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RESUMO 

A dissertação apresenta o processo de trabalho do inquérito policial como sendo o 

processo-chave do sistema de informações policiais de uma delegacia de Polícia Civil do 

Estado do Rio de Janeiro. Faz considerações quanto à gestão e à análise de sistemas, 

comparando alguns especialistas, para compreensão da organização. Apresenta, também, uma 

visão da Polícia Civil no presente e a sua história. Disserta sobre a importância da linguagem 

em sua cultura organizacional e na sua lógica do trabalho apoiada em discursos, e propõe 

algumas possibilidades de mudanças organizacionais. A metodologia adotada foi a de pesquisa

ação, participante e etnográfica, com tratamento dos dados apoiado nas teorias da informação, 

da análise de conteúdo do discurso e de sistemas . 

ABSTRACTS 

The dissertation presents the work process of the police inquiry as heing the key 

process of the police information system of a police station located in the State of Rio de 

Janeiro. It also takes into consideration the admiministration of the information and systems 

analysis, by comparing the opinions of some experts, for a hetter understanding of the police 

organization. It also presents a general view of the organization Polícia Civil do Estado do Rio 

de Janeneiro nowadays as wel1 as during its past history. It descrihes the importance of the 

language in its organization culture and its work logics based on discoursees, and proposes 

some possibilities of organization changes. The so cal1ed "research-action" was the 

methodology adopted, participant and ethnographic, with data processing based on 

information, discource contents analysis and systems theories . 
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CAPÍTULO 1 

O PROBLEMA E A METODOLOGIA 

É certo que a totalidade é a soma e o resto, mas são as desigualdades (mutáveis) 
entre as parcelas da soma que determinam o montante (instável) do resto 

Boaventura dos S. Santos 

1.1 Introdução 

Neste capítulo serão abordados os objetivos, a relevância e a delimitação do 

estudo, as características projetadas da pesquisa, isto é, o problema a ser resolvido, a 

metodologia, as limitações do método, e o significado dos termos e siglas utilizados . 

Conforme bem observou Santos (1988) em seu comentário, a forma de considerar 

uma totalidade em partes, pode levar, ao bel prazer de cada um, a se ter parcelas de valores 

ínfimos e uma imensa parte restante, isto é, na abordagem de um problema organizacional 

pode-se focar em questões de somenos importância e desprezar-se questões relevantes. Scaico 

e Tashizawa (1997, p. 36) frisam: "É preferível uma visão incompleta do todo, do que apenas 

um preciso conhecimento das partes" . 

Na tentativa de evitar perdas significativas na pesquisa, a metodologia ensejou 

abordar o problema de forma holística, considerando "o objeto da investigação sem perder de 

vista o todo" (Santos, 1994, p.6). Isto é, cada parte é considerada em sua interação com as 

outras parte componentes, e em sua inserção no contexto mais amplo que a contém. Com essa 

abordagem fugiu-se aos parâmetros usuais em desenvolvimento de sistemas de informações, 

para evitar que este se transformasse em outro "mais um" trabalho que a Polícia Civil do 

Estado do Rio de Janeiro - PCERJ - tivesse de receber sem efetiva utilidade . 

A pesquisa teve seu planejamento norteado pelo conselho de Sun Tzu, militar 

chinês que viveu de 28 a 45 séculos atrás, segundo o qual cinco fatores governam a arte da 

guerra e seu conhecimento é determinante da vitória. São eles: a Lei Moral, o Céu, a Terra, o 

Chefe, o Método e a Disciplina. Tal se deu porque ações policiais têm sido vistas como 

missões de guerra, e a preocupação que orientou os trabalhos foi a de buscar o nível mais 

profundo de conhecimento dos fatores que governam um problema, a fim de encontrar uma 

solução vitoriosa . 
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o problema que a pesquISa se propôs a solucionar situa-se no âmbito de 

resultados, buscando obter melhorias no atendimento ao público em uma delegacia pela gestão 

da informação e pela análise de sistemas . 

Para evitar que se considere sistema de informações como informatização e esta 

apenas a automatização de "velhas rotinas de trabalho" (Costa, 1994, p.7), alienando-se dos 

problemas da organização, optou-se por levantar junto aos funcionários os problemas, e 

oferecer-lhes e à organização, os conhecimentos do estado da arte no assunto, pois o 

desenvolvimento de um sistema de informações pode ser a oportunidade de se repensar a 

importância e necessidade de cada atividade de trabalho, quando os envolvidos assim o 

desejam. 

1.2 Formulação da Situação-Problema 

o problema que a pesqUISa se propôs a solucionar era o de como se obter 

melhorias no atendimento ao público em uma delegacia da PCERJ pela gestão da informação e 

do sistema de informações policiais. 

A grande quantidade de acidentes de trânsito, os inúmeros de casos de assaltos, 

furtos, roubos e direitos cerceados, que fazem parte do cotidiano, quando não as agressões e 

atentados à vida, obrigam as pessoas a se dirigirem a uma delegacia . 

A delegacia não é, porém, um local corriqueiro na vida dos cidadãos. Ela e alguns 

outros espaços públicos são locais especiais a ponto de apenas se os ouvir referenciado, tem o 

ouvinte o espírito influenciado, e passa a ter determinados estados de ânimo. Há o sagrado 

espaço das igrejas, o alegre ambiente dos parques infantis, a desconsoladora e pétrea 

materialidade dos cemitérios. As delegacias, para os cidadãos que a ela recorrem, são locais 

constrangedores e tensos, por conta de se estar lá somente nos casos de reclamar-se um direito 

não reconhecido por outrem, e sendo obrigado a se aceitar a intromissão de estranhos, os 

policiais, nas questões privadas, por representarem a força interventora legal na questão . 

Por outro lado, para os seus funcionários, o espaço de uma delegacia é, não raro, o 

de trabalhadores insatisfeitos com as condições e natureza de seus trabalhos, como a de serem 

ameaçados pelos criminosos e a de serem evitados por alguns cidadãos mais virtuosos, e que 

amenizam a própria situação, como quando usam a expressão "estar vestido de peixe" para 
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referir-se ora quando estão tensos, ora quando estão muito atentos em um contexto de 

trabalho . 

o trabalho dos funcionários de ouvir continuamente queixas e fatos expostos de 

maneira não clara para levantar informações, os leva a adotarem uma postura profissional que 

enseja o dito popular - "Você parece polícia; é calado" . 

A expressão de muito uso - "Este telefone que não pára de tocar, este vai-e-vem 

de pessoas ... Parece uma delegacia!" - tem sua razão de ser. Os funcionários, pela velocidade 

requerida nas tomadas de decisão dos infindáveis atendimentos, vêem-se na contingência de 

darem soluções próprias às situações que surgem e a buscarem, autonomamente, a atualização 

profissional necessária para solucionarem problemas de causas muito diversificadas. 

Para realizar essas atividades de informação, os funcionários têm métodos e 

procedimentos próprios; alguns foram desenvolvidos, aparentemente, de maneira empírica, e 

de acordo com as melhores fundamentações teóricas e que merecem ser registrados 

academicamente. No entanto, como bem observou Lévi-Strauss (1985, p. 366) - "Dizer que 

uma sociedade funciona é um truísmo; mas dizer que tudo, numa sociedade funciona é um 

absurdo" - sabe-se que outros funcionários, processos e formas de organizações do trabalho 

precisam ser atualizados . 

Da ótica do cidadão que precisa dos serviços e não é atendido, a organização é 

vista como ineficaz. A indignação é comum e propaga um sentimento de desagrado, 

sentimento este deduzido como antigo na sociedade carioca, pela opinião de Roberto Lyra (In 

Costa, 1954, prefácio p.lX), no início da década de cinqüenta: "( ... ) o povo, em geral, não 

ama a polícia. O fato é incontestável, apenas variando as interpretações". 

Sobre essa situação, Rico e Salas (1992, p.94) autor adotado na Academia 

Estadual de Polícia Silvio Terra - Acadepol, até este ano de 1997, estende a outros aparelhos 

do Estado e, até mesmo, em outros países, esse sentimento de pouco apreço: "Quase todos os 

órgãos sociais precisam da polícia para levar a cabo certas tarefas "desagradáveis"; apesar 

disso, é raro que sintam estima pelos seus membros." Considera como sub-cultura decorrente 

dessa situação, ela se fechar em "torre de marfim", e passar a praticar a astúcia, o 

corporativismo manifestado na dissimulação e solidariedade entre seus membros, a 

desconfiança na relação com todos e o conservadorismo nas atitudes autoritárias. Atuando em 
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um processo em ciclo fechado, esses comportamentos reforçam os sentimentos do povo . 

Roberto Lyra, na mesma obra (In Costa, 1954, prefácio p.IX), alerta que isso não 

deveria ocorrer em uma democracia, uma vez que nela o povo deveria governar e ver 

atendidas as suas necessidades, e essa situação de não atendimento afetava o seu poder 

representativo no governo. Essa situação ainda prevalece, e precisa ser melhorada . 

o então Chefe de Polícia Hélio Tavares Luz declarou em entrevista a jornal, que o 

problema que mais o afligia, após diminuir os seqüestros, a corrupção e a violência policial, era 

o atendimento na delegacia. Disse ele a Lau e This (1997): 

o policial tem que atender bem o contribuinte. Muito bem. Este é o investimento maior 
que está sendo feito.[. . .] Vamos melhorar, estamos informatizando. A delegacia era 
feita para o inimigo do Estado, por isso ficou assim . 

Observe-se que a expectativa é de melhorar pela informatização, logo se conclui 

que, para melhorar a situação quanto às necessidades para as quais se busca atendimento na 

delegacia, requer informações. 

A informatização, isto é, o tratamento da informação de modo automático, é 

requerida neste caso pelo volume de informações. Para informatizar considera-se o processo 

de trabalho a que as informações servirão, e o sistema que pode ser detenninado tendo as 

informações como seus elementos. 

Os problemas afeitos à informação ou à polícia são tratados, não raro, 

preconceituosamente e se tomam soluções muito limitadas. Clawsewitz (1975) pensava que, 

nas considerações teóricas de um problema, deveriam ser levados em conta os preconceitos a 

ele relativos, para se estudá-los e enfrentá-los racionalmente. Preocupava-se com a influência 

dos preconceitos, e alertava que estes, causando uma interpretação errada dos exemplos, 

podem não levar a resultados almejados. Ele afirma (Clawsewitz, 1975, p.311): 

Os grandes exemplos são o melhor ensinamento, mas nada é pior do que as brumas dos 
preconceitos teóricos que se vêm interpor, porque os próprios raios de sol são 
destruídos e coloridos pelas brumas. Destruir estes preconceitos, que em certas épocas 
se difundem como miasmas, tal é o mais imperioso dever da teoria, já que só a razão 
humana pode destruir os resultados errados da razão humana . 

Os mitos, também, servem para guiar o pensamento e dependendo da direção, 

podem ser um entrave ao conhecimento (Negri, 1997). 
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Os preconceitos podem ser transmitidos por idéias, tal como a que vê a 

infonnatização de uma organização como possível a partir da simples vontade de alguns 

funcionários em contribuir e que, nesse sentido, adotam uma solução, em geral pontual, e não 

integrada na gestão da organização, como a apresentada por Ronái (1997) em artigo 

noticiando estar a PCERJ na Internet, a partir de um endereço eletrônico em provedor privado, 

providenciado por funcionário que se interessava pelo assunto . 

Rá os que surgem dos mitos, alguns antigos, como os que fazem prevalecer o 

senso comum no julgamento dos valores, gerados pelo medo e pela descrença, considerando, 

pejorativamente, que "os policiais são todos iguais" e "a polícia é sempre a polícia". 

Em situação como essa que se apresenta ou em qualquer outra, a organização 

desenvolve, naturalmente ou fonnalmente, um sistema de infonnações de acordo com sua 

cultura e necessidades. A infonnação pode ter inúmeras questões relativas, por exemplo, como 

coletá-las, ou transmiti-las aos clientes, ou selecioná-las para produção de seus produtos; além 

das muitas abordagens possíveis de utilização como as propostas pela teoria da comunicação e 

a pela teoria de sistemas. A gestão da infonnação é útil nessa escolha. 

A gestão da infonnação considera o sistema, a sua utilização por seus usuários, a 

utilização do produto por seus clientes, a coleta e os coletores da infonnação, os insumos para 

sua produção e as necessidades de mudanças no sistema, considerando a organização e seu 

ambiente. A gestão da infonnação em uma organização busca articular harmoniosamente o 

sistema de infonnações com os outros sistemas existentes, de fonna a infonnação ter sua 

obtenção, produção e utilização integradas no todo organizacional . 

Quando se deseja otimizar a utilização e gestão de qualquer sistema de 

infonnações pela teoria de sistemas recorre-se à análise de sistemas, que estuda os 

requerimentos para desenvolver-se e implementar-se um sistema . 

O modelo proposto para o processo de otimização de um sistema implica o 

levantamento dos processos, procedimentos, rotinas e outras atividades envolvidas, para 

estudo de sua pertinência e pode ocasionar mudanças organizacionais. Atualmente requer, em 

geral, a utilização de tecnologia da infonnação - TI. 

O sistema de infonnações de uma organização, quando desenvolvido para 

utilização de TI, exige, para sua implantação, o desenvolvimento de um projeto, a sua 
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aplicação prática e a sua manutenção, obedecendo segundo Stowell (1994) as seguintes fases, 

que podemos considerar, também, na otimização de um sistema: 

a) Apreciação da organização e seus problemas, a descrição dos objetivos do sistema em 

análise e a definição deste sistema, envolvendo julgamentos de valor e da realidade, 

conscientizando-se do que é observado; 

b) Projeto do sistema de informação, desenvolvendo-se a sua especificação técnica, na 

qual se considera a disseminação, o armazenamento, o valor da informação para o 

usuário do sistema, a tecnologia da informação a ser adotada, com os softwares 

necessários, e o treinamento das pessoas usuárias. 

c) Implementação e manutenção do sistema, na qual se considera a operação do sistema 

com suporte de TI . 

o item (a) tem por finalidade fornecer uma visão dos requerimentos do sistema que 

se pretende construir, e, para McMenamim e Palmer (1991), é a finalidade da análise de um 

sistema. 

Em se considerando a gestão da informação e a análise de sistemas, à luz da 

organização e seus problemas nas investigações criminais, há soluções possíveis de serem 

captadas nas teorias relativas à informação, aos sistemas e à gestão, que podem resultar em 

aplicações práticas à PCERJ e, desta forma, levá-la a melhorar o atendimento ao público em 

uma delegacia? 

Esta foi a questão que a presente dissertação de mestrado propôs-se a estudar e 

para a qual agora pretende apontar algumas respostas. 

1.3 Objetivos 

o objetivo final do estudo apresentado nesta dissertação é oferecer sugestões à 

PCERJ quanto ao sistema de informações policiais e à gestão da informação visando melhores 

resultados no atendimento ao público nas delegacias . 

Para alcançar o objetivo final, buscou-se atingir objetivos intermediários. São eles: 

a) Levantar o estado da arte das teorias sobre informação, gestão, gestão da informação 

e análise de sistemas, quanto a pontos aplicáveis às atividades investigatórias criminais 
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de polícia judiciária; 

b) Levantar o estado da arte das teorias relativas diretamente à organização de polícia de 

investigação criminal e judiciária; 

c) Levantar a estrutura organizacional da delegacia da amostra quanto às atividades 

relativas à polícia de investigação criminal e judiciária . 

.. 1.4 Delimitação do Estudo 

.. 

.. 

.. .. 

.. 

o estudo enfoca situações observadas no âmbito de uma delegacia da PCERJ, a 

Décima-Quarta Delegacia Policial - 14.8 DP, situada no bairro do Leblon. Essa delimitação 

organizacional corresponde a uma delimitação geográfica do estudo, pois, a delegacia só 

.. atende a casos ocorridos no espaço geográfico correspondente a sua jurisdição, que é o bairro 

.. do Leblon. 

.. 

.. 

.. .. 
Ir 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. .. 

.. .. .. 

.. 

.. 
• .. 

o atendimento ao público na delegacia da amostra, apesar de particularizado pelo 

alto poder aquisitivo dos moradores da jurisdição, que elevou a delegacia a estar entre as 

melhores equipadas entre as muitas congêneres, é um atendimento de massa devido ao grande 

número de casos . 

Quanto à delimitação no tempo, a pesquisa se iniciou em abril de 1996, com os 

dados sendo coletados no campo entre maio do mesmo ano até 03/10/1997. 

No levantamento das atividades da delegacia e da PCERJ, o estudo limitou-se 

àquelas concernentes à informação e investigação policial. Assim, por exemplo, a gestão de 

recursos humanos só foi considerada, quanto dizia respeito ao sistema de informações . 

o desenvolvimento de um sistema de informações informatizado, após certa etapa 

de sua elaboração, vincula a solução ao uso de determinados equipamentos da tecnologia da 

informação, limitando a escolha a determinados fabricantes e criando rotinas de trabalho 

próprias. Esta dissertação, para evitar tal condicionamento tecnológico, permaneceu dentro de 

limites de uma abordagem organizacional genérica . 
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1.5 Relevância do Estudo 

Entre março e abril de 1996, a escritora Glória Perez resolveu, em horário nobre 

da TV Globo, abordar em novela de muito sucesso junto ao público - Explode Coração - o 

problema de crianças desaparecidas. Este problema policial, que normalmente causa grande 

apreensão na sociedade, estava a causar apreensão maior do que a usual, pelo aumento do 

número de casos e, mais ainda, por não se conseguir que estes casos viessem a ser 

solucionados . 

A opinião pública mobilizou-se a partir de intensa campanha publicitária, propondo 

a união de todos em busca de uma solução. Observa Wright (1988) que, se a propaganda 

consegue impor objetivos de grupo às consciências individuais, ela pode conseguir organizar 

diversos serviços e promover atitudes e ações para a busca de soluções. O apelo da escritora 

mencionada propondo que a sociedade se manifestasse sobre o paradeiro de dez crianças cujas 

fotos foram divulgadas na novela, juntamente com o número de determinado telefone para 

informações, permitiu, segundo a mídia, que seis delas fossem encontradas vivendo com 

parentes . 

Quando seis em dez casos podem ser solucionados a partir do simples 

levantamento de informações passadas por seus parentes e conhecidos das vitimas, o 

pensamento manifestado por diversas pessoas foi o de se perguntar aonde estava a polícia que 

não havia feito isso antes, sinalizando que a baixa eficácia na solução dos casos poderia ser 

resultado da gestão dos trabalhos dos policiais, da gestão das informações e do sistema de 

inforrnações policiais. Isto é, devido à maneira como a PCERJ tratava e gestionava a 

informação, desde sua obtenção à sua sistematização, incluindo-se aí o modo como a 

processava, armazenava e distribuía . 

Coincidentemente a esses fatos, o então Chefe dà:'êivil do Estado do Rio de 

Janeiro, delegado Hélio Tavares Luz, empenhava-se em tornar a PCERJ mais eficaz, e com um 

discurso que representava uma novidade no cenário de polícia carioca, na opinião de Gilberto 

Velho(1996) , abrindo uma possibilidade para a polícia deixar de ser somente repressíva na 

relação com as camadas populares 

Atuando em vários aspectos organizacionais buscando essa finalidade, para a área 
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de formação do policial o delegado convidou professores de diversas universidades e escolas a 

participarem do esforço de planejamento e execução daquela formação, a partir da criação de 

um curso para delegados. Foi convidada a professora Sylvia Constant Vergara que estendeu o 

convite a seus alunos da Escola Brasileira de Administração Pública, da Fundação Getúlio 

Vargas. O desdobramento desse processo resultou na elaboração de alguns projetos de 

pesquisa de dissertação, nos quais este estudo se inclui. Seu foco, no entanto, não é a 

formação policial, mas, se situa na gestão da informação e no sistema de informações policiais . 

Espera-se que, de algum modo, o estudo possa contribuir para a melhoria de um 

serviço público muito demandado pela sociedade. Eis aí a sua relevância . 

1.6 Defmição das Siglas e Termos 

Os termos utilizados nesta dissertação foram selecionados segundo a lógica da 

apropriação do jargão usado pela própria sociedade e no interior das organizações privadas, 

mesmo as que tenham uso corrente entre os policiais com outro sentido. Procurou-se evitar 

palavras de sentido dúbio quanto ao conteúdo, por terem específicas conotações na PCERJ . 

No entanto, no caso de palavras que dificilinente encontrarão termo que as substitua, a 

compreensão do sentido em que se aplica o termo está dada pelo sentido da frase e contexto 

do discurso . 

Apresenta-se, a seguir, um glossário das siglas utilizadas: 

• AAD - Método de análise automática do discurso, proposto por Pêcheux (1975) 

• Acadepol- Academia Estadual de Polícia Sílvio Terra 

.. • AS - Setor Administrativo. 

.. • ATM - Sistema de caixa eletrônico .. .. • BD - Banco de dados 

• BI - Boletim Individual .. 
• BI - Boletins Individuais . .. 

.. • BO - Boletim de Ocorrência, denominação dada ao Registro de Ocorrência - RO em São .. 

... 

• .. 
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Paulo . .. 
• CAD - Projeto assistido por computador .. 

.. • CP - Código Penal .. 

.. • CPP - Código de Processo Penal .. 
• DA - Administrador de dadO& 

.. 
• DBA - Administrador de bancos de dados .. .. • DSS - Sistemas de Suporte a Decisão .. .. • DTI - Divisão de Telecomunicações e Informática .. .. • DTI - Divisão de Telecomunicações e Informática .. 

.. • EBAP - Escola Brasileira de Administração Pública 

.. 
• EDI - Sistema de intercâmbio eletrônico de dados .. .. • EIS - Sistema de Infonnações Executivas .. 

., • ExS - Sistemas Especialistas .. 

... • FAC - folha de antecedentes penais . 

... .. • Finep - Financiadora de Estudos e Projetos 

• Fundap - Fundação do Desenvolvimento Administrativo ... 
... • FGV - Fundação Getúlio Vargas .. 
... • ICCE - Instituto de Criminalística Carlos Éboli 

... 

... • IIFP - Instituto de Identificação Félix Pacheco 

• IPL - Investigação preliminar ou liminar . .. 
... • IPM - Inquérito Policial Militar 

... 

... 
• Metropol - Delegacia regional da PCERJ que supervISIona as delegacias de uma 

detenninada região sob sua jurisdição. A PCERJ adota para o plural o tenno Metropol's . 

.. 

.. 

... 
• 
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.. • MetropollI - Delegacia regional da PCERJ que abrange as delegacias compreendidas entre 

li' o bairro dQ Catete e Recreio dos Bandeirantes. 
li' 

.. • MIS - Sistema de Informações Gerenciais . .. 

.... • MP - Ministério Público . 

.. 
• NA - Núcleo de Administração . 

.. 
• OAS - Sistemas de Automação de Escritórios .. 

.. • PCERJ - Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 

.. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. 

• Petrobrás- Petróleo Brasileiro S.A. 

• Polinter - Instituto de Criminalística Carlos Éboli 

• PPS - Método dedutivo de análise do conteúdo do discurso desenvolvido na pesquisa desta 

dissertação, baseado nos métodos de Pêcheux (1975), Pagés et alo (1987) e Sfez (1990) . 

• RA - Registro de Aditamento, denominação do documento - VPI até 1985 

• RCA - Registro de Comunicações Administrativas . 

• RO - Registro de Ocorrência, na PCERJ. A polícia civil de São Paulo denomina esse 

documento de Boletim de Ocorrência - BO. 

.. • SARQ-POLINTER - Banco de dados policiais de responsabilidade da Polinter .. 

.. • SAS - Superintendência de Administração e Serviços 

.. .. 

.. .. .. 

.. 

... .. 

• Sc.- Setor Carcerário . 

• SCT - Setor Cartorário . 

• SI - Setor Investigativo, ou, dependendo do sentido da frase, Sistema de Informação, para 

este último, usa-se, também, correntemente, a sigla IS -Information System 

• SIP - Setor de Informações Policiais 

.. • SNI - Serviço Nacional de Informação .. 

.. • SSM - Metodologia de desenvolvimento do software de um sistema (Soft Sistem 

.. .. 
• .. 
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• SSPERJ - Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro .. 
.. 

• TI - Tecnologia da informação 

.. • TPS - Sistema de Processamento de Transações .. 

.. .. 

.. .. 

.. 

.. 

.. 

.. .. .. 

.. .. .. .. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. .. .. 

.. .. 

• VPI - A sigla VPI refere-se à Verificação Preliminar da Informação, um documento que 

instrui um procedimento investigatório e que poderá dar origem a um inquérito policial caso 

seja verificado, no seu curso, a existência de um ilícito penal previsto no CP . 

• VUCETICH - método de coleta de impressões digitais . 

A lista dos termos é a seguinte: 

• Dado - É um elemento de um problema (Velloso, 1997), e particularmente conceituado 

nesta pesquisa como um registro de uma ocorrência observada (Campos, 1988), onde 

ocorrência refere-se a um acontecimento e esse registro por si, sem outra referência, não 

permite se saber sobre o acontecido . 

• Informação - um dado, ou um conjunto de dados, cujo conhecimento diminui as incertezas 

sobre uma ocorrência . 

• Informática - é o tratamento automático da informação, com o uso de computadores. 

• Inquérito policial - procedimento investigatório obrigatório, determinado pelo CPP, quando 

é verificada a ocorrência de um ilícito penal previsto no CP . 

• Procedimento investigatório - série de atividades de uma delegacia realizadas para 

verificação da veracidade de uma informação acerca da ocorrência de uma infração penal. 

Ver, também, o termo processo . 

• Processo - nas organizações em geral, é um conjunto de atividades realizadas para 

concretizar uma meta, isto é, uma sucessão de atividades e transformações que se realiza 

para que um alvo estabelecido seja alcançado. Em organizações que produzem bens, 

processo é a sucessão de etapas para obtenção de um produto. Quando há preocupação 

quanto à produtividade e a manutenção de certas características do produto, o processo é 
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realizado seguindo diretrizes de rotinas e procedimentos. É o caso da produção do relatório 

do inquérito policial para o Judiciário que corresponde a um processo organizacional. Outro 

exemplo é o processo que se dá interno ao Judiciário, para produzir um julgamento sobre as 

ações praticadas pelos indiciados no relatório do inquérito policial ou para tomar decisão 

sobre uma questão que lhe é apresentada. O Judiciário, contudo, denomina apenas este 

último de processo. Porém, também é um processo a sucessão de atividades realizadas pelo 

Poder Judiciário. Usa-se, ainda, o termo processo para referenciar os autos de um processo 

judicial, isto é, ao conjunto de folhas de papel que documentam a seqüência de atividades de 

um processo judicial. À sucessão de atividades que produz o relatório do inquérito policial 

o Judiciário denomina procedimento. Tal se dá para não haver dúvidas que um processo 

judicial só inicia-se por decisão do poder Judiciário. Por essa razão, ainda que 

conceitualmente esteja errado em relação ao jargão adotado em Análise de Sistemas e em 

Administração, será denominado procedimento do inquérito policial ao processo de 

produção do inquérito policial, quando não for possível colocá-lo de forma assim extensa . 

