra, dentre 

suas atribuições estão a realização de concursos públicos para provimento dos 

cargos das carreiras policiais civis, os concursos e processos seletivos de 

professores efetivos e temporários, os cursos de formação técnico-profissional para 

todas as carreiras policiais civis, a realização de cursos complementares de 

aperfeiçoamento, especialização, treinamento, atualização e reciclagem e o Curso 

Superior de Policia; a organização de palestras, seminários, simpósios ou curso 

extraordinário de interesse público, a realização de pesquisas e outras atividades no 

campo de ensino de suas atribuições. Compete, ainda, editar a revista "Arquivos da 

Policia Civil do Estado de São Paulo". 

Esmiuçando ainda mais a organização da Polícia Civil, analisaremos a 

estrutura e funções de cada Departamento de Polícia. 

A Polícia Civil está inserta na Pasta da Segurança Pública, ao lado da Policia 

Militar, do Departamento de Trânsito, da Superintendência da Polícia Técnico- 

Científica, entre outros, ou seja, no contexto da Secretaria de Estado. 

Depois, a Polícia Civil em si, representada por seus órgãos de apoio, órgãos 

de execução, órgãos de apoio e execução e, ainda, órgãos de apoio aos órgãos de 

execução, sendo cada órgão um departamento de polícia. 

Cabe agora discorrer sobre O organograma de cada departamento, 

estabelecendo como é estruturado Para desenvolver a parcela de trabalho que lhe 

cabe, delineando também os níveis de hierarquia a serem obedecidos nos trâmites 

policiais. 



O DECAP - Departamento de Polícia Judiciária da Capital conta atualmente 

com a seguinte estrutura: 

- Diretoria; 

- Assistência policial: formada pela UIP - Unidade de Inteligência ~ o l i c i a l , ~ ~  

centro de controle de cartas precatórias - CCCP, Setor de análise, informações e 

atividades complementares - SAIAC; 

- Divisão de Administração; 

- Serviço de Finanças; 

- Serviço de Pessoal; 

- Serviço de Apoio Administrativo; 

- GOE - Grupo de Operações ~ s p e c i a i s ; ~ ~  

- DELPOM - Delegacia do Metropolitano; 

- Divisão ~a rce rá r i a .~~  

- Oito Delegacias Seccionais de Polícia ( la Centro, 2a Sul, 3a Oeste, 4a Norte, 

Sa Leste, 6a Santo Amaro, 7a Itaquera e 8a São Mateus), com 93 Distritos ~ o l i c i a i s ~ ~ ,  

9 Delegacias de Defesa da Mulher e 8 Delegacias de Proteção ao Idoso. 

83 Criada pelo Decreto no 47.166102, que possui dentre Outras funções a de planejar, coordenar e acompanhar 
a atividade de inteligência policial desenvolvida pelos Centros de Inteligência Policial de cada uma das oito 
Delegacias Seccionais de Polícia. 
84 Criado pela Portaria DECAP no 11/98 que tem dentre Outras atribuições, a de apoio as autoridades dos 
distritos policiais, gerenciamento de crises, ações de prevenção e contenção de ocorrências envolvendo presos 
que se encontram recolhidos nos distritos e cadeias subordinados ao DECAP. 
85 Criada pelo Decreto no 41.793197. Sua atribuição básica 6 a de recolher presos provisórios dos distritos 
policiais da Capital as cadeias públicas subordinadas. 
86 Relação dos distritos policiais da Capital: 1 0  Sé, Z0 Bom Retiro, 30 Sta Efigênia, 40 Consolação, 50 Aclimação, 
69 Cambuci, 70 Lapa, 80 Belém, 90 Carandiru, 100 Penha, 110 Sto Amaro, 120 Pari, 130 Casa Verde, 140 
Pinheiros, 150 Itaim Bibi, 16Wila Clementino, 170 Ipiranga, 180 Mooca, 190 Vila Maria, 200 Água Fria, 210 Vila 
Matilde, 220 s Miguel Paulista, 230 Perdizes, 240 Ponte Rasa, 259 Parelheiros, 260 Sacomã, 270 Campo Belo, 
280 Freguesia do 6, 290 Vila Diva, 300 Tatuapé, 310 Vila Carrã0, 320 Itaquera, 330 Pirituba, 340 Vila Sônia, 350 
Jabaquara, 360 Vila Mariana, 370 Campo Limpo, 380 Vila Amália, 3gQ Viia Gustavo, 400 Vila Sta Maria, 410 Vila 
Rica, 429 pq são Lutas, 430 Cidade Ademar, 440 Guaianazes, 450 Brasilândia, 460 Perus, 470 Capa0 Redondo, 
480 Cidade Dutra, 49-20 Mateus, 500 Itaim Paulista, 510 Butantã, 520 Pq São Jorge, 530 Pq do Carmo, 540 
Cidade Tiradentes, 550 Pq São Rafael, 560 Vila Alpina, 57° Pq da Mooca, 580 Vila Formosa, 590 Jd Noemia, 600 
Inativo, 610 Inativo, 620 Erm. Matarazzo, 630 Jacuí, 640 C. AE Carvalho, 650 Arthur Alvim, 660 Aricanduva, 670 
~d Robru, 680 Lageado, 69eTeotônio Vilela, 700 Sapopemba, 710 Inativo, 720 Vila Penteado, 730 Jacanã, 740 
Parada de Taipas, 750 Jd Arpuador, 76Vnativ0, 77° Sta Cecilia, 780 Jardins, 799 Inativo, 800 Vila Joaniza, 810 
Belém, 820 Inativo, 830 Pq Bristoi, 840 !nativo, 8S0 Jd Mima, 860 Inativ0, 870 Pereira Barreto, 880 Inativo, 890 
Portal do Morumbi, 900 Pq Novo Mundo, 910 Ceagesp, 920 Pq St0 Antonio, 930 Jaguaré, 949 Inativo, 950 
Heliópolis, 960 Monções, 97~~mericanópolis, 980 Jd Mirian, 990 Campo Grande, 1 0 0 ~  ~d Herculàno, 101~ jd 
das Imbuias, 1020 Socorro e 1030 Coab 11 Itaquera. 



O DEMACRO - Departamento de Polícia Judiciária da Macro São ~ a u l o ~ '  é 

formado por todas as delegacias dos 38 municípios que integram a região 

metropolitana da Grande SClo ~ a u l o ~ ~ .  

A sede administrativa do DEMACRO está situada na capital de São Paulo e 

tem área de atuação em uma extensão de 6.542 km2, com uma população de mais 

de sete milhões de habitantes. Posslji 4.768 funcionários, sendo 439 delegados de 

polícia, 1.297 escrivães, 1.504 investigadores, 283 agentes de telecomunicações, 

470 agentes policiais, 383 carcereiros, 104 papiloscopistas e 285 auxiliares de 
papiloscopistas, distribuídos nas oito delegacias seccionais, mais 31 delegacias de 

municlpio, 61 distritos policiais, 13 delegacias de defesa da mulher, 7 delegacias de 

investigaçbes sobre entorpecentes, 4 delegacias de crimes contra o meio ambiente, 

3 delegacias de proteção ao idoso e uma delegacia da infância e j~ventude.~' 

As assist6?ncias policiais das nove delegacias seccionais do DEMACRO 

contam, ainda, com centros de inteligência policial. 

0 s  DEINTERs - Departamentos de Policia do Interior do Estado, tem por 

finalidade promover a execução das atividades de policia judiciária, administrativa e 

preventiva especializada nas cidades do interior do Estado de São ~ a u l o ~ ~ .  

Por tratar-se de extensão territorial de enorme porte, foi dividido em g 

departamentos, todos com a mesma estrutura, composta por uma Diretoria, à qual 

se subordinam Delegacias Seccionai~, e estas sã0 subordinadas Unidades 

Policiais Municipais, além das Unidades Especializadas, como as Delegacias de 

Defesa da Mulher e Delegacia da Infancia e Juventude. Todas as Delegacias 

Seccionais possuem Centro de Inteligência Policial, Delegacia de Investigações 

sobre Entorpecentes (DISE) e Delegacia de Investigações Gerais (DIG). 

87 Criado pelo Decreto 33.829 de 23 de setembro de 1991. 
"Em 17 de setembro de 1999, o Decreto 44.260 reclasSific0~ as unidades policiais do DEMACRO, sendo criadas 
as delegacias seccionais de Carapicuíba, Diadema e Franco da Rocha, que se somaram às seccionais de 
Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo de Campo e Taboão da Serra. 
89 Fonte: Boletim Estatístico de Recursos Humanos da Policia Civil - 31/12/2008. 

0s Departamentos de Policia Judiciária do Interior foram criados por meio do Decreto nQ 44.448 de 24 de 
novembro de 1999: DEINTER 1 - São José dos Campos, DEINTER 2 - Campinas, DEINTER 3 - Ribeirão Preto, 
DEINTER 4 - Bauru, DEINTER 5 -São José do Rio Preto, DEINTER 6 -Santos, DEINTER 7 - Sorocaba, ~ E I N T E R  8 - 
Presidente prudente e DEINTER 9 - Piracicaba. 



As Delegacias de Policia do Interior também têm atribuições relativas à 

expedição de documentos, atestado de antecedente, carteira de identidade e o 

controle e execução dos serviços relacionados ao trânsito, através das CIRETRANS, 

que são unidades administrativas de trânsito vinculadas ao Departamento Estadual 

de Trânsito (DETRAN), mas dirigidas por delegados de polícia subordinados aos 

DEINTERs. 



A REALIDADE DA POLICIA PAULISTA, SUAS DEFICIÉNCIAS E 

POSS~VEIS SOLUÇ~ES JUR~DICAS 

4.1 A guisa de introdução 

Embora seja a Policia Civil do Estado de São Paulo o principal objeto da 

presente pesquisa, não seria possível nos prendermos somente a essa Instituição, 

vez que é apenas mais um dos órgãos responsáveis pela segurança pública, ao lado 

das Policias de cunho federal, da Policia Militar e até mesmo da Guarda Municipal, 

existente em inúmeros municípios, sempre em apoio à segurança local. 

Estudamos o Estado Democrático de Direito e direitos fundamentais com 0 

objetivo de esclarecer qual o papel esperado da policia. Em seguida, a normatização 

e a estruturação da Segurança Pública nos moldes da Constituição Federal, com a 

finalidade de conhecermos a quem cabe o dever, o direito e a responsabilidade da 

segurança, direitolgarantia individual, onde vimos que é dever do ~ s t a d o ~ '  a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimdnio, 

concluindo, então, que a segurança pública somente se concretiza quando cumprido 

os princípios da administração pública, elencados no artigo 37 da Constituição 

Federal e, sendo a segurança um direito difuso, quando não observado tais 

princípios, em especial o principio da eficiência, cabe ao Ministério Público a 

intervenção por meio de medidas apropriadas. 

matéria denominada "Engrenagem Emperrada" a revista Veja demonstrou o "Jogo do Empurra" entre os 
Poderes: j Governadores dizem que a criminalidade cairá se os grandes bandidos forem isolados em prisões 
mantidas pelo Governo Federal + o Governo Federal diz que não pode administrar prisões porque o Congresso 
não aprova lei nesse sentido + O Congresso diz que o Governo Federal não mobiliza sua bancada para tratar do 
assunto + o Governo Federal diz que a responsabilidade maior é dos Governadores, pois são eles que têm a 
Polfcia + 0s Governadores dizem que a Pollcia deles prende, mas a Justiça solta + a Justiça diz que cumpre a 
lei e alega que, se a sociedade está descontente com ela, cabe ao Congresso mudá-la + o Congresso diz que as 
leis não atrapalham tanto. O que faz a Justiça lenta sã0 a má administração e a improdutividade 3 a Justiça diz 
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dizem que a criminalidade cairá se OS grandes bandidos ... j (SECCO, Alexandre. Engrenagem'Emperrada. 
Revista Veja. ~ d .  1736, ano 35, 4,30 de jan de 2002, p.76-77). 



Estudaremos a seguir a realidade da Policia Civil paulista e sua ineficiente 

administração, focando principalmente as delegacias de policia da Capital, 

abandonadas pelo Poder Público e não devidamente reconhecidas por sua própria 

Administração, o que certamente colabora para a crise da segurança pública em 

São Paulo, tanto no plano da prevenção dos crimes como na seara da repressão as 

práticas delituosas. 

Ao final dos temas, serão acrescidas sugestões na tentativa de colaborar na 

necessária reorganização, na esperança de se resgatar, tanto o controle da ordem 

pública, como a imagem da digna e brilhantlssima Policia Civil do Estado de São 

Paulo. 

4.2 A burocracia e o desvio de função: a ocupação inadequada dos 

cargos 

4.2.1 A atividade administrativa 

Do total de 31.184 (trinta e um mil cento e oitenta e quatro) policiais de 

carreira da Polícia Civil do Estado de S ~ O  ~aulo'*, mais de um terço, ou seja, mais 

de dez mil policiais trabalham, ao nosso ver, em pleno desvio de função, vez que 

exercem atividades que não correspondem às suas qualificações profissionais. 

Por um motivo ou por outro, observa-se que OS policiais vêm preferindo há 

alguns anos, o exercício de atividades meramente administrativas dentro da policia, 

esquivando-se cada vez mais das atividades próprias da polícia judiciária. 

Dentre os departamentos formadores do organograma da Polícia Civil 

paulista, já sabemos que grande parte deles exerce funções estritamente 

administrativas, tais como a própria DGP (Delegacia Geral de Polícia), o DIPoL 

(Departamento de Inteligência da Polícia Civil), o DIRD (Departamento de 

92 Fonte: Estatística de Recursos Humanos da Polícia Civil do Estado de São Paulo do dia 31 de dezembro 2008: 
lotação dos policiais Civis, por carreira, em cada Departamento. 



Identificação e Registros Diversos), a ACADEPOL (Academia de Polícia "Dr 

Coriolano Nogueira Cobra") e o DAP (Departamento de Administração e 

Planejamento). 

Os demais departamentos, considerados de execução, tais como DECAP 

(Departamento de Policia Judiciária da Capital), o DEMACRO (Departamento de 

Polícia Judiciária da Macro São Paulo), DEIC (Departamento de .Investigações 

Contra o Crime Organizado), DENARC (Departamento de Investigações sobre 

Narcóticos e DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) também 

possuem suas sedes administrativas, as quais consomem grande número de 

funcionários, ou seja, policiais civis. 

Os departamentos de execução são ainda subdivididos, unidades 

denominadas dvisões. O DECAP e o DEMACRO são subdivididos em Delegacias 

Seccionais, no total de oito para cada departamento. Da mesma forma, o interior do 

Estado possui 09 (nove) Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo Interior - 
DEINTER, os quais também são subdivididos em seccionais, num total de 54 

(cinquenta e quatro) Unidades Administrativas. 

Todos esses órgãos acima citados, sejam meramente administrativos ou de 

execução, também desempenham funções estritamente burocráticas, e são providos 

na sua totalidade de funcionários policiais civis. 

Não podemos esquecer que as unidades policiais executoras de atividades de 

polícia judiciária, tais como delegacias de policia, distritos policiais e delegacias do 

DEIC, DENARC e DHPP, tambem são providas de ~etores burocráticos, tais como 

seção de pessoal e cartório central, tambem ocupados por policiais civis. 

NOSSO objetivo no momento 6 demonstrar a inadequada distribuição dos 

policiais civis pela Administração Pública, apontando mais esse vetor como uma das 

causas da crise instalada na segurança do Estado e ao final esclarecer que não 

apenas de policiais devem ser providas as Policias de nosso Pais. 



4.2.2 O desvio de função 

A opinião pública não é diferente da opinião dos policiais que estão na linha 

de frente dos casos criminais ou do atendimento ao público em geral, ou seja, todos 

reclamam da falta de policiais. Assim também ocorre com a Polícia Militar, em que 

um número insignificante de policiais trabalha no patrulhamento das ruas, enquanto 

um número enorme de milicianos encontra-se nas companhias, batalhões e quartéis, 

em serviços meramente administrativos. 

A nosso ver, há na polícia de São Paulo policiais em número suficiente para 

coibir a prática de crimes (policiamento ostensivo ou preventivo) elou para apurar as 

infrações penais praticadas, tanto no bojo dos inquéritos policiais como nas 

investigações criminais. O que acontece na verdade, é que a maioria dos policiais 

exerce funções incompatíveis com os cargos que ocupam. 

A ocupação de um cargo policial se dá mediante a aprovação em concurso 

público de provas e títulos. Após aprovado em dois ou três exames de 

conhecimentos, aptidão física e psicológica e na investigação social, o candidato 

frequenta durante meses o Curso de Formação Técnico-Profissional na academia de 

polícia respectiva, passando então a exercer a função policial, se aprovado. 

Independentemente da qualidade dos cursos preparatórios, é inadmissível 

que um policial com tal formação, com tamanho investimento efetuado pelo Poder 

Público, venha em seguida exercer simples atividade administrativa, ocupando, 

sempre, um lugar no quadro de policial, o que impossibilita a admissão de outro, 

além do fato de o mesmo, ser detentor de arma e distintivo, e fazer ainda jus ao 

recebimento mensal de gratificaçao especial por exercício de atividade policial. 

0 s  policiais que exercem funções estritamente administrativas percebem 0s 

mesmos vencimentos de seus colegas que estão na linha de frente da polícia, que 

arriscam suas vidas e trabalham em períodos noturnos, finais de semana e feriados. 

Também concorrem na mesma lista de promoção, a qual geralmente 6 cedida 

ao funcionário administrativo, por estar este mais próximo do superior hierárquico, 

responsável pela indicação quando das vagas. 



Um exemplo típico de desvio de função e de má gestão da Polícia Civil 

paulista, se encontra nas garagensg3 existentes na Capital, em que o responsável 

pelos abastecimentos (o equivalente a um frentista de posto de gasolina), é um 

policial civil (investigador de polícia, agente policial ou carcereiro). 

A garagem localizada no 101' Distrito Policial, por exemplo, funciona de 

segunda a sexta-feira das 08h00 'as 18h00, não funcionando aos sábados, 

domingos, feriados e período noturno. Os cinco policiais que ali trabalham se 

revezam, ou seja, para cada dia trabalhado (das 08h00 as 18h00), folgam-se outros 

quatro dias Úteis. 

Uma proposta de solução é que o trabalho exercido por aqueles policiais seja 

realizado por frentistas, certamente, melhores qualificados para tanto. Alguns dos 

policiais que ali trabalham estão cumprindo "castigo". Se o policial não serve para o 

exercício da função, existem meios legais de resolução, tais como demissão ou 

reaproveitamento, motivo pelo qual, entendemos ser esta, mais uma atividade 

irregular na polícia. O piso salarial da categoria de frentista é inferior ao de policial 

civil e a qualidade do trabalho prestado seria incomparável. 

Uma segunda proposta de solução seria a terceirização do serviço, da mesma 

forma que acontece com todos QS demais municípios do Estado, licitando o 

abastecimento das viaturas em postos de combustíveis da rede privada. 

incabfvel e contrário aos princlpios da administração, investigadoras de 

polícia atendendo telefones, escrivãs de policia servindo cafezinhos e policiais civis 

levando papéis para cima e para baixo, enquanto a criminalidade aumenta e a 

população carece de atendimento adequado. 

0 mesmo ocorre na Polícia Militar, onde existem inúmeras unidades 

administrativas, como batalhões e companhias, criadas tão somente para a 

ocupação de oficiais recém promovidos. 0 que requer a retirada das ruas, cada vez 

mais, de policiais militares para o exercício de tarefas estritamente administrativas, 

divergentes com a atribuição da polícia preventiva. 

93 Prédios geralmente sucateados utilizados para o abastecimento das viaturas policiais. 



Existem, também, sargentos exercendo a funçáo de telefonista, profissionais 

que passaram anos nos bancos da escola militar, inicialmente no curso de soldado, 

após no curso de cabo e em seguida no curso de sargento, recebendo salário de 

profissional de policia e nClio o da categoria de telefonista, função que efetivamente 

exercem, por exemplo. 

Cada companhia ou batalhão 'da Polícia Militar é equipado com refeitórios, 

onde os responsáveis pela cozinha e copa são policiais militares; os mecânicos sao 

policiais militares e os integrantes da banda são policiais militares. 

Há muitos anos não são designados pela Secretaria da Segurança Pública, 

oficiais administrativos à Polícia Civil, sendo esse, mais um dos motivos para a 

migração dos policiais as tarefas puramente administrativas. 

A solução proposta para esse problema seria a contratação de funcionários 

administrativos para as Polícias do Estado de São Paulo, desde que redistribuidos 

os policiais que ocupam setores inadequados para com a função, o que certamente 

cessaria a carência de recursos humanos para o policiamento preventivo e 

repressivo. 

Designados oficiais administrativos as Polícias, estes serviriam na prestação 

de serviços de escriturário, recepcionista, atendente, telefonista, estafeta, secretária, 

dentre outros; com outras importantes vantagens para Administração Pública, dentre 

as quais, demissões menos complicadas nos casos de incapacidade ou má 

qualidade dos serviços prestados e menor encargo financeiro tanto no vencimento 

como na formação do servidor. 

É claro que todos os cargos de chefia na Polícia têm que ser preenchido por 

policial, motivo pelo qual fazemos questão de deixar claro que a lotação de 

funcionários não policiais nos setores administrativos dar-se-ia tão somente para 0s 

cargos de execução e não para os cargos de direção. 



4.2.3 A distinção para fins de promoção 

Sabemos que a recolocação de todos os policiais que hoje atuam nas áreas 

administrativas, nas respectivas áreas de natureza policial, nao seria de total 

eficiência, vez que existem muitos desses funcionários que, embora profissionais de 

policia, não possuem a qualificação necessária para atuar na "linha de frente" do 

serviço policial, além do fato de que, grande parte desses funcionários não desejaria 

exercer as atividades atinentes aos cargos que ocupam. Além, disso, a contrataçao 

de milhares de funcionários administrativos é medida a ser tomada paulatinamente, 

com resultado a médio prazo. 

Como proposta de solução, observando especialmente o princípio da 

moralidade, uma medida imediata a ser tomada para minimizar os resultados da má 

administração que vêm sofrendo a polícia há alguns anos, é a diferenciação no 

tratamento entre os policiais que exercem funções distintas, embora titulares de 

cargos da mesma natureza, em mero atendimento do que clamam dezenas de 

milhares de policiais desse enorme Estado de SBo Paulo. 

Em primeiro lugar esta o critério utilizado para as promoções de classes que 

acontecem em todas as carreiras policiais. Reza a legislaçãog4, que a promoção se 

dará tanto por tempo de serviço (antiguidade) como por merecimento. Assim como 

acontece em todos os escalões da política nacional, sendo a polícia 

indiscutivelmente política, há injustiças quando das indicações para a promoção por 

merecimento. Indubitavelmente, o merecimento para a promoção deveria ter como 

critério, o elogio disposto no artigo 58 da Lei Orgânica da Polícia do Estado de São 

paulog5, que trata de ato meritório que o policial haja praticado, ou seja, ato que 

traduza dedicação excepcional no cumprimento do dever, transcendendo ao que 6 

normalmente exigível do policial civil por disposição legal ou regulamentar e que 

importe ou possa importar risco da própria Segurança pessoal. Considera-se ainda 

plausível de promoção por merecimento o ato de execução de serviço que, pela sua 

relevância e pelo que representam para a Instituição ou para a coletividade, 

mereçam ser enaltecidos como reconhecimento pela atividade desempenhada. 

94 Lei Complementar 675 de 05 de junho de 1992. 
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Como objetivo legal de eficiência, as promoções por merecimento, se for do 

interesse da Administração Superior, que sejam reservadas àqueles policiais que 

realmente exercem as atividades de natureza policial, incluindo-se somente nas 

listas de promoção por antiguidade, aqueles policiais que optaram em exercer 

atividades de natureza não policial, embora em algum setor burocrático da citada 

Instituição. 

Importante consignar que os policiais civis das mais diversas carreiras, que 

ocupem os cargos de chefia, mesmo que em departamentos administrativos, 

merecem concorrer A promoção por merecimento, desde que preenchidos os 

quesitos exigidos para tanto. 

4.2.4 A distinção para fins de subsídios 

Mesmo que dependente de alteraçãolcriação de lei estadual, a distinção entre 

funcionários que exercem atividades distintas torna-se imprescindlvel nos dias 

atuais, ainda que pertencentes a mesma carreira. 

Todos os policiais civis percebem nos vencimentos um adicional denominado 

RETP, uma gratificação pelo "Regime Especial do Trabalho Policial". Esse adicional 

equivale a cem por cento do salário base do funcionário, ou seja, o policial receberia 

mensalmente apenas a metade do seu salário, se não recebesse pelo regime 

especial. 

Embora os vencimentos dos policiais do Estado de São Paulo sejam 

diminutos, quando comparado com OS dos demais Estados da Federação e com o 

custo de vida a que estamos submetidos, apesar de tratar-se do Estado mais rico do 

País, novamente somos obrigados a reconhecer, não ser justo que vencimentos 

iguais sejam atribuídos a atividades distintas. 

6 certo que os funcionários que exercem atividades meramente 

administrativas não atuam em regime especial, uma vez que nunca trabalham em 

horários atípicos e caso isso venha a ocorrer, certamente compensará as horas 

trabalhadas em outro dia Útil qualquer. Observamos no dia a dia que em alguns 



setores administrativos os policiais trabalham em regime de "semana gorda" e 

"semana magra", ou seja, numa semana trabalha segunda, quarta e sexta-feira e na 

semana seguinte apenas terça e quinta-feira. Mas em outros setores ocorre 

diferente, uns trabalham no período da manhã e outros no período da tarde. Jamais 

nos períodos noturnos, finais de semanas, natal, ano novo, carnaval e assim por 

diante. 

Quanto aos policiais operacionais, os quais trabalham diretamente com a 

população, seja no atendimento das ocorrências ou nas investigações criminais, 

exercem suas funções em horários atfpicos, vez durante o dia, vez durante a noite, 

outras vezes continuando dias e noites sem descanso, face a natureza do trabalho 

que desempenham, além do risco de vida a que estão sujeitos, totalmente diferente 

dos funcionários que exercem funções administrativas. 

Assim, não e legitimo que policiais em funções administrativas façam jus a 

gratificação concedida em decorrência do regime especial que trabalham 0s 

operacionais. Novamente devemos abrir um parêntese e incluir os cargos 

administrativos de chefia como de natureza operacional, vez que estes devem 

acompanhar diuturnamente todas as atividades policiais, enquanto seus 

subordinados apenas cumprem tarefas rotineiras em dia de expediente. 

Seriamos infelizes e contraditórios se sugeríssemos a extinção do RETp aos 

que ocupam funções administrativas, pois percebendo a metade dos vencimentos 

pagos pelo Governo do Estado de Sã0 Paulo, certamente passariam fome. Mas 

sabemos que a valorização do ser humano 6 imprescindível para o resgate da 

imagem e da eficiência do trabalho policial e, sendo publicamente sabido a 

necessidade de uma melhor retribuição econdmica aos profissionais responsáveis 

pela segurança pública, sugerimos que ocorra um aumento diferenciado a tais 

funcionários. 

Num simples ato, o Governo do Estado, relacionaria os cargos 

administrativos, os de chefia e OS operacionais, concedendo em seguida um 

adicional que podemos nomear de "adicional de operacionalidade" de cem por cento 

sobre o salário base, que seriam percebidos pelos policiais operacionais e pelos que 

ocupam os cargos de chefia. 



Assim, por um lado, acabaria o grande problema do Estado patrão, que alega 

não ter verba suficiente para conceder um aumento digno a mais de cem mil 

policiais, sendo certo que grande parte destes, pertencentes aos quadros da Polícia 

Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Departamento Estadual de Trânsito, 

não exercem tarefas relativas à policia e por outro lado, moralizava a estrutura 

interna de cada Polícia, pois atenderia os pedidos de todos aqueles que encontram- 

se descontentes com a política de segurança aplicada, ou seja, todos os policiais 

que apresentam-se na linha de frente na batalha contra a criminalidade, que 
merecem, realmente, o prestigio público. 

Com o pagamento de vencimento diferenciado para quem exerce atividade de 

natureza policial, muitos que hoje estão "encostados" nas unidades administrativas 

demonstrariam interesse em atuar na atividade policial, sendo seus lugares 

preenchidos com oficiais administrativos a ser contratados. Outros policiais, vão 

certamente preferir continuar exercendo as mesmas atividades administrativas, 

porém, sem concorrer a promoção por merecimento e ao "adicional de 

operacionalidade", sendo certo que a curto-médio prazo os resultados já seriam 

positivos e o Governo demonstrado um pouco de seriedade em sua administração e 

preocupação para com os seres humanos policiais e com a população paulista. 

4.2.5 O fechamento noturno de unidades policiais: 

Na tentativa de minimizar a situação atual da policia paulista, ante a falta de 

funcionários operacionais, estão sendo estudadas algumas medidas pela 

"Administração Inferior", como segue: 

Tendo-se em vista a grande dificuldade por que passa hojes6 a circunscrição 

da 6a Delegacia Seccional de Policia da Capital, que abrange treze distritos policiais 

da região de Santo Arnaro, em aigumas reunides entre autoridades policiais na 

tentativa de amenizar o problema funcional que atinge diretamente grande parte da 

população paulistana, chegou-se à C O ~ C ~ U S ~ O  de que algumas unidades deveriam 

fechar no período noturno, ficando as ocorrências de urgência e emergência sob o 
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encargo da unidade mais próxima. Dessa forma seria possível equipar um plantão 

policial com número suficiente de funcionários para o atendimento dessas 

ocorrências. 

Com o fechamento no horário noturno de uma unidade policial da Capital, 

visando ainda a economia de mão de obra policial em serviço não essencial para a 

segurança pública, o prédio policial seria zelado por vigilante noturno contratado de 

empresas particulares, vez que a segurança e guarda seria apenas externa, 

possibilitando fique o profissional de polícia ali lotado, disponível para o serviço de 

repressão à criminalidade, sua efetiva função. Tal tentativa está sendo frustrada 

politicamente, sob a alegação de um resultado negativo para a imagem da 

Administração, o que poderia ser usado pela O ~ O S ~ Ç ~ O  na próxima campanha 

política, pois um plantão policial aberto, transmite a sensação de segurança local. 

4.2.6 O plano de reengenharia 

Sofrendo o interior paulista da mesma escassez de funcionários, estão 

formando-se grupos de delegados de polícia, compromissados para com 0s 

objetivos constitucionais, no sentido de amenizar a lamentável situação que chegou 

a segurança pública em nosso Estado. 

Um grupo formado por cinco autoridades policiais da região de PiracicabaISP, 

apresentou em novembro de 2008 um projeto piloto que chamaram de 

"Reengenharia do DEINTER 9 - Piracicaba", o qual tem por objetivo o resgate da 

imagem, da importância e da otimização do desempenho da Polícia Civil, atravks de 

proposituras que visam a sua reengenharia, aliadas à efetiva redução dos gastos 

públicos e à desnecessidade de alterações legislativas. Com a implantação do 

referido projeto, pretende-se a discussão e o reexame da atual estrutura da Policia 

Civil do Estado de São Paulo, do perfil institucional de seus integrantes, dos 

procesços de trabalho, dos atuais modelos de gestão, da maneira pela qual interage 

com a sociedade e da visão que têm do conceito de segurança pública, visando 

transformá-la em instituição cidadã, proativa, culta e íntegra, capaz de atender aos 

mais elevados interesses da sociedade paulista. b 



A principal proposta do projeto é a conscientização do Governo, da sociedade 

e da própria Polícia Civil, de que: 

a pluralidade de estruturas não significa excelência no enfrentamento 

da criminalidade; 

o efetivo, principalmente o mal selecionado, não é sinônimo de boa 

prestação de serviço; 

é possível atingir, e superar, as metas hoje alcançadas, com o 

enxugamento da estrutura e sem a necessidade de mais contratações; 

haverá maior praticidade na coleta de dados estatísticos, diminuindo-se 

a possibilidade de erros na captação e transmissão; 

Aduz-se que com o projeto também surgirá: 

a possibilidade de se escolher melhor os novos integrantes, o que é 

fundamental para a oxigenação da Instituição; 

a ampliação do poder de fiscalização e controle, não só por parte de 

corregedores e superiores hierárquicos, como também entre pares; 

a possibilidade de namear melhores líderes, ante a conseqüente 

redução do número de titulares; 

a maior possibilidade de implementar programas inovadores em 

parcerias com várias entidades; 

a possibilidade de ampliar a frequência e cursos de especialização. 

AS autoridades policiais dos municípios de Piracicaba, Limeira, Rio Claro, 

Araras, Leme e Pirassununga, juntamente com o Poder Municipal respectivo, que 

auxilia nas instalações das delegacias, combustíveis das viaturas e funcionários em 

geral, estão estudando uma centralização dos distritos e demais unidades, visando 

redução de gastos e economia de mão de obra. Assim, os distritos policiais, 

unidades especializadas (DIG e DISE) e O plantão policial permanente seriam 

instalados num mesmo prédio, com Única recepção e apenas uma taefonista, 



resultando ainda, dentre outros beneflcios, na celeridade na distribuição dos papéis 

diversos e economia de combustivel e mão de obra. 

O mesmo deveria ser estudado pela co-irmã Polícia Militar, quando da 

constatação de bases comunitárias fechadas por falta de policiais militares e pelo 

mesmo motivo bases móveis estacionadas nos pátios das companhias e batalhões, 

sendo esta mais uma justificativa para uma eventual açáo civil pública a favor do 

direito fundamental e da eficiência. 

Na capital paulista eram cinquenta distritos policiais. Criaram-se mais 

cinquenta e três e inauguraram apenas quarenta e trêsg7. Ano de campanha 

eleitoral, porém, até hoje, há quase vinte anos de existência, as mesmas não foram 

sequer, devidamente aparelhadas, muito menos dotadas suficientemente de 

recursos humanos. 

Da mesma forma ocorre com a criação de delegacias especializadas, tais 

como as Delegacias de Defesa da Mulher, Delegacia de Atendimento ao Idoso, 

Delegacia Especializada na Infância e Juventude, Delegacia do Turista, Delegacia 

do Metropolitano, meramente eleitoreiras, mas sem qualquer recurso, com exceção 

da DDM, que bem ou mal continua em atividade. 

0 mesmo ocorreu no interior paulista, onde em campanhas municipais e com 

o apoio da máquina do Estado, criaram-se inúmeras unidades policiais, porém, sem 

o mínimo de recurso humano ou material, sendo aproveitado apenas os já 

existentes, que já eram insuficientes. No interior chega-se ao absurdo de delegacias 

funcionarem em imóveis residenciais alugados e pagos pela Prefeitura, motivo pelo 

qual a mudança de endereço é constante, mais parecendo unidades móveis. 

Em campanha eleitoreira recente, criou-se um espetáculo de delegacia, nos 

moldes de país de primeiro mundo. Nada mais do que o mínimo que um Estado 

deve propiciar para a população. Assim, foram algumas unidades reformadas e 

dotadas com equipamentos não sucateados, providas ainda com profissionais da 

97 Dez distritos até hoje não saíram do papel, embora tenham sido divulgados para a população, sendo esse o 
motivo pelo qual existe ate o 103O DP em São Paulo, mas jamais encontraremos os distritos de números 6 ~ 6 1 ,  
71, 76, 79, 82, 84, 86, 88 e 94. Isso, de Uma certa forma foi bom, Porque não existiria hoje, fu6cionários o 
suficiente para completar outras dez unidades. 



área de psicologia e assistência social. Pena que, como sempre, tais delegacias 

foram implantadas em pontos estratégicos da capital e algumas cidades de maior 

representatividade como Campinas e Sorocaba, sempre em áreas nobres, e 

passado o período de interesse, nunca mais houve qualquer reforma em outras 

unidades ou a possibilidade de acesso a psicólogo ou assistente social por cidadãos 

menos favorecidos. 

4.2.7 Improbidade administrativa X ação civil pública 

Demonstrada a inadequada ocupação dos cargos, o desvio de função 

praticado por milhares de policiais em prejuízo da segurança da coletividade, bem 

como critérios imorais utilizados atualmente para ascensão na carreira policial, 

somos obrigados a levantar a possibilidade de improbidade administrativa por parte 

do agente público ou político que, conhecedor de tais circunstâncias, se omitir para 

com a situação, possibilitando, assim, eventual intervenção judicial provocada por 

meio de ação civil pública pelo Órgão do Ministério Público do Estado. 

A improbidade administrativa está prevista e regulamentada na Lei 8.429/92, 

que em seu artigo 4O preceitua: "os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia 

são obrigados a velar pela estrita observancia dos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos". 

O artigo 11 da mesma lei prevê como atos de improbidade administrativa, 

aqueles que atentam contra os princípios da administração pública, por ação ou 

omissão, dentre os quais, os que violem os deveres de lealdade a qualquer 

Instituição. Em seu inciso II descreve 0 ato de retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício. 

Considerando o principio da moralidade previsto no texto constitucional (artigo 

37 da CF), fica evidente a preocupa~ão Com os atos praticados por agentes 

públicos, visando sempre, o interesse público como o bem maior da Administração 

Pública. 



Para Luiz Alberto Ferracini, compreende ato de improbidade a má qualidade, 

imoralidade, malícia, má fama, incorreção, má conduta, má índole e mau caráterg8. 

Marcelo Figueiredo refere-se aos atos de improbidade, àqueles atentatórios à 

moralidade administrativa, pois a atuação do servidor que for contraria à probidade, 

estará desrespeitando a moralidade administrativag9. 

O Código de Defesa do Consumidor conceitua interesses difusos, como 

aqueles "transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato"'00. 

Lúcia Valle Figueiredo assim define: "direito difuso é o de cada um e o de 

todos. A característica do direito difuso é abrigar o interesse de todos, pelo menos 

da coletividade como um todo"'0'. 

Assim, reafirmamos o já exposto anteriormente, onde eventual ineficiência 

constatada na segurança pública pode ser "sanada" por meio de ação civil pública. 

Marino Pazzaglini Filho, Márcio Fernando Elias Rosa e Waldo Fazzio Júnior 

lecionam que: 

" ~ ç ã o  civil 6 a que tem por objeto uma lide civil. É ação não penal. Pública 
por seu conteúdo, 'porque objetiva proteger interesses difusos ou coletivos. 
Se toda a açao civil, mediatamente, persegue a consecução do interesse 
público, na órbita processual civil, seu objeto imediato 6, em geral, a 
deduçao de uma pretensCl0 menor, isto 6, particular. Quando, no entanto, a 
própria pretensao geradora da lide deflui de interesses difusos ou coletivos, 
estamos em face a ação civil pública. Ação civil publica, no caso da 
improbidade administrativa, 6 a ação civil de interesse público imediato, ou 
seja, a utilização do processo civil como um instrumento ara a proteçao de 8 um bem, cuja preservaçao interessa à toda coletividade"' '. 

Acrescenta Fábio Medina O S Ó ~ ~ O ' ~ ~  que o constituinte de 1988 quebrou o 

sistema anterior, no qual as ações civis públicas eram conferidas ao Ministério 

'* FERRACINI, L ~ i z  Alberto. Improbidade Administrativa. São Paulo: Agá Juris, 1999, p. 24. 
99 FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade Administrativa - Comentários à Lei 8429192 e Legislação Complementar. 

São Paulo: Malheiros, 2000, p.23. 
100 Artigo 81 5 único I da Lei 8078190 - CDC. 
lol FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 403. 
'O2  FILHO, Marino Pazzaglini. ROSA, Márcio Fernando Elias. JÚNIOR, Waldo Fazzio. Aspectos Jurídicos da Defesa 
do Patrimanio público. 3 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 1998, pp. 193-194. 
'O3 OSÓRIO, Fábio Medina. observações sobre a Lei 8429192.2. Ed. ampl. e atuai. porto Alegre: síntese, 1998, 

p. 233. 



Público caso a caso, por leis expressas, ampliando tal titularidade, destinando a 

ação civil pública, agora, a proteção do patrimônio público e social, e de outros 
interesses coletivos e difusos, consagrando-se norma de extensa0 na própria Lei 

7.347185. 

Concluindo, salientamos que a ação civil pública poderá ser proposta quando 

de um ato de improbidade administiativa, pois o principio da moralidade prega a 

observância de regras éticas na atividade administrativa, como a da boa 

administração. 

Um exemplo de ação civil pública contra o desvio de função ocorreu no Fórum 

Gumersindo Bessa, comarca de AracajuISE, reivindicando o fim do "desvio de 

função" na Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, envolvendo 

guardas municipais e funcionários de setores distintos nomeados agentes de 

trânsito. 

O presidente do Sindicato dos Guardas Municipais, Ney Lúcio ressaltou que 

caso a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito continue mantendo pessoas de 

outros órgãos como agentes de trânsito, a população será prejudicada, pois a 

sociedade está confusa, não sendo possivel distinguir quem é guarda e quem na0 é. 

O advogado Thiago Oliveira esclareceu que a ação civil pública tem por 

finalidade, afastar de imediato todas as pessoas que estão atuando como agente de 

transito, em desvio de funçao 'O4. 

4.3 A omissão do Estado quanto à estrutura física, os recursos materiais 

e outros fatores relevantes nas unidades policiais 

~ ã o  há dúvida acerca da complexidade para administrar todos os setores da 

atividade estatal, a distribuição das verbas arrecadadas e o pessoal necessário para 

o pleno funcionamento da "máquina pública". 

104 Fonte: <http~~~ww~.infonet.com.br/cidade/~er.as~=955O7titulo=cidade. Acesso em 17 maio 2010. 



Não é diferente quando se trata da Segurança Pública e da Polícia Civil, 

motivo pelo qual há tempos estabeleceu-se a descentralização administrativa na 

Secretaria da Segurança Pública, seguindo-se as Pollcias e outros Órgãos, e 

culminando na distribuição de inúmeros setores, tanto burocráticos como 

operacionais, conforme já exposto (Polícia Civil). 

c público e notbrio que os discursos pol[ticos muito pouco contribuem para a 

melhoria no serviço policial, ao contrário, percebemos enorme decadência na 

Secretaria da Segurança, com o abandono dos imóveis e falta de investimento em 

materiais e mão de obra1'=. 

Em entrevista dada ao Jornal da Associação dos Funcionários da Polícia Civil 

do Estado de São Paulo, em maio de 2009, o próprio Delegado Geral de Policia, Dr 

Domingos Paulo Neto, declarou a precariedade quanto ao numero de policiais por 

delegacia, onde citou que na década de 80 existiam cerca de 850 unidades policiais 

em todo o estado, sendo que na década de 90 esse número subiu para 1350, uma 

elevação de 65%, enquanto o número de policiais diminuiu cerca de 9% no mesmo 

período.lo6 

Como já mencionado anteriormente, a segurança pública permaneceu por 

anos no esquecimento, sendo lembrada tão somente quando de casos polêmicos, 

mas sempre manipulada politicamente. A polícia deixou de ser um instrumento para 

combater o crime e passou a ser uma ferramenta utilizada para a capitação de 

votos, quando assim pertinente. 

lo5 Oportuna, a opinião de Bismael Batista de Moraes: Se o que deve ser buscado é um sistema integrado de 
segurança pública (portanto, estatal) que tenha Por finalidade precípua a garantia da tranquilidade coletiva, 6 
imprescindível que o interesse da sociedade se sobreponha a eventuais interesses corporativos, políticos e 
econômicos. Mesmo porque não haverá sucesso na melhoria da segurança pública, se não houver a 
conjugação da família, da escola e da empresa com as instituições públicas, criando e mantendo, 
nacionalmente, uma cultura de prevenção social. Já está provado que, no quesito despesas, o mais temido 
pelos governantes, estudiosos sérios brasileiros projetam que um real gasto com a prevenção bem feita evita o 
dispêndio de oito reais com a repressão - veiculas, armas, munições, combate, seguros, investigações, 
hospitais, previdência, justiça, condenações, presidios, etc. (MORAES, Bismael B. Federalismo e Seguranqa 
Pública no Brasil.São Paulo, 2009, P. 01. Disponível em <htt~://adpesp.com.br/home.php#> Acesso em 27 de . 
julho de 2009. 
1°6 jornal da ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ç ã o  dos ~uncionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mai/jun/juIog, p 07. 



4.3.1 O abandono dos imóveis 

Muitos dos imóveis públicos destinados a delegacias de polícia encontram-se 

em situação de abandono, em todo Estado, principalmente na cidade de São Paulo. 

Há anos não são destinadas verbas públicas para a manutenção dos prédios'07, 

tanto a parte física como aos equipamentos necessários para o seu mínimo 

funcionamento. 

Na Capital paulista todos os prédios destinados a distritos policiais, no total de 

noventa e três, são propriedades do Governo Estadual, construídos especificamente 

para essa finalidade, enquanto na macro São Paulo e no interior do Estado grande 

parte dos prédios destinados a delegacias são cedidos ou alugados pela Prefeitura 

local, tratando-se de casas, barracões ou outras dependências que muitas vezes 

não são compatíveis para a atividade ali exercida. 

Centenas de unidades foram visitadas nos últimos vinte anos, verificando-se 

que a maioria dos prédios não construidos para tal finalidade, é desprovida de 

equipamentos básicos de segurança, como extintores de incêndio, por exemplo. NOS 

imóveis da Capital paulista existem extintores e hidrantes, porém, em. visita a 

dezenas de distritos demonstrou que quase todos esta0 vencidos e os hidrantes 

nunca tiveram qualquer tipo de manutenção, encontrando-se emperrados, com as 

bombas enguiçadas por oxidação OU inutilização devido a algum problema não 

reparado. Nenhum funcionário foi informado sobre a localização de tais 

equipamentos ou sobre a forma de seu funcionamento. 

Em campanhas eleitorais são exibidas delegacias de polícia totalmente 

equipadas, com fachadas embelezadas e Saguão de espera confortável. Algumas 

dessas unidades foram designadas pela Administração como Delegacias de Policia 

~ ~ r t i ~ i ~ ~ t i ~ ~ ~ , ' ~ ~  lotadas com assistentes sociais e psicólogos, muito próximo de um 

107~efere-se principalmente aos distritos policiais da Capital, vez que algumas unidades do interior e 
administrativas, como departamentos e Seccionais, receberam reformas patrocinadas com verba pública. 
108 A Resolução Conjunta n W 1  de 21/03/2002 da k r e t a r i a  de Governo e Gestão Estratégica e da Secretaria da 

Segurança pública estabeleceu que fossem concebidas e implantadas as Delegacias de Policia Participativas no 
Estado - um programa que visa oferecer 2 comunidade atendimento gratuito e de boa qualidade, ou seja, de 
forma padronizada, rápida, transparente e eficiente, sem discriminações ou privilégios, nas areas social, 
jurídica e psicológica, além da policial, durante vinte e quatro horas. 



padrão necessário. Um número insignificante de unidades na Capital e no resto do 

Estado, mantém tais características. 

Uma cultura muito antiga na polícia é o chamado "bater caneca" ou "canecar", 

que significa "passar a caneca" na localidade, em pedido de ajuda. Assim 

sobrevivem os prédios públicos há anos, com a ajuda da comunidade e 

comerciantes da circunscrição. 

Podemos observar que as delegacias localizadas em áreas nobres da Capital 

são mais bonitas e bem instaladas, graças a doações de comerciantes de alto poder 

aquisitivo da localidade, sendo certo que, da mesma forma, não são destinadas 

verbas públicas para a conservação e manutenção de tais prédios. 

A periferia, ocupada por uma comunidade mais humilde e comerciantes com 

menos condições para fazer doações, apresenta delegacias precárias, por melhor 

que seja a intenção da autoridade policial responsável pela administração da 

unidade. O mesmo se pode dizer dos prédios policiais do interior do Estado, 0s 

quais são alugados ou cedidos pela prefeitura local. 

Quanto a Polícia Militar, embora possua verba própria, possui batalhões e 

companhias funcionando em prédios improvisados ou inadequadoslog. 

As pinturas dos imóveis são realizadas, às vezes, apenas na proximidade das 

correições ordinárias realizadas pela delegacia seccional, unidade imediatamente 

superior, sempre na base da "caneca": "alguns" fornecem os materiais e "outros" o 

pagamento da mão de obra. Em regra, as instalações internas ficam a cargo dos 

próprios funcionários, ficando cada um responsável por preservar ou reparar a sua 

sala, o espaço que utiliza. 

 to positivo do Poder Público foi a contrataçáo de empresa terceirizada para 

a limpeza dos distritos policiais da Capital. A empresa contratada é responsável por 

manter diariamente, independente de folgas, férias Ou outro tipo de afastamento, 

dois funcionários para a limpeza do prédio e é a responsável pelo fornecimento dos 

109 4a Cia do 220 BPM/M - AV Yervant Kissajikian 2215 Vila Joaniza, São Paulo/SP, 23 ~ i a  do 36 BPM-M - A,, 

Paulo Aires 539 Taboão da ~erra/SP e 37° BFW-M do CPA/M-10 - Estrada de Itapecerica 5&0-S, Capão 

Redondo, São ~aulo/SP. 



materiais duráveis e de consumo, como vassouras, rodos, escadas, mangueiras, 

detergentes, desinfetantes, etc. Com isso, resolveu-se o problema da falta de 

produtos de limpeza e da cargncia de funcionários da Policia da Civil, de natureza 

não policial. 

Há, sim, a necessidade de rever esse tipo de contrato, mas ampliando sua 

atuação, com maior número de funcionários e maior fornecimento de produtos e 

equipamentos, o que sem dúvida alguma, solucionaria grande parte dos problemas 

frequentes, tais como a limpeza dos pátios e estacionamentos, o serviço de 

jardinagem, limpeza de caixas d'água, reparos em válvulas de descarga, troca de 

Iampadas e reatores, limpeza das calhas do telhado, eventual desentupimento na 

rede de esgoto, dedetização regular, remoção de lixos  OU entulhos de considerável 

proporção, consertos de fechaduras, eventual manutenção do telhado, trocas e 

vidros e espelhos eventualmente quebrados, fornecimento e manutenção de papéis 

higiênicos, sabonetes, toalhas e água potável, abastecimento de gás GLP, produtos 

para café, copos descartáveis, dentre outros serviços e produtos indispensáveis 

para o bom desempenho das funções oferecidas no local e o mínimo de comodidade 

para o usuário, o qual na maior parte das vezes está ali presente, com problema 

pessoal ou familiar, já apresentando certo desconforto emocional. 

constrangedor ao funcionáriu público, no caso o policial, quando nho possui 

condiçaeç de servir água ao cidadão, OU de poder indicar um banheiro com papel 

higiênico ou sabão para sua higienização, ainda mais quando se trata de pessoa do 

sexo feminino, na utilizaçao de um banheiro desprovido dos produtos básicos. 

igualmente constrangedor ao funcionário quando se dirige ao banheiro, não 

sem antes retirar do seu próprio armário a toalha, o sabonete e o papel higiênico, 

seguindo rumo ao sanitário, na observação de populares. 

Da mesma forma, em relaçao à água, cada um mantem em seu armário, 

garrafa de água adquirida por meios e recursos próprios, o que ocorre porque as 

unidades não dispõem de filtros de água. Algumas delegacias possuem bebedouro, 

porkm, não utilizáveis por causa dos encanamentos antigos, de ferro. 



Quanto aos portadores de deficiência, também não houve a adaptação 

necessária na maioria dos distritos policiais, tanto na construção de banheiros 

apropriados como nos acessos às dependências dos imóveis, sendo muitas vezes 

necessário a inquirição de tais pessoas no pátio da unidade ou nas dependências do 

plantão, quando acessível. 