• Organização - termo originado do grego organon que significa ferramenta ou instrumento, 

daí os conceitos organizacionais fundamentais serem tarefas, metas, propósitos e objetivos 

(Morgan, 1996). Está sendo utilizada nesta pesquisa, não no amplo conceito de Barnard e 

Símon (In Sfez, 1990, p. 199), para os quais o termo significa "sistema de comportamentos 

sociais interligados entre várias pessoas que chamaremos participantes ", e que abrangeria 

organizações informais, tal como um bando de assahantes, ou formais tal como uma 

instituição policial, mas no aspecto de instituição permanente, de " uma organização social 

estabelecida em relação com a ordem geral das coisas.( .. ) cuja permanência é assegurada 

pelo equilíbrio das forças internas. "(Sfez, 1990, p.l 04-1 05) . 
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1. 7 Metodologia 

1.7.1 Tipo de Pesquisa 

o método escolhido para garantir a abordagem intervencionista em seus fins, foi a 

pesquisa-ação . 

Quanto aos meios, a pesquISa foi um estudo de caso, participante, e com a 

utilização do método etnográfico . 

Uma vez que a proposta foi realizar pesquisa intervencionista e a modificação da 

atual realidade dependia da participação dos funcionários que trabalhavam nos procedimentos 

investigatórios e na sua gestão, foi utilizada a pesquisa-ação, interagindo-se com os 

funcionários para determinação pelos próprios participantes dos problemas e das possibilidade 

de solução . 

Pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica, associada a um 

problema coletivo que não tenha solução trivial e na qual os pesquisadores acadêmicos e os 

participantes da administração pública e outras pessoas envolvidas no problema desenvolvem 

uma ação para esclarecê-lo e, se possíve~ solucioná-lo através de ações técnico-organizativas, 

de execução imediata ao longo da pesquisa. Sobre isso Thiollent (1988, p.14) esclarece: 

Trata-se de um método, ou de uma estratégia de pesquisa agregando vários 
métodos ou técnicas de pesquisa social, com os quais se estabelece uma estrutura 
coletiva, participativa e ativa ao nível da captação de informação . 

A pesquisa participante foi o método de pesquisa adotado inicialmente, por se 

propor "a resoluções de problemas na prática e participativamente, interferindo na realidade 

estudada para modificá-la" (Vergara, 1990, p.5) . 

A participação é, sobretudo, "dos pesquisadores e consiste em aparente 

identificação com os valores e os comportamentos que são necessários para a sua aceitação 

pelo grupo considerado" (Thiollent, 1988, p. 15). Foi através dela que tema, problema, 

objetivos, universo, amostra, sujeitos iniciais e o contexto da organização foram definidos . 

A pesquisa etnográfica pressupõe que em se vivendo com o grupo social a ser 

pesquisado pode-se compreender melhor a sua realidade. É definida por Santos (1994, p. 31) 
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como sendo aquela segundo a qual o pesquisador "desloca-se física e psicologicamente para 

dentro do ambiente a ser estudado, de forma a percebê-lo, sob a ótica dos participantes". 

No parecer de Lévi-Strauss (1985, p.4I) o etnólogo se interessa "sobretudo pelo 

que não é escrito [ .. .} porque aquilo por que se interessa é diferente de tudo o que os homens 

se preocupam habitualmente em fixar na pedra ou no papel". 

Houve, para compreensão do material recolhido etnograficamente, investigação 

documental e pesquisa bibliográfica. 

1.7.2 Universo e Amostra 

o universo da pesquisa foi delimitado pelo então Chefe da Polícia à jurisdição da 

Metropol lI, abrangendo as delegacias de polícia civil que atendem o município da cidade do 

Rio de Janeiro na área denominada Zona Sul. Esta área se estende do bairro do Catete ao 

Recreio dos Bandeirantes . 

A amostra foi. como mencionado, a delegacia que atende ao bairro carioca do 

Leblon, denominada 14a• DP. Para o então Chefe da Polícia essa amostra era representativa em 

termos do problema a ser estudado no universo considerado, e, também, por haver motivação 

entre os funcionários para melhorar os procedimentos. 

Outros órgãos da Policia, cujas atividades tinham interface com as atividades da 

delegacia, foram considerados e visitados. Estão neste caso a Acadepol, por ser a responsável 

pela qualificação profissional dos funcionários e a Metropol lI, à qual está hierarquicamente 

subordinada a Delegacia e que lhe fornece os serviços de perícia médico-legal e os de retrato

falado, além da Chefia de Polícia e da Superintendência de Administração e Serviços. 

1.7.3 Seleção dos Sujeitos 

Foram entrevistados funcionários de diversos órgãos da delegacia e da PCERJ. 

Porém, uma vez que se optou por uma pesquisa participante, a seleção dos sujeitos 

pesquisados dependeu muito de decisão conjunta entre a pesquisadora e os pesquisados, seja 

devido à percepção da pesquisadora de que o trabalho realizado por determinado funcionário 

tinha relação com o assunto pesquisado, seja pelo fato de os funcionários perceberem que seus 

trabalhos tinham importância para a pesquisa e terem disponibilidade de tempo, vontade e 

ausências de restrições de várias ordens de oferecerem suas colaborações, como timidez e 
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preocupações hierárquicas . 

L 7.4 Coleta de Dados 

Os dados foram coletados na literatura sobre o assunto, na imprensa, em 

documentos da PCERJ nas entrevistas e encontros com os funcionários e pela observação de 

seus trabalhos - desde 25 de março de 1996, data do primeiro encontro para a pesquisa, a 03 

de setembro de 1997, data da troca de titular da Chefia de Polícia da PCERJ. 

A coleta de dados no campo foi, como mencionado, participante, de forma 

etnográfica, com funcionários dos setores da amostra e outros órgãos. As entrevistas, 

encontros, seminários, workshops e outros trabalhos pertinentes à pesquisa encontram-se 

referenciados no Anexo A. 

A pesquisa teve as seguintes fases: 

Fase 1 - Coleta de dados para levantar a estrutura organizacional, os processos de trabalho, o 

sistema de informações, a gestão da informação, a gestão e os problemas pertinentes 

à área. 

Nessa fase a coleta de dados foi realizada por observação participante (Weinberg, 

1994), e por entrevistas individuais, não-estruturadas, com os funcionários, deixando

os discorrerem sobre as atividades próprias, as de seus colegas e sobre assuntos 

pertinentes ao trabalho. 

Fase 2 - Coleta de dados para levantar-se o estado da arte sobre o tema 

O material coletado nesta fase encontra-se referenciado ao longo do texto desta 

dissertação 

Fase 3 - Coleta de dados em encontros, seminários e pesquisa-ação 

Aconteceram diversos encontros de orientação da pesquisadora com a Prof. Sylvia 

Constant Vergara, encontros e seminários no curso de mestrado em Administração 

Pública da EBAPIFGV, encontros de pesquisa-ação, com participação etnográfica em 

dois seminários internacionais e em projeto junto à Finep, acompanhando delegados, 

encontros com entrevistas não-estruturadas, com aconselhamento por método 

coaching e por aulas, realizando-se workshops. 
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1.7.5 Tratamento dos Dados 

1.7.5.1 Tratamento dos dados de discursos 

Feitas pelos funcionários, a narrativa oral das atividades profissionais foi a fonte 

primária de dados. Esse método foi o escolhido por várias razões: (a) devido ao espaço de 

tempo requerido do policial no desenvolvimento daquelas atividades; (b) em função da 

atividade policial estar sendo realizado em locais externos não previsíveis e problemáticos; 

(c )devido ao caráter de privacidade das investigações, policiais que não permitem a presença 

de observadores externos ao serviço, seja pelo direito do investigado ao sigilo, seja por simples 

estratégia . 

Aos depoimentos dos funcionários e aos dados coletados na pesquisa documental e 

bibliográfica aplicou-se um método dedutivo de análise de conteúdo do discurso, a fim de que 

se levantasse um plano de classificação dos fatos observados . 

Os dados coletados nos encontros e seminários foram tratados de imediato, na 

própria dinâmica dos grupos, considerando, no que foi possível, metodologias usadas entre os 

profissionais de análise de sistemas, baseadas em processos mentais indutivos, buscando 

delineamento do problema e solução conciliatória dos diversos pontos de vista junto aos 

próprios participantes . 

Os resultados foram incorporados qualitativamente à pesquisa pela mesma 

metodologia de análise de discurso e por procedimento indutivo . 

1.7.5.2 Os problemas no tratamento dos dados 

Verificou-se que as narrativas obtidas nas entrevistas da Fase 1, no levantamento 

preliminar da organização pesquisada, nas contínuas integrações cruzavam-se de forma a 

construir apenas um quadro positivo e aceitável. Não se conseguia diagnosticar pontos que 

precisassem de fato ser melhorados, contrariando o que a observação participante evidenciava . 

O tratamento aplicado aos dados coletados nas entrevistas revelou-se, então, frágil, 

por não deixar transparecer as contradições escondidas nos discursos, em geral úteis para se 

ter uma visão efetiva da organização. Usou-se, nesse tratamento inicial, as teorias 

funcionalistas da organização , como os conceitos da burocracia weberiana, nos quais se 

espelhava a organização desde a década de 40, e os da teoria da informação, com a sua análise 
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de sistemas . 

A análise de sistemas pennite que se chegue a wna visão linear de wna 

organização, que pode até ser prática e eficiente no desenho de um sistema informatizado, 

discreto, fechado e pontual quanto à sua aplicação e que considere poucos planos na malha 

estrutural formada por tantas diferentes dimensões organizacionais. Ocorre que, por ser 

complexo e extenso o sistema considerado, o modelo que se obtinha por essas teorias se 

apresentava limitador. 

O método foi identificado como o condicionador das dificuldades encontradas no 

tratamento dos dados colhidos nos discursos dos entrevistados . 

Os dados coletados no campo, por pesquisa participante e etnográfica, e os obtidos 

na pesquisa bibliográfica, foram tratados inicialmente pelo empírico método indutivo 

estruturalista de sistematização e análise, predominantemente adotado nos levantamentos das 

organizações e seus problemas, particularmente pelos profissionais de áreas denominadas de 

ciências exatas, tais como engenheiros e analistas de sistemas, para construção teórica do 

modelo do sistema . 

O modelo é wna construção teórica com definições precisas e exaustivas, embora 

não complicada, conforme o considera Von Neumann (In Lévi-Strauss, 1985, p. 317): 

parecido com a realidade sob todas as relações que importam à pesquisa em curso [ .. ] 
mas essa semelhança pode ser habitualmente restrita a alguns aspectos julgados 
essenciais pro-tempore [ .. .] 

Quando a sociedade estudada não percebe o caráter sistêmico do fenômeno em 

pesquisa ou não tem construído um modelo para esse sistema, essa contrução terá de ser feita 

pelo pesquisador. Para tal ele terá de isolar níveis da realidade a partir do ponto de vista que 

considera (Lévi-Strauss, 1985) . Foi o caso dessa pesquisa. 

1.7.5.3 As metodologias da análise de sistemas 

As metodologias para desenvolvimento de sistemas -Soft Sistem Methodology -

SSM -, em uso para o desenvolvimento de sistemas de informações - Information System - IS-, 

são poucas, como foi verificado por Stowell (1995) o qual considera anedóticas as exposições 

de ações de pesquisas de IS sem estruturação analítica prévia. 
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Como anedóticas, considera o autor quase todas as metodologias usadas nos 

últimos vinte anos, tais como as denominadas diagramação das idéias e as que situam os 

problemas do mundo real por meio de nuvens, setas indicativas e outros desenhos . 

Surpreendentemente, usando-se essas considerações, situar-se-iam como anedóticas os autores 

de análise por objetos e análise essencial. 

Stowell (1995) mostra como a linha epistemológica do desenvolvimento de um 

sistema é importante, considerando o exemplo do desenvolvimento de um sistema referente a 

urna prisão. Conforme a linha epistemológica do analista de sistemas, o desenvolvimento de 

um sistema de gerenciamento de serviços carcerário pode levantar urna estrutura 

organizacional que servirá como: 

• Sistema de Reabilitação, ou 

_ • Sistema Punitivo, ou 

.. -.. .. 

.. 

• Sistema para Proteção da Sociedade, ou 

• Sistema para Treinamento de Criminosos, com a prisão sendo escola de crimes, ou 

• Sistema de Armazenamento Humano . 

Observa Stowell (1995) que o projeto de um sistema de informações deve 

considerar que: 

.. 1. A metodologia toma tempo para ser determinada e aprendida; .. --
----.. 
--.. -
--

2. os modelos em cascata são inapropriados para a descrição do desenvolvimento de um 

sistema de informação na prática; 

3. a esttuturação analítica prévia não é garantidora da verdade, porque as interpretações 

e a seleção dos pontos de vista dependem do contexto; e a justeza do uso de certas 

técnicas nem sempre ocorre apropriadamente; 

4. a dimensão política é sempre importante, porque a manipulação do poder na vida real 

transcende a qualquer metodologia; 

5. o pesquisador, ou o facilitador de um sistema, deve ter participação responsáve~ 

sendo mais urna caixa de confidências do que um conselheiro ou desenvolvedor de um 
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aplicativo; 

6. o enfoque não tem direção suficiente, em certas circunstâncias, por causa da 

metodologia não corresponder ao problema que é apresentado de maneira incomum 

devido ao analista, ao usuário do sistema ou à própria situação. 

Stowell (1995) declara que os trabalhos de Burrel e Morgan apresentados em 

1979, e os de Kling de 1987, que versam sobre a natureza dos sistemas de informação, são 

representativos em suas análises sobre os papéis, os ideais e as metáforas assumidas no 

desenvolvimento de um sistema. 

A metáfora inicial adotada na pesquisa desta dissertação foi a guerra Com base 

nesses autores citados, Stowell (1995) relata que o pesquisador ao fazer a escolha da metáfora 

da guerra, propõe-se a ser um agente para o progresso social da organização, buscando 

mudanças nas estruturas econômicas-sociais. Estaria ligada aos conceitos defendidos pelos 

funcionalistas radicais, com considerações dos conflitos e contradições de uma organizacão. 

A guerra pode parecer uma metáfora inconveniente para uma organização que está 

procurando firmar uma imagem pacífica, garantidora dos direitos constitucionais dos cidadãos, 

sem resquícios ou influência de cultura militar. Contudo, essa metáfora foi adotada por ser a 

forma encontrada de transmitir a idéia de busca de eficácia na obtenção dos resultados deste 

estudo, razão de ser de uma pesquisa-ação. A pesquisa pretendeu verificar na organização as 

qualidades a serem mantidas, ainda que originárias da estruturação militar, e os defeitos a 

serem superados, mesmo porque "na verdade o tempo lança à frente todas as coisas e pode 

transformar o bem em mal e o mal em bem "(Machiavelli, 1995, p.16). 

Outras possibilidades de metáforas para o pesquisador, ainda segundo Stowell 

(1995), seriam o de se considerar no papel de um consultor-especialista de acordo com os 

funcionalistas, ou como o facilitador nas teorias interpretativas, ou ainda como um agente 

catalizador de mudanças para as teorias subjetivas . 

A metáfora da guerra tem ligação com várias outras que foram adotadas em 

diferentes momentos para este estudo, como a metáfora da máquina com sua abordagem 

mecanicista de produto ou meta a ser atingida. É ligada a teorias funcionalistas, nas quais o 

pesquisador faz o papel de consultor-especialista. Estaria ligada à filosofia social do século 

XIX e aos evolucionistas, para Morgan (1996). E, também, a metáfora orgânica, que atribui ao 
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pesquisador o papel de facilitador (Morgan, 1996). Visa os sistemas e melhor atender às 

demandas ambientais. 

Apesar de todas essas considerações, Stowell (1995) considera a definição de um 

sistema de informação como um processo indutivo. Nesse processo indutivo um número de 

elementos é desenhado no projeto, e o cliente e o analista podem com isso melhorar a tomada 

de consciência do problema, o que é uma oportunidade para encontrar solução. 

A indução é um processo lógico que permite inferir proposições gerais a partir de 

exemplos especiais, segundo Radcliff-Bro\ffi e Lornie (In: Lévi-Strauss, 1985). É utilizada 

pelo método estruturalista na integração de fatos, até o caracterizando devido a isso, para 

Pagés et alo (1984). 

1.7.5.4 O método estruturalista na análise de sistemas 

o método estruturalista, para Pages et alo (1984), leva a que se fragmentem os 

discursos considerados e se os analise sem um fio condutor, já que seus idealizadores - Lévi

Strauss e outros estruturalistas - consideram o discurso como um objeto fechado e mental. 

Porém, Lévi-Strauss (1985) afirmava que os fatos devem ser estudados em si mesmos, sobre 

os processos que os trouxeram à existência e na sua relação com o conjunto quanto às 

condições globais de sua aparição, e recomendava estudar profimdamente um caso na escala 

de um modelo adotado. O modelo é, nesse caso, o fio condutor; todavia, um fio condutor 

sobre o qual o pesquisador não tem domínio consciente, caso o adote automaticamente, como 

ocorre, em geral, na análise de sistemas . 

As sucessivas integrações são realizadas de maneira indutiva, com generalizações 

parciais a cada integração, para construção de um modelo. 

A acumulação de fatos, nas sucessivas integrações, sem o estabelecimento de uma 

metodologia que permita formular juízos sobre o assunto que se está estudando pouco ajuda, 

., porque não permite um verdadeiro conhecimento de como esses fatos acumulados se passam, 

.. para Goldstein (In: Lévi-Strauss, 1985). 

- Alertava Lévi-Strauss (1988, p. 318) que a análise estrutural chocava-se com a 

.. situação paradoxal, bem conhecida dos lingüistas, descrita a seguir: 

Quanto mais nítida é a estrutura aparente, mais dificil torna-se apreender a 

., 
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estrutura profunda, por causa dos modelos conscientes e deformados que se 
interpõem como obstáculos entre o observador e o seu objeto. 

No estudo de um sistema, Radcliff-Brown (In: Lévi-Strauss, 1985, p. 325) 

recomendava um método dedutivo, no qual a acumulação dos fatos era considerada. 

Analisando cada fato e buscando reduzir a diversidade, disceme-se um número limitado de 

princípios gerais que guardam relação com os fatos e que, considerados juntos, permita 

generalizações para os fatos acumulados. 

o método dedutivo proposto por Radcliffe-Brown (In: Lévi-Strauss, 1985) tem a 

seguinte seqüência: 

1. Levantar uma classificação para o sistema; 

2. compreender as características próprias de cada sistema, seja ligando cada traço a um 

conjunto organizado, seja reconhecendo nele um caso particular de uma classe de 

fenômenos anteriormente classificada; 

., 3. conseguir generalizações válidas sobre a natureza das sociedades humanas. 

... 

'-
'-

Uma vez que a pesquisa referia-se à gestão da informação, o objetivo de um 

método dedutivo de levantamento da organização deveria ter esse foco, mas não precisava 

ficar restrito às metodologias de análise propostas por essa área do conhecimento. Assim, 

consideraram-se diversas metodologias possíveis, pela necessidade de se desenvolver uma 

"espinha dorsal" para a pesquisa. 

1.7.5.5 Os métodos dedutivos da análise de sistemas 

Diversos autores propõem metodologias com processos dedutivos, porém com um 

modelo para o "encaixe" classificador dos assuntos levantados já determinados, sendo o 

próprio modelo um sistema de medições. Esses modelos propostos, em geral levantados pela 

experiência em algumas organizações do mercado, traz em seu bojo a ideologia, as crenças e 

pressupostos do autor. 

Para evitar a criação de um sistema de medições que privilegiasse, eventualmente, 

uma conclusão inconscientemente premeditada pelas condicionantes políticas, econômicas, 

psicológicas, religiosas e ideológicas, ligadas à organização em estudo, buscaram-se 

comparações das diversas abordagens metodológicas de pesquisas, da análise de sistemas e de 
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análise organizacional (Tratenberg In: Seligmann-Silva, 1994; Satir In: Weinsberg, 1994}) . 

Entre as metodologias existentes para desenvolvimento de um sistema, pode-se 

citar as que privilegiam as funções - como o desenvolvimento de sistema de compra de 

materiais que privilegia um órgão de suprimentos - e há as que se concentram nos processos 

(Band, 1997). 

Processo, nas organizações em geral, é um conjunto de atividades realizadas para 

concretizar uma meta, e pode abranger diver~ áreas com diferentes funções,. evoluindo desde 

o seu início, pela realização de uma sucessão de trabalhos- e transformações,. até o alvo 

estabelecido ser alcançado. Resumindo, processo é a sucessão de etapas- para obtenção de um. 

produto. É o caso de um processo- de transformação da cana em açúcar. E, também, é um 

processo a- sucessão de atividades realizadas pelo Poder Judiciário, para tomar decisão sobre 

uma questão que llie é apresentada. Usa-se, ~ o termo processo para referenciar os autos 

de um processo judicia4 isto é,. ao conjunto de folhas de papel que documentam a seqüência de 

atividades de um processo judicial . 

Um inquérito policial é realizado na delegacia por meio de um processo de 

produção. Desenvolve-se, para realizá-Io, atividades relativaS- a uma função de registro da 

ocorrênc~ outras com função de identificação e de investigação, ou ainda, de formalização e 

acompanhamento pelo cartório, entre outras. Um sistema de informações, da mesma forma que 

o inquérito policial, é atendido por diversaS- funções da empresa. A análise de sistema&, por 

isso, o considera como um processo. 

Para projetar-se um processo é necessário levantar o fluxo de atividades e atores 

relativo, levantar uma matriz de responsabilidades e ilidicadores de qualidade, elaborar e 

implantar o procedimento operacional das tarefas do processo, e monitorar a sua operação . 

Para identificar os processos-chaves de uma organização é útil um roteiro. Scaico et alo (1997), 

.. por exemplo, propõem um referencial metodológico para permitir a caracterização e o 

... delineamento estratégico de uma empresa, que é o roteiro: missão, produtos e processos 

... produtivos, mercado, fornecedores, concorrentes, órgãos normalizadores oficiais e ramo de .. 
negócios. Esses autores.- na escolha das atividades certas, consideram a missão e a estratégia .. 

.. como meios do planejamento empresarial. Na polícia, porém, a missão é imposta pela 

.. Constituição e o planejamento subordina-se à estratégia. Tem-se, assim que o roteiro proposto 

... não a atende . .. 
... -
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A análise tradicional, até meados da década de 70, considerava o problema por 

método indutivo, e no passo seguinte desenvolvia um fluxograma linear para direcionar e 

seqüenciar as ordens a serem codificadas ao computador, o que é um método dedutivo. 

Porém, os analistas e programadores o personalizavam, com um trabalho específico não 

padronizado, o que tornava dificil sua manutenção em sistemas complexos, até mesmo sua 

implementação (Velloso, 1997). 

Internacionalmente, a procura de métodos dedutivos para a análise é muito 

antiga e afastada da discussão original da antropologia estrutural, tomando rumos próprios em 

outras áreas científicas, como em ciências da computação. Em 1958, em Zurique, foi 

apresentada em uma conferência, conforme registram Ekman e Frõberg (1972), o relatório 

preliminar do desenvolvimento de uma linguagem estruturada em algoritmos, a ALGOL, 

possibilitando a análise vir a ser dedutiva, com equipes programando um sistema por partes . 

As formas de análise muito utilizadas hoje em dia no Rio de Janeiro, são a 

essencial, que é consequência da estruturada, e a análise por objetos, que propõe métodos 

dedutivos para a análise, a partir de se estar o problema e a organização conhecidos. Porém, 

para chegar-se a conhecer o problema e a organização só há o processo é indutivo, usado 

inclusive na escolha das classes para classificação dos objetos. 

Essas formas de análise utilizam as ferramentas da análise estruturada que foi 

proposta na década de setenta, sendo divulgada na década de oitenta. Ela foi desenvolvida 

inicialmente por Douglas T. Ross e Kennety E. Schoman, Jr., em 1975, quando propuseram 

uma modelagem gráfica que superasse as deficiências da especificação narrativa. Mas o 

sucesso que os usuários obtinham com esta abordagem, para McMenamim e Palmer (1991). 

"dependia muito de suas aptidões para desenvolver um método e da qualidade da abordagem 

que adotavam anteriormente" 

o método se baseia na descrição e codificação das instruções que irão compor 

um sistema por meio da padronização da lógica da solução (Velloso, 1997). Diversos autores 

colaboraram no refino do método com utilização específica do diagrama de fluxo de dados, 

dicionário de dados e descrição do processo (Gane e Sarson, 1977) 

A análise estruturada considera que sistemas complexos e grandes devem 

buscar um método de particionamento que reduza a tamanhos de rápida descrição, usando 
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para tal gráficos (Demarco, 19S-9}. 

Weinberg (1993), em exemplos de aplicação da análise estruturada, considera a 

linguagem escrita e falada linear, no sentido de dizer uma coisa por vez; e considera dificil de 

exprimir não linearidades para criação de um modelo, e propõe o diagrama, que é uma 

representação gráfica bidimensional para uma fala e diz que a não linearidade é' a razão das 

coisas darem errado, e que a "pesquisa por não linearidade é uma tarefa importante da 

modelagem do sistema" (Weinber~ 1993, p-. 105). 

A análise com modelagem orientada a objetos tem a mesma preocupação da 

estruturada.- porém considera em sua descrição todos os elementos em análise que traz 

associados a si (dados e rotinas) como um objeto-. Para esta abordagem. classificação significa 

fazer a separação dos objetos- em classes por atributos, com igual estrutura de dados- e de 

comportamento (operações) . 

Por meio de três modelos independentes - o funcion,a4 o de objetos- e o 

dinâmico - consideram-se processos e funções (Rumbaugh et aI., 1994). No modelo funcional, 

para alguns autores, apenas são consideradas as funções e para outros.- funções e processos. O 

modelo de objetos abrange os dados que serão usados pela organizaç~ e o dinâmicO' está 

ligado a controles (Pompilho~ 19-95} . 

Qualquer dessas metodologias considera o particiO'namento das atividades,

tarefas e procedimentos, e as interligações entre as partes e entre elas" e o universo que as 

contém. Essas partições são propostas por usuários significativos e os analistas do sistema. 

Tendo em vista, no entanto, uma organização complexa como a delegacia e 

ainda não estudada, cuja direção não tinlla tempo para tratar do assunto, como determinar 

quem seriam os que iriam dividir os processos dessa organização em partes de um sistema e 

mesmo, qual era ele? A soluyoo adotada foi optar pelo método tradicionaf numa primeira fase, 

visando conhecê-la e, nas fases seguintes utilizar outros métodos . 

Para tratar os dados da primeira fase da pesquisa criou-se um modelo dedutivo

a partir de entrevistas não-estruturadas . 

Para a segunda fase, uma vez identificado o processo-chave da organização, 

adotou-se metodologia baseada em técnicas de dinâmica de grupo e nas técnicas propostas 
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pela análise de sistemas, como o Joint Application Design - JAD . 

1.7.5.6 Métodos dedutivos para análise de conteúdo de discurso 

A consideração de ferramentas teóricas de outras áreas do conhecimento humano 

foi de utilidade na busca de soluções dos problemas encontrados na pesquisa, particularmente 

porque essas ferramentas guardam relação de uso, causa ou efeito com o mundo 

organizacional em estudo e com a metodologia adotada. Assim, a pesquisa adotou abordagens 

da teoria da comunicação, da semiótica e da análise do conteúdo do discurso porque se 

verificou que o mundo organizacional da PCERJ era criado preponderantemente pelo falado, e 

pelo não-dito, estando a palavra intrinsicamente ligada ao modus operandi dessa organização: 

seus sistemas, estruturas, processos de produção e administração, estratégias e o seu produto: 

a reconstrução de um fato para o judiciário com palavras e através delas . 

Como a pesquisa realizou-se pelas narrativas de funcionários, o desenvolvimento 

de um método dedutivo de análise de conteúdo do discurso tomou-se, pois, interessante. O 

método, aplicado aos discursos dos funcionários, não objetivou esses discursos em si, porque 

isso levaria apenas a se conhecer melhor o seu orador. Mas visou compreender e captar 

informações para se conhecer o objeto do discurso: a PCERJ . 

A análise de conteúdo do discurso visa obter uma descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo de uma comunicação, convertendo a matéria inicial da comunicação 

em dados que possam ser tratados cientificamente para análise (Xifra-Heras, 1974) . 

A maioria dos métodos visa à questão quantitativa - analisando-se a freqüência de 

determinadas categorias - , ou visa ao melhor conhecimento do autor da comunicação pelo 

estudo do seu material simbólico ou, mesmo, os efeitos da comunicação nos ouvintes e suas 

conseqüentes reações. Neste caso, o método busca alcançar, nos diversos discursos sobre uma 

organização, informações que permitam estruturá-la mentahnente, estabelecendo-se relações 

entre diversos discursos quanto ao conteúdo informativo. 

O método dialético de análise de conteúdo de discurso proposto por Pages et alo 

(1987) consiste em considerar-se um discurso de cada vez, e verificar-se se ocorrem as 

hipóteses de partida. Considera o discurso como "um fluxo de contradições ligadas e 

encadeadas" e não um conjunto de partes com conteúdo isolável, porque vê que a análise por 

partes isoladas apenas reproduz o discurso dominante e não resolve os problemas que a 
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ideologia da organização ainda não tenha resolvido. Foi situação semelhante à exposta que, 

constatada no tratamento dos dados iniciais da pesquisa, exigiu um método novo. 

Para superar essa limitação, considera-se o discurso (reportando o que é sistêmico 

ao que não é sistêmico) e consideram-se as contradições, unificados ou não pela linguagem 

(Sfez, 1990). Para isso, ao se considerar um discurso, deve-se fragmentá-lo, e reestruturá-Io 

em cima de uma escolha epistemológica e teórica para confrontação de hipóteses-dados. 

Propõe Sfez (1990), para diversos discursos simultâneos, considerar-se os 

discursos, fragmentando-os em busca do sobrecódigo que dá a explicação do fragmento de 

discurso considerado. O sobrecódigo é qualquer coisa afastada de seu sistema de origem, por 

solicitação de outro sistema. É o que está além do código, um meta-código. Por exemplo, em 

uma coleção de fotografias, o sistema de catalogação das fotos cada uma delas, mas, o que 

poderá lhes dar compreensão são os comentários e as informações a elas associados, 

denominados "sistemas de metadados" do sistema de catalogação de fotos. No discurso seria o 

que, no fragmento considerado, está escondido, mas o explica. Na antropologia, o termo 

sobrecódigo está ligado a um afastamento diferencial, a uma deformação do sistema (Lévi

Strauss, 1985) . 

A dificuldade do método é que a fragmentação é apresentada como indutiva, sem 

fio condutor, por isso mais aplicável para análise de diversos discursos de um mesmo orador, 

por considerar as incessantes trocas de mensagens entre códigos, as distorções de 

racionalidades entre si por intermédio de atritos flexíveis ou de conflitos reconhecidos . 

Pêcheux (1993), já na década de 70, preocupava-se com o uso da tecnologia, hoje 

denominada da informação, e a linguagem. Não com linguagens a serem usadas nas máquinas 

informatizadas, mas preocupava-se com a análise do discurso produzido pela linguagem 

humana em seu espaço social. Propôs, também, a fragmentação do discurso, além de outras 

considerações da cibernética, sempre usando como guia a análise do discurso. Intitulou ao seu 

método de análise automática do discurso - AAD, a fim de o distinguir dos métodos propostos 

por outros teóricos da análise de conteúdo de discurso. 

Ficou conhecido como Análise do Discurso e, no início, foi rejeitado por alguns 

teóricos, como Bardin (1979). Esta autora criticou o método por considerá-lo de muito pouca 

realização prática, apesar de elogiá-lo por sua visão do discurso como um processo e pelas 
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características do método, abrangendo o que é atualmente denominada visão holistica de um 

assunto. De forma semelhante à que aconteceu com outras grandes invenções, em sua 

divulgação inicial não estavam previstos.. alguns usos que fariam sucesso. A crítica Laurence 

Bardin nã~ imaginou a utilidade prática dos. conceitos do método- para a pesquisa etnográika 

no tratamento de entrevistas . 

o método de Pêcheux pressupõe que é possível determinar invariantes da estrutura 

do processo de produção de discursos em monólogo, com semelhantes condições de 

produção, relações de força e de sentido. Essas invariantes são, por exemplo, a estrutura 

organizacional que abriga os emissores dos discursos. A análise dos discursos, na pesquisa 

desta dissertação, teve esse objetivo . 

... 1.7 .S. 7 O- método deduzido para a aaálise das entrevistas .. .. 

., 
... -.. .. 
... 
.. 

Considerando-se esses três métodos de análise de conteúdo do discurso, de Pages 

et al., Sfez e Pêcheux, conseguiu-se estruturar um mecanisIl1(} prático, adaptando os métodos e 

obtendo-se um métooo que seráaqui denominado PPS (Pêcheux/ Pages et aU Sfez) para fazer 

distinção dos métodos originários e de outros . 

o método compõe-se de quatro fases: Classificação, Fragmentação/ Condensação, 

Análise e Construção do Sistema. 

Exemplificando, o referencial de assuntos inicial, na concepção da pesquisa, era: 

bibliografia, polícia, missão, objetivos, teoria da decisão, estratégia, organograma, localizações 

geográficas, ética, valores, informações, sistemas de infonnação e tratamento de informações . 

Após um estudo preliminar, usando-se o método PPS, passou a pesquisa a 

.. estruturar-se no fio condutor: Sistema Legal! Alvos; Ambiência Externa/Territórios e 

.. Localizações; Cénário e Visão/ Tempo e Duração de Tarefas~ Valor/Cliente e Produto~ e .. 
Estrutura e Processos . .. .. Bm nova reestruturação das rubricas, após um ano de estudos" usando-se o ... 
método PPS, a pesquisa seguiu nova linha, nitidamente mais clara e mais controlada: Por que ., 

.. a polícia existe? Onde, no aparelho do Estado, está a PCERJ? Quando produz? Para quem e o 

... que produz a delegacia da PCERJ? Como se atende o cliente cidadão? Quem produz? .. .. Deve-se levar em conta que o método visava levantar um fio condutor para 

... .. 
-
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classificar assuntos abordados nas entrevistas, parecido com o que, no jornalismo, Morin (In: 

Xifra-Heras, 1974) chama de categorias de matérias informativas fragmentadas . 

A seqüências do método é: 

1) Nível inicial de classificação por seqüências 

Este passo adotado é muito próximo do proposto por Sfez. A diferença é que a 

fragmentação se dá por assunto que determinamos a priori, além do que, a coleta não 

adota técnica estrutural indutiva: 

a) Levanta-se e estuda-se o referencial teórico sobre os assuntos e a organização que 

se irá pesquisar através de entrevistas . 

b) Levantam-se as rubricas dos temas de interesse da pesquisa e que deverão ser 

abordados pelos entrevistados e sobre os quais se pensará como é a organização e 

como poderá vir a ser. Isto é, determinam-se os critérios de fragmentação e 

reagrupamento - como treinamento, departamento, valores, salários e carreira . 

c) Separam-se essas rubricas por grandes grupos de rubricas-afins - como, por 

exemplo, econômico, decisório, qualificação profissional, tecnologia, organização 

do trabalho . 

d) Estabelece-se um plano de rubricas, um referencial de assuntos e que será o fio 

condutor da fragmentação e reagrupamento . 

e) Com o referencial de assuntos definido, estabelece-se uma estratégia preliminar 

para a coleta dos dados. Foram deduzidos dessa maneira a estratégia para a coleta 

e o tratamento dos dados. 

f) Reúnem-se o material bibliográfico, as entrevistas, o material documental e os 

registros das observações realizadas inicialmente para se conhecer a organização e 

o problema, objeto da pesquisa . 
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2) Fragmentação e condensação 

Neste estágio: 

a) Fragmentam-se os discursos e todo o material restante, separando-o por trechos 

curtos de assuntos relativos aos levantados no referencial de assuntos . 

b) Ordenam-se os fragmentos por seqüências de encadeamento lógico, com atenção 

às compatibilidades dos dados, hierarquias, valores, tempos, prazos, datas, fluxos 

econômicos, políticos e simbólicos, como sugere Sfez (1990). Ele recomenda, 

além disso~ que se determinem os constrangimentos interiores ao sistema, os 

atores e seus jogos estratégicos . 

c) Como esses procedimentos geram um grande volume de discursos de atores 

diferentes, tornando o trabalho difica podem-se adotar integrações sucessivas . 

Estas integrações não são de maneira indutiva, uma vez que o número de atores, 

papéis e de dados já está conhecido . 

d) Se necessário, desdobram-se os assuntos, que são condensados em novas rubricas, 

melhor definidas e estruturadas, em ordem de grandes grupos. Pagés et al . 

(1987) os condensam por ordem de grandes rubricas, adequadas, distribuídas em 

um mapa. Como estamos trabalhando com diversos discursos simultâneos, o mapa 

será o referencial de assuntos . 

3 ) Nível de análise 

Neste nível: 

a) Consideram-se os trechos fragmentados das narrativas. Sfez (1990) separa este 

nível em sobrecódigo (estrutural ou analítico), buscando, nos diversos sistemas que 

eles referenciam, as reflexões críticas, confrontando as hipóteses com os dados, 

identificando as relações de casualidade, as de contradições e das interseções dos 

sistema,s. Verifica-se onde as informações são alteradas e as mensagens 

deformadas, porque daí podem vir propostas inovadoras. Já Pagés et al. (1987), 

neste nível, considera as relações de casualidade e as de contradições . 

b) Considerando esses dois autores, tem-se que a separação e condensação na rubrica 
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considerada já gerou um conhecimento e uma familiaridade com o assunto que 

permitirão ao pesquisador identificar as questões relevantes, as que requerem 

maior aprofundamento, os problemas, as relações de casualidade e as de 

contradições, as razões explícitas e as implícitas e as inconscientes. 

c) Estudam-se as leis internas e do ambiente que determinam a contradição, o 

problema ou mudança observada e procura-se buscar o diagnóstico mais preciso 

dos locais em que o problema em questão deve ser resolvido. 

d) Construção final do sistema 

e) Considerando-se as rubricas e os pontos que se identificou como susceptíveis de 

melhorias, verifica-se nas soluções encontradas, se ainda não há contradições. Isso 

deve ser repetido para cada ponto levantado, até a verificação de que todo o 

levantado, .sistema em questão está determinado. Assim, tem-se o levantamento 

final da organização, com os pontos considerados para o estudo estrategicamente 

1.8 Limitações do Método 

Na administração pública, quando são propostas formas participativas de pesquisa, 

elas já está interferindo no processo e não há isenção entre os que participam, seja porque 

assim o fazem por coação da chefia, ou participam para prestigiá-la e agradá-la, ou até mesmo 

para confrontá-la. A ação resultante, dessa forma, estará ligada aos interesses e às 

possibilidades momentâneas da administração. Nem sempre será uma solução duradoura . 

Há, ainda, o problema de mudança dos participantes, já que são funcionários 

públicos e, como tais, sujeitos a remoções e alterações nos cargos de confiança. Essas 

alterações mudavam o perfil dos participantes e inviabilizou a pesquisa-ação em alguns locais . 

Outro fator de fragilidade para a pesquisa-ação foi o contexto organizacional da 

PCERJ fortemente hierarquizado, com todas as decisões sujeitas à aprovação final do superior 

hierárquico. Isso pode implicar que soluções propostas por participantes possam nunca ser 

implementadas, o que será muito frustrante para o grupo . 

Como a pesquisa-ação requer ampla divulgação das informações e conhecimentos 

obtidos para os participantes, houve limitadores em assuntos que envolviam sigilo . 
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Considera-se que outra grande limitação da aplicação do método o fato de só se 

preocupar com a atuação de um dos atores, os funcionários da PCERJ, por considerar que 

para qualquer população fixa ou em trânsito pela jurisdição de uma delegacia e para qualquer 

tipo de criminalidade, a PCERJ deve ser eficaz 

Esse conceito traz embutida a premissa de que a polícia só lida com efeitos da 

criminalidade e não com as causas. Sucede que a vida não é feita de uma seqüência 

descontínua de causa-efeito-ponto final. Pela Teoria de Sistemas, qualquer sistema reage com 

o meio, inferindo outputs e recebendo inputs e feedbacks 
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CAPÍTULO 2 

GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: O ESTADO DA ARTE 

Em mim só manda um rei: o que constrói as pontes e destrói muralhas. 
Sófoeles 

Neste capítulo, apresentam-se considerações para wna estratégia de análise 

organizacional e desenha-se um panorama do estado da arte em gestão e análise de sistemas, 

wna vez que quando se está buscando mudanças organizacionais é importante conhecer-se as 

considerações advindas da teoria . 

2.1 A Análise de Sistemas 

A informação tem muitas abordagens possíveis em wna organização. No caso de 

organizações que usam intensivamente a informação, deve-se adotar wna ótica que privilegie 

essa característica. Considerando-a do ponto de vista da análise de sistemas, pode-se focalizar 

aquela que pressupõe ~ informação sendo elemento de um sistema. Sistemas de informação 

existem em qualquer qu~ seja a organização, e são desenvolvidos, naturalmente ou 

formalmente, de acordo com a sua cultura e necessidades . 

Arantes (1994) considera o sistema de informação de wna organização como 

estando integrado a outros, como o institucional, o gerencial, o operacional, o sistema de 

comunicação e, também, integrado ao sistema humano-comportamental. Todos, por sua vez, 

sistematizados, coerentemente integrados uns aos outros, em um sistema de gestão 

empresarial, do qual são subsistemas . 

o sistema de informação sendo pensado como um subsistema do sistema de 

gestão; deve ser planejado como sua conseqüência, e não como sua premissa. É essa a razão 

que explica ser considerada a gestão e seu estado da arte nesta dissertação . 

A principal utilização de um sistema de informações é fornecer subsídios que 

permitam aos tomadores de decisão da organização diminuir as incertezas quanto às diretrizes 

mais acertadas de serem adotadas em wna tomada de decisão (Soares Neto, 1993). 

As metodologias de desenvolvimento de sistemas consideram a organização como 

sendo constituída de processos inter-relacionados produzindo um fluxo de trabalho. O 
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processo de desenvolvimento ou de otimização de um sistema implica no levantamento de 

processos, procedimentos, rotinas e outras atividades envolvidas, para que se possa 

compreender sua pertinência. 

o desenvolvimento de um sistema de informações de uma organização pode ser 

considerado subdivididos em etapas de trabalho. A subdivisão proposta por Stowell (1994), 

utilizando-se TI, tem as etapas seguintes: 

a) Apreciação da organização e levantamento de seus problemas; os objetivos do sistema 

em análise e a sua definição. 

- Nesta etapa conscientiza-se do que está sendo observado.na organização. Envolve 

julgamentos de valor e da realidade . 
... 

b) Especificação do sistema de informação 

Redige-se a sua especificação técnica, que consiste na descrição das pnnClpaIS 

características quanto à disseminação, ao armazenamento, ao valor da informação 

para usuário do sistema, bem como à tecnologia da informação a ser adotada, com os 

softwares necessários e o treinamento dos usuários. 

.. c) Implementação e manutenção do sistema 

.. 

-
-

Deve-se prever o suporte de TI na operação do sistema . 

o item (a) tem por finalidade obter uma visão dos requerimentos do sistema que se 

pretende construir e, para McMenamim e Palmer (1991), este seria a finalidade da análise. Os 

dois itens posteriores requerem a escolha de tecnologia e os seus fornecedores. 

Optando-se pela metodologia de análise estruturada, recomendada por Tom 

.. DeMarco (In: McMenamim e Palmer, 1991), tem-se como estratégia para construir uma 

'fi' especificação de requerimento de um sistema, o modelar das operações no momento que se ... -inicia a análise. Isto é, levantar os processos de trabalho, depurar a política subjacente aos 

.. processos, acrescentar novos requerimentos e selecionar fronteiras de automação. 

.. A estratégia de Rumbaugh, Blaha et alo (1994) para a mesma questão é a de 

.. identificar classes de objetos que compõem um modelo, através da metodologia "baseada em 

., objetos", para a qual a escollia das classes de objetos afetam a estrutura do problema. -
-
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A sua abordagem prevê a definição de requisitos, extração de substantivos, 

classificação provisória de objetos, eliminação de classes espúrias, a definição de classes de 

objetos e suas associações. Nessa abordagem, um requisito tem a ele vinculado uma associação 

em razão do processo de que está participando. 

o método de análise de sistemas desenvolvido por McMenamim e Palmer (1993), 

denomina-se essencial. Para a análise essencial, a característica ou capacidade que um sistema 

deve ter, para cumprir sua finalidade, é denominada requerimento verdadeiro e o conjunto 

deles é a essência do sistema, ou requerimentos essenciais. Estes autores levam em conta o 

processo-chave do sistema e o particionam por eventos, descrevendo as características do 

sistema, fazendo uma classificação dos componentes da essência do sistema e uma 

classificação das restrições de implementação. 

Essas três metodologias apresentadas, atualmente entre as maIS usadas, 

estruturam-se nos processos da organização que serão atendidos pelo sistema. Só a partir daí 

começam a construir o sistema. E da ótica de seus modelos. Em vista disso, nas considerações 

de um sistema informatizado, os processos organizacionais tomam-se especialmente 

importantes, a tal ponto que essa abordagem é denominada estratégia de processos . 

A estratégia de processos dá importância ao fluxo de trabalho realizado, ao cliente 

e ao produto (Tachizawa, 1997). Considerando as organizações como constituídas de 

processos inter-relacionados, Band (1997) entende que devam ter a meta comum de atender ao 

cliente da organização, tendo em vista a sua missão . 

Adotar essa estratégia de processos para o sistema de informações implica em 

levantar a missão e os clientes da organização; os objetivos, alvos e metas da administração; os 

produtos e os processos de trabalho. Isso para atender o levantamento de necessidades, dos 

requisitos, dos pressupostos, do contexto de utilização, do desempenho e das interações 

possíveis do sistema. 

Portando, pelo fato de ser vinculado à missão e aos objetivos, alvos e metas de 

uma administração, quando houver mudança substancial nestes, o sistema deve ser revisto para 

atender aos novos requisitos . 

Não há como obter um sistema neutro. O sistema sempre servirá a quem determina 

seus requisitos. Por isso deve-se ter a preocupação de que o sistema de informação policial 
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atenda ao clamor dos "súditos" e não apenas aos impropérios dos "príncipes"; isto é, às 

reivindicações do povo e não somente as exigências das elites . 

.. 2.2 Os Processos Decisórios nas Organizações -

---

-., -.. 
-
""" 

.. .. .. 

... .. 

., 

... 

., 

-

A principal utilização de um sistema de informação, como dito, é a de fornecer 

subsídios a tomadores de decisão. Para Vieira (1987) "a decisão é o ato, o momento, o 

instante em que se opta por alguma alternativa", sendo, portanto, o ato em um determinado 

tempo. O mesmo ato em diferente instante de tempo caracteriza outra decisão. 

Desta forma, podem ser vastas, em termos de números e tipos, a variedade de 

situações que requerem decisões em uma delegacia. Por isso, Costa (1954, p. 19) chamava a 

atenção de seus alunos, na Acadepo4 para o fato de que em situações típicas dessa área "não 

há nem pode haver uniformidade". As decisões, a seu ver, devem ser conduzidas, tendo em 

vista, principalmente: 

1 0. O que estabelece a lei a respeito; 
2°. Os recursos de que dispõe a delegacia; 
3°. O critério pessoal da autoridade a quem compete decidir . 

A implementação das atividades que envolvem um processo de tomada de decisão 

leva a uma dinâmic.a cíclica, de tal forma que a escolha de certo momento obriga a outra 

escolha sucessiva. O processo decisório ocorre como uma seqüência encadeada, condicionada 

por escolhas passadas e que trarão conseqüências para as escolhas futuras (Campos, 1988). 

O controle da seqüência do processo decisório, para Mintzberg (1995), é 

determinante do poder de um indivíduo. A descentralização ocorre quando alguém passa a ter 

controle sobre alguma etapa (Mintzberg, 1995, p.1 07) . 

No processo de escolha, o decisor levanta quais são as opções de ação, verifica os 

recursos que tem disponíveis e as imposições restritivas diversas a que está submetido. Decide 

por uma ação, porém, no curso dessa escolha, recebe outros "inputs" e age, de fato, de outra 

maneira. A gestão de todo esse processo está além da gestão da informação. Mesmo assim, é 

importante considerá-la porque a "utilidade de uma informação está fortemente relacionada à 

contribuição que dá à qualidade das decisões" (Campos, 1988, p.62) . 
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As atividades do processo decisório são classificadas por Campos (1988) como: 

• Atividades de investigação - relativas à percepção dos problemas, 

• Atividades de criação - com geração de cursos alternativos de ação, e 

... • Atividades de escolha - com avaliação das alternativas e decisão por uma delas. 

.. 

.. .. .. 

.. .. 

., 

-
.. .. 
-
-
-.. -
.. 

-

Essa seqüência de atividades do processo decisório se dá, para Mintzberg (1995, 

p.150) como um desenrolar contínuo de atividades, conforme apresentado na Figura 1. 

Observa-se que, na seqüência do processo decisório descrito nessa Figura 1, a informação 

fornece os insumos iniciais para a decisão sobre a escolha da ação a ser empreendida. Porém, o 

processo de escolha envolve bem mais do que o simples acesso a informações, até a decisão 

final- a escolha ideal entre as opções imaginadas para resolver a situação . 

Não há total liberdade de decisão nas organizações. Para Leitão (s/ data) há 

restrições estabelecidas pela cultura da organização, por funções e posições ocupadas na 

estrutura organizacional e de poder; por limitações das informações e de tempo. E não apenas 

os objetivos da organização influem na decisão, como também os objetivos dos decisores. 

Observa Campos (1988) que os objetivos orientam os processos decisórios porque 

oferecem padrões para identificação de problemas e determinam os critérios de escolha entre 

alternativas. A autora considera ainda que os objetivos, por sua vez, são produtos de um 

processo de escolhas preliminares entre os possíveis e os prioritários. O administrador de uma 

organização precisa dispor de uma estratégia de gestão para fazer com que as inúmeras 

decisões diárias estejam de acordo com os objetivos organizacionais. 

2.2.1 A Legitimação das Decisões em Caráter Legal 

Entre os fatores específicos que influenciam o processo decisório em uma 

delegacia está a centralização das decisões formais na figura do delegado e a forte hierarquia. 

São decisões gerenciais. Na delegacia, de modo diferente do que ocorre com as organizações 

em geral, o comando não deve ser exercido apenas pela liderança. A natureza do comando, 

que afeta as decisões policiais inclusive nos Estados Unidos conforme levanta Reiss (1967), 

também influencia as decisões nas delegacias da PCERJ. As decisões policiais para serem 

implementadas devem ser legitimadas por caráter racional, legal e formal, com ordens aos 

subordinados legitimadas nesse caráter. 
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Por outro lado, levando-se em conta que se o comando é determinado por um 

caráter legal, o policial deve ter claro, a cada momento, que esse aspecto está legitimando a 

cada decisão. É essa a razão dos policiais declararem artigos de leis como argumento a 

decisões, mesmo havendo-, de fato, a imposição do- comandfr por outro tipo. de legitimação. Há 

três tipos de legitimação-: a radonal-Iegal, a tradicional pefa hierarq~ e a legitimação 

carismática. 

A legitimação racional-legal têm os elementos cogniscitivo e nonnativo que a 

ordem institucional précisa para dar validade a seus imperativos práticos,. segundo Berger et ai 

(1997). Estes autores, na mesma obra, explicam que a legitimaçã& implica em valeres e- em 

conhecimento. 

Essa preocupação em fazer com que a legitimação racional-legal governe as ações . 

foi evidenciada em entrevistas, com tal finalidade, realizadas com decisores a nível gerencial na 

delegacia da amostra e com décisores de outras organizações - neste caso em ambiente fora do ., 
_ âmbito de-- trabalho -, perguntando-se como decidiam e que fatores julgavam influenciar a 

.. decisão . 

., 
Nas entrevistas colhidas fora do trabalho, os fatores levantados foram os mais 

., diversos. ~orém, na delegacia..- obtiveram-se respostas que privilegiavam os fatores 

., 
conscientes, bem calculados e analisados da decisão. Observa Motta (1995) que essa ptetensão --da busca do racional é ilusória, uma vez- que a opção estratégica e a autoridade não conseguem 

.. modelar todo o comportamento organizacional de fonna coerente-

., 

., A disputa, latente ou aberta,. pelo poder e () dima organizacional do ambiente de 

.. trabalho iri.t1uenciam a lógica da decisão de maneira que ela precise aparecer com um caráter de 

- racionalidade. Isso pode ser considerado característica essencial do fenômeno do processo de 

- decisão, na opinião de- Leitão. (si data), para quem as decisõe-s obedecem a wna racionalidade 

-limitada, que visa o satisfiitório,.- aceita o conflito como inerente ao comportamento humano e 

., reflete formas não lineares de pensamento. 