No dia 24 de maio de 2009 foi publicada uma matéria no jornal Agora Sao 

Paulo, com o título "Qualidade do atendimento em delegacias". Na ocasião foram 

avaliadas a estrutura física e a qualidade de atendimento de quinze unidades, onde 

apenas uma delas foi aprovada1l0. 

llOo VIGILANTE AGORA FOI A 15 DELEGACIAS DA CAPITAL PARA AVALIAR ESTRUTURA FISICA E QUALIDADE DE 
ATENDIMENTO; APENAS UMA DELAS FOI APROVADA. 
Depois de passarem por situações traumáticas ou constrangedoras, vítimas de crimes ainda têm de encarar um 
procedimento que, em muitos casos, pode ser mais penoso do que se imagina: registrar um boletim de 
ocorrência. Devido a estrutura insuficiente ... 
... 0 Vigilante Agora verificou a estrutura física e a qualidade de atendimento de 15 dos 93 DPs da cidade de 
são Paulo, sendo três na região central e mais três em cada uma das zonas da cidade (norte, sul, leste e oeste). 
Apenas uma delegacia foi aprovada em ambos os quesitos avaliados: o 300 DP (Tatuapé). 
A maioria das delegacias visitadas possui problemas estruturais básicos. Por exemplo: em dois terços dos locais 
verificados, os banheiros de uso público não tinham papel higiênico, sabonete nem papel-toalha. Em alguns 
casos, como nos DPs de Vila Brasilândia (4S0), São Mateus (490) e Cidade Tiradentes (540), os vasos sanitários 
não possuem assento nem tampa. Na unidade do Capão Redondo (47Q), o bebedouro público estava cheio de 
fungos e de poeira. 
Por outro lado, existem DPs com estrutura exemplar, como 0 do Carandiru (90), em que a sala de espera 
lembra a de um consultório médico, com sanitários impecáveis e ambiente aconchegante, equipado com 
televisor moderno e bebedouro limpo. O DP da Lapa (70) é bastante parecido e possui até máquinas de venda 

de bebidas, doces e salgados. 
330 DP (pirituba): só há um banheiro Para USO público, e sem papel higiênico, sabonete nem papel toalha. A 
sala de espera não possui bebedouro. 
780 Dp (Jardins): o ambiente é limpo e organizado, com três banheiros (um deles, especifico para deficientes), 
mas não havia papel higiênico, sabão nem papel-toalha. A sala de espera possui assentos confortáveis... 
470 ~p (Capão Redondo): só há um banheiro Para uso público, e a porta não possui trava. ~ ã o  havia papel 
higiênico, sabonete nem papel toalha. O bebedouro estava cheio de fungos e poeira. 
110 DP (Santo Amaro): nos dois banheiros (masculino e feminino), não havia papel higiênico, sabonete nem 
papel toalha. 
350 DP (~abaquara): a sala de espera 6 limpa e agradável, mas nos dois banheiros (masculino e feminino) não 
havia papel higiênico, sabonete nem papel toalha. Não h6 bebedouro no local ... 
49 ~p (são Mateus): nos dois banheiros (masculino e feminino), os vasos sanitários não possuem assento nem 
tampa. Também não há papel higiênico, sabonete nem papel-toalha. Atendimento: uma mulher ficou cinco 
horas no local sem ser atendida ... havia policiais carregando móveis em um caminhão de mudanças. 
540 ~p (Cidade ~iradentes): nos dois banheiros (feminino e masculino), os vasos sanitários não possuem 
assento nem tampa. Também não há papel higiênico, sabonete OU papel-toalha. 
30 ~p (Campos   li se os): nos dois banheiros (masculino e feminino), que estavam sujos, não havia papel 
higiênico, sabonete nem papel-toalha. A Sala de espera não possui bebedouro. 
120 ~p (Pari): não havia sabonete nos Sanitários e a Sala de espera não possui bebedouro. 
80 ~p (Brás): 56 há um banheiro para 0 uso público, e nele não há papel higiênico, sabonete nem iapel toalha. 
A sala de espera não possui bebedouro. 



4.3.2 O abandono dos bens móveis 

O abandono alcança também os bens móveis, equipamentos e materiais de 

consumo. Não podemos afirmar, infelizmente, que a Polícia Civil do Estado de São 

Paulo disponibilize em quantidade suficiente, mesas, cadeiras, aparelhos de 

telefone, equipamentos de informática, cortinas (as vezes indispensável), 

grampeadores, furadores de papel, canetas. fitas e cartuchos de impressoras e até 

mesmo papel. 

Basta visitar qualquer unidade policial, seja de natureza territorial ou 

departamento especializado, para certificar-se que a maioria dos móveis e 

equipamentos não 6 patrimônio do Estado. Muitos são objeto de doação, mas a 

maior parte dos bens é de propriedade particular do funcionário, que os acaba 

adquirindo, com meios e recursos próprios, tendo-se em vista a impossibilidade de 

exercer a função sem eles'". 

Os policiais operacionais também sofrem com a falta de recursos. O Estado 

têm fornecido nos Últimos anos, algumas armas de fogo e munições, porém, cabe a 

cada policial a aquisição de coldres, lanternas, pilhas, algemas, luvas, vestimentas 

com identificação da policia (exigidas em algumas ocasiões), dentre outros 

equipamentos e acessórios de uso obrigatório. 

Recentemente foi determinado 0 uso obrigatório do distintivo de forma 

ostensiva, porém, em momento algum foi cedido o porta distintivo para qualquer 

funcionário, os quais foram "obrigados" a providenciá-los com meios e recursos 

próprios, em atendimento à determinação superior, sob pena de responsabilidade 

administrativa. 

450 ~p (BrasiIândia): nos dois banheiros (feminino e t?IaSculino), 0s vasos sanitários não possuem assento nem 
tampa. Havia um bebedouro que não estava funcionando ... 
130 ~p (Casa Verde): apesar de a sala de espera ser aconchegante, nos dois banheiros não havia papel 

higi@nico, sabonete nem papel-toalha. No banheiro masculino, a lâmpada estava queimada, 
geral, cada policial possui seu próprio furador de papel, grampeador, computador, máquina de escrever, 

geladeira, mesa e cadelra, poltronas ou cadeiras Para as Partes, aparelho de telefone, ventilador, canetas e 
outras "perfumarias" de escritório. 
Interessante é a mudança de unidade policial de um funcionário ou equipe, onde observa-se a mudança 
realizada muitas vezes com caminhões, deixando a delegacia anterior com salas totalmente vazias, que por sua 

vez deve ser equipada com pertences pessoais dos funciont4rios designados para assumir aquela fuiição. 



Importante consignar que a Polícia Militar fornece a seus policiais, além das 

armas de fogo e munições, os coletes balisticos e fardamento completo, digno de 

elogio e de exemplo para a Policia Civil. 

A aquisição, uso e manutenção das viaturas policiais, serão tratados em 

capítulo específico, face a complexidade do assunto. 

4.3.3 A carência de outros bens e serviços 

A Policia Civil paulista sofre ainda de carência de outros bens e serviços, 

indispensáveis para o regular desempenho de suas atividades, tais como pátios, 

guinchos, depósitos, caminhbes, m8o de obra braçal e local apropriado para 

incineração de drogas. 

Quando da apreensáo de V ~ ~ C U ~ O S  automotores, o Poder Público na0 tem 

condições de proceder ao recolhimento ou guarda apropriada, tendo em vista a falta 

de pátios. 

Notamos que a Polícia Militar, principal responsável pela fiscalização 

administrativa dos automóveis, não possui pátio suficiente para a demanda de 

apreensões, motivo pelo qual, na maioria dos casos de apreensão de veiculo, é 

recolhido tão somente o documento de porte obrigatório do auto - CRLV, lavrando- 

se o auto de infração - multa. 0 objetivo errÔne0 de tal atitude seria impedir a 

circulação do veiculo até a regulariza~a0 da documentação junto ao brgão de 

transito respectivo, o que não ocorre, vez que no caso de uma segunda fiscalização, 

encontrando-se o documento já apreendido, apenas é lavrado nova autuação de 

infração de trânsito, devido a falta de espaço físico nos pátios existentes. 

A polícia Civil sofre ainda mais com essa situação, vez que não possui pátio 

próprio para o encaminhamento de veículo apreendido, motivo pelo qual a 

autoridade policial titular de cada unidade fica 'forçada" a realizar convênio com 



pátios particulares, fonte de desrespeito aos direitos dos cidadãos, e de prestação 

inadequada de  serviço^"^. 

Com base nos princípios da moralidade e da eficiência, uma proposta de 

solução é pela terceirização dos serviços de zeladoria, guincho, transportes de 

carga, pátio, depósito e m8o de obra. Os motivos que nos levam a defender a 

Proprietários de veículos furtados, roubados, acidentados, apreendidos por irregularidade administrativa ou 
envolvidos em crimes, são tratados da mesma forma, sendo obrigados a arcarem com pagamentos irreais, após 
a liberação do veículo pela autoridade policial, sob pena de não reaver o bem móvel ou de observar a dívida 
aumentar a cada dia, além de ver o automóvel se degradando no tempo, não resolvendo na maioria das vezes 
recorrer ao Poder Judiciário, tendo-se em vista que o serviço é autorizado pelo Estado e seus valores 
anunciados no Diário Oficial. 
A cada veículo apreendido, seja qual a razão (acidentado, recuperado de furto, roubo, estelionato ou 
apropriação indébita, motivo administrativo ou instrumento de crime como tráfico de entorpecente, 
embriaguez ao volante, dentre outros) torna-se para o policial, a cada dia, um tormento, tendo-se em vista que 
as polícias não dispõem de guinchos para a movimentação necessária. 
Quando possível, o veículo é conduzido por um policial até a unidade competente, o que certamente não é o 

correto, vez que ele assume o risco de acidente, de danos materiais e multas de trânsito. 
Observa-se também o reboque com cordas, muitas vezes na própria viatura poiicial, o que é expressamente 
proibido pelo Código de Trânsito ~ r a s i l e i r o ~ ~ ~ ,  além do potencial risco de acidente envolvendo outros 
condutores e de danificar ambos veículos (oficial e apreendidolrecolhido). 
NOS casos em que ocorrem apreensões de cargas, grande quantidade de drogas, maquinários, veiculas 
desmanchados e outros objetos e produtos de grande P ~ O P O ~ Ç ~ O ,  muito comum no cotidiano policial, as 
polícias não dispõem de veículos e mão de obra para sua remoção, nem tampouco de local apropriado para sua 
guarda e conservação, sendo certo que o depósito do Poder Judiciário da Capital somente recebe objetos de 
pequeno porte, quando não perecíveis ou perigosos. 
A cada destes casos, inicia-se nova maratona na tentativa da resolução dos problemas, sendo certo que muitas 
das vezes o carreta é pago por recurso particular do policial responsável pela apreensão. Como simples 
exemplo, podemos citar as quase cem mil máquinas caça-níqueis apreendidas pela polícia nos últimos anos, as 

quais foram aos distritos policiais nos mais diversos meios de transportes, como viaturas policiais, 
veículos particulares, caminhões e picapes de particulares colaboradores, ônibus e até mesmo com pagamento 
a "carroceiros". 
O mesmo exemplo pode ser citado quanto à guarda de tais máquinas apreendidas, um enorme problema e de 
difícil solução, hoje 2 Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário. 
Basta acompanhar algumas matérias veiculadas na imprensa escrita, falada e televisionada para se ter noção 
da enorme quantidade de drogas que se apreende diariamente por nossas polícias, entorpecentes que 
permanecem, após o exame pericial de constatação, depositados na própria delegacia de polícia. AS 

autorizações judiciais para as incinerações dos entorpecentes sã0 concedidas com o menor prazo possível, 
porém, sofrem 0s policiais responsáveis, para a correta destruição de tais produtos, uma vez que não existe um 
local específico ou conveniado. Em mais um caso se vê o policial, obrigado a "se virar" e conseguir um 
colaborador para a incineração das substâncias entorpecentes, colaborador este com características especiais, 
ou seja, empresa dotada de fornolcaldeira compatíveis e disponíveis. Diante da dificuldade no agendamento 
com tais empresas, tratando-se de um serviço totalmente gratuito, as drogas apreendidas (cuja autorização 

judicial já foram acabam sendo acumuladas, aumentando a dificuldade de guarda, controle e 
segurança. Em época ainda recente, a incineração se dava em fogueiras feitas em tambores ou terrenos, na 

própria o que não mais é permitido, face a preservação da saúde pública e da consci~nc~a/~egis~ação 
ambiental. 



terceirizaçáo de tais serviços, é que para a organização de setores respons6veis em 

executar tais tarefas, acabaria consumindo policiais civis e militares113. 

Todo o exposto no presente capitulo corrobora com a estratkgia utilizada 

durante a greve da Polícia Civil paulista ocorrida no ano de 2008, nacionalmente 

divulgada e discutida, quando foram traçadas pelas entidades representativas das 

carreiras policiais algumas diretrizes para o desempenho das funções policiais, 

denominadas de "Operação ~ad rão " l l ~ .  

Em reunião realizada no dia 08/09/08 na sede da ADPESP - Associação dos 

Delegados de Policia do Estado de São Paulo, com a presença de todas as 

representações dos policiais civis decidiu-se por manter o estado de greve, com 

"operação padrão" até o final do julgamento do Tribunal do Trabalho. Tal decisão 

aconteceu depois de os representantes analisarem o Termo de Audiência, publicado 

pelo TRT. Entenderam na ocasião que o melhor caminho para cumprir a Lei e 

manter a mobilização da categoria era a "Operação Padrão". Anunciaram que as 

diretrizes não eram fixas e deviam-se adequá-las às suas necessidades regionaisff5. 

Foram criadas recentemente, nas Delegacias Seccionais de Polícia, as UGEs - Unidades Gestoras Executoras, 
as quais consumiram certa quantidade de mão de obra policial (delegados de polícia, escrivães de polícia e 
investigadores de polícia), para o desempenho de função totalmente administrativa. Somos obrigados a 
concordar que houve melhora na distribuição .de materiais, pois no último ano, os distritos policiais foram 
abrilhantados com o recebimento de algumas Canetas, borrachas e marcadores de texto, o que não 
observávamos há duas décadas, embora continue a Polícia Civil sofrendo com a falta de papel, formulários, 
fitas e cartuchos de impressoras, equipamentos de informática, móveis, materiais de higiene, água potável, 

dentre outros. 
Disponível em <~~~://www.adpesp.com.br/home.php#~Acesso em: 09/09/08. 
OPERAÇÃO PADRÃO - ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES PRELIMINARES: 

1 - 'rodos e quaisquer equipamentos pessoais, que não sejam propriedade ou patrim6nio do Estado, tais como 
computadores, impressoras, monitores e Seus periféricos, rrlóveis e utensílios se houverem, deverão ser de 
imediato retirados dos departamentos e das delegacias de polícia, eis que é obrigação do Estado fornecê-los 
para a execução dos serviços públicos. 
2 - T O ~ O  o pessoal estranho aos quadros policiais (frentes de serviço, cedidos por prefeituras ou quaisquer 
outros órgãos ou instituições), deverá ser afastado e devolvido aos cedentes, pois 6 inadmissível a presença 
dos mesmos tarefas e serviços de caráter policial ou administrativo no interior de órgãos públicos. 
É obrigação do Estado fornecer pessoal para que 0s Serviços tenham bom andamento. 
3 - os Delegados de Polícia deverão dar cabal e integral cumprimento ao disposto no art. 60. do Código de 
Processo penal, significando isso que deverão comparecer a todos 0s locais de crime, realizar diligências 
preliminares visando estabelecer a autoria dos delitos e, sempre que estes deixarem vestígios, requisitar 
perícia técnica. só após tais providências o respectivo boletim de ocorrência poderá ser registrado (entre as 
providências a serem tomadas, não esquecer que as perícias técnicas deverão ser acompanhadas pela 
autoridade policial, a quem cabe requisitar, no próprio local dos fatos, quais OS indícios a serem perpetuados 

no posterior laudo decorrente). 
4 - os senhores escrivães de polícia, além de observar o disposto no tópico "I", acima, deverão Se recusar a 
praticar qualquer ato de polícia judiciária sem a Presença dos respectivos delegados de polícia (inclusive 



4.3.4 Uma possível intervenção judicial 

O direito à segurança não foi inserido na Constituição Federal de 1988 por 

acaso. A Declaraçao Universal dos Direitos Humanos jA previa, no artigo III, o direito 

à segurança: "todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal1'. 

Conclui-se, assim, que o Poder Judiciário, pode, embasado nos princlpios 

existentes na Constituição Federal e na intolerância a indevida omissão 

administrativa, determinar que o Estado venha a suprir a carência, no caso em tela, 

quanto à elaboração de boletins de ocorrência, cujo teor deverá ser ditado pela autoridade responsável), 
devendo abrir vistas para decisão e despacho em todos os inquéritos policiais. 
5 - Deverão ser instaurados inquéritos policiais em todas as ocorrências de origem desconhecida (vide item "3" 
supra), independentemente de sua natureza e observado o item seguinte. 
6 - NOS casos em que o crime seja daqueles entendidos como de menor potencial ofensivo (Lei g.ogg), será 
tomada a termo a representação da vítima (se esta assim o desejar) e elaborar-se-á o respectivo termo 
circunstanciado, independente de estar o autor presente e desde que este esteja devidamente identificado 
(caso contrário instaurar-se-á inquérito policial). 
7 - Em hipótese alguma será realizada escolta de Presos Por policias civis, pois existe decisão judicial nesse teor. 
A obrigação de fazê-lo não cabe a nós, devendo o problema ser solucionado pelo SAP. 
8 - Nos casos de transferências decorrentes de prisões em flagrante, os policiais civis deverão exigir a presença 
de dois policiais para cada preso, não aceitando 0s riscos decorrentes da inobservância dessa norma de 
segurança. 
9 - ~ ã o  se fará, em nenhuma hipótese, depósito de máquinas ou equipamentos destinados ao jogo ilícito, 
devendo os delegados de polícia realizar a apreensão de tais objetos. A existência, ou não, de locais para serem 
0s mesmos guardados não é de nossa responsabilidade, devendo o Estado indicar para onde serão destinados 
(isso no caso de não serem depositados junto aos Fóruns). 
10 -Tendo em vista poiêmica anteriormente existente, inclusive Com ampla divulgação pela imprensa, todas as 
viaturas policiais com problemas mecanicos deverao ser encaminhadas para as oficinas indicadas pela 
administração. A falta delas para execução de serviços, bem como os reparos eventualmente necessários, 4 
problema a ser sanado por essa mesma administração, que é pródiga em afirmar tê-las adquirido às centenas. 
Aquelas eventualmente inservíveis deverão ser, de imediato, baixadas junto ao departamento responsável, 

independentemente de reposição. 
11 - Nenhuma espécie de material deverá Ser adquirido Por policiais, devendo ser objeto de requisi~ão junto 
aos órgãos competentes. A paralisação de Serviços Por falta de material também é de responsabilidade da 
administração, devendo essa falta ser imediatamente comunicada, pois em não o sendo feito o responsável 

poderá responder pela falha. 
12 - os senhores investigadores de polícia Se recusarão a atuar sem prévia ordem de serviço firmada pela 
autoridade policial, a não ser nos Casos em que, Por determinação legal, Sua presença seja exigida. 
13 - casos de investigações em andamento que venham a exigir despesas por parte da investigação, deverá 
ser solicitado, antecipadamente, numerário Para a elas fazer frente (combustível, estadia, alimentação e 
outras), eis que existe verba para tanto, denominada verba para operações policiais reservadas - OPR (jamais 

vista pela maioria dos policiais). 
14 - Nos casos de diligências a serem realizadas em municípios distintos daqueles em que os policiais nela 

envolvidos estejam lotados, além da verba prevista no item acima (131, deverão ser requisitadas, 
antecipadamente as diárias respectivas ou a elaboração dos documentos Para que a mesmas sejam ao depois 

ressarcidas. 
15 - ~ã~ serão registrad~s boletins de ~corrsncia com natureza "Não Criminal", a não ser nas hipóteses de 
perda de cédula de identidade, CRLV e PassaPortes~ pois a polícia tem com0 finalidade registrar, investigar e 

esclarecer crimes. 
Essas diretrjzes não excluem outras que venham a Ser posteriormente odotadas. 



nos recursos materiais das unidades policiais, já que possui condições financeira 

para tanto. 

Essa omissão administrativa pode ser controlada e judicializada por meio de 

ação civil pública, onde o órgão do Ministério Público deve ser intolerante às 

omissões dos administradores. 

A comunidade de cada circunscrição sofre com a omissão do Estado. As 

instalações das delegacias não apresentam condições físicas seguras e salubres, 

culminando em prestação de serviço de policia judiciária com deficiência. 

Conforme artigo 129 da Constituição, cumpre ao Ministério Publico o 

inafastável dever de exigir dos poderes públicos e serviços de relevância pública, o 

cumprimento das suas obrigações, que constituem um direito dos cidadaos. 

A segurança pública é um direito difuso, inerente a toda coletividade, pois, 

transindividual e indivisível, conforme as características insertas no artigo 82 § único 

I da Lei 8.078190 (Código de Defesa do Consumidor), cujo exercicio depende de 

ação da polícia, que está a mercê dos recursos oferecidos pelo Estado patrão. 

A omissão do Poder Público quanto à estrutura física, recursos materiais e 

outros fatores de relevância, fere, atem dos princípios da moralidade e eficiência, o 

princípio da economicidade, conforme leciona Jussara Maria Moreno ~ac in tho l l~ :  

" O princípio da economicidade tem como objetivo complementar, 
restabelecer o ideal de eficiência da Administração, que se consubstancia 
em empreender os maiores esforços para que, com o mínimo de recursos 
empregados, se obtenha o fim pré-estabelecido. 

Evidencie-se, ainda, que, apesar da economicidade e da legitimidade serem 
considerados principias, a eles não são conferidos aquela irnaterialidade tão 
comum aos princípios gerais, cuja abstração de conteúdo e abrangência 
ampla apenas retarda sua efetivação. Sua virtude maior está em sua 
capacidade de concreção, justamente porque baseadas em concepçdes 
realísticas como interesse público, eficiencia, relação custo beneficio, etc. 

Sobre a eficiência já existe e está em vigor o artigo 22 da Lei Federal 
8,078190, segundo o qual "Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, 
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. § único: nos casos de 

116 JA~~NTHO,  Jussara Maria Moreno. A Paflici~a~So Popular e o ProcesSo Or(arnentAri0. ~io'de Janeiro: 

Editora de Direito, 2000, p. 104-105. 



descumprimento, total ou parcial, das obrigaçbes referidas neste artigo, 
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 
causados, na forma prevista neste C6digon. 

Pertinente, também, o que assinala Dalmo de Abreu ~allari'": 

"Um aspecto importante, que não pode ser esquecido, 6 que esses serviços 
são pagos por todo o povo. Em alguns casos, se exige o pagamento de 
uma taxa para que uma pessoa obtenha a prestação direta do serviço. Mas 
no conjunto, considerando-se que n3o existe a possibilidade de saber quem 
vai usar e quanto vai necessitar ou receber, todo o povo paga para que os 
serviços existam, como ocorre, por exemplo, com a polícia, que 6 um dos 
serviços mantidos pelo governo para toda a população". 

4.3.5 Ação civil pública proposta por falta de recursos humanos e materiais1 l8  

Exemplo de ação civil pública proposta nesse sentido pode ser constatada na 

comarca de AcajutibalBA, nos autos do processo 02612007, onde o Ministério 

Público ajuizou ação civil pública em desfavor do Governo do Estado da Bahia, 

tendo-se em vista a falta de policiais e de recursos materiais naquela localidade, tais 

como linha de telefone, armamentos, coletes de proteção e algemas, fatores que 

têm contribuído para o aumento da criminalidade 

Na peça exordial, após a abordagem sobre a competência do juizo e da 

legitimidade do Ministério Público para a açã0, O autor alega que o município de 

Acajutiba, mesmo sendo uma localidade com reduzido número de habitantes, 

apresenta alto índice de criminalidade. 

Sustenta que, entre os diversos fatores que contribuem para a criminalidade 

neste município, encontra-se O deficiente número de policiais civis e militares, que se 

encontra abaixo do recomendável para garantir uma segurança pública adequada à 

população. 

Alerta ainda a dificuldade da população e demais brgãos públicos em manter 

contato com a polícia Militar, haja vista não dispor de telefone próprio e não possuir 

telefone de emergência, 190. 

117 DALURI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 2001, p. 65. 
Fonte: ~h t t p~~~w~~ . f o rumsegu ranca .o rg .b~ / r e f e rec /e tenca -acao -c i v i l - pub l i ~ -pcameno  Acesso: 

17 maio 2010. 



No que tange a Polícia Civil, o autor aduz que existem apenas um delegado, 

três agentes de polícia, cinco agentes públicos, totalizando nove servidores da 

Polícia Civil, sendo que um agente público é contratado via REDA e outro é 

funcionário público cedido pela Prefeitura fazendo às vezes de carcereiro, idem em 

relação à servente colocada à disposição da delegacia pelo Municipio, enquanto o 

motorista é funcionário cedido pelo Detran, nenhum podendo portar armas, nem 

realizar investigações. 

Salienta-se, que a Polícia Civil encontra-se desprovida de armamentos, 

coletes de proteção e algemas. 

Anota-se que o acionado - Governo do Estado da Bahia, não vem dotando o 

município com um efetivo adequado de policiais civis e militares, afirmando a 

inexistência de efetiva segurança pública em Acajutiba. 

4.3.6 A Ç ~ O  civil pública proposta por falta de política mínima de segurança' lg 

Outra ação civil pública proposta no mesmo sentido, ocorreu na comarca de 

Campo de BritoISE, em abril de 2002, onde o promotor de justiça Silvio Roberto 

Matos Euzébio ingressou com referida açã0 para que o Governo do Estado 

adotaççe políticas mínimas de segurança pública naquela cidade, tais como: 

designação de delegado, escrivãeS e agentes de polícia civil, concursados, além de 

reformas e aparelhamento das instalações físicas da delegacia e da companhia da 

Policia Militar, planos de ações contínuas de policiamento, etc. 

Alega o promotor de justiça que a comunidade local sofre com a omissão do 

Estado, incompetente quanto ao planejamento e execuçáo de medidas garantidoras 

da ordem pública, bem como da incolumidade pessoal e patrimonial dos seus 

habitantes. 

Esclarece que na sede da comarca funciona uma única delegacia comandada 

diretamente por um "servidor comissionado" denominado de "Assessor de Delegado" 

e indiretamente, a distância, de Itabaiana Por um delegado de polícia regional (este 

119 Fonte: <HTTP://jus2.uoi.com.br/~ecas/texto.as~?id=507. Acesso: 18 maio 2010. 



concursado e de carreira), que também é responsável por outros municípios da 

região. 

Quanto as instalações da delegacia, informa que não apresentam condições 

físicas seguras e salubres. Narra que não existem delegados, escrivães, agentes de 

polícia legalmente investidos e capazes e que o número de policiais militares é 

insuficiente, resultando em investigações sem formalidades legais, as quais 

dependem da presença de um delegado. 

Considerando que a Constituição Federal confere ao Ministério Público a 

tarefa e o dever inafastável de exigir dos poderes públicos e serviços de relevância 

pública, o cumprimento das suas obrigações, que constituem um direito do cidadão. 

Considerando, ainda, que a segurança pública é um direito difuso, inerente 

toda coletividade, pois, transindividual e indivisivel, conforme as características 

insertas no artigo 82 parágrafo único, inciso I da Lei 8.078190, cujo exercício (deste 

direito) depende da atividade ou ação de órgãos dotados de competências próprias, 

0s quais prestam serviço público, de segurança pública; o representante do 

Ministério Público afirma ser impostergável a efetivação de um plano para a 

implementação de política social e de segurança pública no município de Campo de 

Brito, constituindo uma afronta aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, 

a omissão do Estado no caso em tela. 

Se de um lado já é pacífica a impossibilidade de interferência no mérito 

administrativo, cabendo ao administrador a Opção que atenda ao ótimo, por outro, 

confere ao Ministério Público (artigos 127 e 129 11 e 111 da CF) o dever institucional 

de exigir açõeç e não tolerar as omissões dos administradores, no exercício da 

discricionariedade. 

O desafio dos vivenciadores do Direito Público está na percepção e na 

sensibilidade do momefTt0 e do caso ~0flcret0 em que, sob a justificativa da 

discricionariedade, o Poder Público está sendo omisso na sua função de atender 

aos interesses sociais específicos. 

Restou esclarecido na ação civil pública Proposta que seu objeto não é fazer 
\ 

com que o ~~d ic iá r io  obrigue 0 Executivo a criar programa ou projeto, mas sim a 



condenação da obrigação de desempenhar ações ou atividades inerentes ao serviço 

público de segurança (artigo 15 parágrafo 2' da Lei 4.230164, por analogia). 