., Vieira (1987) explica que a racionalidade instrumentat definida como a adequação 

., de meios a fins, é inerente aos momentos de decisão, mas, a racionalidade é limitada por 

.. inúmeros fatores que impossibilitam escolhas inteiramente racionais. Lista alguns: a -temporabilidade das decisões - o que é bom agora, poderá ser péssimo alguns instantes depois ., 

., 

-
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-, a incapacidade da mente humana de estudar o volume de informações relevantes- à escolha 

de alternativas~ e a interferência de variáveis não racionais como preconceitos, crenças, valores 

e intuição. Por isso Leitão (si data) propõe o estímulo ao desenvolvimento da capacidade de 

identificar fatores que influem em uma tomada de decisão e suas interações, buscando-se uma 

visão compreensiva d~ processo. O conjunto desses fatofes, alguns- atuando- como forças 

antagôni€as e outros como associativas,. consfróem o. processo de decidirlagir no espaço e no 

tempo. 

Vê-se, pelo que f 01 exposto~ que não só daR capacidades racionais depende o 

sucesso de- uma decisão. Na verdade, muito se deve ao acaso. Diz Machiavelli (1995, p.139-

140): "Contudo, para que o-nosso livre armtrio nooseja extinto, julgo poder ser verdade que 

a sorte seja o árbitro da metade das nossas ações, mas que ainda nos deixe governar a outra 

metade, ou quase. " 

2.2.2 As Decisões no Nível Operacional e no Gerencial 

Bristol (1961) estudou o processo decisório da polícia americana e recomendava 

considerar que fossem levados em conta fàtores como a ocorrência de condições adversa&, 

presentes no ato de fazer cumprir a le~ divulgar e dar treinamento em técnicas de tomada de 

decisão. Para se chegar a uma adequada decisão, em sua opinião, devem ser observadas etapas 

e enfoques como a objetividade na coleta das informações, o levantamento metódico das 

alternativas, conio aquele em que se úsa listas ou ó procedimento assocíando um quantificador 

da seleção- das alternativas. 

Esses são procedimentos heurísticos de tomada de decisão. Hoje tem-se esses 

procedimentos- informatizados. em softwares de apoio à tomada de decisão, desenvolvidos pela 

área do conhecimento denominada de tecnologia de decisão. São indicados para decisões a 

nível gerencial e a nível operacional. Na gestão da informação polic~ deve-se considerar as 

aplicações das informações no processo decisório- e, desta maneira, tem de ser largamente 

apoiada pela tecnologia da decisão . 

Não se deve esquecer que uma das alternativas é escolher entre decisão e 

indecisão. Realça Brístol (1961, p.84) que a situação de optar pela indecisão deve ser evitada. 

Para isso propõe que se deva fazer um planejamento específico - ''planejar para evitar 

indecisão". O que nos enseja o conselho de Machiavelli (1995, p.I8): "nunca se deve deixar 
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prosseguir uma crise para escapar a uma guerra, mesmo porque dela não se foge, mas, 

apenas se adia para desvantagem própria". 

Nesse assunto, faz-se apropriada a observação de Tzu (1983, p.22): "apesar de 

termos ouvido falar de precipitações estúpidas na guerra, a inteligência nunca foi associada 

a decisões demoradas" . 

Alguns motivos que levam o tomador de decisão a não ter vontade de decidir são 

relatados por Correa (s/data): o desconhecimento de suas implicações ou o conhecimento de 

que as implicações serão de seu desagrado; o desgaste psíquico que causa o ato de decidir; a 

incerteza que cerca o ambiente de decisão e a aversão ao risco; e a falta de familiaridade com o 

assunto a ser decidido. 

A atividade gerencial confunde-se com a atividade decisória nas organizações, 

havendo uma hierarquia decisória. A cada nível, o processo apresenta características 

diferenciadas. Para integrar esse feixe de processos decisórios precisa haver um integrador de 

decisões, comum a toda a organização. Usualmente, objetivos e propósitos da organização são 

estabelecidos pela estratégia organizacional escolhida para se obter o cumprimento da missão . 

A polícia civil tem fortes traços de estar estruturada como uma burocracia 

profissional: é uma organização burocrática apoiada em profissionais - os delegados - com 

longa qualificação fora da organização, isto é, uma qualificação mínima obrigatória de cinco 

anos, tempo do bacharelado em Direito . 

Em tal situação, a noção de estratégia como um modelo único e integrado é 

enfraquecida, na opinião de Mintzberg (1995), porque a estratégia nesse caso é a resultante da 

soma daquelas dos indivíduos profissionais no interior da organização, bem como das 

estratégias que as associações profissionais a que pertencem são capazes de os convencer a 

empreenderem. Desta maneira, faz-se necessário pensar para a polícia civil uma estratégia 

organizacional advinda de um novo paradigma de estratégia . 

.., 2.2.3 A Estratégia Integradora dos Processos Decisórios 

.. 

.. .. 
-

Hamel e Prahalad (1995) propõem para a estratégia organizacional integrar os 

processos decisórios, não apenas a reengenharia de processos, a transformação organizacional 

e competição pela fatia do mercado, como comumente apregoam as organizações em geral, 
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mas a própria regeneração das estratégias" a transformação do setor e a participação nas 

oportunidades como parte importante desse novo cenário teórico . 

A transformação do setor segurança est~ neste momento, coincidentemente,. em 

discussão na sociedade e a polícia participa com a força de seus lobbies, tema ligado à reforma 

do Estado e seus aparelhos". o que será abordado especificamente- nesta dissert~ã~ A 

participação nessa discussão da transformação do setor pede ser uma oportunidade para a 

organização. 

Quanto à regeneração das estratégias" opinam Hamel e Prahalad (1995) que a 

estratégia organizacional pode ser encarada como uma luta para superar as limitaçõe& de 

recursos através de uma busca criativa e infindável da melhor alavancagem dos- poucos que se 

tiver, criando metas que superem os limites- e desafiem os funcionários- a conseguir o 

aparentemente impossível. Ensinam esses autores, que se não houver uma aspiração 

claramente articulada e amplamente compartilhada a estratégia nãó surge: - "'a gênese do 

processa- estratégica precisa ser uma inadequação propositadamente criada entre onde a 

empresa está e onde quer chegar. " 

A inadequação de uma organização, entre aonde está e a posição almejada,. exige 

para ser superada inteligência e imaginação coletiva dos gerentes e funcionários. Hamel e 

- Prahalad (1995) afirmam que devem possuir a visão ampliada do que é "ser estratégico" que, .. 
na explicação desses autores" é ter a capacidade de livrar-se do passado e- inventar o futuro . 

., Livrar-se do passado indesejado~ reinventar o presente e o futuro é premissa para uma boa 

.. administração da PCERJ. 

- Para serem bem aceitos pela sociedade, futuro almejado pelos policiais, a PCERJ 

_ precisará estar bem integrada na futura estrutura do setor e não apenas na atual. insuficiente 

.. Alertam Hamel e Prahalad (1995) que o planejamento tradicional das organizações procura 
,., 

posicioná-las de forma ideal dentro da estrutura existente, o que é legítimo .. mas insuficiente . .. 
., Isso ocorre porque o planejamento tradicional, mesmo o denominado planejamento estratégico 

.. baseia-se em tendências históricas. Para reinventar o futuro, faz-se a tendência. Para tal, 

., verifica-se ser importante aprofundar os conceitos de estratégia, gestão e planejamento . 

., 

• 

-
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., 2.3 Introdução à Estratégia .. 
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As rápidas mudanças que estão ocorrendo na sociedade brasileira desde a década 

de oitenta alteram as condições ambientais de uma delegacia e acarretam alterações nos 

objetivos, nos resultados esperados e no que a sociedade deseja da polícia (Motta, 1995) . 

Apesar dessa situação, as delegacias estão sendo administradas sem projetos 

formais de reestruturação que acompanhem estas mudanças. Ainda assim, apresentam algumas 

características organizacionais consideradas atualmente muito eficazes, intuídas por seus 

administradores, tais como funcionar em rede interorganizacional, trabalhar em equipe e 

centrar sua ação nas questões estratégicas para a opinião pública. Simultaneamente, 

apresentam outras características organizacionais anacrônicas, como a excessiva centralização 

da decisão na figura do delegado titular e a quase total ausência de utilização da tecnologia da 

informação . 

A turbulência ambiental em uma empresa refere-se à sua variabilidade 

(complexibilidade e novidade) e a sua previsibilidade (rapidez da mudança e visibilidade do 

futuro), para Ansoff et aI. (1993). 

As mudanças turbulentas, atualmente em curso na sociedade, com 

redirecionamentos dos alvos de uma delegacia, sugerem ser proveitoso adotar-se a estratégia 

na gestão. Clausewitz (1979) comenta que é com fundamento que a palavra estratégia origina

se do termo grego estratagema, que teria o sentido de astúcia, malícia ou o popular 'jogo de 

cintura" . 

A estratégia é, para Motta (1995, p. 82), o conjunto de "guias de ação definidos a 

priori", e "o conjunto de resultados definidos a posteriori como produto de comportamentos 

organizacionais específicos". O comportamento organizacional estratégico, para esse autor 

(1995), seria aquele que pennite que as crenças individuais sejam questionadas, considera as 

novas situações para compreender o que está ocorrendo e, só então, age. 

o questionamento das crenças individuais quando realizado sem a idéia clara de 

uma estratégia, pode levar apenas a constrangimentos e rancores entre os participantes de 

uma equipe, não lhes pennitindo uma visão da organização. Uma postura organizacional que 

evite situações dessa ordem pode ser imaginada, construindo-se uma visão estratégica da 
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organização que permita saber o que fazer para atender sua missão, seus objetivos e 

propósitos. Essa postura deve ser flexível o suficiente para enfrentar as mudanças ambientais e 

permitir conhecer as demandas necessárias e os recursos oferecidos pela sociedade (Motta, 

1995). 

A estratégia adotada influencia a visão e, para Clausewitz (1979, P .199), também, 

essencialmente, os resultados. Definiu esse autor a estratégia como sendo "a utilização do 

recontro I para atingir a finalidade da guerra", isto é, o planejamento dos meios para se 

atingir os fins desejados. Declara ainda o autor (1979, p.223), que é determinante para a 

vitória a escolha certa do lugar, do momento e das forças, frisando: "Esta tripla determinação 

do onde? quando? e como? confere-lhe uma influência essencial sobre o resultado do 

combate". 

Lipnack (1994, p. 258-268), falando a respeito de Administração nestes anos 

noventa, acrescentou à determinação acima descrita, novas questões "O quê? ", "Por quê?" e 

"Q ?" uem .. 

Essas perguntas não foram levantadas por Clawsevitz, provavelmente devido, 

então, haver muito poucas alternativas a essas perguntas. A pergunta "O quê?" de Lipnack 

(1994, p. 258-268) está ligada aos armamentos e meios materiais que ao contrário de hoje, 

eram lentos de se fabricar ou obter. O "Quem?" referia-se às tropas, difíceis de serem 

trocadas. E o "Por quê?" era determinado pelo soberano e deveria ser acatado sem perguntas. 

Atualmente, nas organizações tal situação não ocorre. O estrategista ao fazer essas 

perguntas terá inúmeras respostas. E elas devem ser consideradas, para Lipnack (1994), a qual 

concluiu que administrar estrategicamente implica em ter-se em conta cinco questões: 

• A pergunta "Por quê?" está ligada à missão e à visão do futuro, que mantém coesa 

uma organização. Como resposta têm-se os alvos; 

• A pergunta "O quê?" define o conjunto de atividades que as pessoas preCIsam 

realizar para poder atingir suas metas. A resposta corresponde às tarefas, isto é, aos 

propósitos, transformados em blocos de trabalho; 

• "Quem?" refere-se às pessoas que realizarão as atividades e às equipes de trabalho 

I Recontro significa combate ou meio, em livre adaptação aos tennos em voga. 
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com os seus nomes interligados a tarefas; 

• À pergunta "Quando?" tem-se resposta de tempos, com datas de ocorrência de 

eventos, cronogramas e duração de tarefas; 

- • "Onde?" é respondida por territórios, localizações fisicas e eletrônicas, entre outras. 

-... .. 
... 

Para Ansoffet alo (1993), as questões propostas acima seriam, apenas, algumas das 

partes constitutivas da estratégia, que seria definida, na realidade, por um conjunto de regras 

de tomada de decisão. Na visão desses autores, há quatro tipos distintos de regras: 

1) Padrões de medir desempenho do presente e do futuro, denominados qualitativamente 

de objetivos e quantitativamente de metas; 

., 2) Regras de estratégia empresarial de produtos - "O quê? ", "Onde?" e "Para Quem?" -., 
-... -., 
-.., 
---

3) Regras das relações e processos internos, denominados conceito organizacional; 

4) Regras para a condução do dia a dia, denominadas políticas operacionais . 

Observa-se que padrões de medir desempenho do presente e do futuro implicam na 

questão "Quando?". E o conceito organizacional, por estar definido pelos processos, liga-se 

ao "Como?". As políticas operacionais recaem no "Por Quê?", e, desta forma, por outros 

caminhos, se chega às determinações de Clawsevitz (1979). 

Tzu (1983) considera a estratégia como a arte da guerra e, para aplicação da 

.., estratégia como arte, recomendava o conhecimento de cinco fatores. Segundo ele, esses - fatores sempre ocorrem e seu conhecimento é determinante para uma vitória. São eles: a Lei .., .. Moral, o Céu, a Terra, o Chefe, o Método e a Disciplina. Pode-se traduzi-los, por livre 

... associação, para os conceitos da Administração: Missão; Ambiência Externa; Cenários e 

... Visão; Valores e Ambiência Interna; e Estruturas e Processos. 

... Observe-se que esses cinco fatores, ainda que estudados superficialmente, 

... abrangem largo espectro de assuntos de uma organização. Detalhando-se Tzu (1983), por sua ... 
visão de que fatores compõem a estratégia, e interrelacionando-o com os outros autores 

... citados, tem-se um referencial de assuntos estratégicos para a gestão de uma delegacia. 

... Apresenta-se o que foi obtido na Tabela 1 . 

... 
-
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Tabela 1 - Referencial de Assuntos Estratégicos para um Sistema de Informações 

Fator 

ALei 
Moral 

o Chefe 

O Céu 

o Método 
ea 

Disciplina 

A Terra 

Questão 

Por Que? 
Para 

quem? 

O Que? 

Onde? 

Quem? 
Como? 

Quando? 

Determinação 

Fins 

Meios 

Alvos 

Produto 

Territórios 
e localiza

ções 

Estruturas 
e 

Processos 

Assuntos 

Sistema Legal e Liderança: Cliente. Missão e 

Propósitos, Objetivos e Alvos. 

Abrangência: Legislação. Costumes e ética da 

sociedade. História. Momento político. 

Tradições, ideologia e identidades. Relações 

externas com a população, mídia, oponentes e 

críticos. Imprevistos e Oportunidades. 

Valores: Objetivos da produção. 

Abrangência: Produto. Cultura organizacional. 

Qualidade do atendimento ao cliente. Formação 

e Qualificação dos funcionários . 

Cenários e Visões. Ambiência Externa. 

Turbulência ambiental. Ecologia 

organizacional. 

Abrangência: Conjuntura social. Instituições de 

ensino e Associações profissionais. Redes e 

domínio organizacional. Características da 

população externa. 

Sistema de gestão . 

Abrangência: 

Subsistema de produção. Gerência de 

produção. Fornecedores externos, internos e 

clientes de informação. Instrumentos de 

trabalho, softwares e bancos de dados. 

Tecnologias adotadas e em implantação . 

Processos, métodos de trabalho, rotinas, 

procedimentos, formulários, livros e registros. 

Organograma e cargos. Funções e atribuições. 

Dimensionamento das equipes. Turnos e 

escalas de revezamento. Vocabulário, fala. 

Subsistema de Recursos Humanos. 

Desempenho, carreIra e ascensão. 

Remunerações, promoções e vantagens. 

Hierarquia, círculos hierárquicos e celebrações. 

Capacitação. 

Subsistema de Recursos Materiais e 
Financeiros. Lay-out e espaços. Instalações. 
Logística. Veículos. Equipamentos de 
comunicação e informação. 

Tempo e duração Cronogramas, prazos e duração de tarefas. 

de tarefas 
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Um referencial de assuntos está relacionado à pontencialidade da organização. A 

potencialidade referida é a funcional. Diz respeito às qualidades de desempenho e de perfil 

profissional que os funcionários e sua gerência podem transferir para uma organização. E, na 

direção inversa, o que a administração dos recursos humanos da organização pode propiciar 

aos funcionários para tentar melhorar a qualidade. 

A pontencialidade de uma organização envolve o clima, sistemas, estruturas e 

capacidade - onde, em estruturas, temos os planejamentos, o desenvolvimento gerencial e a 

análise de questões estratégicas. Está ligada à subdivisão das tarefas, à cultura organizacional e 

à estrutura de poder, para Ansoff et al.(l993). Estes autores afirmam que o potencial de 

desempenho e o sucesso estratégico estão otimizados quando os componentes da 

potencialidade, apoiando-se mutuamente, têm capacidade de reação equiparada à agressividade 

da estratégia da empresa, com a agressividade do comportamento estratégico equiparando-se à 

turbulência do ambiente. 

Por essas considerações, tem-se que a gestão estratégica implica a gerência de um 

- determinado conjunto referencial de assuntos que são estratégicos para a organização . .. 
_ Apresenta-se um referencial de assuntos com ênfase em sistemas de informações na Tabela 1 
., 

Referencial de Assuntos Estratégicos para um Sistema de Informações . ., 
., 
., 2.4 Os Estilos de Administrar e a Crise do Estado -- A administração pública burocrática, em cujo modelo se encaixa a PCERJ, está ., 

como alvo do governo federal para ser reformada. Surgiu no século passado como evolução 

., do Estado Liberal, à administração pública do Estado patrimonialista, no qual o mercado, a 

... sociedade e o Estado eram subordinados ao poder do soberano. 

' . o Estado liberal foi adotado pela República no Brasil. Em diversos países, no 

., período compreendido entre a Primeira Grande Guerra Mundial e a década de 30, evoluiu para 

., o Estado do Bem-estar, com preocupação de promover o desenvolvimento econômico e ., 
social. O modelo Liberal quanto à administração pública burocrática, porém, somente começa 

". 

... a ser instalado no Brasil a partir de 1930, como resultado de movimentos de modernização 

., administrativa dos órgãos públicos. 

--
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Osborne (1994) comenta que a administração pública burocrática pode ser eficaz 

em ambiente estável, com serviço idêntico e de mesma qualidade para todos, e com tarefas 

simples . 

Para Galbraith et aI. (1995, p.127) a burocracia tem a virtude de "assegurar 

controle hierárquico e estabilidade interna", mas, toda empresa está sujeita a reveses por mais 

planejada que seja. Lipnack (1994, p.386) observa que "cada tipo de burocracia apresenta 

tendência de fracassar de forma diferente": a funcional pelo tamanho, a divisional pela 

fraqueza das super estruturas centralizadas ou distanciamento de muitas divisões da atividade 

central da empresa e a matricial pela dificuldade humana de trabalhar para diversas chefias. 

Os governos norte-americanos ditos neo-liberais desenvolveram, nas últimas 

décadas, um modelo de gestão denominado administração pública gerencial, para superar os 

problemas da administração pública burocrática e para alinhar a gestão dos aparelhos do 

Estado ao novo modelo preconizado para o Estado - o Estado mínimo -, isto é, com poucos 

funcionários e atribuições. 

A administração pública gerencial mantém alguns princípios fundamentais 

conquistados pela administração pública burocrática, tais como, a admissão aos quadros 

funcionais por critérios de mérito em concursos públicos ou processos seletivos definidos; e 

compras com critérios claros de igual oportunidades aos fornecedores. 

Desde a década de 70 o Brasil vive uma crise do Estado, por não ter conseguido 

administrar de forma adequada a demanda de seus serviços pela sociedade. Os princípios 

propostos pela administração pública gerencial vem sendo buscado desde o final dessa década, 

através de diversos movimentos de modernização administrativa, como aquele que criou o 

Ministério da Desburocratização no início de 1980. A partir de então, até 1990, o Estado 

coordenou a economia capitalista, promovendo a poupança forçada, interveio no mercado e 

buscou o desenvolvimento econômico. 

A partir de 90 a crise do Estado cresceu com o abandono do modelo de Estado do 

bem-estar social dos países desenvolvidos, trocado por um modelo que se inspira no Estado 

neoliberal, mínimo. Ocorreram crises de mercado, na área fiscal e na administração pública. 

A Presidência da República (1995, ) em exercício então, considerou que a crise 

não era de governabilidade, isto é, de condições de exercício do poder para governar, mas de 
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governança. Para Melo (1996) governança é do modo do uso da autoridade pública, mas, para 

a Presidência da República ( 1995, p.19) é " a sua capacidade de implementar de forma 

eficiente políticas públicas, " 

As limitações para implementar de forma eficiente as políticas públicas existem nas 

diferentes dimensões do Estado, para a Presidência da República (1995, p.35), que as destaca: 

• Dimensão institucional-legal. 

Exemplifica citando o artigo 48, inciso XI da Constituição de 1988, que retirou a 

competência exclusiva do Poder Executivo na estruturação dos órgãos públicos; 

• Dimensão cultural. 

Limita os valores gerenciais e modernos pela coexistência de valores remanescentes 

do coronelismo, burocráticos, clientelistas e fisiologistas; 

• Dimensão gerencial moderna. 

Esta dimensão é, também, limitada. Tal se pode ver no exemplo citado pela 

publicação em referência: "Destaca-se a deficiência de sistemas de informação e a 

inexistência de indicadores de desempenho claros para os diversos órgãos da 

administração direta e indireta". 

Essas três dimensões completam-se com a dimensão gestão e causam entraves para 

o atendimento ao cidadão pelo governo federal. Este, com a finalidade de colaborar com o 

"amplo trabalho que a sociedade e o governo estão fazendo para mudar o Brasil." 

(Presidência da República, 1995), estabeleceu o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado de 1995, definindo objetivos e estabelecendo diretrizes para a reforma da administração 

pública brasileira. 

o modelo de gestão preconizado para o serviço público federal, seguindo os 

- princípios da administração pública gerencial, encontrou adeptos em diversas instâncias, de - competência estadual ou municipal, entre elas a PCERJ . .., - Considera Fernando Henrique Cardoso (Presidência da República, 1995, p.49) que -- a gestão determina com que estratégia administrar. Explica o que vem a ser isso para a 

_ administração pública federal da seguinte forma: 

"" 

-
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A boa gestão é aquela que define objetivos com clareza, recruta os melhores elementos 

através de concursos e processos seletivos públicos, treina permanentemente os 

funcionários, desenvolve sistemas de motivação não apenas de caráter material, mas 

também de caráter psicossocial. dá autonomia aos executores e, afinal, cobra os 

resultados. 

... 

Essa explicação quanto ao que é uma boa gestão deixa, na verdade, a estratégia de 

administrar ser determinada pelo administrador público, pois estabelece aos executores apenas 

algumas condições, que são os objetivos, o recrutamento dos melhores elementos, o 

treinamento permanente e o desenvolvimento de sistema de motivação. A estratégia ficou por 

conta do executor do desenvolvimento do sistema de motivação para que traga mudanças 

organizacionais, sabendo que será cobrado quanto aos resultados . ., 

., 
,., 
., 

.. 

2.5 A Gestão Estratégica por Sistemas 

As mudanças organizacionais, em curso em muitos órgãos públicos atualmente, 

deverão ocorrer planejadas para que não venha a ocorrer discrepância entre o que a 

organização fará e o que seus tomadores de decisão acreditam que se deva fazer (Tsuji, 1977). 

A gestão estratégica, também denominada administração estratégica, é útil quando se deseja 

mudanças organizacionais a partir de um processo. 

Esta gestão, para Ansofr et alii (1993), é composta de quatro atividades: 

diagnóstico estratégico, planejamento estratégico, projeto organizacional e gestão da mudança. 

Considerando-se que as cinco questões ("O Que e para quem?", "Por Que?", 

"Onde?", "Quando?" e "Como e quem?") são determinantes da estratégia de uma 

.. organização, há algumas observações úteis a serem levadas em conta na gestão de uma 

.. delegacia . ., .. A PCERJ precisa aumentar a reação de sua potencialidade funcional para alinhar a 

., organização com a estratégia de seus administradores. E os funcionários, componentes da 

potencialidade, precisam articular melhor entre si, no cumprimento de suas atribuições. Para ., 
., que isso ocorra há necessidade de se mudar a cultura organizacional. 

A pergunta "Onde?" indica, segundo recomendação de Hamel e Prahalad (1995), 

., a busca de uma noção de direção que denominam de intenção estratégica, e que funcionará de 
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maneIra a permitir aos funcionários entender, de forma personalizada, a ligação entre o 

trabalho que realizam e a concretização de uma meta. Essa pergunta permite que cada um 

perceba os objetivos a serem alcançados, aceite-os como válido e tenha definido os desafios 

que terá que superar para a organização chegar a uma nova situação futura . 

Para isso a PCERJ precisa se liberar de seu passado, considerar como um corte no 

passado da organização a missão determinada pela sociedade através da constituição de 1988, 

e determinar objetivos e propósitos para a organização, almejar alcançar esses objetivos em 

cada administração, divulgando os propósitos, determinando alvos e metas . 

Isso é necessário que seja feito, qualquer que seja o "Como?" necessário para ela 

chegar lá. Ela pode alcançar seus objetivos meio de mudanças advindas de projeto radical, com 

ampla divulgação na mídia, ou por mudanças causadas por decisões de pequeno alcance, no 

cenário cotidiano, mas, que possibilitem contínuas melhorias incrementais . 

Uma forma de tornar isso realizável, é considerar a gestão de uma organização 

particionada em subsistemas e otimizá-los, tantos quanto se julgar necessários para um 

objetivo, com o cuidado de que não prejudiquem atividades regidas por determinações 

impostas por forças maiores, como certas obrigações legais . 

2.5.1 Subsistemas de Gestão 

A partição deve ter em conta que a gestão, além de objetivar a excelência, isto é, 

contribuir para a realização de sua missão, deve permitir controles para obtenção de dados 

para elaboração de prestações de contas, declarações de renda para os funcionários, folha de 

pagamento de pessoal, listas de controle de estoques, declarações de controle de armas, 

pedidos de compra, entre outros, e que são obrigatórios . 

Os elementos e estruturação planejados criam novos subsistemas próprios em sua 

implementação. A coexistência de várias estruturações de subsistemas em uma mesma 

organização é usual, e, normalmente, sequer percebida pelos administradores e funcionários . 

Pode ser tolerada se não criar significativos conflitos e problemas. Como exemplo, entre tantos 

critérios de partição, temos a partição de uma organização em centros de custos para o 

controle de custos, em centros de produção para o gerenciamento da produção, ou ainda, em 

centros de lucratividade . 
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A partição de um sistema que represente a gestão de uma organização em 

subsistemas, em geral, requer apenas que os elementos componentes de cada parte obtida com 

a divisão tenham uma mesma relação característica com o subsistema que as contém. 

É feita por critérios determinados pelos objetivos da separação. Isto é, de acordo 

com o interesse de quem o divide. Mas, alerta Joiner (1994, p.28-43): - "(..) encarar um 

sistema como um todo não é fácil. Muitas vezes as interações entre as partes são obscuras" . 

Observa esse autor que mesmo otimizando os subsistemas ocorrem situações não desejadas, tal 

como: - "(..) otimizar peças independentes destrói a eficácia do conjunto ( ... )". Para evitar 

que isso aconteça, os subsistemas componentes têm de trabalhar juntos, havendo a 

necessidade de se unir a organização como um sistema . 

Ansoff et ai. (1993) particiona os sistemas de administração em quatro 

subsistemas, a partir das respostas que dão aos eventos, usando como critério a menor, ou 

maior, familiaridade de lidar com eles, em relação a visibilidade do futuro . 

Os quatro subsistemas da gestão são: 

• Gestão por controle a posteriori; 

• Gestão por extrapolação; 

• Gestão por previsão de mudanças; e 

• Gestão através de resposta flexível e rápida para oportunidades parcialmente 

previsíveis e surpresas imprevisíveis. 

Os quatro subsistemas podem conviver em uma empresa uns suplementando aos 

outros, se necessário, caso o diagnóstico estratégico assim determine . 

Um sistema de informações receberia dados e forneceria infonnações a esses 

subsistemas - ele entraria no processo decisório como um auxiliar básico do decisor . 

Em situações cotidianas podem ser suficientes para uma boa administração. Porém, 

em um ambiente turbulento, não bastam somente informações que possibilitam insumos para a 

formação de conhecimentos. As idéias para solução de um problema surgem de sua 

compreensão, que por sua vez é possibilitada pela comunicação dos que sabem do assunto a 

que se refere. Dessa forma, a confrontação dialética construtiva entre administradores e o 

envolvimento daqueles profissionais de notório conhecimento, e ou responsabilidade, é 
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necessária em ambientes de grandes turbulências, na orientação de Ansoff et ai. (1993), que 

propõem para essas situações a adoção, pela organização, de um método de análise que 

delimite a incerteza para uma decisão . 

Deve-se considerar os aspectos de gestão atendidos pelos subsistemas de gestão da 

organização para se entender a que tipos diferentes de atividades da gestão o sistema de 

informações policiais atenderá. E isso deve ser feito antes de se iniciar o seu planejamento . 

Os quatro subsistemas propostos por Ansoff et ai. (1995) são: 

1) Gestão por controle a posteriori. 

Gestiona o desempenho de processos repetitivos, tais como, o controle de presos, o 

controle da alimentação dos presos, o controle financeiro, a folha de pagamento de 

pessoal, o controle de ponto, o controle de férias, a contagem de tempo de serviço, os 

manuais de procedimentos e as escalas de revezamento das equipes . 

São sistemas bem conhecidos por serem delineados por exigências legais obrigatórias 

ou são facilmente adaptados de sistemas que permitem uma programação aplicativa 

simples. Não dizem respeito a um sistema de informação policial objetivamente, mas, 

poderão conter dados que serão requisitados pelo sistema de informação policial, tal 

como a escala de trabalho que atende as ocorrências . 

É importante que sejam escolhidos softwares e equipamentos de arquitetura aberta, 

isto é, que possibilite interligação com produtos de outros fabricantes . 

Na maioria das organizações esses processos são operações muito automatizadas e a 

gestão se dá pelas discrepâncias determinadas em relação à normalidade . 

Requerem especial esforço e atenção dos administradores da organização apenas na 

implantação quanto à escolha entre os inúmeros métodos de automatização, softwares 

e tecnologia da informação relativos existentes no mercado . 

2) Gestão por extrapolação . 

Este tipo de gestão é utilizado nas situações em que o planejamento de uma ação 

futura é baseada na extrapolação de resultados de ações semelhantes no passado . 

É o caso de orçamentos de operações, do planejamento de verbas orçamentarias, da 
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administração por objetivos para eventos programados previamente como, por 

exemplo, visita ao estado de pessoas muito populares, passeatas; comícios, shows, 

feiras e exposições. 

Pode ser auxiliado por inúmeros sistemas ofertados pelo mercado. Tem um banco de 

dados comuns com o sistema de informação policial quanto à localização de 

ocorrências. É importante para tomada de decisão de ação policial, requerida pela 

ocorrência continuada de delito em um local. 

3) Gestão por previsão de mudanças. 

Esta modalidade se aplica quando há ameaças, ou oportunidades, previsíveis . 

Administra-se as situações pela execução de planejamento estratégico periódico . 

Adicionando-se ao planejamento estratégico um outro, das pontecialidades da 

organização, consegue-se administrar a sua postura estratégica . 

É aplicável, por exemplo, na gestão da ameaça de um bando de traficantes de drogas 

invadir determinada localidade e iniciar uma guerra entre quadrilhas . 

Os sistemas para apoio de ação desse tipo são os de planejamento e o próprio sistema 

de informação policial. 

4) Gestão através de resposta flexível e rápida para oportunidades parcialmente 

previsíveis e surpresas imprevisíveis . 

Gestiona situações comuns nestes anos noventa, de radicais mudanças de objetivos da 

polícia exigidas pelos acontecimentos novos ou pela sociedade. Por exemplo, a 

referente aos sinais de que haverá mudanças na legislação constitucional relativa à 

polícia, com unificação das organizações policiais, possível privatização e 

publicização da força legal. 

Essa gestão requer um planejamento contingencial, isto é, a alteração do 

planejamento estratégico por influência de dados de uma contingência não prevista, a 

administração das questões estratégicas da situação, o monitoramento e a 

administração dos sinais na ambiência, e a administração das surpresas . 

É apoiada por sistemas de planejamentos e de informações gerais, ambientais . 
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2.5.2 Subsistemas da Gestão e o Administrar 

A administração de surpresas estratégicas existe para considerar as questões 

estratégicas que surgem repentinamente, sem que a organização tenha experiência anterior no 

problema, com necessidade de reação urgente, mas, que uma reação descentralizada levaria à 

confusão, por não disporem de estrutura e sistemas adequados para a situação . 

A solução para enfrentar o problema surpresa pode requerer o trabalho em rede de 

organizações e equipes de trabalho, coordenação central da estratégia e implantação 

descentralizada, redes de comunicação de emergência, em estrela, com um centro de avaliação 

e distribuição de informações, divisão de responsabilidade, controle da reação à surpresa e até 

operações de rotina. (Ansoffet alii, 1993). O combate a um criminoso maníaco sexual ou a um 

serial killer pode aplicar essas considerações em sua gestão. O uso maciço de TI e o sistema 

de informações policiais são importantes ferramentas. 

Se a questão é estratégica, mas não uma surpresa, há a administração de questões 

estratégicas. Permite elaborar o planejamento estratégico da organização para um determinado 

período de tempo e, pelo contínuo monitoramento das tendências ambientais, responder à 

turbulência ambiental sem interferir com a estrutura e os sistemas existentes . 

Cada vez que uma nova ameaça ou oportunidade surge, seus impactos devem ser 

estudados como questões estratégicas fundamentais para determinação se serão ignoradas, 

adiadas para o futuro, enfrentadas imediatamente, ou acompanhadas para serem enfrentadas 

em momento oportuno (Ansoff et al., 1993). É o caso da administração de denúncias. 

A administração de sinais de baixa freqüência consiste em se acompanhar questões 

presentes no ambiente organizacional que podem evoluir e se tornarem uma ameaça ou 

oportunidade, ou ainda regredirem Para isso, é necessário desenvolver um comportamento 

decisório que aceite riscos pouco conhecidos, e que só parta para planos de potencialidades e 

reação quando a forma de ameaça ou oportunidade é definida (Ansoff et aI., 1993) 

Nesse caso, entre outros de sinais de baixa freqüência, está a mudança nas polícias 

sugeridas pelo então ministro em exercício José Gregori, da Justiça, e, pela mídia, em 1997 . 

Aplicando a teoria de gestão que se está a exemplificar, tem-se indicado para a PCERJ 

acompanhar os trabalhos do grupo de estudo ministerial para conhecer os pontos de vista 
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apresentados; imparcialmente estudá-los, verificando as conseqüências para a organização caso 

venha a ocorrer a adoção pela sociedade brasileira das medidas propostas. 

A proposta, delineada por esse grupo de estudos ou por outros, após ser aprovada 

pelo Congresso Brasileiro, determinará a polícia que existirá nesse tempo a porvir. Antes dessa 

proposta se concretizar como lei, ela é, até então, uma intenção. Esta intenção poderá ser a 

intenção estratégica que sinalizará uma direção às mudanças organizacionais . 

Todos os subsistemas de gestão apresentados são classificados, por Ansoff et a!. 

(1993), que os propôs, como: 

• Sistemas de posicionamento da organização no ambiente . 

Caracterizam-se em utilizar o planejamento a longo prazo, o planejamento estratégico 

e a administração da posição estratégica . 

• Sistemas em tempo real. 

Reagem rapidamente a uma mudança repentina no ambiente e são relativos a 

administrações de questões com sinais de baixa ou alta freqüência e de surpresas. 

Os subsistemas de gestão por controle a posteriori e a gestão por extrapolação são 

sistemas de posicionamento da organização no ambiente, e são razoavelmente dominados nas 

organizações burocráticas. 

A PCERJ apresenta características que a enquadram, na classificação proposta por 

Mintzberg (1995): ora como burocracia funcional - pela legislação referente aos seus 

processos de trabalho; ora como divisional devido à divisão das delegacias por tipo de delito 

em que as suas atuações são requeridas; ou mesmo, como burocracia profissional - pela 

exigência de seus delegados serem bacharéis em Direito . 

Os problemas ligados à administração do gigantismo, que pode ocorrer nas 

burocracias funcionais, encontraram solução na divisão por delegacias regionais, denominada 

Metropol ou Interior, dependendo de sua localização geográfica. Essa divisão é característica 

da burocracia divisional. A existência de delegacias especializadas, tais como a da Mulher, a de 

Crímes contra a Vida, a Anti-Seqüestro, a do Consumidor, a do Meio Ambiente e a do Menor 

e do Adoslecente, reforçam essa orientação divisional. 
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Os problemas criados para a gestão organizacional devidos a forma divisional e 

profissional de sua estrutura é, entre outros, os ocasionados pelas superestruturas 

centralizadas. Por exemplo, as perícias. Criam grande inércia e deixam de dar apoio necessário 

aos setores operacionais fins. Uma solução proposta para esse problema foi a transferência 

desses serviços para terceiros, no caso para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro -

UERJ . 

Outro problema que precisa de solução é o causado pelos setores organizacionais 

distanciados da atividade de sua missão - os denominadas "gabinetes" no jargão policial. Esses 

setores merecem um estudo próprio por parte da administração porque podem tornar-se a tal 

ponto distanciados da "ponta", isto é, daqueles que desenvolvem as atividades de missão na 

PCERJ, que passam a existir apenas para manter-se a si mesmos . 

2.6 Diagnóstico Estratégico de Problemas em Sistemas 

As organizações buscam soluções de problemas por mudanças organizacionais 

quando se encontram com problemas que a gestão não dá conta de resolver com a estrutura 

existente. 

Nesse sentido, Matus (1993, p.255) propõe para a busca de solução para um 

problema em "dividir o todo em partes". Considera-se a maneira habitual como as pessoas 

dividem o mundo quotidianamente, estabelecendo-se módulos entre o todo e as partes. 

Apresenta um modelo para esse procedimento que denominou de planejamento situacional. 

Cada parte, por sua vez, deve permitir a divisão em sub-partes até que a partição 

seja adequada ao espaço da ação onde esteja se desenvolvendo a prática, assim, gestionada. A 

nomenclatura adotada na busca da solução do problema deve permitir isso. Por exemplo, um 

plano situacional seria composto de módulos; divididos em módulos explicativos, de ação e de 

âmbito de responsabilidade, cada um subdividido em projetos de ação e operação. 

Outro autor, Joiner (1995), considerando apenas os problemas localizados em um 

processo sistêmico, descreve um método para se buscar soluções. Considera os problemas 

como "variações do sistema". Quanto ao processo, considera haver dois tipos: 

• Processo em ambiente estável - sistema estável e com causas comuns ocasionando 

variações . 



.. 

., 

., 

., 

... .. 
" .. 
... 
., 
... 
", .. .. 
., 

... 

., .. .. .. 
", 

., 

., 

., 

., 

., 
", 

., 

., 

., .. .. 

., .. .. 

., .. 

., 

., .. .. 

... .. .. 

68 

• Processo em ambiente muito turbulento - que se comporta como sistema instável e 

cujas variações ocorreriam em função de causas especiais. 

Um sistema estável seria, para Joiner (1995, p. 147), apenas "um conjunto de 

pequenas coisas que puxam de um lado um dia, para o outro no dia seguinte" e que, se 

fossem extrapolados para um gráfico, não se conseguiria descobrir muito observando-se os 

pontos de máximo e de mínimo, mas, se conseguiria melhorá-lo caso se descobrisse suas fontes 

de variação nos subterrâneos do sistema. Ilustrando essa explicação, tem-se a administração 

das investigações relativas ocorrências registradas, cujo problema é a baixa eficácia nas 

soluções dos casos . 

Pode haver causas embutidas em partes do sistema e que não são vistas no todo . 

Se as partes forem estudadas desagregadamente podem permitir o reconhecimento de uma ou 

mais causas . 

A estratégia de Joiner (1995) para se descobrir a causa que esta ocasionado o 

problema é desagregar, isto é, dividir o processo em partes que estejam agregadas ou que se 

apresentem de forma coletiva, em outras partes componentes, tornando visível e administrável 

o processo por meio de medidas e dados . 

Segundo esse autor, a desagregação só funciona quando a meta de cada parte, em 

que foi desmembrado o processo, está interligada de maneira a atender a próxima etapa, 

devendo ser coerente com a meta do processo. Foi considerando dessa ótica sistêmica o 

problema da eficácia das investigações na pesquisa que deu origem a esta dissertação 

Problemas com grande "variação", isto é, aqueles que caso fossem desenhados em 

um gráfico representativo do sistema, permitiria se observar distintos pontos de máximo e de 

mínimo, são para Joiner (1995, p. 147): - "( ... ) algo diferente, fora do processo normal, grave 

o suficiente para abalar os resultados" . 

Sugere o autor (1995, p. 145) que, se em sua análise forem utilizados enfoques 

administrativos diferentes, é possivel ser eficaz na descoberta da causa da variação, explicando: 

H (..) nos processos instáveis, de causas especiais, nosso interesse é de descobrir o que era 

diferente quando a causa especial surgiu" . 

Isto se consegue com o acompanhamento periódico das atividades da organização 
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para que sejam sinalizadas assim que surgirem. Essa é uma utilidade do~ planejamentos e dos 

controles em uma organização . 

o especialista propõe que se pense no que é melhor para o sistema, definindo as 

metas e transmitindo-as amplamente aos funcionários que devem vir a compreendê-las. Alerta 

ainda que se deve "cutucar" o processo e não a pessoa que o executa. Esta advertência de que 

o problema pode ser sanado por meio- da correção do processo é uma conseqüência direta da 

aplicação da estratégia. 

", 2.7 A Estratégia e o Planejamento em uma Organização 
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Considerando-se a estratégia escolhida para empreender ações em uma 

organização, para se concretizá-la é preciso realizar o planejamento das táticas. Estas 

detenninam como realizar uma. ação bem sucedida para o lugar, o momento e as fOl'ças 

escolhidos . 

o planejamento, quando apoiado em forças, lugar e momento adequados, é o que 

determina a vitória de qualquer planejador, com quaisquer funcionários que o atendam. Esses 

quatro itens considerados são a própria composição da estratégia. Reforçando essa 

consideração, tem-se a colocação de Matus (1993, p. 327) para o planejamento situacional, de 

que, em uma administração, o administrador não é um homem especial - "ser planejador é 

uma condição acessória a qualquer prática social" - mas, sua estratégia deve ser especial. 

o planejamento requer que se inicie uma série de atividades, no entanto, antes de 

estar pronto para apresentá-las, como observou Lipnack (1994, p. 264). Expondo a questão do 

tempo cronológico relativo- à sucessão de atividades do planejamento, considerou a autora, que 

esse fato deve ser levado em conta durante a sua elaboração e expôs sobre o. assunto o 

seguinte: 

Tempo permeia nossas vidas de modo integral, não apenas nossas vidas 
profissionais. (..) Tempo também rege a ordem na qual qualquer trabalho tem de ser 
realizado. Você necessita começar algumas coisas antes mesmo de haver planejado de 
modo completo o trabalho, ou mesmo ter tomado suas decisões relativas ( .. ) Portanto, 
você tem de começar antes de estar realmente preparado . 

Essa situação do planejamento, ver-se na contingência de ser obrigado a iniciar em 

seu decurso algumas atividades - o que se irá, depois de pronto, apresentar como determinação 
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da estratégia. - confunde os planejadores. Alguns deles não percebendo que a estratégia é o 

todo, composto das variáveis lugar, momento, forças e planejamento, consideram que o 

planejamento é que define a estratégia . 

Em organizações do setor industrial e com mercado estável, com consumo e 

problemas previsíveis com razoável acerto, de fato, o planejamento pode confundir-se com a 

estratégia, pois o lugar, o momento e as forças são constantes . 

Ocorre que a estratégia já estava delineada na mente do estrategista quando este, 

ainda que inconscientemente, determinou ao planejador a elaboração de um planejamento 

segundo suas premissas. Busca, não outra estratégia por parte do planejador, mas a 

confinnação e realização de sua estratégia ou a demonstração de que ela é inviável ou 

desastrosa. O planejamento tem a função de pensar em táticas que concretizem a estratégia . 

Para que isto seja implementado tem-se que responder a questão "Por quê?". O 

planejamento tradicional responde a esta pergunta com explicações ligadas à expressão "deve 

ser", observa Matus (1993), o que faz com que o planejamento tradicional confunda-se com 

um processo técnico de apoio à tomada de decisões. 

Propõe, então o autor, que se planeje, também, o ''pode ser" e o ''fazer''. 

Argumenta que, em um processo de produção de serviços com finalidade social, a relação 

entre recursos de poder necessários à produção e os recursos de poder nela produzidos levam 

a um jogo. Nessa situação, deve-se procurar situar a probabilidade de serem produzidos 

recursos de poder apesar de nossa incapacidade de imaginar essa ocorrência . 

Para desenvolver o ''pode ser" e o ''fazer'', deve-se levar em conta a dinâmica de 

sua viabilização econômica; a incerteza das conjunturas políticas; e a amplitude do processo de 

produção nas suas interrelações de poder com questões ideológico-culturais e cognitivas, entre 

outras. Esse planejar deve ser eficaz para os diferentes objetivos que deve atender, bem como 

considerar os oponentes ao plano que lhe são forças antagônicas (Matus, 1993) . 

O planejamento estratégico de uma organização apoia-se em estratégia de se guiar 

por tendências históricas. Analisa essas tendências e, a partir daí, fixa os objetivos 

organizacionais que planeja alcançar. Para uma delegacia, devido a PCERJ estar em processo 

de mudança organizacional por exigência da sociedade e governo, a aplicação do planejamento 

estratégico torna-se muito limitada . 
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E também o é, mesmo não estando em fase de mudanças. A baixa previsibilidade 

das ocorrências de casos policiais, particularmente os de grande clamor público e os de pressão 

pelos políticos, obrigam a que certos casos especiais devam serem solucionados nos mesmos 

prazos daqueles de encaminhamento rotineiro. Isso torna as previsões estatísticas, 

quantificadoras e indicadoras de números de casos policiais, um indicador nem sempre 

confiável para utilização no cálculo do homem hora planejado - hh - pelos procedimentos do 

planejamento estratégico . 

Matus (1993) propõe o planejamento situacional com abordagem sistêmica, 

apoiando-se na estratégia, para ser aplicado em órgãos governamentais. Estes atuam em um 

panorama de alta incerteza de poderem concretizar suas metas de políticas públicas . 

As etapas do planejamento situacional são as seguintes: 

• Etapa Explicativa 

Preocupa-se pela predição, o diagnóstico. Tem associado as questões: "foi", Ué", 

"tende aser". Faz-se'o plano sem consideração de cenários futuros ou se o sistemas 

segue leis; 

• Etapa Normativa 

Busca a previsão do "deve ser". Verifica-se a probabilidade de ocorrer em diferentes 

predições e formula-se o plano; 

• Etapa Estratégica 

É a reação ante a surpresa. É operada quando se exige retificações dos- cálculos, a 

aprovação, o "pode ser"; 

• Etapa Tática 

Corresponde ao operaciona4 o ''fazer'', com a execução, o controle e a avaliação. 

Busca-se a aprendizagem com os erros, identificar erro~ acertos e suas causas . 

A análise situacional é realizada através de dados colhidos em entrevistas. Alerta o 

autor que se deve observar na resposta do entrevistado, qual a sua prática sociaL a sua 

perspectiva na explicação e a dependência de sua força, sua influência e o seu poder no 

assunto, para que o planejamento não fique limitado . 
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Lembra ainda Matus (1993), que o planejamento deve lidar com recursos escassos 

como o poder, a informação e as capacidades organizacionais . 

Como o planejamento situacional é de aprendizagem e aplicação complexa, para 

utilização prática em uma delegacia sugere-se uma abordagem por modelos que trabalham 

diretamente com a estratégia . Podem apresentar-se como melhores alternativas, sugerem 

Hamel e Prahalad (1995) e Morgan (1996, p. 107), chegando este último a afirmar que o 

melhor é "( ... ) criar uma situação na qual a investigação em lugar do planejamento prévio 

ofereça a principal força orientadora, ajudando a manter a organização flexível e 

diversificada" 

2.8 A Estratégia e o Tempo para um Sistema 

o momento escolhido, seja por interligação, ou determinação, ou ainda, decorrente 

do planejamento - cuja função é a determinação do como fazer nesse momento - reporta-se à 

oportunidade a certo tempo . 

li' O tempo é um recurso escasso e com a complexidade de ser esgotável e 

.. irreversível- "ou se aproveita ou se perde", observa Matus (1993, p.64). 
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As noções de tempo, de passado, de presente e de futuro são criações humanas por 

necessidades míticas, explica Diel (1986, p. 71) que coloca a seguinte explicação para o 

surgimento dessa criação: 

o tempo vivido não pode medir-se cronologicamente, depende da variação da 
paciência. Não há presença espacial. (..) O que imprime na psique o sentimento 
subjetivo da duração e da espera é o despertar periódico da fome e da necessidade 
sexual cujas satisfações dependem do mundo exterior e de seus objetos. ( . .) O passado 
e o futuro só existem na forma de imaginação. Se manifesta em forma de recordação ou 
de espera de satisfação ou insatisfações. Vinculado o passado com o futuro, o desejo 
humano, que surge da contenção forçada da fome e da necessidade sexual, cria a 
sensação semi consciente de tempo constituído em transcurso contínuo do passado até 
o futuro, imaginativamente carregado de uma espera inquieta - o temporal é um 
princípio de inquietude, falando-se míticamente . 

Dessa explicação podemos considerar o tempo como um recurso imaginativo que 

associamos a um certo estado pelo qual um sistema passou até chegar a seu estado no 

presente. Quando essas mudanças de estado do sistema tem um comportamento que pode ser 

relacionado a uma função, pode-se associar a ela a noção de tempo. O ser humano faz isso, 
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sem racionalização, nas situações comuns da existência . 

Por exemplo, o tempo astronômico está associado a mudança de estado do sistema 

determinado pela Terra e pelo Sol. Há uma sucessão de estados desse sistema em que a Terra 

recebe energia do Sol sob forma de luz. E, a qualquer estado com essa característica, 

chamamos dia. Caso não ocorra essa característica, denominamos o estado do sistema de 

noite . 

Há uma quantidade imensa de estados intermediários, a cada pacote de luz que 

chega à Terra, com o mesmo nome. O ser humano não os podendo discernir, denomina-os 

todos como dia. Denomina injinitude a essa sensação da não apreensão pelo ser humano da 

quantidade exata de certa coisa. Daí dizer-se que há uma infinita sucessão de estados da Terra 

a que denominamos dia . 

A variação do sistema que se consegue detectar cria uma função que engloba as 

situações intermediárias do estado. Essa função característica do sistema - que está associada a 

dois estados com algumas características comuns - é o tempo. No exemplo do sistema solar, 

formado pelo Sol e Terra, a variação detectada é o dia e a noite. A função do tempo nesse 

caso é denominada tempo astronômico. 

Considerando a menor variação do estado que o sistema pode detectar em sua 

função tempo, tem-se o instante de tempo do sistema. Assim, o instante de tempo é o menor 

intervalo de tempo que um sistema consegue detectar, sendo o tempo decorrido medido a 

partir de uma função característica e própria do sistema - e não necessariamente relacionado ao 

tempo astronômico, de acordo com a conceituação de BertaIanffy (1975). 

Para um sistema organizacional, o tempo, também, não é necessariamente o 

astronômico, com seus intervalos de anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. A 

função do tempo nos sistemas organizacionais tem parcelas associadas a outros eventos, tais 

como a necessidade de satisfazer outros requisitos do ser humano além da necessidade de 

descanso e do sono. Há a necessidade do convívio do trabalhador com outros grupos sociais, 

há a necessidade do lazer e do preparo de coisas para a sobrevivência, impossíveis de serem 

feitas no trabalho e que criam a convenção de dias úteis e semana comercial. Há a necessidade 

imposta pelo Estado de cumprir atividades possibilitadas pela liberação de verbas pelo 

Governo, ocasionando o ano fiscal. Nesses casos associou-se à função tempo astronômico 
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outras percepções do ser humano em relação ao sistema . 

o sistema organizacional "delegacia" tem a função "tempo" diferenciada da 

maioria das organizações. Isso deve ser levado em conta nos planejamentos, nos estudos de 

mudança organizacional, no desenvolvimento do sistema de informações, nas questões de 

estratégia de atuação Ela organização e em recursos humanos. 