4.4 A comunicação de prisão às autoridades 

Outro fator importante a ser tratado nesta oportunidade, é a comunicação de 

prisão à autoridade judiciária, representante do Ministério Público e Defensoria 

~ública'", face aos já mencionados princípios da eficiência e da economia. 

Somente na Capital de Stio Paulo são noventa e trgs distritos policiais e 

outras inúmeras delegacias especializadas, a confeccionar, diariamente, centenas 

de prisões em flagrante, o que enseja um enorme desperdício de materiais como 

papel, grampos, fitas/cartuchos de impressoras, combustíveis e mão de obra, além 

de pouca eficiência na celeridade da comunicação, que chega a levar mais de trinta 

horas do momento da prisão ao conhecimento da autoridade judiciária. 

ISSO, porque a comunicação é feita todos os dias, das 10h00 às 13h00, em 

especial nos dias sem expediente forense1*'. Assim. uma prisão ocorrida na 

madrugada, cuja lavratura do flagrante ultrapasse o horário em que o funcionário se 

dirija ao plantão judiciário para a C O ~ U ~ ~ C ~ Ç ~ O  dos demais casos, somente ser8 

comunicada ao Juiz competente, no outro dia, em plena desconsideração ao 

disposto na Constituição Federal, que exige a comunicação imediata. 

Toda prisão em flagrante é levada a0 conhecimento da autoridade judiciária e 

do órgão do Ministério Público, por meio de prontuário, para cada órgão, formado 

pelas principais peças do respectivo inquerit0, tais como: auto de prisão em 

flagrante, depoimentos do condutor e testemunhas, declarações da vítima, boletim 

de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de qualificação, interrogatório, 

nota de culpa, informaçaes sobre a vida Pregressa e antecedentes criminais - DVC 

do indiciado. 

Defensoria Pública: nos Casos em que 0 Preso não indica OU não 6 acompanhado por advogado. ' 

~ ~ ~ á ~ i ~  de público durante 0 plantão judiciário. 



Visando maior eficiência do trabalho policial, economia de verba pública e 

celeridade na comunicaçCio de qualquer prisão à autoridade judicidria competente, a 

qual deverá colocar o preso em liberdade incontinenti, em caso de eventual 

ilegalidade (artigo 5 O  LXV CF), outra ineficiência é aqui apontada, quando do 

desinteresse da Administração Pública em fazer uso de um simples e seguro 

sistema de informatização para tal atividade, que impediria o deslocamento 

desnecessário de centenas de viaturas e policiais ao fórum, carregando enorme e 

dispendioso volume de papel. 

O sistema de informatização a que nos referimos, já está pronto e disponível 

em todas as unidades policiais, através da intranet e RDO, a exemplo do que já 

acontece quando das comunicações à Defensoria Pública, das prisões de pessoas 

que não foram assistidas por advogados. 

Quando da elaboração do boletim de ocorrência, hoje denominado RDO, 

existe um campo de preenchimento obrigatório - flagrante sim(X) não ( ). Nos 

casos de flagrante, abre-se automaticamente, outro campo de preenchimento 

obrigatório - advogado presente sim ( ) não (X). Quando existe um advogado 

presente (indicado pelo preso), abre-se o campo para preenchimento do nome do 

cauçídico. Nos casos de advogado não presente ao plantão, automaticamente, a 

partir da conclusão do RDO, será transmitida à Defensoria Pública, via "e-mai/", 

cópia das peças do flagrante, para ciência do fato e seu teor, possibilitando dessa 

forma, agilidade na distribuição e acompanhamento por profissional daquele órgão. 

A transmissão non lineJJ da comunicação da prisão à Defensoria Pública dá-se 

automaticamente, a cada seis horas, por um período de vinte e quatro horas, ou 

seja, são realizadas várias comunicações visando evitar eventual falha no sistema. 

Além do mais, há a necessidade de anexar ao inquérito policial, cópia impressa do 

recibo de transmissãolrecebimento da comunicação, que é visualizada no próprio 

computador do RDO, bastando para tanto, acessar um dos [cones disponibilizados 

no sistema. 

N ~ O  há outra razão, que não a irresponsabilidade do Poder Público e a falta 
. ., . 

de entrosamento com o Poder Judiciario e Ministério Público que, diariamente, 

centenas de veículos e policiais, Se dirigem às dependências do Fórum central da 



Capital paulista (imóvel onde também está sediada a Defensoria Pública), para uma 

simples comunicação de prisão, em prejuízo do trânsito local e do meio ambiente, 

além dos motivos já mencionados anteriormente. 

Dispõe o artigo 10 da Lei 8429192 que "constitui ato de improbidade 

administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 

dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo l 0  desta lei ...". 

O desperdício de combustível e conseqüente verba pública, acima 

mencionado, constitui improbidade administrativa, ensejando, assim, a intervenção 

do Poder Judiciário no Executivo, pois, esta modalidade de improbidade 

administrativa se configura pela lesão ao erário, por mera incompetência 

administrativa. 

Observamos, então, a perda patrimonial do Estado, nos moldes do artigo 10 

da Lei de Improbidade Administrativa, acima descrito. No mesmo sentido podemos 

nos referir à "delapidação dos bens e haveres", que significa desperdício ou 

esbanjamento'22 ou B expressão "malbaratamento", sinbnimo de gastar mal e 

dissiparln. 

Cabível ação civil pública neste caso, jB que desrespeitados vArios princípios 

administrativos, como eficiência e economia, além da desnecessária contribuição à 

poluição atmosférica, em prejuízo do meio ambiente, também de interesse difuso. 

4.5 A ineficiência da polícia judiciária no sistema de plantão 

Devido a grande extensão territoriai do Estado de São Paulo, o elevado 

número de municípios e as diferentes contingências popuiacionais e culturais, pode- 

se afirmar que a Capital paulista possui uma administração policial diversa dos 

demais municípios pertencentes à mesma Secretaria de Segurança Pública, até 

122 MICHAELIS. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 2008. 
123 ~ i ~ i ~ ~ á ~ i ~  online de português. Disponível em < h t t ~ : / /www.d i c i ~ .~~m.b r / r na l ba ra tam~~~~ />  Acesço: 17 

maio 2010. 



mesmo quando comparado as cidades limítrofes, conhecidas como da Macro São 

Paulo. 

Tal diferenciação no sistema operacional não tem levado a resultados 

positivos para Administração, uma vez que o trabalho desenvolvido na principal 

capital do país é ineficiente, o que alimenta a criminalidade e a impunidade, 

atingindo diretamente a segurança e Ganquilidade do cidadão. 

Uma das deficiências na capital paulista é o sistema de plantão que ocorre 

em cada um dos 93 (noventa e três) distritos policiais existentes. 

Há alguns anos cada uma dessas unidades policiais era provida de cinco 

equipes básicas de plantão, composta por uma autoridade policial, dois 

investigadoreslagente policial, um carcereiro e dois escrivães. Com o passar dos 

anos, as equipes passaram a possuir um policial operacional e um escrivão a 

menos. Não bastasse, as equipes passaram para o número de quatro, diminuindo a 

folga dos policiais. 

Na escala de cinco equipes, o policial trabalhava 12 horas, folgava 24 horas, 

trabalhava mais 12 horas e folgava 72 horas, ou seja, trabalhava um período diurno, 

no dia seguinte 12 horas noturnas e descansava três dias, contando o dia que 

deixou a Unidade pela manha. Na éscala de quatro equipes apenas, a folga após o 

plantão noturno passou a ser apenas de dois dias, ao inv6s de três. 

Hoje em dia, na maior parte da Capital, existe uma autoridade policial 

respondendo por duas equipes de distritos diversos, ou seja, foi criado o sistema 

internamente denominado "casadinho", onde um delegado de polícia responde pelo 

plantão de duas unidades, se deslocando de uma delegacia a outra para o total 

atendimento ao público e deliberação das ocorrências criminais. 

Estes sistemas são ineficientes. Em 1995, o diretor do Departamento de 

Policia Judiciária da Capital - DECAP, Aberto Angerami, por meio da Portaria 



002195~~~  "extinguiu" a chefia das unidades, designando a maior parte dos policiais 

as equipes básicas125. 

A chefia da unidade é responsável por todas as investigações e presidência 

dos inquéritos policiais, onde geralmente todo o acervo cartorário (inqueritos 

policiais) fica sob a responsabilidade do delegado a~sistentel*~. 

Com a "extinção" da chefia dos distritos, as equipes básicas, no total de cinco 

(pelo menos inicialmente), foram reforçadas e todos os inquéritos policiais foram 

distribuídos dentre todas autoridades policiais, as quais eram responsáveis pelo 

atendimento ao público, lavratura de auto de prisão em flagrante e execução dos 

inquéritos policiais sob sua presidência, ao mesmo tempo, durante seu turno de 12 

horas de plantão, o que revelava humanamente impossível realizar. Ficou então 

determinado que todas as equipes fizessem o denominado "terceiro dia", onde 

deveriam comparecer na unidade, no período vespertino do terceiro dia da folga, a 

fim de dar andamento aos procedimentos persecutórios então existentes. 

Tal iniciativa nao funcionou, tendo em vista que as unidades não eram 

providas, da mesma forma de hoje em dia, de equipamentos, salas e viaturas para 

tanto, além do fato de que logo, já não havia mais cinco equipes básicas e sim 

quatro, e algumas unidades funci~navam com três ou duas equipes, onde o 

delegado titular acabava por concorrer rla escala de plantão. Os policiais também 

foram minando dos distritos, passando a integrar os quadros de outros 

departamentos. 

Apesar do justificável esforço do diretor do DECAP para amenizar uma crise 

que se instalava nas unidades da Capital, O resultado do referido plano foi um 

desastre, com uma explosão no mh'nero de inquéritos policiais instaurados e não 

124 complementada pelas Portarias DECAP 003/95,004/95,007/95 e 009/95. 
Importante esclarecer também que 0 distrito Policial é formado pelas equipes básicas, já comentadas, e 

pela chefia, composta por um delegado de polícia titular, responsável pela administração da unidade, um 
delegado de polícia assistente, Um SetOr administrativo e de pessoal, cartórios compostos por escrivães para a 
execução dos inquéritos policiais e pelo Setor de Investigações, composta por policiais operacionais para a 
execução de ordens de ServiÇos, intima~ões, remoções de Presos, rondas preventivas especializadas, 
cumprimento de de prisão e busca e apreensão, esclarecimento de crimes, dentre outros encargos 

atinentes ao cargo. 
126 ~~~~d~ provida a unidade de delegado assistente. 



concluídos, além da diminuição no esclarecimento de crimes de autoria 

desconhecida. 

Passados cerca de dois anos, as delegacias voltaram a funcionar com 

equipes de plantão sem inquéritos policiais e a chefia foi "reati~ada"'~~, sendo certo 

que todo o acervo cartorário voltou sob a responsabilidade de um único delegado de 

polícia (o assistente), agora em um número de procedimentos muito maior do que 

quando da distribuição. 

Atualmente a situação continua lamentável, ainda com reflexo da extinção da 

chefia, pois os policiais, conforme já mencionado, simplesmente "evaporaram" do 

DECAP, não mais retornando, estando as chefias funcionando com número de 

policiais muito aquém do necessário. 

4.5.1 O mal aproveitamento dos recursos humanos 

Antes da apresentação de uma possível solução do problema ou de uma 

proposta para amenizar a crise ora instalada, necesshrio se faz uma alusão ao 

desperdício de recursos humanos que OS distritos policiais praticam, sob o ponto de 

vista do desvio de função e da omissão quanto às tarefas que deveria realizar. 

Na verdade, o que ocorre é que a autoridade policial titular de uma equipe 

básica de plantão nada mais faz do que cumprir horário, para acompanhar a 

elaboração de registros de fatos corriqueiros, muitas vezes não criminais (tendo-se 

em vista a ausência do Estado em alguns setores, como o social, e a ineficiência do 

Poder Judiciário), deliberando raramente, se considerado o longo período de 

plantão, em ocorrências criminais (flagrante Ou não). Centenas de autoridades 

policiais do DECAP, em número inferior ao necessário, são desperdiçadas, pois não 

presidem a inquéritos policiais e investigaçóes criminais, não representam por 

prisões temporárias ou preventivas, não representam ou cumprem mandados de 

busca, nem exercem aquilo que delas Se esperava quando de sua investidura. 

127 Gestão do novo diretor do Departamento, Eduardo Hallage, através da Portaria Decap 005/g7. 



Importante destacar, o descontentamento desses profissionais, muito capacitados, 

porém, obrigados a trabalhar de acordo com o que determina a hierarquia. 

A solução para o caso, nada mais 8 do que a busca da eficiência. Nao existe 

nenhuma forma milagrosa para a solução do problema, porém, com um mínimo de 

vontade administrativa, 8 possível reforçar as unidades com algumas viaturas 

(caracterizadas e descaracterizadas), alguns computadores e outros poucos 

policiais, dentre os quais um ou dois delegados de polícia, alguns escrivães e outros 

operacionais. 

Pode-se pensar na implantação do mesmo sistema empregado na maior 

parte do interior paulista, que também é provido de parcos recursos humanos e 

materiais. A diferença é que no interior se trabalha muito mais e, embora num distrito 

da Capital o número de ocorrências seja mais elevado, a atenção dirigida à cada 

caso e a qualidade do serviço prestado é infinitamente incomparável'28. 

A cada noite trabalhada na Capital é dado o descanso de três dias, se 

eximindo totalmente o profissional de toda e qualquer atribuição atinente a polícia 

judiciária, ou seja, não há nenhum comprometimento do profissional para com a 

Administração Pública, sendo este, fat0r indispensável ao bom desempenho da 

função policial, função esta diferenciada de qualquer outra função pública. 

Da mesma forma, existem quatro/cinco escrivães nas equipes básicas, 

enquanto existem dois ou três desses profissionais na chefia. Os escrivães 

plantonistas não possuem a guarda de inquéritos. enquanto os escrivães da chefia 

são responçávei~ por centenas de procedimentos investigatórios, trabalhando todos 

0s dias da semana e concorrendo escalas de plantão quando do gozo de férias, 

licença-prêmio ou outro tipo qualquer de afastamento daqueles, retornando ao seu 

128 Numa cidade média do interior paulista, um delegado de polícia, Por exemplo, trabalha muito mais que 
qualquer delegado plantonista da capital, pois 0 mesmo 6 responsável Por sua unidade e ainda concorre ao 
plantão policial que funciona diuturnamente. Numa cidade de Pequeno Porte, existe somente uma autoridade 
policial, que se dedica sete dias e sete noites Por semana à função que lhe foi delegada, sendo que o mesmo 
ainda responde, de corpo presente, em alguns plantões em municípios vizinhos de maior porte, onde a unidade 
exige a presença constante de um delegado de polícia. Qualquer dessas autoridades trabalha durante o horário 
de expediente, ou seja, nos dias Úteis das 08h30 2s 18h00. Quando 6 responsável pelo plantão noturno daquela 
data, trabalha normalmente até às 16h00 em sua unidade e se dirige em seguida ao prédio que exercerá suas 
funções das 18h00 às 08h30 do dia seguinte. Após o término do seu plantão noturno, descansa naguela data e 
no dia seguinte segue sua rotina normal, se dedicando às demais tarefas sob sua responsabilidade. 



posto de trabalho no dia seguinte, tenha ou não trabalhado no plantão noturno, 

feriado ou final de semana. 

O mesmo ocorre com os operacionais ou delegado de polícia assistente, o 

qual preside mais de mil inqueritos e ainda concorre à escala de plantão nas 

mesmas condições, existindo por parte deste um comprometimento para com a 

Administração Pública, sendo certo que os vencimentos de todos os- profissionais 

mencionados, seja plantonista, da chefia ou do interior, são idênticos (respeitado a 

classe e vantagens de natureza pessoal). 

4.5.2 A proposta de solução 

Buscando a efetivação dos princípios da moralidade e da eficiência, a 

proposta de solução para esta deficiência refere-se ao comprometimento de todos 

os funcionários da unidade policial para com os trabalhos daquela circunscrição, em 

igual proporção, ou seja, o mesmo número de plantões e tarefas, tais como 

inquéritos policiais distribuídos para cada autoridade policial presidir. 

A proposta é então, acabar com a divisão chefia e plantão, mas não com a 

extinção da chefia, como equivocadamente realizada no passado, mas sim com a 

extinção do plantáo, fundindo-se numa única equipe, que divida todas as atribuições 

e trabalhe no sistema de chefia. 

Assim, bastaria, como acima mencionado, um pequeno reforço no número de 

policiais e equipamentos, fato de possível SO~UÇ~O,  conforme jB comentado, onde a 

unidade seria provida por um delegado de policia titular responsável pela 

administração e por seis a oito equipes, onde cada equipe seria formada por uma 

autoridade policial, dois escrivães e três ou quatro policiai~ operacionais. 

~ o d o  e qualquer distrito policial da Capital permite em termos de instalações, 

a formação das equipes, sendo necessário, tão Somente a complementação de 

algumas viaturas policiais, pois seria imprescindível a distribuição de, pelo menos, 

uma viatura caracterizada e outra descaracterizada para cada equipe. 



Formadas as equipes, eliminar-se-iam as escalas de planta0 da forma que é 

feita atualmente. Cada equipe passaria a ser responsável pelo atendimento ao 

público durante vinte e quatro horas (das 08h00 as 08h00), alternadamente. Se 

possível a instalação de oito equipes num distrito de grande porte, por exemplo, a 

cada oito dias, cada equipe seria responsável pelo atendimento ao público durante 

vinte horas, fator esse de ínfimo desgaste para o funcionário, pois existiriam dois 

Escrivães pelo menos em cada equipe, onde o atendimento ao público seria dividido 

em doze horas para cada um, acontecendo o mesmo aos investigadores ( divididos 

em duplas). Da mesma forma que acontece no interior do Estado, o funcionário que 

trabalhasse no período noturno, no dia seguinte rumaria para casa para o merecido 

descanso, porém, na data seguinte, se dia útil, compareceria normalmente à 

delegacia para o cumprimento dos demais deveres. 

Outro fator importante a ser considerado é que a equipe seria responsável 

pelo prosseguimento de todos os atos e investigações dos casos que ocorrerem 

durante seu período de atendimento ao público, o que certamente incentivaria os 

funcionários a um melhor e mais completo atendimento, o que hoje, podemos 

afirmar, sem entretanto generalizar, que não acontece, pois sendo ou não o serviço 

prestado, de boa qualidade, este caso na0 mais retoma ao profissional para 

prosseguimento e isso tudo, não podemos deixar de concordar, atinge diretamente o 

usuário, ou seja, todo e qualquer cidadão que já teve qualquer de seus direitos 

fundamentais desrespeitado, não importando classe social, credo, cor, etnia, etc. 

Nada impede que, segundo o critério do administrador da unidade policial, 

alguns crimes cometidos na circunscrição respectiva, devido à sua gravidade e 

peculiaridade, sejam concentrados em uma única das equipes, tais como os crimes 

contra o patrimônio, envolvendo entorpecentes e homicídios. 

Reforçando a mencionada idéia, temos certeza de que o serviço prestado 

seria de melhor qualidade e de maior eficiência, além do fato de que todos 0s 

funcionários, com vencimentos equivalentes, assumiriam a mesma responsabilidade 

e volume de trabalh~l*~. 

129 Tentaremos exemplificar O exposto neste parágrafo com a atual situação (abril109) do 470 distrRo policial - 
Capao Redondo: A unidade supra mencionada é Composta Por cinco delegados de polícia no plantão 



Não cabe ao Poder Judiciário, mesmo que provocado por meio de ação civil 

pública, estabelecer um sistema de operacionalidade da Polícia Civil, vez que a 

administração compete à pasta, porém, comprovado o alto grau de ineficiência na 

atual organização e logística, entendemos ser possível uma determinação de 

mudança que objetive o mínimo de eficiência. Não se pode negar, diante do 

exposto, que a ineficigncia impera no sistema de trabalho seguido, ofendendo um 

dos princípios elencados no artigo 37 da Constituição Federal, o da eficiência. 

Assim, acreditamos que vale a pena uma luta política, por meio de pressão 

popular, pela realização do direito à segurança pública. 

cumprindo escala de 12h por 24h e 12h Por 72h, enquanto a chefia 6 composta por um delegado de polícia 
assistente responsável pelos plantões do colega que se afastar regularmente por qualquer motivo (ferias, 
licença-prêmio, licença paternidade, nojo, saúde, dentre outros), atendimento ao público, investigações e 
presidência de cerca de um mil trezentos e cinquenta inquéritos policiais. 
Com a eventual mudança, todos os delegados trabalhariam por igual e os inquéritos seriam divididos, sendo 
que cada autoridade presidiria cerca de duzentos e vinte e cinco inqukritos, ao invks de mil trezentos e 
cinquenta para um s6. Assim, Certamente seria possível concluir cada procedimento com mais ceieridade e 
diminuir ainda mais o acervo, num número compatível Com a tão almejada eficiência na investigação policial 
pela via do inquérito. 
Da mesma forma ocorreria com os escrivães, onde existe na delegacia de exemplo um escrivão readaptado, 
quatro nas equipes plantonistas e apenas três na chefia, estes responsáveis pela execução de todo o acervo já 
comentado, no total de um mil trezentos e cinquenta procedimentos, ou seja, cerca de quatrocentos e 
cinquenta inquéritos para cada um deles. Da mesma forma, estes profissionais trabalham nas equipes básicas 
em cobertura de afastamentos, em louvável comprometimento para Com O Cargo público que exercem. Muitas 
vezes, tais profissionais deixam de gozar suas férias e demais licenças de direito, diante do volumoso trabalho 
que lhe cabe, ou comparecem na unidade na maior Parte do afastamento Para não ser responsabilizado pelo 
certeiro atraso nos prazos, devido à elevada carga. Com a distribuição igualitária de tarefas a cada funcionário 
(mesmo cargo), cada escrivão seria responsável hoje pelo acervo de cento e sessenta e oito inqukritos, e não 
mais quatrocentos e cinquenta, O que, da mesma forma que as autoridades, teriam melhor perspectiva na 
redução dessa quantidade. 
são dez os investigadores no plantão policial, enquanto na chefia apenas Seis são responsáveis em esclarecer 
todos os crimes, cumprir as ordens de serviço, fazer intimações, remoções de presos e até mesmo escoltas em 
hospitais. Dividindo-se o trabalho operacional da delegacia, seriam dezesseis profissionais trabalhando "na rua'' 
e não apenas seis, os quais tambkm respondem pelos afastamentos daqueles dez. 
com um efetivo tão mirrado de policiais na unidade, foi ~0Ssível demonstrar atraves dos números, a diferença 
com a nova distribuição de tarefas e horário de trabalho. Assim, podemos imaginar o resultado com uma 

política de segurança, que realmente atente para a polícia territorial, reforçando os distritos com mão de 
obra, materiais e equipamentos. 
por derradeiro, deve-se consignar que 0s horários que seriam cumpridos pelos policiais na& ferem 0s 
dispositivos previstos na legislação trabalhistas e demais normas voltadas a proteção da saúde do trabalhador. 



4.6 O reforço das unidades territoriais e o enxugamento das 

especializadas 

Não desmerecendo qualquer dos setores da Policia Civil do Estado de São 

Paulo, seja puramente administrativo ou de execução especializada, não resta 

dúvida que os mais importantes de todos, são as bases territoriais, ou seja, os 

distritos policiais e delegacias de 'polícia localizadas nas circunscriçóes onde 

residem os usuários, unidades estas disponíveis diuturnamente ao público, o que 

não ocorre com aqueles setores da polícia. 

AS unidades policiais territoriais atendem diariamente, todos os tipos de 

delitos, dispostos tanto no Código Penal como nas leis extravagantes, o que não 

ocorre com as delegacias especializadas, restritas a alguns tipos de crimes. 

São as delegacias territoriais que também solucionam problemas de natureza 

não policial, principalmente nos períodos noturnos, feriados e finais de semana, face 

a ausência do Estado na área social e o não funcionamento'do Poder Judiciário ou 

morosidade deste. 

Conforme já explicitado, as delegacias territoriais encontram-se abandonadas, 

principalmente os distritos policiais da Capital, aos quais vamos nos referir. AS 

delegacias não carecem apenas de recursos materiais, mas tamb6m de recursos 

humanos. As unidades do interior funcionam com funcionários emprestados pelas 

Associações de Despachantes, Guardas Municipais e outros setores quaisquer da 

Prefeitura. 

Em todo o Estado existem as delegacias especializadas, porém, é na grande 

São Paulo que tais repartições (DEIC, DENARC e DHPP) absorvem uma quantidade 

enorme de policiais, para um resultado final insignificante. 

N ~ O  deveria haver critica à estrutura e quantidade de policiais dispensados a 

tais departamentos, mas esta torna-se imprescindlvel quando verificado o resultado 
lnfimo, enquanto os distritos policiais, ~ncontram-se em estado de abandono, 

carentes de todos os tipos de recursos. 



A Administração Superior policial se equivoca ao tratar como "castigo" a 

prestação de serviço em qualquer das delegacias do DECAP, pelo fato de serem as 

repartições desprovidas, como já mencionado, dos recursos humanos e materiais 

necessários. Esquece-se, entretanto, que são os distritos, principalmente os 

plantões policiais, o cartão de visita da Policia Civil, onde as pessoas são atendidas 

e, formam, hoje, uma imagem negativ-a da polícia. 

Recentemente foi criado pelo Governador do Estado o mais novo 

departamento na Polícia o que certamente será usado na próxjma 

campanha eleitoral, tratando-se do Departamento de Policia de Proteção à 

Cidadania. Citado departamento veio a substituir o extinto DECON - Departamento 

de Polícia de Proteção ao Consumidor. 

O mais novo departamento da Polícia Civil, denominado DPPC, foi 

estruturado com diretoria, seis assistências policiais, sete divisõès, treze delegacias 

e quatro núcleos administrativos. 

Não houve a realização de concursos públicos para a designação de 

centenas de policiais para a lotação do referido departamento, sendo certo que 

grande parte dos policiais, conforme publicações oficiais, foi retirada do DECAp, 

mais precisamente, dos distritos policiais, em pleno comprometimento da eficiência. 

A polícia Civil de São Paulo, que tem como superior hierárquico maior, o 

Governador do Estado, é uma colecionadora de princípios administrativos não 

observados, tanto os constitucionais como os não constitucionais, cabendo-nos 

relatar a priori, com relação às unidades territoriais, a absoluta ineficiência dos 

serviços de polícia judicihria, principal responsabilidade da Instituição, a qual vem 

valorizando e dando prioridade aos setores secundários, ao menos a nosso ver. 