2.8.1 A Informação como. Reg1t1adora dos- 'fempos-e Fluxos de Trabalho 

A delegacia trabalha com: 

• o tempo astronômico, em que todos os elementos do sistema solar estão associados e 

que tem a ele relacionado a fome e o sono; 

• os tempos da sucessão de suas equipes de trabalho que se sucedem a cada intervalo 

de 72 horas, após trabalho de 24 horas - que não respeita O condicionador sono, 

natural do ser humano, nem as necessidades sociais e familiares imposta pela semana 

comercial adotada pela sociedade brasileira; 

• os tempos, sazonais, de liberação de recursos financeiros ou materiais; com o tempo 

legal para a ação policial e da prisão e custódia de suspeitos e condenados, 

• o tempo "acelerado" ou "retardado" por certas situações de tensão do tipo ameaças, 

ou alertas. Está neste caso o tempo "sentido" pelo funcionário que trabalha às sextas

feiras à noite, quando aumenta a possibilidade de fugas e resgates, ou de madrugada 

em que diminui o volume de casos, mas, pode aumentar sua gravidade ou dificuldade 

de solução; ou aincU:4 trabalha das 19 às 22 horas quando aumenta o volume de casos 

a atender . 

Esse último item exposto, de tempo "acelerado" ou "retardado", tem o tempo 

associado a um valor dado pelo indivíduo e situação, denominado de taxa psicológica de 

desconto do tempo por Harold Linstone (In: Matus, 1993, p.68), que o explica - "A 

importância de tal desconto no contexto da tomada de decisões dificilmente pode ser 

exagerada: as decisões mudam drasticamente à medida que variam as taxas de descontos. ". 

Isto é, a percepção do passar do tempo, pela apreensão individual das situações que 

caracterizam um estado do sistema, é importante em um processo decisório, logo, para o 

processo organizacional que subjacente a este e ao sistema de informações que atende este 

último. 
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Comum na atividade policial e nas organizações que adotam a metáfora da guerra, 

a existência do oponente potencializa a questão do tempo, alerta para Matus (1993), para o 

qual, a produção veloz de uma cadeia de ações pode levar a uma situação de descontrole do 

tempo. Isto, estrategicamente, na opinião do autor, não se deve permitir que aconteça, pois o 

controle do tempo está ligado à governabilidade do sistema . 

O tempo, no planejamento de atividades de uma organização, como foi visto, é 

função de condicionantes a que o sistema organizacional está submetido e que regulam o fluxo 

de trabalho em sua estrutura organizacional . 

Há uma regulação do trabalho nas organizações não formalizada., para Mintzberg 

(1995). Este autor propõe, para considerações da estrutura organizacional, que se considere 

parâmetros em geral não adotados nos organogramas tradicionais. Estes últimos não mostram 

os fluxos reguladores do trabalho que estão além da autoridade e hierarquia formal . 

É determinada por ordens e instruções, sistemas de informações gerenciais, 

sistemas de informações e por recomendações para tomada de decisão por processo decisório 

ad-hoc. Nesses sistemas, os reguladores do fluxo de trabalho informais são determinados por 

comunicações informais por ajustamento mútuo entre os funcionários e que, às vezes, 

prejudicam os canais de autoridade e os regulamentos. Há, também, regulação ocasionada por 

outros sistemas que lhes fornecem inputs como os concernentes à produção e distribuição; e 

pelo fluxo de poder causados pelas relações de poder formal e pela comunicação não-formal . 

Observe-se que a informação, foco desta dissertação, é uma pequena parcela dessa 

extensa lista de reguladores. Porém, é uma parcela significativa, devido a PCERJ ser uma 

organização de uso intensivo de informação . 

2.9 O Local e as Forças na Estratégia de Mudanças 

Mintzberg (1995), considerando a regulação do trabalho, para controlá-la, propôs 

nove parâmetros básicos de delineamento dos componentes básicos da estrutura 

organizacional, que são aplicáveis, também, no desenvolvimento ou alteração de seus 

subsistemas, como o de informação. 

De fato, quando a estratégia refere-se a mudanças organizacionais, ao seu 

questionamento condicionante de lugar - a pergunta "Onde?" - tem-se a resposta indicando a 
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direção traçada pela intenção estratégica, bem como orientando para a estrutura 

organizacional. E à outra condicionante - a referente às forças - às quais alerta a estratégia que 

se deve considerar, neste caso, é determinada pelo quadros da organização . 

Adotando-se um delineamento dos cargos e funções para o quadro de pessoal 

planejado com foco na questão da informação poderá levar a regulação do trabalho a níveis 

administráveis. Os parâmetros sugeridos por Mintzberg (1995) são: 

1. Quantas tarefas uma dada posição desse sistema deveria conter e qual a especialização 

requerida para cada uma? 

2. Em que extensão o trabalho contido em cada posição deveria ser padronizado? 

3. Que habilidades e conhecimentos deveriam ser exigidos para cada posição? 

4. Em que bases as posições deveriam ser agrupadas em unidades? E essas unidades, em 

que bases seriam reagrupadas em maiores unidades? 

5. Quais as dimensões que cada unidade deveria ter? 

6. Em que extensão as saídas de cada posição ou unidade deveriam ser padronizadas? 

7. Que mecanismos deveriam ser estabelecidos para facilitar o ajustamento mútuo entre 

posições e unidade? 

8. O quanto de poder para a tomada de decisão deveria ser delegado aos gerentes das 

unidades de linha na cadeia abaixo de um posto de chefia? 

9. O quanto de poder para tornar decisões deveria passar da linha de gerentes para os 

especialistas da assessoria e operadores? 

2.10 O Planejamento da Gestão da Informação e de lUIl Sistema de Informações 

2.10.1 Gestão da Informação e a Taxwnomia de Sistemas 

A gestão da informação engloba a administração dos dados e a administração da 

informação. À administração de dados cabem tarefas referentes aos registros de dados e o seu 

armazenamento. E à administração de informação compete a organização dos dados 

disponíveis, a formatação e a distribuição de acordo com as necessidades dos decisores . 
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Campos (1988, p.66) conceitua a administração da informação da seguinte forma: 

Administrar a informação é organizar os dados disponíveis, dar-lhes formatos e 
distribuí-los de acordo com as necessidades dos tomadores de decisão. O produto da 
administração da informação, sab a forma de relatórias numéricos e/ ou textuais, 
constitui insumo essencial . 

A administração da informação necessária para uma delegacia é aquela que permite 

uma precisa e rápida decisão em sua atividade-fim que é a investigação policial. 

A administração da informação decorre de requisitos de gestão, englobando o 

processo de produção de um sistema., à semelhança da produção de um produto do mercado, 

pelas considerações de Arantes (1994) . 

Em algumas organizações, os dados são administrados por profissionais 

especializados no assunto, os administradores de dados - DA, em órgãos que administram 

dados. Em outras organizações, os dados por serem poucos são organizados em arquivos . 

o conjunto de dados é denominado banco de dados - BD. Os BD são 

administrados por outros profissionais denominados administradores de bancos de dados -

BDA. Estes disponibilizam, aos clientes internos, informações desse BD para que, 

organizando-os, tenham utilidade. Há banco de dados sobre transações cornercIalS com 

clientes, de fornecedores, de índices econômicos, de movimentação de uma conta bancária, ou 

de observações médicas de pacientes em fichas médicas, entre tantos. 

A informação é processada, nesses casos, em cada órgão interessado. Obtém-se, a 

partir dos dados comunicados, informações, tais como as de recomendações sobre 

fornecedores referente a prazos e contratos cumpridos em fornecimentos anteriores, ou as de 

autorização de operação de empréstimo bancário dentro de certos limites, ou ainda, as de aviso 

de necessidade de cuidados médicos especiais para determinado paciente. 

A taxionomia de sistemas considera os sistemas classificados em classes, de acordo 

com sua finalidade. Faz essa divisão a fim de facilitar aos profissionais, aos usuários e aos 

clientes a escolha entre milhares de softwares existentes e ofertados no mercado . 

As grandes classes são enumeradas abaixo, seguidas de uma explicação sucinta 

sobre sua finalidade em geral, e a sua pertinência quanto ao uso para a PCERJ nos trabalhos 

policiais e de sua gestão. São: 
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1) Sistemas de Processamento de Transações - TPS 

É relativo a dados levantados nas atividades operacionais realizadas pelo usuário em 

seu trabalho. São denominados por alguns autores como sistemas multidimensionais. 

Sistemas que armazenam e processam dados de ocorrências policiais obtidos nos 

Registros de Ocorrência - RO, os que cadastram suspeitos e indiciados, os que 

controlam os estoques e os que controlam a folha de pagamento estão nessa 

categoria. Na delegacia da amostra havia um, relativo ao cadastramento de 

indiciados, desenvolvido para microcomputador PC, por meio de aplicativo para 

ambiente Windows,. pelo próprio usuário . 

2) Sistema de Informações Gerenciais - MIS 

Este sistema usa os BD dos sistemas TPS para prover informações gerenciais sobre 

as transações, realizando suas integrações. ° sistema de informação policial tende a 

ser classificado nesta tipologia, apesar de ter interface com as demais -

particularmente com as informações operacionais . Isso ocorre devido ser o 

delegado quem toma a decisão no processo decisório chave da delegacia, como já 

foi visto nesta dissertação. Um sistema desta classificação tem, para Britto e 

Rodrigues (1994), como melhor indicador de sua efetividade o seu uso generalizado 

na organização . 

3) Sistemas de Suporte a Decisão - DSS 

Auxilia o usuário na tomada de uma decisão, organizando diagramaticamente as 

diversas alternativas. Há inúmeros no mercado . 

4) Sistema de Informações Executivas - EIS 

Provê inforrn.ações para executivos que não tem conhecimento do assunto tratado . 

Não é o caso das delegacias da PCERJ. Pode haver interface do sistema de 

informação policial com sistemas deste tipo caso sejam instalados para atender, por 

exemplo, ao planejamento e controle na Chefia de Polícia, ao secretário estadual de 

segurança ou ao governador para informar sobre os efeitos da criminalidade. Mas, 

este não é o problema em foco nesta dissertação, apesar de se notar uma ligeira 

tendência nas aplicações de TI quanto a utilizar o tipo de sistema no dia-a-dia até de 

setores operacionais das empresas, enriquecendo o trabalho ali desenvolvido. Isto 
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está ocorrendo nos setores de uso maciço da TI. Os funcionários operaClOnaIS 

buscam informações executivas para aumentar a sua segurança quanto a correção do 

que lhes foi pedido para ser feito 

5) Sistemas Especialistas -ExS 

Torna possível para outros o conhecimento de especialistas, devido ser um sistema 

informatizado, proposto para solucionar um problema complexo do mundo real que 

requeira a interpretação de um especialista (Weiss e Kulikowski, 1988) . 

São utilizados, por exemplo, na Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, em operações 

de distribuição de combustível aos postos de gasolina, para aprovação de crédito . 

Neste caso, a empresa usa os conhecimentos que foram desenvolvidos pelo pessoal 

de aprovação de cadastro financeiro. Baseia-se em decisões sobre alternativas 

objetivas. Pode ser utilizado na PCERJ como auxiliar nas áreas administrativas, e até 

mesmo nas operações policiais óbvias, como por exemplo, no inquérito policial que 

resulta da prisão de um criminoso, de imediata e indubitável identificação, preso em 

fragrapte. Substituiria o trabalho do delegado em procurar a legislação de 

enquadramento, com este auxílio permitindo ao referido profissional aumentar sua 

eficiência pessoal. O especialista no assunto da Petrobrás, o engenheiro Eugênio de 

L. Pedrosa, procurado no curso da pesquisa, quando então se desenvolvia um 

projeto de informatização de uma delegacia padrão para atendimento ao cidadão, 

colocou-se a disposição da pesquisa para orientar grupo de trabalho na área de 

tecnologia da decisão. A colaboração de empresas de reconhecida idoneidade e 

capacitação tecnológica para com a PCERJ foi um caminho rápido de obtenção de 

tecnologia, proposto pela pesquisa, uma vez que observou-se que tal orientação já 

ocorria, por exemplo, com colaborações em áreas de recuperação dos prédios de 

delegacias através da Associação Comercial do Rio de Janeiro . 

6) Sistemas de Automação de Escritórios - OAS 

Estes sistemas encontram-se, sem exagero, aos milhares no comércio. Atualmente é 

dificil imaginar uma atividade com escrita de textos e documentos que não os adote, 

seja por razões de eficiência pessoal, seja por motivos da aparência visual do 

documento. Infelizmente, na delegacia da amostra até outubro de 1997 era usada 
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pelos delegados, escrivães e detetives máquinas de escrever. Em alguns casos, 

verificou que estas eram máquinas de escrever portáteis, característica que diminui 

ainda mais a eficiência devido ao seu aspecto pouco ergonométrico . 

7) Sistemas de Automação da Produção 

São sistemas voltados para a automação da produção de produtos industriais como 

corte de chapas de aço, refino de óleos, tecelagem de tecidos, desenho de peças, 

entre outros. Visam substituir a mão de obra em processos caros e repetitivos. É o 

caso do projeto assistido por computador - CAD . 

Essas categorias são listadas por Góes (1997) que considera ainda outras: sistema 

de catálogo teleronico, sistema de intercâmbio eletrônico de dados - EDI, sistema de controle 

de telemarketing, sistema de caixa eletrônico - ATM, sistema de reconhecimento de voz. Há, 

ainda outros . 

Adotou-se essa taxionomia, com as siglas provenientes das expressões originárias 

de língua inglesa, porque é bem conhecida e, em uso, no Rio de Janeiro entre os profissionais 

de sistemas . 

Há sistemas, ditos operacionais, para comandar, controlar e processar os próprios 

computadores. 

Da taxionomia apresentada, conclui-se que o sistema de informação policial deva 

ser um MIS, com interface ou englobando ou utilizando bancos de dados de outros sistemas . 

Como são necessários diversos sistemas, e ou subsistemas, informatizados. a gerência do 

assunto requer uma tal que considere o funcionamento global dessas partes. É a Gestão da 

Informação . 

2.10.2 Considerações para o Sistema de Informação Policial 

Campos (1988) ensina que os sistemas de informações usuais são limitados na 

ajuda ao processo decisório porque tendem a lidar apenas com o fluxo formalmente 

estabelecido para coleta e distribuição, com dados e informações tangíveis, em geral registros 

numéricos, não cobrindo fatores externos ao sistema. E, para a autora, esses sistemas que não 

conseguem sempre acompanhar a velocidade de alteração das necessidades decisórias, e nem 

sempre há um uso da informação disponível. E, se houver, ocorre que a informação costuma 
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servir como um insumo para o decisor. 

A sistematização das informações em um sistema especial que supere esses 

problemas gera informações válidas e utilizáveis no processo decisório, para Motta (1995, 

p.99), porque se " uma análise mais longa e detalhada é realizada, significa que terá que se 

ater a considerações objetivas, definição clara de problemas e hierarquização de possíveis 

alternativas de decisão." Esse seria um sistema de informações estratégicas e que, com 

considerações objetivas, sistematizadas e acessíveis ao decisor evitam que as decisões tenham 

base somente na "experiência, crença, hábito e informações restritas" (Motta, 1995, p.99).A 

implantação de um sistema informatizado de informação policial que considere os dados. 

históricos, mas também contemple as informações muito recentes., com possibilidade de 

utilização de mecanismos possibilitados pela tecnologia de decisão pode tornar possível a 

descentralização do processo decisório relativo à investigação policial, caso se consiga 

sistematizar de forma conveniente, e monitorar, o acesso das informações hierarquizadas. 

o ponto da questão, "o pulo do gato", isto é, a vantagem principal, obtida das 

possibilidades oferecidas por um sistema de informação policial é exatamente o acesso à 

informação ser hierarquizada e controlada. É o poder do uso da informação, que, quando 

corrupto, só pode ser combatido e redirecionado para a eficácia, paradoxalmente, pelos que o 

tem. Para poder controlar esse poder, a PCERJ pode se valer da informatização maciça . 

Essa solução de informatizar maciçamente é preconizada por uma linha de teóricos 

organizacionais, dita da tecnologia, derivada da reengenharia, para promover mudanças 

organizacionais de forma a ser uma solução imediata sem necessidade de aguardar mudanças 

no comportamento humano. Para tal, o sistema deve prever a possibilidade de inúmeras 

tentativas de fraudes, impedi-las e desmascarar o fraudador. Uma questão que merece ser 

levantada é a consideração do banco de dados das ocorrências, o Banco de Ocorrências, com 

os indiciados, suspeitos e VÍtimas ser garantido contra o acesso indevido, a exclus.ào ou 

alteração de dados, ou até mesmo sua destruição. Essas preocupações têm fundamento, 

lembrando-se que a cidade do Rio de Janeiro teve seu cadastro de imóveis destruído pelo fogo 

há alguns anos atrás . 

A TI ajuda nessa mudança, mas, não resolverá de forma completa o problema . 

Toftler (1994) e Roszak (1988) têm uma visão em comum para o planejamento de alguma 

coisa - como uma investigação policial para decidir-se a pertinência de um processo judicial -
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de que, por ser uma tomada antecipada de decisão, é importante considerar a sabedoria por ser 

a "capacidade de prever as conseqüências, a longo prazo, de ações atuais"( Roszak, 1988,~ . 

1): não apenas informações devem ser levadas em conta porque estas não são conhecimentos, 

idéias ou sabedoria . 

Os sistemas de informações podem se aproximar de uma estratégia para permitir o 

conhecimento, para Tofiler (1994, p.180), por cuidarem de quatro funções chaves para o 

conhecimento: aquisição, processamento, distribuição e proteção das informações. Por outro 

lado, a composição de um sistema de informações deve levar em conta aspectos do 

conhecimento já obtido e de alguma maneira formalizado. Essas sistemas, para serem 

estratégicos, devem, também levar em conta o anticonhecimento, propõe Tofiler (1994, 

p.176), e lembrando que os exércitos, ao trabalharem em uma guerra, se valem dele: :"(. . .) as 

informações enganosas, a desinformação, a propaganda, a verdade (quando atende aos seus 

interesses) e uma poderosa imagem nos meios de divulgação, conhecimento junto com 

anticonhecimento. " 

Nessa composição de conhecimento e anticonhecimento deve-se ter atenção para o 

conselho de Clausewitt (1979, p.S03), o qual alertou que: "Quando dois sistemas antagônicos 

agem um sobre o outro, a parte mais exposta, isto é, a mais fraca, atrai sempre contra si os 

golpes da outra" 

Outra consideração no planejamento de um sistema de informações é a existência, 

nas organizações de filtradores de informação não oficiais, que a usam para seus próprios fins, 

acelerando ou diminuindo o fluxo, tornando o conhecimento disponível a tempo ou não - e não 

necessariamente para a corrupção. Este é o caso de informações sobre recursos, as quais não 

são disponibilizadas, pelos filtradores, automaticamente para todos que, à vista dos alvos 

organização, deveriam a receber, e que poderá ter sua utilização desviada para pontos 

necessários, mas não essenciais para o planejador das finalidades da disponibilização dos 

recursos (Morgan, 1996) . 

No planejamento, frisa-se a importância de considerar o que será informatizado e o 

que será controlado por outros processos. A gestão da informação deverá considerar esses 

dois subsistemas, e dar especial atenção e acompanhamento aos processos que não serão 

informatizados, pois, entre outros fins, um sistema de informações diminui muito a corrupção 

nos escalões inferiores de uma organização do Estado, uma vez que delimita o poder de seus 
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servidores à informação que conseguem aherar . 

2.10.3 Determinação de Características do Sistema de Informação Policial 

Cleveland (1983) ressalta uma característica da informação - aquela de ser 

compartilhada pelos interessados - frisando que se deve pensá-la como um recurso da 

administração, embora considere que na sua qualidade enquanto recurso depende de quem a 

usa - é o "o único recurso empresarial que não pode ser adquirido externamente na sua 

forma final de uso; que não pode ser conseguido pronto" (Arantes, 1994, p. 323) . 

A informação, como recurso, deve ter sua produção e utilização planejada, 

devendo para tal, pela Teoria de Sistemas, planejar-se o sistema de informações que a 

comporta. Em seu planejamento deve-se considerar a questão das tecnologias adotadas na 

organização relativas à informação - as tecnologias da informação - TI, área de alta turbulência 

tecnológica. Esses fatores tecnológicos devem ser integrados aos fatores econômicos, sociais e 

políticos (Ansoff et al., 1993) . 

o termo usado na policia - telemática - deve ser revisto, bem como o nome do 

setor da PCERJ encarregado dos serviços desse campo do conhecimento. Tal se faz necessário 

para que seus funcionários se preocupem em se ocupar das novas áreas de atuação e 

conhecimentos atualmente exigidas. A denominada tecnologia da informação englobou os 

conhecimentos da cibernética, da informática, da telecomunicação, da ótica e do vÍdeo, entre 

outros . 

Há ambiente de aplicação de TI na PCERJ quanto: 

• Ao sistema de informação policial para consulta e inclusão de dados de ocorrências e 

de pessoas, a ser desenvolvido especificamente para a demanda da PCERJ, não sendo 

possível apostar, no momento, em sistema especialista porque as decisões policiais 

atuais requerem muito conhecimento intuitivo por se apoiarem em discursos falados; 

• Ao sistema de gestão dos presos sob custódia; 

• Ao sistema de controle das ocorrências e processos decorrentes; 

• Aos sistemas especialistas de suporte à decisão em procedimentos com indicadores 

objetivos, como por exemplo, a decisão de promoção por tempo de serviço; 



.. .. .. .. .. .. .. 
", 

.. .. .. .. .. .. .. .. 
", .. .. 
"" 
", -
", 

", 

", 

", 

", 

", .. 
", .. .. .. .. 
", .. 
", 

", .. .. 
.. 

-

84 

• À editoração eletrônica e processamento de documentos; 

• Ao armazenamento e recuperação de imagens, documentos; sons, vídeos, hipermidia; 

• Aos processamentos de transações, 

• Aos sistemas de comunicação computadorizados, internos à organização como 

correio eletrônico, correio de voz, caixa postal de fax, conferência com tela de 

computador compartilhada, vídeoconferência e rede Internet; 

• Aos sistemas de comunicação por rádio-freqüência via pagers, telefones celulares, 

rádios; 

• Ao sistema interno de televisão; 

• Aos sistemas administrativos computadorizados como folha de pagamento e 

administração de pessoal, administração de materiais, administração da frota; 

planejamentos, entre outros. 

A gestão da informação, para o delegado e suas chefias, deve permitir que se 

receba desses sistemas os inputs necessários para que se possa tomar decisões para ter um 

gerência afinada com a estratégia dos dirigentes da organização. 

Quanto à TI, deve-se buscar construir ambientes de hardware e software abertos, 

isto é, de múltiplos fornecedores (Tapscott, 1995), pois, converter um sistema proprietário, 

isto é, com características de um fabricante, implica não somente no aprendizado custoso de 

uma nova interface de trabalho, mas, a toda uma reorganização do trabalho . 

Em organizações de uso intensivo de informações, como a PCERJ, o foco deve ser 

na informação e não na TI, recomenda Glazer (1993, p. 103), para o qual: "O importante é 

transformar as componentes e os pacotes de informações em novas e usáveis aplicações". 

A efetividade de um sistema de informações, lembra Matus (1993), depende de sua 

aplicação rigorosa e sistemática a partir da direção superior; de maneira formal e legal, pública 

e associada a processos administrativos com estímulos materiais. No caso de um sistema de 

informação policial, acrescenta-se a esses requisitos, o dever de que aplicação destas 

informações seja feito de maneira democrática, solidária com a humanidade e justa . 

Se houver eficiência administrativa na utilização das informações, e sabendo cada 
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um O que fazer com a informação disponibilizada, o sistema de informação policial deve ter 

limitações, pois poderá funcionar como catalisador de controle social feito por métodos 

burocráticos, sem que ocorram ações na sociedade que escapem ao controle dos dirigentes, 

explica Skolnick (1967) . 

A metodologia de desenvolvimento de um sistema de informações policiais deve 

gerir as informações, e também, o conhecimento e a sabedoria, sendo que precisa considerar 

para ta4 que parte deve ser armazenada em banco de dados informatizados e parte não 

formalizada. O controle dessas informações e dos conhecimentos não informatizáveis em 

determinado momento, deve ser rigorosamente planejado, por medida de estratégia policial, 

para evitar o seu uso pela corrupção . 

o subsistema de informações desenvolvido para utilização de TI tem em seu 

desenvolvimento as fases de projeto, sua implementação e a sua manutenção (Stowe14 1994) . 

Observando-se reuniões de superintendentes da polícia e delegados titulares de 

Metropol's, foi verificado que não são rigorosamente estruturadas, como, em geral, ocorre em 

reuniões de diretoria e gerência do setor industrial. Neste setor, nas reuniões da cúpula 

estratégica da empresa, os lugares estão razoavelmente definidos em tomo de uma mesa ou de 

um objeto que faça tal pape4 como uma prancheta, ou uma maquete, ou um equipamento 

qualquer. Ou estão todos sentados, ou todos de pé. Quando ocorre uma situação de estar um 

em postura diferente dos demais, é porque está ocorrendo uma situação excepcional, mas de 

domínio do grupo, por exemplo: sentado por ter idade avançada, de pé por precisar indicar um 

referencial distante na mesa. Os assuntos vêm para conhecimento e tomada de decisão o mais 

aprofundadamente possível, quase dirigindo a reunião a referendar o estudo mais convincente . 

Na PCERJ, em reuniões observadas não havia ordem formal ou visual - tratavam

se diversos assuntos simultaneamente, os participantes não ocupavam um lugar determinado, 

levantavam, andavam pela sala, e trocavam idéias entre si em voz alta, permitindo a 

participação de qualquer um nas conversas que ocorriam paralelamente, mas sempre com foco 

no assunto sobre o qual deveria ser tomada decisão. Essa forma de obter conhecimento dos 

assuntos tratados, expostos sem maiores aprofundamentos, através de observações 

espirituosas, permitindo sempre a inclusão de novos dados e informações, são características 

de busca de soluções por consenso na organização. É um bom indicativo do possível acerto no 

desenvolvimento de seus sistemas informatizados da utilização de metodologia baseada em 
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técnicas de dinâmica de grupos, com comprometimento dos usuários- para solução dos 

problemas-e no uso do sistema, através da tomada de decisões por consenso . 

A implantação ou as mudanças em um sistema de informação criam momentos na 

organização, propícios a deslocamentos do poder, o que implica ocorrer, comumente, uma luta 

"surda" para sua obtenção ou manutenção, com grande desgaste para a organização e seus 

funcionários (Costa, 1994). Isso pode ser amenizado com algumas técnicas. Técnicas como o 

Joint Application Design - JAD, onde diversos representantes dos inúmeros futuros usuários 

do sistema participam conjuntamente em reuniões de sua definição, al~ de permitir uma 

maior rapidez de desenvolvimento, dá mais transparência às decisões, que se tornam coletivas 

e de consenso, permitindo uma gestão da informação direcionada para os objetivos da 

organização, reduzindo os atritos internos e a manipulação das decisões . 