0 s  distritos policiais nada mais são que meros "elaboradores de 60s" e, diga- 

se de passagem, de péssima qualidade, vez que O simples ~~~~~~~o de um boletim de 

130 D~~~~~~ no 54.359 de 20 de maio de 2009. Cria e organiza, na Polícia Civil do Estado de são Paulo, da 
da Segurança pública, o Departamento de Polícia de Proteção h Cidadania - DPPC e dá ~ r o v i d ê n c i ~ ~  

correlatas. 



ocorrência pode levar horas para ser efetuado, valendo relembrar as p6ssimas 

instalações na maioria das unidades. 

A diretoria do Departamento de Polícia Judiciária da Capital - DECAP, 

elaborou por cerca de dois anos (200712008) uma avaliação do atendimento público 

nos plantões policiais, onde funcionários daquele departamento (policiais civis em 

desvio de funçao) entravam em contato com algumas partes envolvidas em registro 

policial, de forma aleatória, dentre vítimas e testemunhas, questionando sobre 0 

atendimento dispensado. Ao final, concluiu-se que, quase a totalidade das 

reclamações se deram pela morosidade no atendimento, morosidade esta, 

proveniente da falta de funcionários e equipamentos de informática (computadores e 

impressoras)131. 

l3lDiante de diversas matérias publicadas em jornais de grande circulação na capital paulista, sobre a 
morosidade no atendimento quando do registro de uma ocorrência policial e, em atendimento à vontade da 
Administração, a academia de polícia ministrou a todos OS policiais civis lotados no DECAP, independente do 
cargo ou função, o "Curso Especial de Gestão de Atendimento ao Público", em que foram novamente 
transmitidas aos funcionários, as formas de um atendimento público com cordialidade. 
Embasado na avaliação realizada pelo DECAP, a explana~ã0 no decorrer do curso era que, apesar da 
morosidade não ser causada pelo mal atendimento, mas sim pela falta de funcionários e equipamentos, estes 
últimos não estavam ao alcance, motivo pelo qual deveriam os policiais se atentarem somente ao bom 
atendimento, com pedidos de desculpas às Partes, em decorrência da falta de recursos, compreendendo 
também eventual alteração comportamental de a b m a  parte, que muitas das vezes , já chega no plantão 
policial com o estado emocional deturpado. . 
~ ã o  podemos acreditar que o fornecimento de alguns computadores aos distritos policiais da Capital (um ou 
dois por plantão, num total de noventa e três OU cento e oitenta e Seis unidades), seja algo fora do alcance de 
uma Administração Pública como a do Estado de São Paulo, bem como a recolocação nos plantões, de uma ou 
duas centenas, dos milhares de funcionários distribuídos de forma irregular, conforme já comentado 

anteriormente. 
Verídico 6 afirmar que, quase dois anos Se passaram, e 0s DPS continuam na mesma, ou seja, sem funcionários 
e com escassez de equipamentos básicos para o registro de qualquer ocorrência policial, razão pela qual, 
recentemente, mais precisamente no último dia 24 de maio pp, foi publicada uma matéria no Jornal Agora SP, 
com a seguinte manchete "Vítima leva 4 horas Para registrar ocorrência em DP", como segue: O VIGILANTE 
AGORA FOI A 15 DELEGACIAS DA CAPITAL PARA AVALIAR ESTRUTURA F~SICA E QUALIDADE DE ATENDIMENTO; 
APENAS UMA DELAS FOI APROVADA. 
~~~~i~ de passarem por situaçaes traumáticas ou constrangedoras, vítimas de crimes ainda têm de encarar um 
procedimento que, em muitos Casos, pode ser mais Penoso do que Se imagina: registrar um boletim de 
ocorrência. Devido a estrutura insuficiente e ao despreparo de akuns funcionários, em boa parte das 
delegacias de são Paulo a demora para ser atendido pode chegar a quatro horas. 
~ i ~ ~ t ~  de tão ~ansativas filas de espera, há quem desista de aguardar a vez de ser atendido para retomar ao 
~p (distrito policial) em outro dia ou horário. Principalmente nos bairros de periferia, não é difícil encontrar 
pessoas que tiveram de ir três Ou quatro vezes a uma delegacia na tentativa de registrar um boletim de 

ocorrência. 
O Vigilante Agora verificou a estrutura física e a qualidade de atendimento de 15 dos 93 DPs da cidade de são 
Paulo, sendo três na região central e nlais três em cada uma das zonas da cidade (norte, sul, leste e oeste). 
A~~~~~ uma delegacia foi aprovada em ambos 0s quesitos avaliados: O 300 DP (Tatuapé). 
A maioria das delegacias visitadas possui problemas estruturais básicos. Por exemplo: em dois ter& dos locais 
verificados, os banheiros de USO público não tinham Papel higiênico, sabonete nem papel-toalha. Em alguns 



0 s  distritos policiais, conforme já esclarecido, se dividem em plantão e chefia, 

sendo esta última provida do delegado titular, delegado assistente (em algumas 

unidades), chefe dos investigadores e equipes de investigação, chefe do cartório e 

escrivães para a execução dos inquéritos policiais. 

As atividades de polícia judiciária estão deficientes, resultando numa 

produtividade negativa, tendo-se em vista o volumoso acervo cartorário com a 

escassez de escrivães de polícia e as inúmeras tarefas de cunho não investigativo e 

o ínfimo número de investigadores para o cumprimento das mesmas. 

Atualmente, cada escrivão da chefia possui sob sua guarda, cerca de 

quatrocentos inquéritos policiais de naturezas diversas, porem, face o reduzido 

número de funcionários, são os mesmos "forçados" a realizarem outras tarefas na 

unidade, além das atinentes aos procedimentos supra mencionados, tais como 

atendimento ao público, cobertura de férias e outros tipos de afastamentos dos 

escrivães do plantão, colheita de representações nos crimes de menor potencial 

ofensivo, reforço no plantão quando de lavratura de auto de prisão em flagrante, 

casos, como nos DPs de Vila Brasilândia (45% São Mateus (499) e Cidade Tiradentes (549, os vasos sanitarios 
não possuem assento nem tampa. Na unidade do Capão Redondo (4791, o bebedouro público estava cheio de 
fungos e de poeira. 
Por outro lado, existem DPs com estrutura exemplar, Com0 o do Carandiru (9Q), em que a sala de espera 
lembra a de um consultório médico, Com Sanitários impecáveis e ambiente aconchegante, equipado com 
televisor moderno e bebedouro limpo. O DP da Lapa (79) 6 bastante parecido e possui ate máquinas de venda 
de bebidas, doces e salgados. 
Com relação ao atendimento, O "recorde" constatado pelo Vigilante Agora ocorreu no Dp da Lapa (p ) ,  onde 
uma mulher demorou mais de quatro horas Para ser atendida. NO de Cidade Tiradentes (540), um rapaz gastou 
mais de dez horas, somando as cinco idas a0 DP, Para recuperar sua moto roubada, que foi encontrada pela 

policia. 
Vale lembrar que, há pouco mais de uma semana, 0 secretário de Estado da Segurança Pública, Antonio 
Ferreira pinto, declarou ser "inadmissível" uma Pessoa esperar quatro horas para registrar ocorrência em uma 

delegacia. 
O secretário admitiu que há "situações de mau atendimento" nas delegacias e disse que planeja valorizar mais 
os policiais civis para tentar melhorar O trabalho desenvolvido nos DPs. 
ADMINISTRADORA ESPEROU HORAS PARA SER ATENDIDA: 
Uma administradora de 37 anos, que prefere não se identificar, esperou mais de quatro horas para registrar 
um boletim de ocorrência por Conta de uma ameaça recebida Por ela. A vitima conta que ate conseguiu dar 
uma "escapadinha" da fila de espera. O fato 0COf~eu há três semanas, no 70 DP (Lapa). Ela diz que chegou ao 
DP, por volta das 08h40, mas demorou a ser atendida. "Só tinha um escrivão trabalhando e, quando surgiu um 

caso de flagrante, passou na frente de quem estava na fila de espera", lembra. "Acho que a delegacia deveria 
ter um setor só para 0 s  flagrantes e outro para atender quem quer registrar um BO", opina. A administradora 
conta que conseguiu sair do DP ao alegar que tinha um ComPromisso. "O escrivso me deixou sair e falou que, 
quando eu retomasse, seria colocada COrno a pr6xima da fila", conta. Mesmo após voltar, porem, sua vez de 
ser atendida ainda não tinha chegado. "Só consegui registrar 0 BO às 13h, OU seja, mais de quatro horas depois 

de chegar ao DP". 
QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM DELEGACIAS ..... (vide nota de rodapé 89). 



restituiçães de veiculos apreendidos, cumprimento de ordens judiciais em autos 

apartados, dentre outras. Tais afazeres extras, impedem o bom andamento do seu 

acervo, o qual deveria ser de no máximo cento e vinte inquéritos por escrivão, e 

ainda com exclusiva dedicação. 

Por tais motivos, um simples inquérito policial de ameaça ou injuria, acaba 

tramitando por mais de ano na repartição, o que fere totalmente o s  princípios 

dispostos na Lei 9.099195, que dispõe sobre os delitos de menor potencial ofensivo e 

Juizado Especial Criminal. 

O setor de investigação, composto geralmente de duas ou três equipes de 

investigadores (dois policiais por equipe), 6 um setor inerte aos trabalhos de 

investigação, tendo-se em vista que tais policiais se empenham, diuturnamente, no 

cumprimento das atividades burocráticas, com prazos estipulados, como 

cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensáo de Adolescentes expedidos pelo 

Juizado Especial da Infância e Juventude e protocolados diversos provenientes das 

Delegacias Seccionais, além de realizarem as transferências dos presos da unidade 

e escolta de presos em hospitais, participação de rondas organizadas pela 

Delegacia Seccional e da escolta das transferências dos presos da cadeia provisória 

da Seccional para os CDPs - Centro de Detenção Provisória. São ainda de 

responsabilidade dos investigadores, o cumprimento das intimações, ordens de 

çerviçoç, mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva, provenientes 

dos inquéritos policiais. 

Dessa forma, torna-se humanamente impo~sível a realização de qualquer 

investigação no distrito policial, porém, devemos acrescentar que há exceções, ou 

seja, quando de eventuais ocorrências de maior destaque na unidade, com 

repercussáo pública ou acompanhamento de algum órgão de imprensa, as equipes 

operacionais acabam se dedicando a tais investigações, voltando ao cumprimento 

das atividades não investigativas o quanto antes, tendo-se em vista o atraso no 

cumprimento e a responsabilidade administrativa que esta0 sujeitos. 

~ ~ ~ i ~ ,  o que queremos esclarecer, é que as ocorrências de autoria 

desconhecida registrada em qualquer distrito, jamais são investigadas, não sendo 



possível nem mesmo a manutenção de um setor de inteligência, face a falta de 

funcionário. 

Já quanto aos delitos de autoria conhecida, estes são apurados por meio dos 

inquéritos policiais, por escrivão de polícia, com a morosidade acima mencionada e 

dentro de um cartório, o que certamente torna a investigação uma atividade precária 

e ineficiente. 

Importante deixar consignado que os funcionários dos distritos policiais, 

dentre os quais os escrivães do plantão e demais funcionários da chefia, se 

empenham de forma excepcional às atividades da policia judiciária, porém, face aos 

motivos já elencados, não sao reconhecidos pela Administração e pela sociedade, 

pelos resultados finais negativos, fruto de uma Administração Pública ausente. 

Quando dizemos da necessidade de reforçar as unidades territoriais e 

enxugar as unidades especializadas, o objetivo principal é combater a criminalidade 

e atuar onde o crime acontece, com conhecimento do território e repressão aos 

criminosos, o que não ocorre com as especializadas, em especial o DEIC e 

DENARC, onde os policiais na maioria das vezes não sabem nem mesmo chegar ao 

local em que pretendem realizar investigações (princípio da eficiência). 

Bastam alguns meses para que qualquer policial de um distrito, seja do 

plantão ou da chefia, conheça a área correspondente, as regiões de maiores 

incidências de crimes, as naturezas dos delitos, 0s "modus operandi" dos marginais 

da localidade, apelidos e comparsas. Isso quer dizer que os policiais lotados 

atualmente nos distritos já conhecem a maior parte dos bandidos da área, com 

informações das práticas delituosas, ponto de venda de drogas, endereços de 

suspeitos, dentre outras informações de relevante interesse para a investigação 

policial, ficam estes, porem, impossibilitados de proceder ao seu trabalho com 

eficiência. Se lotado no plantão, 6 impedido de efetuar qualquer diligência externa, 

pois não pode se ausentar e parar 0 atendimento ao público, sendo ainda o 



responsável pela segurança do prédio e de eventual preso ali recolhido; e; se da 

chefia, suas obrigaçóes primeiras são de natureza não inve~tigativas'~'. 

4.7 A aquisição de viaturas e sua manutenção 

Os veículos oficiais destinados as policias para o cumprimento de suas 

tarefas, popularmente conhecidos como viaturas policiais, são ferramentas 

indispensáveis para a execução da tarefa fim, sendo certo que o resultado de cada 

atividade é influenciado tanto pela apresentação visual como pelas condições 

mecânicas do veículo. 

Há alguns anos, havia nas ruas pouquíssimos veículos da Polícia Federal, 

automóveis velhos e mal conservados. Atualmente, após investimentos realizados 

na instituição pelo Governo Federal, aliado a uma reestruturaçáo interna e a um 

programa intenso de "marketing", observa-se veículos novos e conservados. Da 

mesma forma, os policiais federais apresentam-se quando uniformizados, todos 

padronizados e quando a "paisana", bem afeiçoados. 

132~uando das estatisticas mensais, divulgadas pela Administração em atendimento ao principio da 
publicidade, estas são irreais, onde 0s Casos apontados Com0 esclarecidos pela Polícia Civil, são na verdade, 
veículos localizados (em estado de abandono), capturas de procurados e prisões em flagrante apresentados 
pela polícia Militar, além de casos de formais indiciamentos em inquéritos policiais, fruto de trabalhos de 
escrivanato, e não de investigação. Em muitos casos de homicídios, quando há o socorro da vítima, registra-se 
a natureza inicial de tentativa de homicídio e em seguida um boletim de ocorrência complementar, 
constatando o óbito, motivo pelo qual, sendo a estatística informatizada, nenhuma dessas naturezas somarão 
ao número total de homicídios ocorridos. 
Outro motivo para não considerar as estatísticas publicadas como única fonte de referência, é o resultado da 
pesquisa realizada pelo ILANUD - Instituto Latino-Americano das Nações Unidas, onde somente 23% dos casos 
de roubos e furtos no Estado de São Paul0 são registrados (Disponível em 
<http://ww~.ilanud.org.br/pdf/vitimizaca Acesso em 11 ago 20091, o que favorece a omissão do Estado, que 
comemora as reduções de crimes; na verdade, as vitimas cada vez mais se afastam das Unidades Policiais, 

devido ao mal e péssima qualidade do trabalho policial prestado. 
~~ó~ formação e atuação do crime organizado no Estado de São Paulo, em especial a facção criminosa 
denominada pcc - Primeiro Comando da Capital, responsável pelos "ataques" em delegacias e outros órgãos 

bem como pelos homicídios de dezenas de policiais, fatos ocorridos e mundialmente divulgados em 
maio de 2006, é do conhecimento no meio policial, que 0 próprio crime organizado passou a controlar os 
homicídios, o que contribuiu na redução de tais delitos nas estatísticas policiais. A prática de um homicídio por 
um membro da facção ou de algum dos seus integrantes, SOITIente pode ser realizado após autorização 
superior do "partido", fator que culminou na redução dos homicídios dolosos. 

de todo o exposto, dá-se a necessidade de enxugar as unidades especializadas e designar 0s 
funcionários para as delegacias territoriais, em grande prejuízo ao crime organizado e enorme benefício 'à 
popu~aç~o, vez que o território de cada circunscrição policial Será ocupado por policiais com objetivos de 
reprimir o crime e manter a tranquilidade e a paz social. 



A Guarda Civil Metropolitana, embora não seja investida de poder de polícia, 

indiretamente realiza o policiamento ostensivo, quando das rondas aos prédios e 

espaços públicos municipais, possuindo veículos padronizados, equipados com 

rádios de telecomunicações e acessórios áudio-visual. Notamos que na década de 

noventa, há cerca de quinze anos aproximadamente, a GCM era equipada com 

veículos novos e de grande porte, caracterizados ostensivamente de modo que se 

destacava no trânsito, o que causava impacto positivo na tranquilidade e paz 

pública, além de serem os veículos ocupados por um maior número de guardas, 

também uniformizados adequadamente. Devido à política aplicada por diferentes 

dirigentes municipais, referidos veículos foram utilizados enquanto possível a 

circulação, sendo parte deles substituídos, por motivo de força maior, por outros 

veículos de pequeno porte. 

A Polícia Militar, corporação independente economicamente, substitui 

constantemente sua numerosa frota de veiculas, motivo pelo qual não observamos 

viaturas da PM em mal estado de conservação, além do fato de que todos 0s 

veículos, com exceção de alguns setores (ROTA, GATE e CHOQUE), apresentarem 

o mesmo padrão, com acessórios originais, desprovidos de equipamento de som e 

sem película denominada "ins~ífiirn'~. A maior parte da frota funciona em sistema de 

rodizio, diuturnamente, ou seja, os veículos sã0 utilizados em todos os turnos, por 

policiais diversos. A cada troca de turno, a viatura é vistoriada e se necessário, 

baixada para manutenção OU limpeza. 

possível identificar a qual "PolCcia" peItence uma viatura observada na via 

pública, apenas por seu "estilo", independentemente das cores, emblemas ou 

inscrições. Isso ocorre porque cada Instituição possui forma própria de aquisição, 

distribuição, uso e manutenção das mesmas. 

0 s  veículos da Polícia Federal são na cor preta com emblema único da p ~ ,  

0s da Guarda Municipal de São Paulo Possuem as cores branca/azul/amarela e 

emblema único, enquanto as viaturas da Policia Militar são predominantemente nas 

cores branca e cinza, com brasão Único da corporaçao. 

Assim, as viaturas policiais que não apresentam esses padrões, podem ser 

da polícia Civil, muitas Vezes confundidas Com V ~ ~ C U ~ O S  de empresas 



de segurança, chegando ao ciimulo de ocorrer, não raramente, abordagem de 

viaturas da Polícia Civil, pela corregedoria, policiais militares ou até mesmo policiais 

civis, visando a confirmação de que realmente trata-se velculo oficial, e não dos 

chamados "clones de viaturas1' ocupados por falsos policiais. 

As viaturas caracterizadas da Polícia Civil podem ser observadas nas cores 

brancalpreta, pretalvermelha, brancalvermelha, branca, preta, .preto fosco, 

branco/preto/vermelho. Além das variações das cores, as formas de pintura também 

são das mais diversas, ou seja, destaques somente nas portas ou pára-lamas, 

somente no teto ou capos, parte inferior do veiculo ou ainda na forma de listras, 

conhecido no meio policial como "viatura zebrinha". 

Os logotipos utilizados nas viaturas também são dos mais diversos, ou seja, 

brasão do Estado de São Paulo, brasão da Policia Civil do Estado de São Paulo, 

emblema do departamento a que pertence a viatura, tais como DECAP, DENARC, 

DEIC, DOP (Corregedoria), DEATUR, DAS (Anti-Sequestro), GOE (Grupo de 

Operações Especiais, GER (Grupo Especial de Resgate), DEMACRO, dentre outros. 

Essa diversidade de modelos na frota da Polícia Civil paulista não ocorre pela 

falta de norma regulamentadora, vez que está em pleno vigor o Decreto 51.81 312007 

que dispae a respeito da padronização da pintura externa dos meios de transportes 

da polícia Civil do Estado de Sã0 Paulo. 0 desrespeito à legislação é que permite a 

mencionada desorganização, demonstrando a ineficiência de mais esse setor, 

combativel por ação civil pública, face ao princípio da eficiência e do direito 

fundamental h segurança. 

Talvez sejam dois os principais motivos da desorganização da frota: 

O primeiro deles é a política de segurança adotada pelo próprio Governo do 

Estado, sempre em vésperas de eleições. Num Único governo, embora vários 

mandatos, a polícia Civil foi abrilhantada Com viaturas de vários estilos diferentes 

(branco/preto, zebrinha. pinturas branco/preto.vermelho, adesivos pretolvermelho). 

Internamente notamos que a frota diminui, Porém, nas ruas, temos a sensação de 

mais segurança, de mais viaturas em policiamento, vez que a novidade na pintura se 

destaca. 



O segundo vetor que podemos apontar, é o fato de que, ap6s distribulda a 

viatura policial, esta torna-se praticamente "inexistente" para a Administração, vez 

que não haverá qualquer tipo de manutenção, seja preventiva ou de reparo. Assim, 

ficando a manutenção e reparos de funilaria e pintura "a cargo" do policial civil, a 

Administração acaba não exigindo a padronização prevista na norma. 

O mesmo tratamento não pode ser dispensado as frotas da delegacia geral, 

diretorias e corregedoria, as quais possuem a manutenção preventiva e reparadora 

necessária, através das oficinas oficiais ou de verba pública destinada para tanto, 

motivo pelo qual observa-se seus veículos sempre novos, bem conservados e com 

os acessórios originais. São exemplos da desorganização os veículos destinados 

aos distritos policiais do DECAP - Departamento de Policia Judiciária da Capital. 

A maior parte das viaturas dos distritos policiais são distribuídas aos 

operacionais, que assumem a responsabilidade das mesmas, tanto na parte visual 

como mecânica'33. 

Grave é o descaso da Administração para com as viaturas das bases 

territoriais, tendo-se em vista que OS veículos da delegacia geral, corregedoria e 

133~o  assumir sua guarda, sempre de modo informal, O policial civil se responsabiliza pela limpeza, troca de 
óleo e filtros, alinhamento, balanceamento e eventual reparo dos pneus, substituição de correias, de lonas e 
pastilhas de freios, qualquer conserto na parte mecânica OU elétrica, eventual reparo na funilaria e pintura, 
dentre todos os demais cuidados pertinentes a um automóvel, sendo certo que nenhuma verba é encaminhada 
ou disponibilizada ao delegado titular da unidade para a manutenção respectiva dos veículos. 
Sendo o policial (ou equipe) único usuário da viatura, aproveitando da disponibilidade, facilidade de descontos 
e eventuais doações, promove o equipamento da mesma, Com aparelhagem de som, rodas de liga-leve, 
liinsulfj/mll, consoles, vidros e travas elétricas, alarme, engates, estrobos, e outras "perfumariasM, como o 
emblema do departamento que trabalha OU outro de sua preferência. 
Diante da ausência de abrigo adequado Para a guarda do veículo, bem como do uso contínuo por longo 
período, os adesivos aplicados na caracterização do mesmo, acabam descolando ou rasgando, tornando-se 
necessária a O que na maioria das vezes, se dá por meio de pintura, menos oneroso e de maior 
disponibilidade. 
Outras viaturas da Unidade são de uso coletivo, como as destinadas ao plantão policial, por exemplo, sendo 

utilizadas por quatro ou cinco equipes, diuturnamente, Para deslocamento a locais de crimes e outras 
diligências atinentes ao serviço de polícia judiciária. 

de fácil observação que as viaturas destinadas ao plantão São sempre as mais velhas e mal conservadas da 
unidade, tendo-se em vista que demandam nIenor custo na manutenção. Os veículos utilizados nos plantões 
do DECAP atualmente, completam cerca de doze a treze anos de uso e precária manutenção. 
N ~ O  são raras as vezes em que 0 delegado de polícia, principalmente na periferia da cidade, se dirige a um local 
de crime, como carona, na viatura da Polícia Militar1 ocupando 0 banco traseiro do veículo, confeccionado de 
fibra de vidro, maçanetas apenas externas e blindado o acesso ao banco dianteiro. Comum também é a equipe 
- autoridade policial e investigadores, empurrando a viatura durante a madrugada, sob chuva, em ruas escuras 
e de barro, na periferia da grande metrópole, enquanto policiais civis com funções meramente admJnistrativas, 
possuem viaturas novas e bem ~onservadas. 



diretorias são submetidos à lavagem periódica, revisão e manutenção em oficina 

própria da Polícia Civil, como a localizada na Av Francisco Morato 100, Butantã, São 

P~UIOISP'~~. 

Como já mencionado anteriormente, a Policia Federal é mantida pelo 

Governo Federal e a Polícia Militar é independente economicamente, por possuir 

verba própria, parcela da arrecadaçdo do Estado. A Policia Civil, por sua vez, 

permanece à mercê da vontade política estadual, a qual há anos vêm se mostrando 

indiferente para com a Segurança Pública, num verdadeiro desrespeito aos 

princípios elencados no artigo 37 da Constituição Federal. 

Oportuno acrescentar que as viaturas utilizadas pela Policia Militar 

Rodoviária, nas rodovias privatizadas, são disponibilizadas pela empresa 

concessionária respectiva. São adquiridas através de "leasing" e substituídas no 

prazo máximo de dois anos, ainda dentro da garantia e durante as revisões 

"obrigatórias", o que possibilita uma frota de aitissima qualidade e de baixa despesa 

com manutenção. 

Considerando-se que a Administração Publica compra veículo com isenção 

total de impostos (federal e estadual), numa margem de desconto de mais de 

quarenta por cento, que os ~ e í ~ ~ l ~ ~ . a t ~ a h e n t e  sã0 caracterizados com adesivos e 

outros dispositivos facilmente removíveis e que o mesmo pode ser vendido em hasta 

pública no valor de mercado, abatendo tão somente a desvalorização pela natureza 

do uso, como ocorre com veículo de aluguel Ou de empresa, o que pode ser 

sugerido, é que o Poder Público, embaçado na boa vontade administrativa e nos 

134 Algumas das garagens da Polícia Civil, destinadas ao abastecimento das viaturas, como a localizada na Rua 
Moncorvo Filho s/ng e AV Vital Brasil 139, Butantã, nesta, forneciam óleo para o motor das viaturas(há alguns 
meses o fornecimento de óleo está desativado). Para a aquisição do lubrificante, o policial providenciava, além 
do vasilhame (geralmente garrafa de refrigerante tipo "~et"), a requisição (autorização) do delegado de polícia 
da unidade, porém, a quantidade m6xima de Óleo fornecida a cada abastecimento era de dois litros, não 
suficiente para a troca adequada, sob a alegação que o óleo era disponibilizado apenas para completar o nível 

e não para troca. 
Quando possível, após diversos abastecimentos e 0 acúmulo (no porta-malas da viatura) de quantidade de óleo 
suficiente para a troca, esta não era autorizada na garagem, embora dotada de rampa própria, ficando o 
policial, responsável em providenciar local Para a substituição do lubrificante. Em visita a um dos postos de 

na região da garagem do Butantã (Auto Posto Caluana Ltda -AV Corifeu de Azevedo Marques 44, 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ã ,  são pau lo /~~ ) ,  fomos informados Por um dos frentistas que era comum a troca de 61eo das viaturas 
da polícia Civil naquele estabelecimento, sendo cobrado do policial apenas o valor de R$ 10,OoJdez reais), 
excluindo eventual substituição de filtros. 



princípios da moralidade, legalidade, finalidade e eficiência, efetue a aquisição de 

veículos para a Polícia Civil, com características padrão da instituição e proceda sua 

substituição antes de sua degradação, no prazo máximo de três anos, ainda no 

decorrer das revisões oferecidas pelos fabricantes, sendo certo que o custo da 

compra dos veículos novos não será tão superior ao da venda da frota, pelas razões 

apresentadas. 

4.8 Outras causas do elevado número de inqueritos policiais 

Como é sabido, há muito que a Polícia Civil possui um enorme acervo de 

inquéritos policiais, o que não ocorre apenas pelo reduzido número de escrivães 

lotados nas chefias dos distritos, mas pelas deficiências existentes também no 

Poder Judiciário e Ministério Público; pelos procedimentos "pré-históricos" ainda 

exigidos (inúteis e desnecessários); bem como pelo arcaico sistema de controle 

ainda existente no cartório central das unidades, a saber: 

4.8.1 A ineficiência do Poder Judiciário e Ministbrio Público 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os processos sumários 

que antes eram executados pelos delegados de polícia, passaram à inteira 

responsabilidade dos magistrados. Diante do inchaço no acervo processual daquele 

órgão, foi editada a Lei 9099195, que visava proporcionar à população uma 

prestação jurisdicional rápida e eficaz, onde OS delitos considerados de menor 

potencial ofensivo'35 deveriam ser imediatamente analisados pelos Juizados 

Especiais Criminais. 

Ocorre que, em nenhum Estado brasileiro, foi instalado o Juizado Especial 

Criminal com funcionamento ininterrupto (diuturno), apesar da previsão legal, o que 

vêm acarretando enorme prejuízo à população, bem como à Policia Civil, que fica 

responsável pela elaboração do Termo Circunstanciado de Ocorrência e 

cumprimento de diligências, a0 nosso ver prescindíveis, quando analisados os 

135 Aqueles cuja pena privativa de liberdade não ultrapasse dois anos. 



critérios dispostos no artigo 62 da mencionada lei: oralidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. 

Se o Poder Judiciário e o Ministério Público mantivessem os Juizados 

Especiais disponíveis diuturnamente, os conflitos de menor potencial ofensivo 

seriam "solucionados" imediatamente13'. A Polícia Militar apresentaria as ocorrências 

de menor potencial ofensivo diretamente ao Juiz de Direito competente, 

possibilitando a Polícia Civil maior disponibilidade para atendimento e investigações 

dos crimes mais graves, bem como, maior dedicação aos inquéritos policiais. 

Outra inobservância a lei pelos órgãos supra citados, refere-se a dispositivos 

do Código de Processo Penal. 

Tendo-se em vista que todos os atas do inquérito policial devem se repetir em 

juízo, com exceção daqueles casos de impossibilidade; bem como do disposto no 

parágrafo 2O do artigo 10 do Código de Processo Penal, em que a autoridade policial 

poderá indicar no seu relatório final, testemunhas que não foram inquiridas, 

mencionando o lugar onde possam ser encontradas, entendemos que o Ministério 

Público e o Juiz de Direito pecam quando solicitam cotas para oitivas de tais partes, 

em especial daquelas residentes em outras  localidade^'^'. 

É comum cota ministerial solicitando sejam reduzidas a termo as versões de 

pessoas citadas nos autos, pelas partes ou em de relatório policial, muitas vezes, 

sem nenhum interesse na investigação. 

Importante ressaltar, ainda, que OS setores de cartas precatórias, quando 

funcionam, são muito lentos, em especial àqueles de outros Estados da Federação, 

chegando a passar anos até o seu cumprimento, após inúmeras cobranças, levando, 

muitas vezes, a prescrição do crime. 

Visando a redução do acervo processual, a0 menos temporariamente, e 

manifestações com O menor atraso possível, OS prOm0t0res de justiça e juizes de 

direito, devolvem os autos principais às autoridades policiais, para cumprimento de 

diligências "não imprescindíveis", ignorando. assim, O disposto no artigo 10 3 2' do 

Artigos 62 da Lei 9099/95,98 1 da Constitui~ão Federal e 87 da Constituição do Estado de ~ 2 0  

137 por depender de de Carta precatoria, 0 que causa ainda maior morosidade. 



CPP, como por exemplo, quando solicitam a oitiva de uma testemunha arrolada em 

relatório de investigação, da qual já consta a versão dada por ela. 

4.8.2 A exigência de documentos obsoletos 

Antes da informatização da Policia Civil, a maioria dos atos de policia 

judiciária era lavrada em documentos parcialmente preenchidos (formulários), ou 

seja, em modelos pré-existentes. 

Todo e qualquer modelo pré-existente se dava em apenas uma folha, alguns 

deles utilizados no verso e anverso. O boletim de ocorrencia, por exemplo, 

apresentava na frente da folha, campos para repartição, numero, via, natureza da 

ocorrência, data do fato, local do fato, circunscrição, hora da comunicação, hora do 

fato, qualificação parcial do indiciado, qualificação parcial da vitima, qualificação 

parcial de testemunhas, solução, exames requisitados, local e data da elaboração, 

identificação e assinatura do responsável pela confecção, identificação e assinatura 

da Autoridade responsável pelo registro, sendo o verso do formulário usado para a 

descrição do histórico dos fatos. 

Assim, podemos perceber que todos os dados de uma ocorrência policial, 

deveriam constar numa única folha, motivo pelo qual a qualificação completa do 

indiciado e sua vida pregressa, eram registradas em documentos apartados, 

denominados auto de qualificação e de vida pregressa. Da mesma forma, os objetos 

apreendidos, restituídos e avaliados eram detalhadamente descritos nos 

documentos denominados auto de exibição e apreensão, auto de entrega e auto de 

avaliação. 

mais de dez anos não se registra ocorrência em formulários e à "máquina 

de escrever" (datilográfica), vez que tais documentos são elaborados em 

computadores, em programas próprios ou nos editores de texto comuns. 

Desde o ano de 2004 vêm sendo instalado nas unidades policiais o programa 

denominado RDO - Registro Digital de Ocorrência, em que OS boletins de ocorrência 

sao registrados em rede (on line). 



Seja por meio do sistema RDO ou de um editor de texto qualquer, os boletins 

de ocorrência são registrados livremente, o que possibilita a completa qualificação 

das partes, descrição dos objetos, histórico sem limitação de espaço e anotações de 

quaisquer outros dados relevantes. 

O boletim de ocorrência, conhecido popularmente por BO, está sendo 

paulatinamente substituído pelo novo documento, ou seja, já está sendo chamado, 

pela maioria dos policiais, muitos advogados e partes, pelo nome de RDO, assim 

como consta no cabeçalho dos boletins de ocorrência registrados por meio desse 

programa. Na Capital paulista, desde o ano de 2005, todos os distritos policiais 

estão equipados com o sistema RDO, o qual funciona tão somente mediante 

conexão com a intranet, gerenciada pela Prodesp (Companhia de Processamento 

de Dados do Estado de São Paulo). 

O sistema RDO permite na elaboração de um registro policial, a fotografação 

da parte, sua identificação por meio da impressão digital, a busca dos dados do 

veículo através da placa, qualificação das partes pelo número de RG e ainda a 

busca de qualquer outro dado em RDO elaborado anteriormente, não importando a 

unidade ou cidade do registro, tendo-se em vista que o sistema é interligado. 

Ocorre, porém, que diversas ferramentas disponibilizadas pelo sistema não 

são utilizadas, como foto e impressa0 digital, tendo-se em vista o não fornecimento 

de scanners e câmeras pela Administração, além do fato dos computadores 

existentes nos distritos policiais serem obsoletos para tal finalidade. 

Apesar de funciotwem com computadores ultrapassados, os boletins de 

ocorrência são registrados Sem limite de espaço, sendo os campos de 

preenchimento disponíveis no RDO absolutamente Completos. Além de outras 

caracteríçticas, possibilita a elaboração de um boletim de ocorrência inicial ou 

complementar'38, ou ainda de um termo circunstanciado de ocorrência. 

O RDO possui campo de preenchimento para natureza da ocorrência, autoria 

advogado do indiciado presentelnáo presente (se positivo qualificação do mesmo), 

13' OS dados pré-registrad~s no boletim inicial Sã0 automaticamente copiados. 



incidência penal (artigo do Código Penal ou Lei Penal Extravagante), histórico livre, 

solução (inquérito, investigação, registro, encaminhamento para outra unidade, 

encaminhamento para Vara Especial da Infancia e Juventude, flagrante, outros), 

exames requisitados (Instituto de Criminalistica e Instituto Médico Legal), números 

das mensagens e ofícios. 

Quando da qualificação de qualquer das partes, esta é completa, com 

endereços, telefones e caracteristicas fisicas, tudo minuciosamente, existindo ainda 

para os indiciados, campo para preenchimento da incidência penal que lhe está 

sendo imputado. 0 s  objetos são detalhadamente descritos, com respectiva 

avaliação, existindo os campos de objetos subtraídos, apreendidos, devolvidos e 

envolvidos. As armas de fogo igualmente são completamente detalhadas, bem como 

eventuais munições. Para os entorpecentes também existe um campo próprio, com 

detalhamento na descrição. Quando da digitação da placa de veiculo envolvido, 

seus dados são automaticamente absorvidos do banco de dados do DETRAN 

(Departamento Estadual de Trânsito), sendo outros dados relevantes preenchidos 

manualmente. 

Diante do exposto e observando um boletim de ocorrência devidamente 

preenchido, em caso de prisão em flagrante, por exemplo, verifica-se que alguns 

documentos elaborados posteriormente, sClo de inteira inutilidade. 

Assim, entendemos que tais documentos (apreensão, entrega, qualificação, 

vida pregressa e avaliação) são totalmente in~erviveis, O que torna o trabalho policial 

mais moroso, dispendioso e cansativo, com total desprezo aos princípios da 

economia e eficiência13'. 

139 Ignorando o avanço tecnológico existente nos dias atuais, ainda se exige a confecção dos documentos em 
apartados, conforme exposto, sob pena de responsabilidade, vez que alguns juizes e promotores, entendem 
que é motivo para relaxamento de prisão e anulação do feito, a ausência de alguns desses documentos, mesmo 
que seus dados constem, mais detalhados ainda, no boletim de ocorrência, documento este que acompanha os 

autos do inquérito e Processo. 



4.8.3 Estagnação do cartório central 

A Policia Civil ainda não admite a informatização em alguns setores, como os 

serviços desenvolvidos no cartório central da unidade. São dezenas de livros de 

registros diversos, alguns totalmente inúteis, mas que, pela historicidade, ainda 

devem ser preservados. 

Não é permitido, por exemplo, o controle por meio de digitação, mesmo que 

as informações sejam impressas e encartadas. 

Durante algumas décadas, os livros obrigatbrios de uma delegacia de polícia 

eram os estabelecidos pelo Regulamento Policial do Estado, do ano de 1928 e que 

ainda não foi inteiramente revogado. Havia, por exemplo, livro para o Registro de 