Matus (1993) propõe um sistema de informações voltado para a gestão 

governamental que denomina de sistema de petição e prestação de contas e alerta que isso só 

tem sentido quando há gerência por objetivos sobre problemas. Ele explica que a esta é que se 

deve referir a expressão prestação de contas, transformando a necessidade neutra da 

informação por necessidade de informações sobre resuhados e gestão. Converte-se, assim, a 

informação em wn "instrumento de gerência por operações, de prestaçãa de contas e de 

sistema de suporte para as decisões. " (Matus, 1993, p. 528) 

Esse sistema comentado acima é proposto pelo autor para planejamento de 

informações a nível de ministério. De todo modo, na apresentação de seu método, o autor 

lista algums princípios que o mesmo deve atender quanto à sua montagem, que podem ser 

adotados em qualquer sistema de informações. São eles: 

• Todo produtor de informação é usuário da informação e a produz para seu uso e para 

prestação de contas à chefia. 

• A informação deve ser referente aos problemas, operações e variantes que influem 

sobre a eficácia das operações. 

• As informações devem ser referentes às contas a serem prestadas à chefia porque 

somente, assim, obrigará o seu uso . 

• A informação deve ser expressa por indicadores que permitam interpretação exata, 
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com sinais de atenção ou aIarme, e se devesse evitar sobrecarga de informação inútil2 
• 

A análise de sistemas- considera que a primeira etapa no desenvolvimento de 

qualquer sistema é a determinação da parte lógica, o "O Quê?" do sistema . 

Peht definição lógica, quando o requisitante de um sistema for se dirigir'" ao grupo 

que irá desenvolvê-~ deve.- entre outras atividades: 

A) Indicar os seus pressupostos .. denominados pressupostos. 00 requisitante; 

B) indicar o contexto de utilização do sistema; 

C) definir as necessidades, os requisitos obrigatórios e os opcionais que o sistema deve 

atender. Neste caso, lista-se alguns: 

C.1) Identificação de quem e de quais- informações se necessita . 

C.2) Identificação para quais finalidades se necessitainfurmações e quando . 

C.3) Especificação dos atributos da ínformação requerida . 

C.4) Detenninação dos px:ocessos e métodos de produção da informação, 

englo ba.ndc;}: 

C.4.1) a coleta; 

C.4.2) a triagem; 

C.4.3) o tratamento., isto é, o processamento, que lhe dá sentido e que permite a 

compreensão quando se apresenta como dados ininteligíveis; 

C.4.4) a escolha da melhor organização".. isto é, arquivo, e da melhor 

sistematização para. aquela coletada-sistematicamente. 

C.5) Determinação dos procedimentos de recuperação, de distribuição- e de 

eliminação da informação. A elitninação de informaçãO ou de dados, para a 

polícia, recomenda-se que só possa ser realizada por procedimento especial,. que 

2 Propõe Matus (1993) para o controle dessa sobrecarga, que se considerem mecanismos baseados no conceito 
de máquina de Ashby. Este propôs o caminho dedutivo dos sistemas com um modelo de máquina. Nesse 
modelo o estado do ambiente externo e interno de um sistema definem o estado do sistema no instante 
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evite a manipulação pela co rrupção . 

D) definir o desempenho esperado do sistema;. e 

E) definir as-interações possíveis com outros sistemas já existentes . 

Um sistema de informações, para Stowell e West (1995), serve a um processo de 

tomada de decisão no qual uma ação será rea1izadà,.. e considera apenas esses itens acima 

especificados. A partir dessa observação, pode~se dizer que a gestão da informação serve para 

gerir as tomadas de decisão possibilitadas pelo sistema de informações~ Por essa razão, a 

administração da polícia deve se- preocupar com o sistema de informação policial e com a 

gestão da informação policial . 

Considerando-se a ~estão da informação, apresentam-se questõ~ com alguns 

pontos a serem definidos: 

1.) A quem divulgar? Qual o usuário apmpriado? Como manter à sua disponibilidade, em 

seu prazo de utilidade, e como a descartar em tempo certo? 

2.)Onde a encontrar? Como a obter? Como estabelecer formas de a coletar de forma até 

a reconhécer quando se a encontra em local e momento inesperados? 

3.)Como a selecionar entre outras? 

4.)Como a manter em indisponibilidade por segredo, particularmente para inimigos, 

enquanto necessário? Essa indisponibilidade pode ocorrer até por estratégia 

administrativa de do~ão do trabalhador através da organização do trabalho 

(Seligrnann-Silva, 1994) ou, em se tratando da polícia, como estrlitégia para evitar a 

corrupção . 

., 5.) Qual contra-informação," quando e como divulgar? 

., .. .. 

.. --

., 

-

Na primeira etapa do desenvolvimento de um sistema, as principais atividades 

consistem em definir os requisitos do que será desenvolvido e estabelecer o que deve ser feito . 

Após o levantamento e elaboração dessa parte lógica, há a irnplementa~ão do sistema,. através 

de outros trabalhos . 

seguinte; sendo, o sistema, composto de partes separadas que se modificam formando conexões, e sendo auto
organizado por transformação causada por agente externo agindo sobre ele (BertalanfiY, 1975) . 
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Na implementação do sistema, se estabelece como deve ser feito, isto é, as 

características fisicas que resultam da tecnologia escolhida . 

Estão indicados, abaixo~ as atividades mais significativas: 

• Projeto do sistema que fatá o tratamento" com o planejamento de prazos, de custos, 

da tecnolo~ da nova organização do trabalho, do treinamento e capacitação de 

funcionários, e de sua manutenção . 

• Desenvolvimento do sistema . 

• Aquisição e instalação da parte flsica . 

• Teste de implantação . 

• Treinamento do usuário e a capacitação para a nova organização do trabalho . 

• Entrega do sistema ao usuário e manutenção do sistema . 

Considerando-se a PCERJ quanto ao número de funcionários, que durante a 

pesquisa era em torno de dez mil. verifica-se que é uma organização, em número de 

trabalhadores, de porte assemelhado a uma grande fábrica. É uma organização do porte que 

foram os estaleiros cariocas Verolme e Ishikawagirna entre os anos setenta e oitenta, antes da 

crise no setor naval. Essas grandes empresas referenciadas, como tantas outras ainda existentes 

no pais, não apresentavam os problemas com que se defronta a PCERJ, quanto a eficiência e a 

eficácia. Observa-se que, já na década de setenta essas fábricas haviam infonnatizado suas 

rotinas operacionais e de produção. Na década de oitenta informatizaram os seus. sistemas 

gerencIalS . 

Como a informatização envolve disponibiliZação de verbas e pessoal especializado 

pelo governo estadual, pois os orçamentos anuais da PCERJ não a comportam, tem-se que 

passa a ser dessa instância a responsabilidade pelas mudanças organizacionais via tecnologia. 

Pelo número de delegacias - em torno de 160 - e de policiais - menos de 3.000 por escala -, a 

informatização é viável, quanto aos custos, de ser implantada em uma mesma administração do 

governo estadual. Essa falta de vontade política das sucessivas administrações do governo 

estadual em proceder a informatização e capacitação técnica da PCERJ resulta que não se 

oferecem à população que os elegem um serviço mínimo de polícia de investigação criminal, 

privilegiando apenas os aspectos de sua força coercitiva, determinando uma polícia de governo 

e não a polícia do Estado, como preceitua a nossa democracia . 
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CAPÍTULO 3 

ESTADO DA ARTE EM POLÍCIA DE INVESTIGAÇÃ6-CRIMINAL 

Gosta de ser gente porque a História em que me faço com os outros e de cuja 
feitura tomo parte é um- tempo de possibilfdades e não de determinismo. Daí que 
insista tant~na prob/ematizacão do futuro e recuse a sua inexorabilidade . 

Pau/o Freire 

Neste capítuJo. apresenta-se o estado da arte em polícia de investigação criminal -

judiciária -, para se conhecer os contornos legais e éticos que delimitam a autoridade e o poder 

de seus administradores a empreender estratégias administrativas . 

Procurou-se, aqui, abranger as metáforas com que a sociedade e o Estado vêem a 

PCERJ e como a própria organização se pensa. Também apresentam-se alguns paradigmas; a 

origem da PCERJ e a sua história, além de um panorama envolvendo questões como "para 

quem", ''por quê" e ''para quê" esta existe. Isto é, a missão da organização,- seus propósitos- e 

suas atribuições. 

Os assuntos tratados neste capítulo requerem a consideração de percepções, 

crenças, valores, ideologias e conceitos vigentes na organização e na sociedade. São eles que 

compõem a Lei Moral, de que Tzu (1983) fala em seus escritos sobre o que é fundamental na 

arte da guerra. Esses assuntos são relativos à moral determinante de quem será a liderança em 

uma situação de confronto ou a quem será dada a razão em uma questão. 

Como as considerações levantadas envolvem julgamento de valor e da realidade, 

os pressupostos assumidos no desenvolvimento deste capítulo foram: 

1. A sociedade em que vivemos é policiada e não é um estado policial. As forças 

policiais existem por vontade da sociedade, que delega ao Estado o seu. planejamento 

e gestão. As forças policiais- têm limites quanto a escopo, recursos e contingentes,. por 

exemplo . 

2. A polícia lida com os efeitos da criminalidade, e não com as causas - pressuposto 

levantado por Hélio Bicudo (In: OAB, 1980), e que recebe concordância de Pezzin 

(1986), em dissertação sobre criminalidade urbana e crise econômica. Para esta autora 

a ascensão da violência do crime e de sua quantidade é um efeito e um determinante 
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da deterioração da qualidade de vida nas cidades, sendo problema estrutural da 

sociedade devido às desigualdades e injustiças sociais 

Assim sendo, há outras instâncias da sociedade que lidam com as causas. Desta 

forma, a polícia não pode ser responsabilizada de uma maneira genérica peJo aumento 

ou diminuição da criminalidade - o que ela poderá fazer é concentrar esforços na 

repressão a alguns tipos de crimes, como os que mais causam repulsa à sociedade ou 

aqueles que, se não combatidos, produzem efeito multiplicador, para que os efeitos 

dessa criminalidade não penalizem excessivamente alguns setores . 

3. O conflito é um dado permanente na vida social por existirem diferentes pontos de 

vista (Gilberto Velho, 1996). Desta forma, a violência fisica não é, necessariamente, 

um fenômeno da natureza humana, sendo-, em geral, social, ocasionado por não haver, 

Gontinuamente, negociações- quotidianas dos conflitos . 

3.1 Cenários: A Metáfora da Guerra e a Realidade da PCERJ 

Inicialmente, a metáfora da guerra foi racionalmente escolhida na pesquisa que deu 

origem a esta dissertação devido à sua indução à eficácia. Porém,. observaram-se alguns 

paralelos reais nas afirmações, de senso comum, de policiais e da mídia, que remetem a policia 

à condição de estar em guerra. 

Fala-se, de maneira comum, em "guerra contra o crime", ou "tomar o morro x" . 

Um delegado relatou que sua história de vida na polícia havia sido ''uma guerra"; outro, 

quando tomava posse na Chefia de Policia em setembro de 1997, disse à imprensa que não 

responderia uma pergunta porque, ao fazê-lo, estaria contrariando uma norma de guerra - a do 

segredo de como se lutará. No Jornal do Brasil de 12 de outubro de 1997, Lau e Moreira 

denunciavam em reportagem com o título: "Uma guerra em que não há feridos~', que não havia 

feridos, somente mortos. 

Há uma observação de Wood (1996) sobre a conveniência de observar os paralelos 

entre a metáfora escolhida e a fração do mundo real em estudo, pois considera que as 

metáforas são derivadas, entre outras vivências, da atividade concreta sobre a qual se estuda e 

se pensa o mundo real . 

De fato, as considerações do direito internacional sobre polícia, realizadas para 
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atender demandas profissionais dos policiais e de outros interessados, bem como para subsidiar 

discussões científicas desenvolvidas por sociólogos e psicólogos, levam a se concluir que a 

polícia trabalha em uma situação entre a guerra e a paz, no sentido do conflito concreto~ isto é, 

de enfrentamento real- o que pode ser encontrado no estudo de Wright (1988, p. 3-4) sobre a 

guerra: 

No sentido mais amplo a guerra é um contato violento de entidades distintas mas 
semelhantes. (. . .) Do ponto de vista sociológico a guerra é, portanto, uma forma 
socialmente reconhecida de conflito entre grupos, envolvendo violência. (. . .) Os 
juristas internacionais (. . .) têm sido obrigados a reconhecer a existência de 
intervenções, agressões, represálias, expedições defensivas, sanções, neutralidade 
armada, insurreições, rebeliões, violência popular, pirataria e banditismo 
intercalando-se em posições intermediárias entre guerra e paz no sentido em que 
estes termos são em geral entendidos . 

É, também, interessante o registro da posição judicial sobre o assunto, encontrado 

nos termos da sentença proferida pela Juíza Marilena S. R. Franco. Em processo contra um 

contrabandista de armas, ela considerou a macrocriminalidade uma ameaça à segurança 

nacional, condenou o réu com base na Lei de Segurança Naciona~ argumentando com uma 

citação do general Golbery do Couto e Silva para quem "(...) na verdade, não se sabe 

distinguir onde finda a paz e onde começa a guerra (...) " (Otávio, 1997) . 

Para Holloway (1997, p.50), no Rio de Janeiro, locus desta pesquisa, a imagem da 

polícia como "um exército permanente travando uma guerra social contra adversários que 

ocupavam o espaço ao seu redor" era adotada por aqueles que a criaram. Não por analogia 

figurativa, mas, como as elites a tinham concebido e como a faziam funcionar no século XIX. 

Silva (1981) demonstra que essa concepção permaneceu até 1930 e diversos outros autores 

consideram que ainda se mantém assim até o momento . 

Falando sobre violência urbana, Benevindes (1983, p.70) relata a análise feita por 

um jornalista entrevistado por ela: "(...) Existe a idéia do crime como coisa avassaladora que 

vai tomar a cidade, que precisa ser cortado pela raiz. então vem a idéia de que a polícia tem 

que estar em guerra contra o crime, (. . .) li. 

Essa idéia da polícia estar em guerra contra o crime resultaria da cultura da 

sociedade loc~ alerta Morgan (1996), que, na tentativa de concretização de uma metáfora, 

elabora mentalmente um campo do pensamento que em certo ponto se torna claramente 

"pensamento de baixa qualidade". Tendo nesse ponto as metáforas deixado de serem 
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sugestivas para serem tomadas literahnente, há o perigo de a metáfora passar a ser aplicada e 

influenciar a realidade do mundo, com as imagens servindo como orientações normativas . 

Por sua vez, Gilberto Velho (1996) considera que os delegados, bacharéis em 

Direito, impõem à polícia a reprodução de uma visão adquirida nas escolas de Direito, de 

justiça e tratamento diferentes para pessoas diferentes, produzindo, como resultado, o reforço 

dos conflitos. Isso os leva, em seguida, a abordá-los como uma guerra . 

Na opinião de Roberto Kant de Lima e de Rubens César Fernandes (In: Gilberto 

Velho & Alvito, 19%), as polícias estariam, também, sendo administradas com as diretrizes de 

uma política de segurança pública. Rubens César ainda acrescenta que esta é "uma política de 

guerra", que vem se pautar em uma estratégia de guerra - do confronto como norma geral -, 

ao invés de ser uma perspectiva adotada somente em missão especial . 

o raciocínio de não aceitar como legal a violência do Estado, é indicativo do 

estágio da democracia na sociedade local e na humanidade em geral. Atuahnente, o Estado 

atribui a si o direito da força legal, e não mais como na década de sessenta, quando se atribuía 

o direito à violência legal - o que se pode verificar na documentação da época, por exemplo, 

no ensaio sobre esse assunto de Merleau-Ponty (1968, p. 12-22): 

A violência é o ponto de partida comum a todos os regimes. A vida, a discussão e a 
escolha política não tem lugar senão sobre esse fundamento. O que conta e deve-se 
discutir, não é a violência, é o seu sentido e ou o seu futuro[.] O governo nos 
momentos decisivos, permanece violento, e a maior parte dos homens permanece objeto 
da história . 

A criminalidade que resulta de suposto combate ao próprio crime não é mrus 

tolerada formahnente pelo atual Estado brasileiro, conforme se deduz do que expõe Brindeiro 

(1997), que chama a favor de sua posição o seguinte pronunciamento do próprio presidente 

brasileiro, Fernando Henrique Cardoso: "Direitos Humanos é o novo nome da liberdade e da 

democracia." O terror e a violência do Estado, não existindo hoje legahnente, faz com que 

qualquer ordem nesse sentido caia na vala da criminalidade comum, com os crimes perpetrados 

por policiais ficando sem os atenuantes de terem sido praticados no cumprimento de ordens. 

José Saramago, entrevistado por Maia (1997), considera que a violência é 

alimentada e alimenta a ignorância. Diz ter descoberto uma coisa que seria totalmente óbvia: 

(..) o simples fato de viver é inseparável de um certo tipo de violência. (...) a violência é 
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condição da sobrevivência das especles. Agora há uma especle que acrescentou à 
violência a crueldade, e essa espécie é a nossa. O homem é o único animal cruel que de 
fato existe . 

Para esse autor português, a solução não é o fim dessa guerra mas, sim é não 

aceitar ordens que atentem contra as pessoas: "A grande palavra que se está a precisar sequer 

é a paz. A grande palavra que se está a precisar é "não". 

Considerando que as causas da criminalidade não seriam da alçada da polícia, mas 

de outras organizações do Estado, encontra-se o pensamento de Gilberto Velho (1996) que, 

citando Durkhein, afirma que a criminalidade tem função na sociedade. Para esse antropólogo, 

a função da polícia seria a de controlar a criminalidade e não de eliminá-la por ser isto uma 

impossibilidade . 

Atualmente, mesmo considerando todas as afirmações - de se estar impondo a 

noção de uma guerra dentro da cidade -, considerou-se o pressuposto apresentado pelo jurista 

Hélio Bicudo em um seminário promovido sobre violência, no Rio de Janeiro, em 1980 (OAB, 

1980): "A polícia lida com efeito e não com a causa da criminalidade". 

Fausto (1984) observou que a criminalidade é um fenômeno social que não se 

encerra em si mesmo e que somente o seu efeito de alçada policial - o procedimento do 

inquérito policial - se encerra. A criminalidade, para o autor, é expressão de desejos, potenciais 

de agressividades, repulsa ou imposição de valores e outras percepções de regularidades e 

cortes sociais, que se explicitam em certos momentos da sociedade . 

A criminalização de um mesmo fenômeno social depende da compreensão desse 

mesmo fenômeno pela sociedade naquele momento considerado. A existência de um adulto 

sadio, sustentado por seu grupo social de convivência, por exemplo, em certas épocas foi 

considerado delito de vadiagem. Hoje é uma situação permitida e até determinada em lei. A 

legislação em vigor, impôs o conceito de obrigação dos parentes, ou dos que convivem com o 

adulto, de mantê-lo, quando este requerer sustento alegando não ter condição para tal. A lei 

denominando-o, não mais de vadio, mas, de "sem emprego" e não impõe contrapartida ao 

beneficiado de quaisquer obrigação . 

o mesmo ocorre com a embriaguez, vista como delito em certas épocas e como 

doença em outras; e com os cultos africanos que foram perseguidos pela polícia e hoje são 
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o delito é uma transgressão à norma geral, seja ele punido pela Justiça ou não. Às 

vezes, a Justiça considera a função social de um crime, nos moldes observados por Durkhein 

(In: Gilberto Velho, 1996), e não o pune. Isso, não raro, aborrece os policiais e os setores 

sociais que se vêem, dessa forma advertidos pela Justiça, quanto ao que esta julga ser a 

regularidade nas práticas sociais. Por exemplo, é o caso da absolvição de criminosos ricos e 

poderosos a partir da qual a sociedade está advertida de que, mesmo que considere certo fato 

acontecido crime, tal fato não está sendo considerado assim pelo Estado. Neste caso, o 

Judiciário está determinando função social deste crime: a punição ou não do crime tem a 

função de explicitar e ou de reforçar a lógica ordenadora do conjunto de normas sociais 

(Fausto, 1984). 

Está nessa lógica ordenadora a absolvição de assassinos de mulheres, cujos crimes 

são enquadrados em crime por "honra". Quando é aceito o argumento da honra, isto confere à 

conduta do assassino uma conotação de ter praticado a ação no cumprimento da exigência 

obrigatória da sociedade, com o sentido simbólico de advertência a todos de qual é a 

atribuição dos papéis que o Estado está reservando à mulher e ao homem, aceitando até o 

assassinato como forma de controle da submissão da mulher ao homem. 

É, pois, por todas essas considerações, que a questão da eficácia da polícia não 

pode ter como indicador único o número de crimes cometidos em uma região, como se a 

repressão resolvesse a criminalidade. A criminalidade de uma região é indicadora do IÚvel de 

discriminação social e da política repressiva do Estado e das elites e, estudando-a, pode-se ter 

muitas leituras reveladoras da situação social. 

A eficácia da polícia, também, não pode ter como único indicador o número de 

casos solucionados, tomando-se a atividade policial como uma questão técnica de solução de 

casos. Há inúmeros atendimentos sociais, em tal quantidade que os delegados falam da função 

assistencial da polícia em orientar a população nos conflitos e questões de Direito. Não se 

refere, nesse caso, a arbitrar ou mediar uma causa, que é função do Judiciário, mas, ao mero 

orientar sobre os possíveis encaminhamentos de uma questão. Esse trabalho assistencial 

requer, para que conduza a um bom atendimento do público e permita aos policiais 

trabalharem com um razoável nível de qualidade de vida em suas atividades de trabalho, que a 

PCERJ pense suas atividades com outras metáforas que não seja a da guerra. 
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Por outro lado, partindo-se do ponto de vista de que está de fato ocorrendo uma 

guerra, tendo em vista o excessivo número de casos de violência - efeito da criminalidade 

denominado de forma genérica de violência urbana. -, tem-se que, sendo efeito, essa guerra é 

da alçada da polícia~ Nesse caso, então, seria imprescindível levar em conta as teorias já 

formuladas sobre a guerra, para que as considerações dessas teorias possam ser incorporadas 

às práticas cotidianas da polícia. 

Foucault (1996) considera que a partir do século XVIII os militares tinham um 

sonho no qual idealizavam a sociedade com ordem e paz, obtida pela coerção permanente, o 

uso indiscriminado da metáfora da máquina e urna docilidade automática dos cidadãos. Nessa 

visão, a guerra moderna dá-se pela política como técnica da paz e ordem interna para ter a 

massa disciplinada e produtiva. Os. combates e os ruídos de batalha caracterizam o homem de 

guerra anterior à era clássica, diferente do atual personagem da ciência militar, ainda segundo 

Foucault (1996). 

Os políticos influenciados por essas idéias organizaram o Estado moderno nessas 

bases. Nessa utopia militar, levanta-se a hipótese de estar, possivehnente, a origem da adoção 

coletiva, pela mídia, sociedade e policiais, da metáfora da guerra para a segurança pública . 

Conclui-se, porém, da explicação de Foucault (1996), que - para a solução dos problemas 

policiais se adotando a metáfora da guerra -, os combates urbanos e as ações ostensivas 

observados pela população e mídia, configuram um retrocesso dos conhecimentos de guerra. A 

truculência policial urbana não é uma resposta científica militar à violência urbana. 

Das teorias da guerra, selecionaram-se algumas considerações úteis: 

1) Em primeiro lugar, a guerra está contida em uma estratégia política de um governo, 

ou Estado, para resolver conflitos. Não pode ,como tal, ser o único modo de solução 

desses conflitos (Aguiar, 1989). Modemamente, para cada conflito, a estratégia 

política deve considerar uma solução mais adequada (Aguiar, 1989; Clawsewitz, 

1975). Aguiar (1989) propõe que a estratégia política para a solução de conflitos 

considere, também, as noções de complexidade dos conflitos e a da coordenação das 

ações entre os diversos órgãos do aparelho do Estado, para "não recorrer ao 

simplificador que é o conflito militar" . 

2) Em segundo lugar, estando ocorrendo uma guerra, ela é acontecimento passageiro 
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ainda que possa ser demorada. Não existe o conceito de guerra permanente. Até os 

romanos, responsáveis por longas guerras, na antigüidade clássica, reservaram um 

templo para os períodos de paz. E teve seu uso, ainda que precário. Já que guerra é 

uma situação passageira - ainda com base nessa metáfora -, só se deve utilizá-la para 

compor estruturas e contextos passageiros, contingentes, não os permanentes. Por 

isso, não há razão para considerar a guerra como metáfora para se estruturar uma 

organização permanente que não seja parte das forças armadas do Estado. É o caso 

da policia de investigação criminal - no Brasil denominada policia judiciária -, cujos 

serviços são requeridos pela sociedade mesmo em inequívoco tempo- de paz. Seria 

mantê-la em esforço extra, contínuo e desnecessário . 

Para uma organização de caráter permanente pode-se adotar metáforas de 

contextos de longo prazo de duração. Por exemplo, há a metáfora da natureza, cujo 

paralelismo com a polícia é a existência por tempo indefinido. Durante a pesquisa desta 

dissertação observou-se o uso desta metáfora na cúpula estratégica da PCERJ, durante a 

administração do então Chefe de Polícia Hélio T. Luz. É revelada na expressão adotada nos 

discursos ouvidos nas entrevistas, a da procura da "harmonização com o ambiente" e da busca 

de solução dos conflitos para que o Rio de Janeiro viva em harmonia, como pode ler-se em 

relatório de atividades desempenhadas pela PCERJ apresentado no Anexo J. A metáfora do 

fluxo, com bases dialéticas, também, pode ser adotada nesta época de rápidas mudanças 

sociais. 

Quando há mudanças, observa Morgan (1996), em que novas formas de 

organização do sistema precisam ter liberdade de emergir, deve-se dar atenção às condições 

que favorecem ações colaborativas e ampliar as oportunidades de aprendizado e ajustamento 

mútuo. As ações colaborativas visam reduzir as linhas de ação independentes que aumentam a 

turbulência e complexidade de um sistema. Morgan (1996, p. 261) considera: 

Todos fenômenos geram tendências latentes e contradições e contradições que 
costumam autotransformar-se. O habito de "pensar linearmente ", discutido 
anteriormente, tende a bloquear a capacidade de pensar dialéticamente. Dessa forma, 
falha-se em perceber como as sementes do futuro se acham sempre embutidas nas 
oposições que delineiam o presente . 

A proposta desse autor baseia-se em, ao invés de se tentar lidar com as 
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manifestações da lógica da mudança, em procurar descobrir-se a própria lógica, e lidar com 

ela. Isto é, compreendendo as oposições que geram a mudança, torna-se possível compreender 

e administrar a mudança, mas, em um novo e elevado nível de pensamento e ação (Morgan, 

1996). Nas idéias contemporâneas, há dois níveis para se administrar a mudança, para Morgan 

(1996, p.278). O primeiro, descritivo, tenta catalogar as manifestações da mudança e o 

segundo administra as incertezas através de conceitos abstratos. Para o autor, qualquer 

solução que requeira um reenquadramento radical da lógica, provavelmente encontrará 

resistência do sistema, pois - "a ideologia que apoia a lógica da mudança pode eliminar a 

possibilidade de adoção de outras", explica. 