Termo de Tomar Ocupação, o de Abigeato e o Livro de Prostitutas, entre outros. 

Por força do Decreto Estadual 1762 de 22 de junho de 1973, tornaram-se 

obrigatórios em uma delegacia de polícia, os seguintes livros: inventário e tombo, 

ocorrências, inquéritos policiais, processos sumários e respectivo índice, carga de 

inquéritos policiais e processos sumários, fianças criminais, protocolados e 

expedientes, termos de visitas e correições, sindicâncias policiais, cartas precatdrias 

recebidas e inquéritos policiais em trânsito ou diligência, custas, registro geral de 

preços, termos de compromisso, receita de presidiários, entrada e saída de presos, 

objetos e valores de presos, visitas médicas aos presos, óbitos, visitas do Ministkrio 

público e visitas e correições da Corregedoria da Justiça. 

por conta de disposiçaes legais posteriores - Resoluções SSP 539156, 18/78, 

Portarias DGP 1 9179, 17/86, 07/92, 1 5/96, 1 6/97, 34197, 1 8198, 01 100, Decretos 

1 g.g03/50, 31.382190, 44.448199 e Provimento da Corregedoria Geral da Justiça 

03/96, foram acrescentados no rol de livros obrigatbrios de uma delegacia de policia 

0s seguintes: registros de intimaçóes, protocolados especiais, controle de boletins 

de identificação criminal e "modus operandiJJl ocorrências policiais referentes a Lei 

9099/95, inspeção nas cadeias públicas, armas de fogo apreendidas, boletins de 

ocorrência arquivados, boletins eletrônicos de ocorrência, uso de algemas, queixas e 

sugestões do público, e Para as delegacias seccionais os livros de registros de carga 

de correspondêncial sindicâncias e PrOceSSOS administrativos, atas de reuniões com 



autoridades subordinadas, termos e visitas e correiçbes, inqueritos policiais, cargas 

de inquéritos policiais, fianças criminais, cartas precatórias e inquéritos policiais em 

transito ou diligência e termos de compromisso. 

Diante do exposto constata-se a necessidade de modernizaçao do cart6rio 
central das unidades policiais, com a reduçáo de livros obsoletos até hoje exigidos e 

com a disponibilizaçao de recursos orçamentários (computadoreslprogramas para o 

controle de toda a movimentação da delegacia), sendo certo que não houve até o 

presente momento, a informatização do citado setor ou a preocupação superior 

nesse sentido, sempre em detrimento do bom andamento do serviço público, 

contrariando os princlpios da economia e eficiencia. 



PROPOSTAS DE REFORMAS CONSTITUCIONAIS PARA O 

PROBLEMA DA POL~CIA NO BRASIL 

5.1 A unificação das Polícias 

Analisadas as características do Estado Democrático de Direito, o sistema da 

Segurança Pública no âmbito da Constituição Federal e os princípios norteadores da 

Administração Pública, somos induzidos a pesquisar também sobre a tão discutida 

unificação das Polícias Civil e Militar, bem como da autonomia municipal na 

prevenção contra o crime e na preservação da ordem pública. 

Conforme já estudado anteriormente, a Constituição Federal de 1988 foi o 

primeiro documento constitucional a disciplinar a estruturação da Segurança Pública 

no Pais, estipulando para cada Estado Membro a existência de duas policias na 

busca do objetivo disposto no caput do artigo 144, ou seja, a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, porém, cada qual com suas 

responsabilidades: a Polícia Militar cabe O policiamento ostensivolpreventivo; e à 

Polícia Civil as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, com 

exceção das de caráter militar. 

Considerando que em capítulo anterior foi estudado a criação, história e 

eçtruturação da Policia Civil, cabe-nos buscar, mesmo que superficialmente, a 

origem da Polícia Militar, apontando a razão e objetivo da sua criação. 

Enquanto a Policia Civil nasceu de uma necessidade pública, há mais de dois 

séculos, em auxílio aos magistrados da época, a Polícia Militar foi criada há quatro 

décadas, tão somente, pelo Governo Militar, durante o regime ditatorial por que 

passava o pais, sendo seu objetivo precipuo a defesa dos interesses do ~stado.  

Em 1926, foi criada a Guarda Civil de Sã0 Paulo, a qual desempenhava as 

funções de policiamento preventivo e ostensivo (uniformizado), sujeita à disciplina e 

hierarquia, porkm, de natureza civil e desprovida de quartéis, batalhões e 

companhias. Os guardas civis eram responshveis pelo patrulhamento nas ruas, 

escolas, eventos e fiscalizaçao de trânsito, existindo também na época, paralelo à 



Guarda Civil, a Força Pública, a qual permanecia recolhida, atuando principalmente, 

nos casos de descontrole social, comparado à função exercida pela tropa de choque 

da Polícia Militar. 

Em 1969, durante a ditadura militar, foram extintas a Guarda Civil e a Força 

pública, passando todos seus integrantes à recém-criada Policia Militar, a qual 

incorporou ao seu patrimbnio toda a estrutura e dependências daquelas. 

Assim, no período ditatorial, o Brasil estruturou a Segurança Pública com 

ingerência das Forças Armadas, tendo tal modelo de policia sido forjado na ideologia 

da segurança nacional, o que culminou na formação de uma "polícia brasileira" com 

anomalias, pela Constituição de 1988. 

palses sem forças armadas, mas não existe nenhum pais no mundo 

desprovido de polícia, assim como nenhum dos países desenvolvidos possui polícia 

de natureza militar. 

Vivemos num mundo globalizado, em que se busca democracia e respeito 

aos direitos humanos. Isso não quer dizer que a Polícia Militar atua na contra mão, 

porém, seus homens são formados e diuturnamente tratados com regras e 

ideologias militares, incompativeis no âmbito social. A policia tem de que ser única e 

de natureza civil. Fardas, patentes, divisas, materiais bélicos, treinamentos de 

guerra e normas militares devem se limitar às Forças Armadas. Lugar de policia é na 

rua ou no atendimento da sociedade, nunca em quartéis. 

Da mesma forma, o Corpo de Bombeiros ou Serviço de Resgate, os quais 

devem ter natureza civil e não formação militar, estrutura e regras de Forças 

Armadas. 

O resultado da XV Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, 

realizada de 04 a 08 de setembro de 1994, em FOZ de IguaçulParaná, e organizada 

pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. sobre uma proposta do 

Grupo de trabalhos da Segurança Pública, da Comissao de Direitos Humanos da 

OAB - Seção de Sáo Paulo, foi uma proposta abrangendo princípios éticos e 

democráticos para uma nova política de segurança pública, a desmilitarização da 



pollcia preventivo-ostensiva, a municipalizaçao da polícia preventivo-ostensiva, o 

controle externo da atividade policial e Emenda à Constituição. 

Em defesa da desmilitarização da policia preventivo-ostensiva, partes d o  

documento proposto traziam algumas razões relevantes140, como segue: 

... as raz6es de tal circunstancia remontam à história da corporaç80 que 8 
considerada força auxiliar e reserva do Exercito. É sabido que durante a 
ditadura (1964-1985), a Polícia Militar atuou na repressão polltica e 
assimilou, radicalmente, a ideologia da segurança nacional. 

... o resultado d o despreparo da Policia Militar para atuar ao lado da 
população, como um serviço social, equiparado aos serviços de saúde e 
educaçClo, e destinada à proteção da vida e do patrimonio. 

De fato, a natureza do Serviço policial é essencialmente civil, devendo 
obedigncia aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade, os quais, de resto, obrigam todos os ramos de atuação da 
administração pública. 

Nenhum motivo existe, com efeito, que justifique a manutenção de uma 
polícia militarizada para a prestação do serviço de segurança pública. 

... quanto à uniformização, à disciplina e hierarquia, é fato já muitas vezes 
sublinhado que não são prerrogativas exclusivamente militares. Nada 
impede que uma polícia civil incumbida de policiamento preventivo- 
ostensivo seja uniformizada e organizada hierarquicamente. Apenas, 
reserve-se a natureza militar aos membros das Forças Armadas - Marinha, 
Exercito e Aeronáutica. 

AS Policias Milibres, além disso, s80 corporaçóes excessivamente 
onerosas para os cofres públicos. A longa escala hierárquica - soldado, 
cabo, 3O, 2O, l0 sargentos, subtenente, 2' e l0 tenentes, capitão, major, 
tenente-coronel e coronel - e a cadeia de comandos, em que a máxima de 
que subalterno nao pode agir sem ordem superior é levada ao extremo, 
contribuem para tornar lento e ineficiente o serviço policial. Aos quartkis - 
que são repartições públicas - só pessoas autorizadas têm acesso. 
inadmissível brgão público que consuma tantos recursos para cuidar de 
seus próprios interesses. Se o governo democrhtico é de funções, e não de 
dominações, a finalidade dos serviços públicos só pode ser a satisfação do 
interesse público, respeitados os direitos humanos. 

~á quinze anos a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados 

do Brasil - Seçáo de São Paulo, Ja apontava O resultado final da segurança pública 

como inSatisfat6riol4', sendo certo que nos dias atuais a segurança está muito mais 

comprometida. Apontou a ofensa ao Estado Democratico de Direito e vilip&ndios aos 

principjos administrativos, constitucionais e infra-constitucionais, tais como o da 

140 para uma Nova Política de Segurança Pública". Tese aprovada na XV Conferência Nacional da 
ordem dos Advogados do Brasil, realizada de 4 a 8 de setembro de 1991, em Foz de Iguaçu/PR. 
141  proposta para uma Nova Política de Segurança publica". Tese aprovada na XV Conferência Nacional da 
Ordem dos ~ d ~ ~ ~ a d o s  do Brasil, realizada de 4 a 8 de setembro de 1991, em Foz de Iguaçu/PR. 



publicidade, economia do erário público e impessoalidade, quando menciona a 

inviabilidade dos quartéis, a onerosidade excessiva para os cofres públicos, a 

organizaçao para cuidar dos prbprios interesses, culminando na violaçao do 

princípio da moralidade. 

Lembramos, que na época da referida proposta, apresentada em 1994, o 

princípio da eficiência ainda não estava previsto na Constituição da República, o 

qual foi inserido em seu artigo 37, somente em 1998, porbm, não resta dúvida que, 

conforme a manifestação da OAB, tal principio também foi desrespeitado. 

No ano de 2001 o Deputado Federal Fernando Luppo apresentou a Proposta 

de Emenda Constitucional 446101, a qual visava um plebiscito versando sobre a 

unificação das polícias. No ano seguinte, o também Deputado Federal Aloízio 

Mercadante apresentou a PEC 496102 sobre nova organização na segurança 

pública e polícia, sendo ambas as propostas arquivadas sem oportunidade de 

votação junto ao plenário. 

Preocupados com uma eventual desmilitarização da Polícia Militar, com 

perdas de poder, independência e recursos próprios, classes interessadas na sua 

manutenção, através de "lobby político", conquistarani em 1998, apoiados pelo 

Presidente da República Fernanda Henrique Cardoso, a Emenda Constitucional 

18/98, que transformou os "servidores militares" e "servidores policiais militares", 

respectivamente, em militares das Forças Armadas e militares dos Estados, ou seja, 

deixaram de ser servidores públicos e passaram a Ser militares "stricto sensu", onde 

cada Estado passou a ter O Seu próprio Exército, vinculado à Secretaria da 

Segurança Pública. Vale dizer, que nem mesmo Os Presidentes Militares, no período 

da ditadura em nosso País, ousaram tamanha aberração jurídica. 

Tramita, entretanto, a Proposta de Emenda Constitucional 613198, da 

Deputada Zulaiê Cobra, a qual foi apensada na PEC 151195, versando sobre a 

reestrutura~ão do Sistema Policial Brasileiro e Criação do Sistema de Defesa Civil. 

Na referida Proposta de Emenda Constitucional, a parlamentar pretende "uma 

polícia cidadã para a segurança pública da cidadania". 



O resultado final dos estudos realizados nos planos federal e estadual sobre o 

sistema policial brasileiro, levou a autora do projeto, dentre outros, às seguintes 

... os dados obtidos nas audiências, somados às informaçdes fornecidas 
pelos meios de comunicaçSio, nos permitiram identificar os seguintes óbices 
ao pleno desenvolvimento das potencialidades do "cidadão-policial": 
remuneração incompatível com os riscos e as condiçeies de trabalho; falta 
de confiança na estrutura de comando de seu 6rgao; falta de motivação e 
de preparo profissional; falta de amparo institucional para ele próprio e para 
sua família; e falta de credibilidade junto à comunidade. 

... no sistema de segurança pública estadual, as principais deficiencias 
encontradas foram: 
a) sucateamento dos equipamentos e inadequaçao do armamento 

utilizado pelo policial, em confronto com o armamento utilizado pelos 
criminosos; 

b) falta de integração e coordenação entre as duas policias estaduais; 
c) dualidade dos órgaos de Segurança Pública, como fator de redução de 

eficiência; 
d) inadequação ao regime militar para a policia ostensiva; 
e) incompatibilidade entre as atribuiçdes cometidas aos Corpos de 

Bombeiros e o seu enquadramento como 6rg30 de Segurança Pública; 
9 inexistência de autonomia e de recursos adequados para a área técnica 

da policia civil: perícia, identificaçao criminal e medicina-legal; 
g) falta de integraçáo regional dos 6rgáos de Segurança Pública. 

... Sintetizando a argumentaçao pertinente ao tema, pode-se colocar que a 
defesa da permanência da condiçao de militar do policial ostensivo funda-se 
nas seguintes assertivas: 
a) a condiçao militar da polícia ostensiva é histórica, tendo suas raizes nos 

tempos imperiais; 
b) somente sob ti regime militar, fundado na hierarquia e na disciplina, 6 

possível manter-se sob controle um efetivo armado da magnitude que 
as Polícias Militares possuem nos diferentes Estados (por exemplo, em 
sao Paulo, seu efetivo atinge cerca de oitenta mil homens); 

c) o regime militar permite que o Estado tenha o policial ostensivo vinte e 
quatro horas por dia à sua disposiçao, sem que isso signifique dnus 
financeiro adicional, tendo em vista que os militares nZío tem direito a 
horas extras; 

d) somente sob regime militar assegura-se que o policial nao irá recuar 
diante dos riscos do enfrentamento com os criminosos; 

e) a proibiçao de sindicalizaçao e greve, imposta aos militares, garante a 
continuidade desse serviço essencial 

OS posicionamentos a favor da desmilitarização se fundam nos seguintes 
argumentos: 

142 COBRA, Zulaiê. ~eestruturação do Sistema Policial Brasileiro: Proposta de Emenda Constituição ~ ~ d ~ ~ ~ l  
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a) a atividade policial é essencialmente civil, havendo incompatibilidade 
entre a concepçao militar de "destruir o inimigo" e a atividade policial de 
proteger o cidadao; 

b) o regime militar em nada melhora a qualidade dos serviços prestados 
pelo policial, uma vez que o rígido sistema hierárquico e o regime 
disciplinar que lhe 6 imposto não tem reflexos na sua ação junto à 
sociedade; 

c) a jornada de trabalho dos policiais militares, sem uma contrapartida 
salarial, 6 fonte de desestimulo profissional e incentiva o trabalho 
paralelo - o chamado "bico" -, o que prejudica ainda mais os serviços 
oferecidos à po'pulaçao; 

d) a condiçao de militar assegura ao policial um foro privilegiado que 
acaba se constituindo em um fator que favorece a impunidade do 
policial que comete excessos contra a populaçao. 

... Assim, dos argumentos apresentados, entendeu-se que o merecedor da 
análise mais detalhada deveria ser o da incompatibilidade entre a atividade 
policial, que é civil, e a concepção de emprego militar, que visa a "destruir o 
inimigo". 

A atividade policial tem características próprias, que em nada se confundem 
com o confronto bélico entre países, ou mesmo no interior de um país. Não 
há ideologias se confrontando, n8o há disputas de supremacia política - em 
seu sentido mais amplo. Portanto, a filosofia que deve orientar a atuação 
policial é totalmente diversa da filosofia de emprego de forças armadas 
regulares. 

Ao contrário, no mundo inteiro, o emprego dos órgãos de segurança pública 
ostensiva que melhor resultado tem apresentado no combate à 
criminalidade se baseia na filosofia da policia comunitária, a qual tem 
melhores condições de ser implantada em uma estrutura civil, e não em 
uma estrutura militar. 

Outra vez, observamos, agora em outro estudo sério a respeito da segurança 

pública, o quão inadequado se apresenta o sistema policial brasileiro, em especial o 

do Estado de São Paulo. 

O policial, mesmo que militar, faz parte da sociedade, possui família e é ser 

humano, digno de ver respeitado Seus direitos individuais, em especial da dignidade 

da pessoa humana, mas não é O que obse~amos. quando submetido a jornada de 

trabalho inadequada, com desrespeito ainda aos Seus direitos sociais/trabalhiçtas, 

conforme um dos argumentos elencados a favor da militarização (contra a 

deSmilitarizaçã0), onde O regime militar permite o trabalho do policial 24 horas por 

dia, sem que isso signifique Ônus financeiro adicional ao Estado. 

A mais recente Proposta de Emenda Constitucional sobre a unificação das 

policias é a 430/2009 do Deputado Federal Celso Russomanno, que dispõe sobre a 



polícia e corpos de bombeiros dos Estados e do Distrito Federal, e confere 

atribuições as Guardas Municipais. 

Dentre outras alterações legislativas prevista na citada proposta, segue a 

mudança prevista para o artigo 144 da Constituição Federal: 

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

IV - Policia e Corpo de Bombeiros dos Estados; 
V - Polícia e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e Territbrios, mantidos 
pela União. 

§ 4 O .  A Polícia dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, instituída por 
lei como órgão único em cada ente federativo, permanente, essencial à 
Justiça, de atividade integrada de prevenção e repressao à infraçao penal, 
de natureza civil, organizada com base na hierarquia e disciplina e 
estruturada em carreiras, destina-se, privativamente, ressalvada a 
competência da União, à: 

I - preservação da ordem pública; 
II - exercer a atividade de policia ostensiva e preventiva; 
111 - exercer a atividade de investigaçao criminal e de polícia judiciária, 
ressalvada a competência da Uniao e as exceçbes previstas em lei. 

§ 5 O .  O Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios, instituição regular e permanente, de natureza civil, estruturada 
em carreiras, organizado com base na hierarquia e na disciplina, dirigido por 
integrante do último posto, escolhido pelo respectivo Governador, para um 
mandato de dois anos, permitida recondução, destina-se à: 

I - execução de atividades de defesa civil. 
II - prevenção e a extinçso de incêndios; 
III - açbes de busca e salvamento, decorrentes de sinistros; 
IV - serviços de atendimento ao trauma e emergências pré-hospitalares; 

g 8 O .  0 s  Municípios, conforme dispuser a lei, poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços, instalaçbes e à 
atividade complementar de vigilancia ostensiva da comunidade, sendo esta 
última, mediante convênio, sob a coordenação do Delegado de 
Policia. 

De todo o exposto, fica evidente uma urgente e necessária reforma na 

segurança pública de todo o Brasil, a qual deve ser iniciada por uma emenda 

constitucional que permita a existência de uma única polícia no ambito estadual, 

prosseguindo com a edição de uma Lei Orgânica Nacional da Policia e com a 

readaptação das polícias então existentes. 

~ ã o  nos referimos tão somente a desmilitarização da Polícia Militar, mas sim 

a sua extinção. Da mesma forma, a da Policia Civil, apesar do seu conteúdo 



histórico, devendo ser criada a nova "Polícia do Estado de São Paulo", por exemplo, 

já que será, obviamente, de caráter civil. 

Por que a extinção da Polícia Civil? Devido, também, a todas as imperfeições 

apresentadas anter i~rmente'~~. policiais civis de todas as carreiras acabaram 

contaminados com inúmeros vícios, os quais, na sua maioria, somente seriam 

sanados, através de uma verdadeira reestruturação, com nova e eficiente política de 

segurança, legalmente amparada, comprometimento do Órgão Público respectivo 

(no caso o Governo do Estado) e investimento adequado. 

Assim, respeitadas todas as exigências legais, tanto constitucionais como 

infra-constitucionais, as dependências, equipamentos e todo o quadro de pessoal, 

de ambas as polícias (Civil e Militar), seriam aproveitados para a formação da "nova 

Polícia de São Paulo", de caráter integralmente civil. 

A "espinha dorsal", ou seja, a estrutura básica da "nova polícia", seria o 

organograma existente atualmente na Polícia Civil, sanadas as deficiências até 

então apontadas, com a criação de um setor, em cada unidade policial territorial, 

responsável pela avaliação, planejamento e execução do policiamento preventivo- 

ostensivo. 

Os oficiais da Polícia Militar, bacharéis em Direito, seriam automaticamente 

investidos no cargo de Delegado de Polícia, desde que cumpridas algumas 

exigências legais, tais como: participação em curso jurídico disporiibilizado pela 

Academia de Polícia ou outro Órgão conveniado para esse fim, aprovação em 

concurso interno realizado exclusivamente para a adaptação, comprovação de 

capacidade física e mental para o exercício da função, e aprovação no curso de 

formação técnico-profissional ministrado pela Academia de Polícia. Aos oficiais da 

polícia Militar sem formação jurídica, seria estipulado um período para preencher 

tais requisitos. 

Em eventual desinteresse em adaptar-se ao novo cargo, poderia o 

profissional ser reaproveitado em outro órgão ou assumir o cargo de "Delegado de 

143 A realidade da polícia paulista, Suas deficiências e possíveis soluções jurídicas. 



Policia", limitado, entretanto, ao setor de policiamento preventivo-ostensivo ou 

qualquer outra função administrativa, que não de polícia judiciária. 

Em qualquer dos casos, seriam respeitadas as promoções de nível pessoal, 

equiparando-se as graduações dos oficiais com as classes dos delegados de polícia. 

Os praças da Policia Militar (soldados, cabos e sargentos) continuariam 

exercendo normalmente o policiamento ostensivo-preventivo, podendo, a interesse 

da Administração, ser alguns deles aproveitados nas atividades de pollcia judiciAria, 

demonstrada capacidade e merecimento, desde que não haja prejuízo no 

policiamento de rua e, sejam os mesmos portadores do certificado do curso de 

adaptação oferecido pela Academia de Polícia, com participação paulatina, de todos 

os policiais. 

Da mesma forma, os policiais civis continuariam exercendo normalmente suas 

funções, sendo vedado o remanejamento para o policiamento preventivo-osten~ivo, 

com exceção dos casos em que houver interesse do profissional, se comprovada 

capacidade para tanto e ser o mesmo portador de curso de policiamento ostensivo- 

preventivo a ser disponibilizado pela Academia de Policia. 

O ingresso na carreira policial deveria ser Único, com exigencia de formação 

de segundo grau de escolaridade. O policial recém-formado exerceria inicialmente 

as atividades de policiamento o ~ t e n ~ ~ ~ ~ - p ~ e v e n t i v o ,  podendo, dentro do plano de 

carreira, assumir as funções investigativaloperacionai ou cartorária, ambas 

desprovidas de uniformes, ficando 0s trabalhos de natureza administrativa, exceto 

os de chefia, vedados aos policiais, 0s quais seriam realizados por funcionários 

contratados para essa finalidade. 

A regra acima não se aplicaria totalmente ao cargo de Delegado de Polícia, 

que teria cinquenta por cento das vagas disponibilizadas aos interessados não 

integrantes da carreira policial, Com a exigência. entretanto, de curso relativo à 

Segurança Pública, Policia, Criminologia e Direitos Humanos, a ser criado pelo 

Ministério da Educação, idade mínima de trinta anos, experiência mínima de três 

anos em atividade jurldica pre-relacionada e Os demais requisitos para o ingresso na 

carreira policial, com0 capacidade física e psíquica, idoneidade moral,' conduta 



ilibada na vida pública e privada, dentre outros. Quanto à formação jurídica, esta 

seria condição para qualquer candidato, policial ou não. 

Cada departamento de execução da "nova Policia" deveria manter um corpo 

de policiais uniformizados para atividades em eventos de grande porte e nos casos 

de descontrole social. 

Tendo-se em vista que a "nova Polícia" funcionaria com a estrutura básica da 

Polícia Civil, todas as instalações e equipamentos da Policia Militar seriam 

aproveitados, quando necessários e, se prescindíveis, disponibilizados para outros 

órgãos, a critério da Administração superior. 

Com a reorganização de uma nova policia, teriamos uma Única Academia de 

Polícia e um único centro de telecomunicações. Milhares de oficiais da Polícia Militar 

abandonariam funções meramente administrativas e muitas outras de cunho 

inteiramente classistas, e passariam a exercer funções junto à população, no efetivo 

combate à criminalidade. 

Com a extinçao das companhias, batalhbes, CPAS"' e quartbis, dezenas de 

milhares de policiais passariam a patrulhar as ruas e as despesas com manutenção, 

energia, água, materiais e equipamentos diversos, telefone, dentre outras, de tais 

setores reduziriam em proporção significativa aos cofres públicos. 

5.2 A autonomia das Guardas Municipais 

AO tratar da reestruturação do sistema de segurança pública nacional, não 

podemos esquecer a situação jurídica atual da participação dos municípios na 

segurança local, disciplinado no parágrafo 8' do artigo 144 da CF, que veda o Poder 

Municipal de realizar policiamento ostensivo-preventivo, permitindo a criação de 

Guarda Municipal, para a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. 

A proposta apresentada pela OAB, já mencionada anteriormente, não se 

limita somente na desmilitarização da policia, se estendendo a municipalização da 

144 Comando de Policiamento de Area. 



instituição, retirando do Estado toda a responsabilidade pelo policiamento 

preventivo-ostensivo, conforme alguns trechos abaixo transcritos: 

A exceção talvez dos crimes passionais, é sabido que a forma mais eficaz 
de evitar a açao criminosa é assegurar a presença da polícia. Assim, o 
policiamento preventivo-ostensivo deve ser exercido por meio da presença 
dos policiais, senão em todos os lugares e em todas as horas, como seria 
ideal, ao menos onde e quando a incidência de criminalidade for maior. 

... O contato muito mais direto do povo com prefeito e vereadores - mesmo 
porque a 6rea dos Municípios é menor - é condição para a pressão política 
necessária ao controle eficaz de um serviço com as peculiaridades da 
segurança pública. 

Não bastasse isso, descentralizar a polícia preventivo-ostensiva é medida 
fundamental para combater a burocracia e o gigantismo que póem a perder 
a administraçao do serviço policial, hoje marcada pelo autoritarismo, pelo 
desperdício e pela insuficiencia. Os imensos contingentes policiais, 
administrados em ambito estadual, com uma cadeia interminável de 
atividades-meio, oneram o orçamento e dificultam o combate à corrupçao. 

Também nao 6 argumento oponível à proposta de municipalização do 
policiamento preventivo-ostensivo a afirmaçgo de que o crime não tem 

fronteiras. A investigação criminal é atribuição da Polícia Civil e da Polícia 
Federal, e nao da Polícia Militar, que hoje realiza o policiamento preventivo- 
ostensivo, o qual deve ser municipalizado. 

Na Proposta de Emenda Constitucional no 613198, a Deputada Zulaiê Cobra 

Ribeiro propõe a desrnilitarizaçao da policia e sua continuidade sob o Governo 

Estadual, e no que tange a Guarda Municipal, sugere seja ampliada a sua 

competência, mas não de forma absoluta e uniforme para todo o pais. Entende que 

a ampliação da competência das Guardas Municipais estaria condicionada a alguns 

aspectos: dimensão mínima, em termos populacionais, comprovação de capacidade 

financeira do Município para a manutenção de sua Guarda Municipal, 

desenvolvimento de ações de caráter complementar em relação às da polícia 

ostensiva estadual e realização de convênio com a polícia ostensiva estadual, 

aprovado pela Assembléia Legislativa do Estado, para a ampliação da competência 

da Guarda Municipal, ressalvando-se à polícia ostensiva estadual o comando de 

operações conjuntas e a prioridade nas aÇÕes de polícia ostensiva, quando nelas 

concorrerem o órgão municipal e O estadual. 

Existem dezenas de propostas de emendas à Constituição e projetos de leis a 

respeito da a~t~nomialmunici~al izaç~o da Guarda Municipal, dentre as quaiç: . P E C ~  



87/99, 250100, 291100, 317100, 32/02, 534102, 49/03 e 537106 e PLs 1332103 e 

559105. 

Encontra-se em análise na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à 

Constituição 255108 da Deputada Solange Amaral (DEM-RJ) apensada a PEC 

215107 do Deputado Maurício Rands (PTIPE), que amplia as atribuições das 

Guardas Municipais, dando a elas poder de realizar açbes de policiamento ostensivo 

nas cidades com população superior a um milhão de habitantes. Para a Deputada, é 

preciso ampliar as atribuições das Guardas Municipais porque os seiviços de 

segurança pública se mostram insuficientes para garantir tranquilidade à população. 
A parlamentar considera imprescindível haver açbes de segurança pública em 

âmbito municipal, acreditando que, na prática, aumentará o contingente policial das 

grandes cidades, ampliando a capacidade de combate à criminalidade. 

Vale acrescentar a importância dada ao municlpio pela Constituição Federal 

de 1988, vez que em nenhuma das constituições anteriores o município integrava a 

"união indissoluvel", hoje, ao lado dos Estados e do Distrito Federal (artigo l0 CF). 

N ~ O  podemos questionar, também, o interesse do Municipio em intervir nas 

políticas públicas de interesse coletivo, em beneficio do povo, elemento social que 

dá vida ao Estado. 

Relevante lembrar o entendimento de Dalmo de Abreu ~ a l l a r i ' ~ ~ :  

Existe um vício de aceitar que isso 6 assim: tudo que C federal A superior ao 
estadual, assim como o estadual C sempre superior ao municipal. Isso 6 
essencialmente errado, porque na organizaçgo federativa nao há hierarquia. 

NO mesmo sentido ensina Bismael B. ~ o r a e s ' ~ ~ :  

No sistema federativo de governo democrático, o Presidente da República 
nao manda no governador do Estado, nem este manda no prefeito do 
Município. A atuaçao de cada um 6 balizada pela Constituiçao Federal, e 
não podem as Constituiçdes do Estados e as Leis Orgânicas dos Municípios 
entrar em choque com as normas constitucionais federais. 

145 DALAR], Daimo de Abreu. A Polícia a LUZ do Direito. São Paulo: RT, 1991, p. 69. 
14' MORAES, Bismael B. Federalismo e Segurança Pública no Brasil. São Paulo, 2009. Disponível em 
<http://adpesp.com.br/h~me.php#> Acesso em 27 j~l2009. 



Esse controle social deve ser preventivo e democrCitico, e nao 
ditatorial, pois é a sociedade que forma o Estado e n8o o contrário. Assim, o 
controle social(em que todos tem direitos e obrigaçbes, que devem ser 
respeitados, para que haja harmonia total) é feito pelos 6rgaos estatais 
(lembre-se: estatal é tudo que é público - federal, estadual ou municipal), 
dentro do que estabelecem as leis. No que tange à segurança pública, 
verifica-se que o Município (porque ninguém mora fora dele) é a pessoa 
política que mais necessita das atividades diuturnas dos órgaos policiais, 
porque a violência e o crime não marcam hora. Todavia, segurança pública 
não é matéria de competência apenas da Polícia (6rgao de 3O escalao, sem 
independencia), mas "dever do Estado e responsabilidade de todos". 

Como ninguém nasce, cresce, vive e morre fora do Município, 
sendo aí onde as politicas públicas devem ser bem aplicadas em beneficio 
da coletividade, com a instituiçao da "vigilancia privada" com "prerrogativas 
policiais" estabelecidas pelo triunvirato das Forças Armadas (DL-1034, de 
outubro de 1969) e, logo em seguida, fazendo desaparecer as Guardas 
Civis do Brasil e militarizando seus integrantes (DL-1072, de dezembro de 
1969), e sendo os policiais militares, em grande número (muitos à paisana), 
empregados no "combate à subvers80n, o ex - Presidente da República e 
entao Prefeito de SSo Paulo, Janio Quadros, mesmo enfrentando vozes 
contrárias, criou, em 1986, a Guarda Civil Metropolitana - GCM. No ano 
seguinte, a proposta das Guardas Municipais fez parte, entre 198711 988, do 
texto da Constituiçao, que nasceu da Assembléia Nacional Constituinte, no 
art. 144, 5 8 O :  "Os Municípios poderão constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, s e ~ o s  e instala$Oeâ, conforme 
dispuser a \e/'. Jh Co~eÇOu a "auerra" corporativa daa polícias fardadaii do 
Estados contra as Ouardas Municipais. 

A pesqulsa nãe mente Observe-se que, em 1883 ( ~ i n ~ o  anos 
depois de promulgada a Constituição Federal), os 27 Comandantes-Gerais 

da! PMa da! unidades fede~a\\\eo do Breiil enviaram cio Congresso 
Nacional uma "Proposta Consensual de Revisa0 Constitucional", para fins 
de segurança úbllea, sugerlnde a retirada das Guardas Municipais do 
capft~lo "Da gesurança PBblica" da Constltqição. chamando essas 
corporapões policiais municipais de "vrgfláncta patrlmonlar', para colocá-las 

no oepltulo ''Do6 Muniolpiot'' da mebma Cada, e ainda prqtgndendo der 
parlamentares federais definição de "Constituiç4o", "poder de policiaJ: 
Npo/lcja Militar", ''ordem públlce", "segurrinça pc)bl/ca': 'pmsen/açBo da 
ordem públice': "p~l i~iciment~ ~Sten~ivo",  '@0llcia ostensiva" e "defesa 
pública"(E nade falam de prevenç8o crimlnal, sem a qual n8o h& segurança 
pública).Mesmo assim, por desconhecimento dos prefeitos e de seus 
assessores jurldicos, os Comandos ou as Coordenadorias das GMs, na 
imensa maioria dos Municlpios, continuaram entregues a oficiais das PMs, 
hoje militares "stricto sensu" dos Estados (pela Emenda Constitucional no 
18/98, do governo FHC), com a afirmaç80 aberrante para o Direito de que 
as GMs nao tinham "poder de policia", como se tal "poder" fosse exclusivo 
das Polícias Civil e Militar, e na0 um poder estatal, um poder público, de 
toda a AdministraçAot Com isso, h& um abalo permanente contra a 
autonomia dos Municipios, sejam eles de cinco mil habitantes ou de dez 

milhóee, cujo8 prefeitos, autoridad88 mbxirnei Exiicutho, nbo podem der 
ordem sequer a um soldado (militar), tendo que se dirigir ao Sargento, ao 
Tenente, ao CapitAo ou ao Coronel PM sobre qualquer problema de 
segurança poblica em suas cidades, no interesse dos munlcipesl 

No Direito brasileiro, temos que errâdicar 08 "hermeneuta8 
corporatlvos" OS " O U ~ O ~ ~ S  do ouvi dizer", para que n2o ocorra de 

até as normas jurldicas, na anblise do que significam "bens. 
sen/iços e instalaçbes", constantes do § 8 O  do art.144, pois todos que 
estudam o Direito a sério sabem que poderiam buscar no C6digo Civil de 



1916, em seus arts. 65 e 66, ou deveriam ir ao atual C6digo Civil de 2002, 
em seus arts. 98 a 103, onde encontrariam a divisão dos bens públicos: 
bens de uso comum do povo - rios, mares, estradas, ruas e praças; bens 
de uso especial - edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento federal, estadual, municipal e dos Territ6rios; e bens 
dominicais - patrimbnio de pessoas jurídicas de direito público (da UniClo, 
dos Estados, dos Municípios e Distrito Federal) objeto de direito pessoal ou 
real.(E muitos "juristas", a serviço dos governantes, em regra, se 
"esquecem" disso, sempre em prejuízo do povo). 

Observamos, então, que há diversos entendimentos sobre a autonomia da 

Guarda Municipal e o "poder de polícia" atinente a mesma, sendo as Polícias 

Militares e as empresas privadas de segurança, os principais interessados em nao 

ver a segurança apoiada pelas Administrações Municipais. Aquelas pelo 

autoritarismo e eventual perda de poder e estas por eventuais diminuição de lucro 

na exploração do ramo, tudo em prejuízo da sociedade e abusivo desrespeito aos 

fundamentos e princípios constitucionais, explicitamente previstos na Constituição 

Federal e típicos de um Estado Democrático de Direito. 

Um país de conquistas como o nosso não pode ficar a mercê de órgãos 

corporativistas com finalidade primeira a nível institucional, nem de empresas 

privadas com interesses exclusivamente econÔmicos, e continuar refém dos 

problemas estruturais existentes num dos principais ramos da Administraçao, que 

geram deficiência e desperdício do erário público. Da mesma forma, um Estado 

como o de São Paulo, o mais rico e populoso da Federação, com seiscentos e 

quarenta e cinco municípios e quase quarenta milhões de habitantes, tem o dever de 

promover às propostas necessárias junto aos representantes dos poderes executivo 

e legislativo federais, bem como reorganizar e investir na segurança publica local, 

formada por duas polícias ineficientes. 

Conforme a estruturação da polícia única e de natureza civil mencionada no 

item anterior, conciuímo~ que 0 policiamento preventivo-ostensivo, responsabilidade 

hoje da Policia Militar, deve continuar sob O comando do Executivo Estadual, sendo 

permitido, entretanto, que cada munici~io, independente de contingente 

populacional, extensão fisica ou arrecadação tributária, constitua sua própria Guarda 

Municipal, com "poder de polícia1' para O policiamento preventivo-ostensivo, pois, a 

segurança pública, conforme preceito const i t~~ i~na l .  é dever do Estado e 

de todos. dentre 0s quais, a Administração Pública da localidade 

onde reside, trabalha, estuda e vive O cidadão. 



Na verdade, a extensão de tal "direito" a Guarda Municipal somente estaria 

legalizando uma atividade que já presta a maioria dos municípios, sendo importante 

considerar o que acontece nos mais de seiscentos municípios de pequeno porte do 

Estado, não somente na metrópole paulista e grandes cidades, onde as polícias Civil 

e Militar utilizam prédios municipais, móveis, equipamentos e combustíveis do 

município, funcionários diversos e guardas municipais para a execuçao de tarefas de 

natureza estritamente policial. 

Absurdo, que seguranças de empresas privadas possuam autorização para 

portar armas de fogo e um guarda municipal pratique crime por portar um revólver 

no exercício de sua função, mesmo que fornecido pelo órgão público. A nenhum 

segurança de empresa privada é vedado portar arma em determinado município 

pelo fato deste não atingir um determinado número de habitantes. 

Falta respeito a dignidade e à vida do guarda municipal, quando vedado O USO 

de arma de fogo durante o patrulhamento para a proteção dos bens municipais, vez 

que se apresenta devidamente uniformizado e em viaturas caracterizadas dotadas 

de equipamentos áudio-visual e rádio de comunicação. 

Para os marginais "todo mundo é polícia", ou seja, os policiais civis, militares, 

guardas municipais, agentes penitenciários e bombeiros. Da mesma forma que "a 

noite todo gato é pardo", não só no período noturno, mas também no momento de 

tensão durante a prática de um crime, para o marginal "toda viatura é da polícia e 

todo homem uniformizado é inimigo". 

Tendo-se em vista que se busca com a unificação das policias, além da 

finalidade, impessoalidade e economia aos cofres públicos, a eficiência do serviço 

policial, muito pouco resolveria, a simples desmilitarização e municipalização da 

polícia preventivo-ostensiva, pois continuariam a existir duas polícias, com dois 

comandos, dois pensamentos, disputas de atribuições, falta de comunicação e 

entroçamento, com grande prejuízo, novamente, a coletividade. 

Pelo mesmo motivo, a Guarda Municipal, se eventualmente criada pelo 

Município, deveria ficar diretamente subordinada ao delegado de polícia responsável 



pelo policiamento ostensivo-preventivo, sob a fiscalização de um Conselho Municipal 

instituído para esse fim. 

Por derradeiro, numa eventual reestruturação de nosso sistema de 

segurança, desde que séria, profunda, imparcial nos interesses das classes e com 

respeito aos princípios da legalidade, moralidade, finalidade, impessoalidade e 

eficiência, o maior beneficiado seria a sociedade, que passaria a enxergar e sentir, 

enfim, uma segurança pública digna de um Estado Democrático de Direito. 

5.3 A independência funcional do Delegado de Polícia 

Dispõe o artigo 144, § do, da Constituição Federal, que as Polícias Civis 

incumbem as apurações das infrações penais e a função de polícia judiciária, as 

quais serão dirigidas por delegados de polícia de carreira. 

Assim, o delegado de polícia é O responsável pela Polícia Civil ou Federal, em 

todos os seus escalões, desde a administração e execução das atividades exercidas 

numa delegacia de polícia, como na administração da instituição policial. 

O delegado de polícia é empossado mediante aprovação em concurso público 

de provas e títulos, quando comprovada f0f-f-tIação jurídica acadêmica, capacidade 

física e psíquica, idoneidade ilibada na vida pública e privada, nao apresentação de 

antecedentes criminais, estar em gozo dos direitos políticos e quite com o serviço 

militar, passando ao exercício das atividades atinentes ao cargo somente após 

aprovado no curso de f0rma~ã0 técnico-profissional ministrado pela Academia de 

Polícia. 

A existência de um Estado Democrático de Direito depende da independência 

do poder Judiciário, órgão julgador totalmente alheio a fase investigatória, para 

permitir uma avaliação imparcial, dos fatos obtidos na fase inquisitdria; eis o motivo 

da necessidade da não participação do juiz de direito nas diligências investigativaç. 

Da mesma forma, O Órgão do Ministério Público, pelo fato de ser o 

responsável pela acusaçáo. Este. sendo parte do processo e o responsákel pela 



promoção da justiça, não deve participar das diligências executadas ainda na fase 

policial. 

Daí, a importância do delegado de policia, responsável pela apuração dos 

crimes e dos demais trabalhos da policia repressiva, na materialização do evento 

criminoso, na busca incessante da verdade dos fatos e na recomposição da ordem 

pública, com efetiva atuação sobre os direitos fundamentais. 

Por força do artigo 4' do C6digo de Processo penalq4', o delegado de polícia 

recebe a denominação de autoridade policial. Aos demais integrantes das carreiras 

policiais (civis, federais e militares) denominam-se agentes da autoridade. 

Antes da Constituição de 1988, a autoridade policial promovia procedimentos 

judicialiformes, quando realizava a instrução dos processos sumários, reduzindo a 

carga de trabalho dos juizes e agilizando o julgamento dos delitos de menor 

gravidade. Atualmente, mesmo com o advento da Lei 9.099195, a população se vê 

privada de uma prestação jurisdicional mais célere, na área criminal de menor 

potencial ofensivo. 

Foi recentemente apresentado na Câmara do Deputados, o Projeto de Lei 

5.1 1712009, a qual pretende alterar a redação dos artigos 60, 69, 73 e 74 da Lei 

9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, possibilitando 

a composição preliminar dos conflitos decorrentes dos crimes de menor potencial 

ofensivo pelos delegados de polícia, com posterior ratificação pelo integrante do 

Ministério Público e homologação pelo magistrado. 

A justificativa do referido Projeto de Lei é que a Lei 9.099195 foi editada para 

proporcionar população uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, em que 0s 

delitos de menor potencial ofensivo deveriam ser imediatamente analisados pelos 

Juizados Especiais Criminais. Porém, apesar da previsao legal, tais juizados não 

foram até o momento, implantados e estruturados para funcionar ininterruptamente, 

não só no Estado de São Paulo, mas em todo 0 país, o que acarreta enorme 

prejuízo à população, principalmente. a de baixa renda, que fica privada dessa 

147 Decreto-Lei n 3 6 8 9  de 03 de outubro de 1941. 



relevante atividade estatal, circunstancia que gera descrédito e macula a imagem da 

Administraçao Pública. 

De outra parte, o delegado de polícia, em razão da natureza jurídica das suas 

atribuições, sempre exerceu informalmente a atividade de conciliador dos conflitos 

decorrentes dos crimes de menor potencial ofensivo, mesmo antes da edição da Lei 

9.099195. 

O trabalho de mediador de pequenos conflitos, realizado pelos delegados de 

policia, é de suma importância e tem produzido excelentes resultados, notadamente, 

nos municípios menores, desprovidos de integrantes do Ministério Publico e do 

Poder Judiciário. 

Na verdade, o Projeto de Lei supra mencionado, ao mesmo tempo que vem 

suprir a falta de estrutura do Poder Judiciário em manter funcionando 

ininterruptamente (24 horasidia) O Juizado Especial Criminal, acaba por legalizar a 

atividade de conciliador de pequenos conflitos, já exercida informalmente pelos 

delegados de polícia, situação esta que proporcionará uma melhor prestação 

jurisdicional à população, em efetiva observação ao princípio da eficiência do artigo 

37 da Constituição Federal. 

Outros princípios também dão base à medida supra citada, considerando a 

economia e celeridade processual a ser alcançada, sem qualquer despesa ao 

Estado, vez que os recursos humanos e materiais necessários para o seu 

funcionamento já estão disponíveis nas delegacias de policia. 

A fundamentação jurídica da proposta está no próprio artigo 60 da Lei 

g.ogg/g5, ao permitir a conciliação de pequenos conflitos por pessoas que não 

integram o quadro do Poder Judiciário, como segue: 

Artigo 60 - O Juizado Especial Criminal, provido por juizes togados ou 
togados e leigos, tem competencia para a conciliaçao, o julgamento e a 
execução das infraçdes penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as 
regras de conexão e continência. 



O entendimento de Francisco das Chagas Lima ~ i l h o ' ~ ~ ,  sobre a possibilidade 

de composição extrajudicial é a seguinte: 

Torna-se necessário entender que o processo perante os tribunais s6 deve 
aparecer na absoluta impossibilidade de auto-superação do conflito pelos 
próprios antagonistas, que deverão ter à sua disposição um modelo 
consensual que Ihes propicie resoluç~o pacífica. 

Esses modelos judiciais consensuais de soluça0 dos conflitos tem maiores 
condiç6es de restabelecer os relacionamentos quebrados em virtude da 
controv6rsia, e suas soluç6es são mais facilmente aceitáveis e, portanto, 
cumpridas, pois fruto de uma negociaçao, de acordo. 

Sobre a legalidade da composição dos danos, ainda na fase preliminar, 

entendem os professores Ada Pelegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho, 

Antonio Scarance Fernandes e Luiz Flávio  ornes"^, o que segue: 

Há na atualidade grande preocupaç30 em privilegiar a vitima no processo 
criminal. Louvável, portanto, que tenha sido fixado um dos objetivos 
principais do Juizado (Especial Criminal) a reparação dos danos por ela 
sofridos. E em vários portos a lei prestigiou a vítima. Deu tambem papel de 
relevo à vitima ao prever por uso, estimular sua presença na fase 
preliminar, quando poderá ser feito o acordo civil. 

O jornal o Estado de São Paulo de 12 de janeiro de 2009, na seção Opinião, 

trouxe um artigo que refere-se a participaçao de Juiz de Direito de Primeira Instancia 

que se aliam a delegados de polícia, perdendo a isenção e a imparcialidade para 

decidir o mérito de processos criminais. 

Embora sejam minoria nos quadros da magistratura, esses Juízes tem 
gerado graves problemas para o Poder Judicidrio, por usarem a fase de 
instrução do processo com o objetivo de produzir provas materiais 
orientadas para justificar sentenças condenatórias que já estariam 
previamente decididas com base em critérios políticos ou ideológicos. 

... magistrados que agem mancomunados com delegados, perdem a 
imparcialidade e a autoridade, afirmou Mendes na ocasião, com o apoio de 
vários colegas da Corte. (Ministro Gilmar Mendes). 

... juizes que arrogam a si a responsabilidade por operaçbes policiais 
transformam a Constituiçao em um punhado de palavras bonitas rabiscadas 
num pedaço de papel sem utilidade pratica, disse o Ministro Eros Grau. 

... Esses magistrados tendem a agir de forma arbitrária e insolente, afirmou 
o decano do Supremo, Ministro Celso de Mello. 

14' FILHO, Francisco das Chagas Lima. FABRIS, Ed Sérgio Antonio. Acesso à Justiça e 0s Mecanismos 
Extrajudiciais de Solução de Conflitos. Porto Alegre: SAFE, 2003. 
lbg GRINOVER, Ada Pelegrini; et al. Juizados Especiais Criminais -Comentários à Lei 9099 de 26.09.1995. 3Q.j. 
revista e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 



Essa breve introdução no presente capitulo, objetivou demonstrar a 

importância que ainda vigora ao delegado de polícia, infelizmente, marginalizado 

dentro da própria Administração, pelos mais variados motivos, a seguir elencados, o 

que acarreta enorme prejuízo ao atendimento almejado na Carta Constitucional de 

1988, que pela primeira vez disciplinou a Segurança Pública, incluindo a segurança 

no rol dos direitos individuais e sociais. 

Por vezes observamos a Constituição Federal apenas como um modelo 

exemplar de legislação, porém, sem qualquer relevância para quem mais deveria 

aplicá-la (sem generalização), tal como outros diplomas, bonitos e completos, 

porém, longe de serem cumpridos, como a Lei de Execução Penal, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, dentre outros. 

A Polícia ~ i l i t a r ' ~ '  ignora a sua deficiência (aumento da criminalidade em todo 

o país) e exerce função que não lhe compete constitucionalmente, em verdadeira 

usurpação de função pública. Pratica atividades exclusivas da Polícia Civil (delegado 

de polícia), quando realiza investigações criminais (com policiais militares a paisana 

a bordo de veículos descaracterizados), representações e cumprimentos de 

mandados de busca e apreensão ou interceptação telefônica, confecções de termos 

circunstanciados de ocorrência (Lei 9.099195) ou requisições de exames periciais. 

O Ministério Público, esquecendo-se que é parte no processo judicial, 

pretende arbitrariamente decidir sobre as ocorrências policiais, instaurar 0s 

inquéritos e presidir as investigações, continuar órgão corregedor da polícia, do 

judiciário e ainda exercer Suas funções institucionais, tais como 

denunciar/pronunciar, acusar e promover a justiça, num descaso com os dispositivos 

enunciados na Constituição Federal, quando ultrapassa as funções estipuladas ou 

quando invade as funções destinadas a outros órgãos. 

O magistrado, conforme acima exposto, abandona a posição de 

imparcialidade e passa a atuar na fase de investigação, ou ainda, de forma 

inconstitucional, expede mandados de busca e apreensão e autorização para 

interceptação telefônica a policiais militares. 

órgão responsável pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública (artigo 144 g 50 da CF). 



Acertadamente, com o advento da Constituição Cidadã de 1988, a Polícia 

Civil, instituição essencial a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, perdeu muito de seus poderes (busca e apreensão, ordem 

de recolha - "prisão temporária", processo sumário), face ao novo Estado 

Democrático de Direito, que impõe a limitação de poder do Estado, que se dá 

especialmente com a separação/tripartição dos Poderes, com Poder Judiciário 

independente, que atue efetivamente nas colisões de direitos individuais. 

Pelos motivos já expostos, a Polícia Civil está vinculada ao Poder Executivo e 

não ao Poder Judiciário, o que a tornou uma policia política, totalmente influenciada 

pelo Poder Público (Estadual para as Policias Civis e União para a Polícia Federal), 

motivo pelo qual é possível seja esse órgão tão imprescindível ao Estado, alvo de 

descaso ou ingerências negativas. 

A Magistratura e o Ministério Público conquistaram nos últimos tempos 

algumas prerrogativas e garantias, que possibilitam o desempenho de suas ações 

(legais) com independência e segurança institucional, sem ingerencia política ou de 

quem exerça algum tipo de influência. 

Assim, sendo, no mais puro respeito ao Estado Democrático de Direito, com a 

máxima observância aos fundamentos constitucionais dispostos no artigo l0 da CF, 

aos objetivos fundamentais elencados no artigo 2' e aos direitos e deveres 

individuais previstos no artigo 5' do mesmo Diploma; com a possibilidade de apurar 

todas as infrações penais com o mesmo critério, independente da classe social ou 

econômica e de efetivamente, dirigir a instituição policial civil de acordo com o 

disposto no artigo 144 § 4' da Constituição, necessário se faz a independência 

funcional do Delegado de Polícia, O qual deverá ser investido das prerrogativas de 

inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos e vitaliciedade, com dirigente 

escolhido pela classe. 

A prerrogativa de inamovibilidade assegura a sobrevivência do Estado 

Democrático de Direito, em beneficio da própria sociedade, porém, para que essa 

garantia seja completa, é necessário que se estenda também àquele encarregado 

de comandar as investigações f-iecessárias a apuração da autoria e da materialidade 

delitiva, como fase inicial indispensável do processo de persecução penal. Não pode 



a autoridade policial ficar a mercê de ingerências politicas de autoridades 

contrariadas em seus interesses pessoais, quando alvos de investigações, por 

capricho pessoal ou ainda quando influenciado por circunstância alheia. 

Não são raros os casos em que um delegado de policia dá inicio a uma 

investigação e é transferido de unidade no dia seguinte, sem qualquer consulta ou 

justificativa, por pedido de político influente ou interesse de superior hierárquico, face 

a natureza da investigação ou da autoria. 

Assim, a remoção de um delegado somente deveria ocorrer quando motivado 

por interesse público, mediante decisão da maioria dos integrantes do Conselho da 

Polícia Civil, após defesa apresentada pelo interessado. 

Conforme a legislaçao ~igente,'~' a demissao do delegado de policia é 

decidida pelo Governador de Estado, após apuração em procedimento 

administrativo. Observa-se, entretanto, que a carreira de uma autoridade policial 

pode depender da decisão de um membro do Poder Executivo, com interesses 

políticos ou pessoais, conforme já mencionado. 

Então, entendemos que um Estado Democrático de Direito, impõe, seja uma 

função de tal importancia, investida de vitaliciedade após tres anos de efetivo 

exercício, e que referido servidor somente poderá perder o cargo, através de 

sentença judicial transitada em julgado. 

Apontamos o fator político como causador de injustiças e desrespeito ao 

Estado de Direito, pela observação do aito fxhnero de reintegrações de delegados 

de policia e demais policiais civis e militares, no quadro da Secretaria da Segurança 

Pública, por força de decisão judicial, os quais foram arbitrariamente demitidos pela 

Administração. 

Mesmo com a previsão legal sobre a irredutibilidade de salário (artigo 70 VI 

CF), a irredutibilidade de vencimentos torna-se garantia fundamental ao cargo de 

Delegado de Polícia, a qual impede eventual desvalorização salarial com o decorrer 

do tempo, face a política adotada pelo Poder Público. 
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Isso é o que vem sofrendo atualmente os delegados de polícia, por duas 

razões, sendo a primeira a incompatibilidade partidária e a segunda em resposta aos 

abusos cometidos pela polícia na época da ditadura militar. 

Uma classe de delegados de polícia, cuja responsabilidade e função é 

integralmente pública, com poder de direçao sobre a instituiçao policial civil e poder 

de formação de opinião pública face aos trabalhos desenvolvidos, não deve em 

momento algum demonstrar preferência partidária ou de candidato a cargo eletivo, 

num desrespeito ao fundamento do pluralismo político e do princípio da 

impessoalidade. 

Já o Governo, deveria agir tão somente como órgão público, no interesse 

público, e não influenciado por sentimentos subjetivos. Deveria sim, investir na 

policia e no policial, visando a formação de uma instituição totalmente preparada 

para lidar com seres humanos, nas mais diversas situações, garantindo, 

incondicionalmente, a dignidade da pessoa humana. 

Por vezes, demonstra o Governo Estadual local, que desconhece que a 

Policia Civil de Sáo Paulo é composta por delegados de policia, na sua maioria, 

nomeados em data posterior a fase ditatorial e que as autoridades policiais daquela 

época, continuam exercendo suas funções em estrita observancia aos 

mandamentos legais constitucionais e i n f r a -~~n~ t i t ~c i ona i~ ,  existindo, ainda, no 

âmbito interno da referida instituição, obediência da Portaria DGP 18, de 25 de 

novembro de 1998'~~, editada pelo Delegado Geral de Polícia, que dispõe sobre 

medidas e cautelas a serem adotadas na elaboração de inquéritos policiais e para a 

garantia dos direitos da pessoa humana, no seguinte teor (parcial): 

O Delegado Geral de Policia, com específico fundamento no artigo 15 1 "p" 
do Decreto 39.948 de 08 de fevereiro de 1995; 

Considerando que à Policia Civil, 6rgBo constitucionalmente consagrado P 
defesa das instituiçaes democráticas, impede o mais efetivo e irrestrito 
respeito P cidadania e à dignidade da pessoa humana; 

Considerando que, em decorrência desse inequívoco compromisso 
democrático, a legitimidade de toda e qualquer atividade policial civil, 
residirá no seu exercício como garantia dos direitos fundamentais; 
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Considerando, tambem, que, nesse diapasão, as incumbéncias de 
investigaçao criminal e de policia judiciária, principais misteres policiais 
civis, deverao sempre desenvolver-se em perfeita consonancia aos 
imperativos constitucionais, éticos e técnicos voltados à preservaçao do 
"status dignitatisn da pessoa humana, mediante transparentes 
procedimentos garantistas a serem evidenciados no inquérito policial; 

Considerando, ademais, que a Constituição Estadual impde, em seu artigo 
4 O ,  o despacho ou decisao motivada como requisito de validade dos 
procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, assim como seu 
artigo 11 1, a motivaç%o, como um dos principias diretivos de toda atividade 
administrativa; 

Considerando, ainda, que se objetiva manter a eficiência de seus misteres, 
assim como proporcionar tratamento sempre digno e respeitoso aos 
envolvidos em ocorrências policiais, a Polícia Civil, por suas autoridades e 
demais servidores, há de proceder com estrita sujeiçao aos preceitos 
alinhados nesta Portaria, resolve: . . .. .. 

Conforme o mandamento do artigo 144 5 4' da CF, a Polícia Civil deve ser 

dirigida por delegado de polícia de carreira, porém, observamos ingerência 

excessiva do Governo do Estado na direção da instituição, tendo-se em vista que o 

Delegado Geral de Polícia é escolhido pelo mesmo, sem qualquer critério, a seu livre 

arbítrio, não existindo nem mesmo prazo estipulado para o "mandato", podendo o 

Chefe da Polícia Civil ser empossado e destituído do cargo a qualquer momento, 

inúmeras vezes, sem outro motivo que não seja a vontade do Governador Estadual, 

que por sua vez pode eventualmente agir sob influência de sentimentos de caráter 

pessoal, ignorando o interesse público, face a natureza da pessoa humana. 

Sem dúvida nenhuma, isso fere a natureza do Estado Democrático de Direito, 

não existindo a limitação desse poder do Chefe do Executivo, o que pode ser 

sanado com a participação da classe na escolha do dirigente, em estrita observância 

ao disposto na Constituição. 

A escolha do Delegado Geral de Polícia ainda deve ser mantida pelo Governo 

do Estado, tendo-se em vista que é o Chefe do Poder Executivo, a quem está 

vinculada a Polícia Civil, porém, através de lista tríplice apresentada pela classe dos 

delegados, formada por três autoridades policiais que preencham os quesitos pré- 

estipulados (vinte e cinco anos de serviço, classe especial, já ocupado algum cargo 

de direçáo, dentre outros), escolhidos por meio de eleição organizada no âmbito 

interno. 



O prazo para o exercício da função de Delegado Geral de Polícia deve ser 

previamente estabelecido, com possibilidade de nova gestão, desde que observados 

as regras de escolha, devendo referida autoridade policial (Delegado Geral de 

Polícia) aposentar-se ap6s o seu mandato ou ocupar, por prazo também previsto, 

um dos cargos pré-estabelecidos, na cúpula da Polícia Civil ou da Secretaria da 

Segurança Pública, impedindo sua regressão na carreira policial. 

Regulamentando a escolha do Delegado Geral de Polícia, passa-se também 

a organização da escolha dos diretores dos departamentos, integrantes do Conselho 

da Polícia Civil, que ocupam atualmente tais cargos através de indicação política, e 

não do reconhecimento pelos serviços prestados em prol da segurança pública, mas 

pelos serviços dispensados aos interesses daqueles que possuem influência no 

Governo do Estado, como deputados, vereadores, prefeitos e executivos de alto 

padrão. 

Da mesma forma os delegados seccionais de polícia, titulares de delegacias 

especializadas e demais unidades, englobando, assim, todos os princípios previstos 

no Direito Administrativo, exigidos na formação do Estado Democrático de Direito, 

em especial o da moralidade. 

A ação conjunta dos membros da Instituição Policial e do Poder Executivo na 

escolha do dirigente da polícia, impede a centralização de poder, reduzindo desça 

forma, a possibilidade de qualquer decisão de cunho pessoal, em ampla observância 

aos princípios da finalidade, da eficiência e do interesse público. 



I. O Brasil, Estado Democrático de Direito, tem por objetivo a garantia dos 

direitos individuais como a vida, liberdade, se~urança '~~,  igualdade e propriedade. 

2. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, cujo objetivo é a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas 

e do patrimônio. 

3. Interpretando que os direitos fundamentais de primeira geração sao direitos 

individuais, que os direitos fundamentais de segunda geração são direitos coletivos 

e que os direitos fundamentais de terceira geração são direitos difusos, é possível 

classificar a segurança pública como direito fundamental de terceira geração, por 

tratar-se de um direito trans-individual, cujos titulares s3o todos e ninguém ao 

mesmo tempo, portanto, direito difuso. 

4. O Estado de São Paulo tem demonstrado perda de controle sobre a 

segurança pública local, com deficiência tanto no policiamento preventivo como 

repressivo. E uma das maiores preocupações dos brasileiros e atinge todas as 

camadas da sociedade, ricos e pobres. 

5. Sendo a segurança pública direito fundamental e dever do Estado, todos os 

atos da Administração devem ser praticados a luz dos princípios administrativos 

constitucionais e infraconstitucionais, dentre os quais o da eficiência. 

6. A ineficiência do Estado em relação a segurança pública (direito difuso), 

permite eventual intervenção judicial impetrada pelo Ministério Público, por meio da 

competente ação civil. 

7. A estrutura organizacional da Polícia Civil paulista 6 formada por inúmeros 

departamentos que desenvolvem atividades administrativas e operacionais, tanto de 

policia judiciária como preventiva especializada. 

8. O não acompanhamento do avanço tecnológico gerado pela inércia do 

governo, pela excessiva burocracia e por alguns procedimentos arcaicos ainda 
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exigidos na Polícia Civil, resulta em anomalias que colidem com um dos mais 

importantes princípios administrativos, o da eficiência. 

9. O Estado patrão mostra-se omisso para com a Polícia Civil paulista, pois, 

muitos dos imóveis públicos destinados a delegacias de policia encontram-se em 

situação de abandono. Há anos os prédios são "mantidos" com a ajuda da 

comunidade e comerciantes de cada circunscrição, motivo pelo qual observa-se que 

as delegacias localizadas em áreas nobres são mais bonitas e melhor estruturada, 

em relação aquelas localizadas na periferia, ocupada por uma comunidade mais 

humilde e comerciantes com menos condições para fazer doações. 

10. O abandono alcança também os bens móveis, equipamentos e materiais 

de consumo, como mesas, cadeiras, aparelhos de telefone, equipamentos de 

informática, grampeadores, furadores de papel, canetas, fitas e cartuchos de 

impressoras, papel, água potável, sabão, etc. 

11. Os policiais operacionais também sofrem com a falta de recursos, vez que 

adquirem por meios próprios materiais indispensáveis à atividade policial, como: 

coldres, lanternas, pilhas, algemas, luvas, vestimentas com identificação da policia 

(exigidas em algumas ocasiões), dentre outros equipamentos e acessórios de uso 

obrigatório. 

12. A Polícia Civil tem carência ainda de outros bens e serviços, 

indispensáveis para o regular desempenho de suas atividades, como: pátios, 

guinchos, depósitos, caminhões, mão de obra braçal e local apropriado para 

incineração de drogas e outros produtos apreendidos. 

13. A proposta de solução dos problemas até então discorridos é a 

terceirização dos serviços de zeladoria, guincho, transportes de carga, pátio, 

depósito e mão de obra. 

14. Mais de um terço dos policiais exercem irregularmente suas atividades, 

em pleno desvio de função, vez que são profissionais técnicos labutando em 

funções não coerentes com os cargos, estritamente burocráticas. 



15. Demonstrada a inadequada distribuição dos policiais civis pela 

Administração Pública, uma das causas da crise instalada na segurança do Estado, 

ficou esclarecido que não apenas de policiais devem ser providas as polícias de 

nosso país. 

16. Os policiais que exercem funções estritamente administrativas percebem 

OS mesmos vencimentos e concorrem na mesma lista de promoção de seus colegas 

que estão na linha de frente da polícia, que arriscam suas vidas e trabalham em 

períodos noturnos, finais de semana e feriados. 

17. Investigadoras de polícia atendem telefones, escrivãs de polícia servem 

cafezinhos e policiais civis levam papéis para cima e para baixo. Da mesma forma a 

Polícia Militar, onde praças exercem funções de telefonista, cozinheiro, mecânico, 

músico, dentre outros, incompatíveis a sua profissão. 

18. Uma das propostas de solução é pela distinção para fins de subsídio e 

promoção. Outra proposta seria a contratação de funcionários administrativos para 

as polícias do Estado de São Paulo e a redistribuição dos policiais em desvio de 

função, o que certamente cessaria a carência de recursos humanos para o 

policiamento preventivo e repressivo. 

19. Uma das deficiências na Policia Civil da capital paulista é o sistema de 

plantão que ocorre em cada um dos 93 (noventa e três) distritos policiais existentes 

e a solução para o caso seria a busca da eficiência. 

20. Pode-se pensar na implantação do mesmo sistema empregado na maior 

parte do interior paulista, que também é provido de parcos recursos humanos e 

materiais, porém, existe o comprometimento de todos os funcionários para com os 

trabalhos daquela circunscrição, em igual proporção. 

21. A proposta é então, acabar com a divisão chefia e plantão, mas não com 

a extinção da chefia, como equivocadamente realizada no passado, mas sim com a 

extinção do plantão, fundindo-se numa única equipe, que divida todas as atribuições 

e trabalhem no sistema de chefia. 



22. A diminuição da criminalidade na atual situaçáo, somente é possivel com 

o reforço das unidades territoriais e o enxugamento da especializadas, ou seja, 

atuando onde o crime acontece, com conhecimento do território e repressão aos 

criminosos. 

23. Os procedimentos inúteis e desnecessários e o arcaico sistema de 

controle no cartório central também são responsáveis pelo enorme acervo de 

inquéritos policiais existente na Polícia Civil. 

24. Com a implantação do sistema informatizado denominado RDO, alguns 

documentos como auto de apreensão, auto de entrega, auto de qualificação, 

informações sobre a vida pregressa e auto de avaliação devem ser abolidos'54, pois, 

são totalmente inservlveis e torna o trabalho policial moroso, dispendioso e 

cansativo, em total desrespeito aos princípios da economia e da eficiência. 

25. Constata-se, ainda, a necessidade de modernização do cartório central 

das unidades policiais, com a redução de livros obsoletos até hoje exigidos e com a 

disponibilização de computadores e programas específicos para o controle de toda a 

movimentação da delegacia. 

26. Visando maior eficiência do trabalho policial, economia de verba pública e 

celeridade na comunicação de qualquer prisão a autoridade judiciária competente, 

deve-se evitar que, diariamente, centenas de veículos e policiais se desloquem às 

dependências do Fórum Central da Capital para uma simples comunicação de 

prisão, em prejuízo ainda do trânsito local e do meio ambiente. 

27. A solução proposta é a utilização do sistema de informatização existente 

em todas as unidades policiais (intranet e RDO), a exemplo do que já ocorre quando 

das comunicações a defensoria pública. 

28. Considerando que as viaturas são ferramentas indispensáveis para a 

execução das atividades policiais, cuja apresentação visual, distribuição e 

manutenção mostram-se inadequadas, foi sugerido que o Poder Público efetue a 

aquisição dos veículos oficiais com as características padrão da instituição e 
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proceda sua substituição antes de sua degradação, no prazo máximo de três anos, 

ainda no decorrer das revisões e garantias oferecidas pelos fabricantes. 

29. É evidente uma urgente e necessária reforma na Segurança Pública de 

todo o Brasil, a qual deve ser iniciada por uma Emenda Constitucional que permita a 

existência de uma única Polícia no âmbito estadual, de natureza civil, com ramo 

uniformizado sujeito a hierarquia e disciplina, prosseguindo com a edição de uma Lei 

Orgânica Nacional da Polícia e com a readaptação das Polícias então existentes. 

30. A possibilidade de apurar todas as infrações penais com o mesmo critério, 

independente da classe social ou econômica e de, efetivamente, dirigir a instituição 

policial civil de acordo com o disposto no artigo 144 5 4 O  da Constituição, necessário 

se faz a independência funcional do Delegado de Policia, o qual deverá ser investido 

das prerrogativas de inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos e vitaliciedade, 

com dirigente escolhido pela própria classe. 

31. Eventual reestruturação da Segurança Publica nacional deve gerar 

autonomia a Guarda Municipal, face a importância do município e seu interesse em 

intervir nas políticas públicas de interesse coletivo. 
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