Ainda sobre a lógica, Aguiar (1989, p. 112) declara que quando ocorrerem 

relações de conflito entre a sociedade e o Estado, por causa deste e que se tornam visíveis, há 

necessidade de soluções inadiáveis, e se é eficaz na sua solução quando se vai além das 

aparências momentâneas e se detectam "as possibilidades dinâmicas da lógica paradoxal". 

Contudo, quase sempre se compreende a lógica da mudança tarde demais, adverte Morgan 

(1996, p.278), para quem o "(..) sucesso em prever o futuro é sempre desconhecido, porque o 

futuro é apenas uma possibilidade do pensamento presente" . 

3.2 Revelações do Cenários: Os Paradigmas 

3.2.1 Os Lemas Paradigmáticos e o Paradigma do Cidadão 

A imagem da PCERJ e os seus paradigmas são condicionantes a considerar quando 

se pensa em mudanças organizacionais. Quanto aos paradigmas, Kulm ( 1995, p. 144) diz: 

( . .) cada paradigma revelar-se-á capaz de satisfazer mais ou menos os critérios que 
dita para si mesmo e incapaz de satisfazer alguns daqueles ditados por seu 
oponente. (..) os debates entre paradigmas sempre envolvem a seguinte questão: 
quais são os problemas que é mais significativo ter resolvido? 

A mudança de paradigma quanto à estrutura organizativa de uma instituição não é 

determinada apenas pela vitória ideológica de um grupo que assume o governo - como bem 

observou Aguiar (1984) -, rnas1 é obtida com o esforço cotidiano dos administradores a quem 

o governo confiou tal administração . 

O atendimento a todos os cidadãos é um dos objetivos buscados pela polícia, 
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conforme já colocado no início desta dissertação, revelado pelo posicionamento informal da 

administração, como por exemplo a declaração do então Chefe de Polícia Hélio T. Luz aos 

jornalistas Lau e This (1997): - "O policial tem que atender bem o contribuinte.". É, também, 

revelado pelo posicionamento formal de funcionários, como o encontrado no artigo de Ribeiro 

(1996, p.10) para a Acadepol, no qual afirma estar a fim de "constituir um serviço capaz de 

dar à população segurança e proteção das liberdades asseguradas pela Constituição 

Federal, de forma igualitária" . 

Os dois exemplos apresentam recomendações para a realização das intenções da 

administração através de uma frase sintetizadora. São, portanto, lemas institucionais 

paradigmáticos. Os lemas são utilizados com a finalidade de fortalecer o engajamento de 

pessoas a idéias e propósitos louváveis. No caso dos lemas apresentados, o propósito da forma 

igualitária de bom atendimento deve ter frisado a importância de ser universal e garantida a 

todos. A individuaw.ação de cada um que faz parte desse "todos", em termos que o represente 

como pessoa, não apenas com obrigações perante ao Estado~ mas, também com direitos, nesta 

dissertação se dá pelo termo cidadão . 

O termo cidadão foi escolhido entre os inúmeros que existem para identificar 

pessoas em relacionamentos com a polícia, cada um com um conteúdo diferente e implicando 

em um posicionamento diferente do policial. Foram considerados os termos: parte; cliente; 

contribuinte; eleitor; cidadão; usuário da delegacia; habitante da jurisdição; morador na 

jurisdição; ser humano; indivíduo; contemporâneo; elemento do povo; conterrâneo; e, até o 

termo, cidadão válido, isto é, cidadão aceito pela classe dominante, termo este usado pelo 

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso (In: Fleury. 1997) . 

Na opinião de Ferreira (1993), o termo cidadão evidencia o seu contraponto - o 

não-cidadão - , o marginal a partir de um sistema de referências de inclusão ou exclusão dos 

elementos de um grupo. No caso, o grupo de referência para a polícia não pode mais ser 

apenas a elite, para o qual todos os outros, os pobres, são marginais. O grupo de referência 

para a policia deve ser a própria humanidade, que determina o conjunto de todos os seres 

humanos. Essa expansão do grupo de atendimento pode, por sua vez, se apresentar como 

restritiva a alguns pontos de vista, porém, considera-se que mesmo quando a ação policial diz 

respeito garantir outros seres, como um animal ou um veículo, ela assim age a partir da 

necessidade do ser humano nessa preservação . 
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O atributo cidadão, ainda explica Ferreira (1993), em vez de trazer a mente do 

ouvinte o simples reconhecimento legal, "presentifica" o indivíduo perante o Estado. Esta 

autora considera que o termo em tela remete imediatamente o indivíduo à sua identidade social 

perante esse Estado; aos seus direitos e deveres na esfera pública; e reflete a ordem simbólica 

da realidade, valores e significações socialmente estabelecidos em uma sociedade de classes. 

Os pressupostos desse conceito de cidadania, liberal, são o direito natural, a 

liberdade de pensamento e de religião e a igualdade perante a lei. Ferreira (1993) os amplia 

com outros: a garantia do direito à liberdade e à defesa da propriedade Considera a autora op . 

cit., que esse pressuposto - da necessidade da defesa de direitos -, implica, necessariamente, 

pela lógica da igualdade do cidadão, em estar subentendido o pressuposto da necessidade 

desses direitos serem contemplados pelo Estado a todos os cidadãos. Obtém dessa forma o 

conceito de cidadania adotado por esta dissertação . 

Dessa forma, os atributos do termo cidadão permitem ao indivíduo posicionar-se 

perante o Estado e seus aparelhos, entre eles, as polícias; e exigir a sua inclusão no acesso aos 

direitos igualitários que esse Estado propõe a defender. Contudo, a cultura nacional impede a 

completa universalização desses direitos, pela manutenção de favorecimentos e privilégios a 

partir desse próprio Estado, na sociedade brasileira, com suas classes sociais estratificadas. 

3.2.2 O Paradigma da Segurança Nacional 

Os paradigmas da ideologia da segurança nacional conf1itam-se com os 

preceituados pela Constituição de 1988, que determina para a polícia civil atribuições de 

garantia dos direitos dos cidadãos. Mas, em certos setores da sociedade, ainda sobrevive a 

idéia de que é função da policia civil a defesa nacional contra o inimigo interno do governo . 

Isso ocorre tão comumente ao ponto de ser testemunhado durante a pesquisa, a 

afirmação de parte de um cidadão, coronel do exército brasileiro, na reserva e cliente da 

delegacia. de ser função da polícia a segurança pública, com explicação que remetia à antiga 

doutrina de segurança nacional. Não foi contestado pelos funcionários presentes, talvez, por 

perceberem a pouca receptividade do cidadão a qualquer contestação . 

Como toda instituição pública, durante o regime militar a Polícia Civil trabalhou 

com a ótica então vigente em toda a América Latina, nos governos e sociedade, de que as 
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forças annadas eram decisivas no balanço de poder. A sua estrutura organizacional refletia 

essa situação - era fortemente centralizada, servindo às forças annadas enquanto uma força 

auxiliar, reduzindo a necessidade da presença militar (Johnson, 1979). 

A estruturação militar das polícias civis não foi determinada, unicamente, por 

questões de poder do governo. Muitas vezes foi assim estruturada pela suposição de que 

devido à missão de manter a ordem e controlar os crimes, seria necessário uma corporação 

fechada, disciplinada e com clara hierarquia (McNamara, 1978) . 

A própria estruturação dos governos democráticos ocidentais está baseada nessa 

idéia de estruturação em corporação fechada, disciplinada e hierarquizada; e que se origina na 

estruturação militar do poder na Roma antiga (Foucault, 1996). Com os governos romanos 

dos locais submetidos, atrelados a uma divisão do império de acordo com as razões da 

estratégia militar, as divisões do Estado e sua estruturação para melhor controle, eram 

militares. Essa fonna militar de governar o Estado foi repassada aos Estados que se 

sucederam, e perdura até hoje. Até o tenno Polícia origina-se de poder municipal de governo, 

e que tinha poderes militares . 

Após a promulgação da constituição brasileira de 1988, a administração do então 

Chefe de Polícia Hélio T. Luz criticava algumas práticas da estrutura antiga como o 

desrespeito aos direitos dos cidadãos por parte de alguns policiais (Kramer, 1997), e elogiava 

outras, como a liderança no comando . Esse cuidado de verificar o que a antiga organização 

tinha de correto, aprovar o certo e repudiar o erro, corrigindo-o, ~ correto . 

A missão atribuída à polícia civil pela Constituição de 1988 é de assegurar os 

direitos constitucionais dos cidadãos, diferente do que o comentário do cidadão citado no 

inicio desta seção registrava. O exemplo que se indicou, no entanto, reflete a imagem enraizada 

em alguns segmento's da sociedade de que à polícia cabe o papel de protetora das elites. Isso 

ocorre, segundo Kast & Rosenzweig (1980, p. 389), porque as "organizações possuem 

imagens ou "caráter", que é constituído pela soma das suas experiências passadas" . 

Esta é a razão para se estudar a história da PCERJ. Considerando as diversas 

organizações que detiveram o poder coercitivo legal, pode-se traçar cronologicamente uma 

sucessão de eventos importantes para a história da policia civil atua~ o que se faz na Tabela 2 -

Seqüência Cronológica de Fatos e Eventos Comentados da História do Brasil e da PCERJ. 
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Tabela 2 - Seqüência Cronológica de Fatos e Eventos Comentados da História do Brasil e da 
PCERJ 

ANO EVENTOS 

1500 * Descobrimento do 
-1700 Brasil (1500) 

1763 

* Capitanias 
Hereditárias (1530) 

* Portugal perde as 
possessões 
portuguesas na África 
e Ásia (1700). 

* Código Filipino 
Português (1760) 

* Unificação da Colônia 

COMENTÁRIOS 

• Em 1567, é nomeado a primeira autoridade policial, o 
alcaide mor Francisco Dias Pinto, e o carcereiro, o 
Alcaide Pequeno Francisco Fernandes (Folheto Museu 
da Polícia, s/data). 

• Existência de milícias armadas por Portugal para o 
senhor da capitania. A legislação era portuguesa (Código 
Monsino no séc. XV, Código Manuelino início séc. XVI 
e o Código Filipino no séc. XVII). Os cargos eram: 
Ouvidor Geral, Alferes, alcaides mor e menor para 
diligências e prisões; aimotacel, aljube e meirinhos para 
administração, atribuições judiciais, militares e policiais 
(Holloway, 1997; Trigueiro, 1980). 

• Em 1626 surgem, na cidade que deu ongem ao 
município do Rio de Janeiro, os quadrilheiros e 
rondantes, nomeados entre os moradores de cada 
quarteirão (Folheto Museu da Polícia, s/data). O Livro L 
título 73 das Ordenações Filipinas determinava ao 
Ouvidor a nomeação, ao seu arbítrio, dos inspetores de 
bairro quadrilheiros e definição de suas atribuições 
relativas à Justiça. Os pedestres ajudavam aos 
quadrilheiros e alcaides (Holloway, 1997; Cravo, s/d) . 

• Na zona rural que circundava a cidade atuavam os 
Capitães-mores de Estradas e Assaltos, vulgarmente 
denominados Capitães-do-Mato. Tinham atribuições 
relativas à Câmara e ao cumprimento de ordens de 
prisão. Os alcaides. nomeados por Carta Régia, 
chefiavam-lhes . 

• Nas outras cidades do atual estado do RJ, os Conselhos 
Municipais pagavam vigias civis desarmados praticando 
clientelismo e controle social, na zona rural haviam 
capangas armados. 

• A Igreja exerce controle social formal e informal pela 
Inquisição (Cravo, s/data). 

• Formavam-se Bandeiras e havia Entradas contra a parte 
espanhola do tratado de Tordesilhas . 

• Forças militares metropolitanas controlavam as costas, 
estradas e deslocamento da população através de 
passaporte de comarca (Cravo, s/data) . 

• O Livro V do Código Filipino Português (1760) é a Lei 
penal: processo judicial é direito da Coroa, iniciado por 
um seu agente, com juiz e promotor contra o réu. 

• Tortura judicial, mutilações e condenações à morte 
eram legais (Hollowav, 1997) . 

• Transferência da Capital da Colônia e da sede de seu 
governo geral para o atual Rio de Janeiro, na época 
Cidade Colonial de São Sebastião, para proteger o porto 
(Silva. 1980) 

Continua 
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Tabela 2 - Seqüência Cronológica de Fatos e Eventos Comentados da História do Brasil e 

ANO 

1772 

1775 

1776 

1789 

1808 

da PCERJ Continuação 

EVENTOS 

* Criação da 
Intendência Geral da 
Polícia em Portugal 

* Lei Pombal 

* Alvará Pombalino 

* Virginia Rill of Rigts 

* Declaração dos 
Direitos do Homem e 
do Cidadão 

* Transferência da 
corte. 

* Criação da 
Intendência Geral da 
Polícia da Corte e do 
Estado do Brasil 
(10/05/1808) 

COMENTÁRIOS 

• Responsáveis pelas investigação de crimes e captura, 
ordem pública e segurança, abastecimento da cidade, 
obras públicas (Holloway, 1997). 

• Liberdade para índios escravizados pelos jesuítas. 
• Nesse século ocorreu grande imigração de escravos 

africanos, que não eram catequizados porque estavam 
sob a autoridade do senhor de escravos . 

• Nas plantações eram toleradas as religiões africanas, 
nas minerações não (Cravo, s/data) . 

• A criança abandonada, "exposta", pelo alvará passa a 
não ser mais escravizada, surgindo assim o homem livre 
pobre (Cravo, s/data). 

• Os norte-americanos influenciados, pelo pensamento 
liberal de lohn Locke (1632-1704), conseguem sua carta 
de direitos com a independência (Caliciotti, 1983). 

• A Assembléia Constituinte Francesa, influenciada pelo 
pensamento dos enciclopedistas e 1..1. Rousseau (1712-
1778), promulga a Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão (Caliciotti, 1983). 

• Criação da Intendência, com a visão da polícia, com 
atribuições municipais de administração do trabalho, dos 
valores, da circulação de bens e pessoas (Cravo, s/data). 
O intendente tinha o cargo de desembargador, julgava e 
punia. Estabelecimento do Intendente Geral da Polícia 
Paulo Fernandes Vianna, JUIZ de Direito de Minas 
Gerais e Desembargador do Paço no RJ c/ policiamento 
regular por corpo militarizado. (Holloway, 1997; 
Folheto Museu Polícia, s/data). 

• Crescimento populacional dos homens livres pobres e 
dos escravos leva à necessidade de novas formas de 
controle social. Aparece o conceito de outorga da 
autoridade judicial de pequenos delitos à policia, sendo a 
cidade dividida em dois distritos judiciais, cada um 
referente a um 'juiz do crime" subordinado ao 
intendente (Hollowav, 1997) . 

.....•.•.....•..............••••.....•...•.............•.........••••••..•.•••••••.......••••...•.•.••••••...•••....•••••..••••..•.••••........... r .............•.........................•..•••••..•••••....••••...•..•••••••••.....•... 

1809 * Criação da Divisão 
Militar Guarda Real 
da Polícia (05/1809) 

• Força policial militar, réplica de instituição de Lisboa, 
para manter a ordem e perseguIr cnnunosos, 
uniformizada, subordinada ao intendente. Sua missão era 
"manter a tranqüilidade pública (..) e muitas outras 
obrigações relativas à ordem civil". Cravo (s/data) a 
considera como a origem da PM . 

• Combatiam os quilombos, os capoeiras, os escravos 
fugidos e os desocupados (Holloway, 1997, p. 47-48), os 
crimes, os incêndios, o contrabando (Silva, 1980, p.23-
24) e o candomblé (Cravo, s/data) . 

Continua 
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Tabela 2 - Seqüência Cronológica de Fatos e Eventos Comentados da História do Brasil e 
da PCERJ Continuação 

ANO EVENTOS COMENTÁRIOS 
·····1"8"1"5···· ···~·····R~i·~~··ú~·i·d~······························ .......... ··~······E·~~~~ti~i~i~··~··R~~~··ucid~··d~··P~~g~i··~·d~ ............... . 
........................................................................................................ .......... ª~~~~.~ .. ~ .. ~8.~!Y.~.~ ............................................................................... . 
. .... ~.~.~.7 ...... ~ ..... ª~y~~.~5.~~ .. ~.~ ... ~~~~g~.L ......................................................................................................................................... . 

• Golpe liberal no BrasiL retorno da família real 
1821 * Constituição Portuguesa portuguesa. Queda do intendente por divergências 

com o Príncipe-Regente, e por identificação com o 
absolutismo português. 

• Em maio é decretado que as prisões só ocorreriam 
por mandado judicial ou flagrante, com acusação 
em menos de quarenta e oito horas (Holloway, 

.................................................................................................................. ~.???): ....................................................................................................... . 

1822 * Independência 
• O Príncipe Regente D. Pedro cna um Corpo de 

Guarda Cívica, na Corte, para defender a 
igualdade entre portugueses e brasileiros antes da 
Independência para o caso de reação por parte dos 

.................................................................................................................. P9.~.g~~.~.~~ .. (~~.~y~., .. ~.?.~ºl: .......................................................... . 

1824 * Constituição Política do 
Brasil 

* Confederação do Equador 

• A Carta de Lei de 25/03/1824 - Constituição 
Política do Brasil, oferecida pelo Imperador D. 
Pedro I, considerava no seu art. 10 o Império como 
a "associação política de todos os Cidadãos 
Brasileiros" (Silva, 1980), onde os cidadãos eram 
divididos entre ativos (votantes) e não atIVOS (sem 
direito a voto e outras participações na vida social 
e política). No art. 179 declara: "a lei será a 
mesma para todas, quer proteja quer castigue" 
(Holloway, 1997). Mas os escravos não eram 
cidadãos . 

• O sistema eletivo de juízes de paz no art. 161 
ditava: "Sem se fazer constar, que se tem 
intentado o melO de reconciliação, não se 

.................................................................................................................... ~~.'!I:~ç.~~~.P.~9.~.~~~.<? .. ~~.g.~~.::.{§.~~y.~: ... ~.?~.ºJ: ....................... . 

1825 * Criação dos cargos 
comissários 

de 
• Eram assistentes subordinados ao intendente . 

Perseguem aglomerações, capoeIras, estranhos ao 
distritos, quilombos. Passam a cadastrar e 
supervlSlonar os capitães-do-mato para proteger 
da extorsão os donos de escravos e estes de tortura 

................................................................................................................... q~~ .. ~.~.i~y~~.~q~~.~~~.9i~.!~g~.~y?).??.?.2:. ............................ . 
1827 * Criação do cargo de JUIZ • Em 15/10/1827 o juiz de paz era eleito pelo povo. 

de paz Eram agentes de polícia e JUIZ, confrontando-se 
com os juízes do cnrne da Intendência que eram * Unificação do conteúdo nomeados, e só podiam prender pessoas acusadas 

dos cursos de Direito e de crimes (Holloway, 1997) . 
cria formação para. Há escolas de Direito funcionando no Rio, em São 

............................... ~.~~~.~~~~ .............................................................. .Y~~~.<? .. ~ .. ~~ .. º~.~~~.~.Jç~~y9.: .. ~!.q~~2. ...................................... . 
1828 * Tratado de Montevidéu • Fim da Guerra Cisplatina (1825-1828) 

Continua 
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Tabela 2 - Seqüência Cronológica de Fatos e Eventos Comentados da História do Brasil e 
da PCERJ Continuação 

ANO EVENTOS COMENTÁRIOS 
1829 * Criação da polícia de 

Londres 
• Criação da polícia metropolitana de Londres 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

1830 
* Promulgação do • O Código substitui as ordenações filipinas . 

Código Criminal (Lei • Pretendia acabar com o exercício arbitrário do poder 
de 16/12/1830) do Estado. Proibia punições com base na 

retroatividade das leis e graus de punição para * Construção da Casa de crimes específicos (Holloway, 1997; Silva, 1980) 
Correção nos moldes ,. . . • Mantem castIgos corporaIS aos escravos. Luruta os 
modernos de excessos dos senhores de escravos (Cravo, s/data). 

............................... P~~~~~~.~~~~.~~.~~ .................................................................................................................................................................. . 

1831 
* Abdicação do • Continuam as tensões internas entre população e 

Imperador. classe dominante que vinham ocorrendo ao longo da 
* Lei nO 1 de 06/06/1931. década anterior. Consta que havia punições pelo 

* Criação da Guarda 
Municipal em 06/1931. 

* Revolta das tropas do 
Exército e Guarda Real 
de Polícia no fim da 
Guerra Cisplatina . 

Código de 1930 para rebeliões (balaios, cabanos e 
rusguentos), conspirações e insurreições. 

• Na abdicação, a oligarquia dominante ascende à 
categoria de classe dirigente (Cravo, s/data). 

• A pnmeIra lei da Assembléia Legislativa dava ao 
governo central o poder de manter a ordem pública e o 
exercício do poder policial (Lei n° 1 de 06/06/1931) 

• Revolta das tropas do Exército e Guarda Real de 
Polícia e rebelião popular contra a diminuição do 

........................................................................................................... ~.f.~!.i.Yg .. ~g .. ~~~E~!.!~ .. ~~ ... ~.A~ . .9:~~!!!:1: .. q~p.~.~~~~: .............. . 
1831 * Extinção da Guarda • O juiz de paz passa a usar uma faixa, pode nomear 

Real de Polícia em um delegado que também, usará uma faixa e até seis 
17/07/1831. guardas CIVIS uniformizados com insígnia. O padre 

* Criação do Corpo de Diogo Antônio Feijó, ministro da Justiça, retira a 
Guardas Municipais autonomia jurisdicional dos juízes de paz e os 
Permanentes em enquadram na estrutura de governo (Holloway, 1997) . 
10/10/1831. Substituem-se os soldados do juiz de paz por guardas 

municipais armados da Guarda Municipal criada em 
agosto do mesmo ano, com unidades de 25 a 50 
homens por juiz . 

• A Guarda Municipal teve atuação em distúrbios 
políticos. O padre Feijó determinava que deveriam 
guardar civilidade e respeito aos direitos do cidadão, 
mas, na prática fazia a repressão urbana. Feijó frente 
a essa corporação imprimiu marca duradoura no 
sistema policial do Rio de Janeiro: a atividade policial 
concentrava-se na manutenção da hierarquia de 
subordinação e dominação. O Corpo de Guardas 
Municipais Permanentes era de estrutura militar, 
subordinado ao ministro civil da Justiça. Não previa 
castigos corporaIS e disciplinava por técnicas 
psicológicas e prisão(Hollowav, 1997) . 

Continua 
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Tabela 2 - Seqüência Cronológica de Fatos e Eventos Comentados da História do Brasil e 
da PCERJ Continuação 

ANO EVENTOS COMENTÁRIOS 
1831 * Criação da Guarda 

Nacional em 18/08/1931 
• A Guarda Nacional era instrumento e não mais agente 

da autoridade, subordinada ao ministro civil da 
Justiça em nível nacional. Servir na Guarda era 
obrigatório para todo cidadão apto, masculino de 18 a 
60 anos, votante. Não era remunerado, e estendia a 
responsabilidade de defesa da propriedade e da ordem 
social aos membros da pequena burguesia, não tinham 
dedicação integral e tinham outros afazeres 
(Holloway, 1997). 

• Para Cravo (s/data), a Guarda Nacional foi o embrião 
do coronelismo. ......................................................................................................................................................................................................................................... 

* Ato Adicional de • É estabelecida a Monarquia Federativa . 
1832 12/8/1834 - Regência. • O Código de Processo Criminal determina a criação 

* Promulgação do Código dos cargos de juízes denominados "de direito". 
do Processo Criminal nomeados entre formados em Direito, com mais de 22 

de Primeira Instância 
(Lei de 29/11/1832). 

anos e um ano de exercício de advocacia. As cidades 
populosas podiam ter três juízes, um sendo o chefe de 
polícia. A polícia era constituida dos juízes de paz e 
os inspetores de quarteirão, subordinados a juiz de 

.......................................................................................................... A!!~!~~ .. ~~.~~~~g .. ~~~.f~.~~ .. pg.~~.~!~.J.~gg~~~Y..' ... ~.??7.).: ......... . 
1832 • Extinção da Guarda • O Imperador os nomeava através do Secretário de 

Municipal Estado e Minístro para os Negócios da Justiça (Silva, 
1980). 

• O aparecimento da figura do Chefe de Polícia com 
tais atribuições implica necessariamente em uma 
estrutura organizada de controle. Silva (1980) fala de 
uma Secretaria ou Repartição de PolíCia servida por 
funcionários burocráticos, a que denominou de polícia 
administrativa por que tinha a função de controlar o 
próprio quadro da polícia. 

• O Código mantinha a segregação dos escravos e 
reforçava a separação entre os cidadãos ativos. que 
votavam e tinham bens, e aqueles ditos não ativos, os 
quais não votavam - estes eram, na expressão de Silva 

. ................................................................................................ .......... Q.?~g)? .. ~~~.~~!~~~.~~~: ............................................................................ . 
1835 * A Guarda Nacional 

deixa de fazer 
patrulhamento 

• A Guarda Nacional passa a ter função cerimonial 
(Holloway, 1997). 

Continua 
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Tabela 2 - Seqüência Cronológica de Fatos e Eventos Comentados da História do Brasil e 
da PCERf Continuação 

ANO EVENTOS COMENTÁRIOS 

1836 * Criação e extinção da 
unidade de urbanos 

• Os urbanos eram uma unidade do Corpo de Guardas 
Municipais Permanentes criada para patrulhar a cidade, 
subordinando-se aos juízes de paz, inspetores de 
quarteirão nos acontecimentos e que deveriam ser 
relatados ao chefe da polícia . 

• Os urbanos eram pagos com dinheiro arrecadado junto 
aos proprietários, mas, ISSO não se sustentou e a 

. ..................................................................................................... ~~.~~~ .. f<?~ .. ~.~~~~ .. (~~.~~~~~y, ... ~.??.?.t ........................................... . 
1840 * Ato Institucional, de • Surge a prova da posse para impedir acesso dos pobres 

............................... ~.~.~~~p.~.~~.~.ç~.~ ........................... ........ J~::~~.~ .. ~.~~.'!~ .. (~~~~.?: ... ~!.~~~!.: ............................................................... . 
1841 * Juiz de paz perde • Polícia passa a ser função nomeada pelo poder central 

atribuição de polícia (Holloway, 1997). 
··iss·O······ ··~·····p~·~~i~~i·c·;i~çã~··d~··········· ··~·····Ep·~~~···d~···~ri~çã~···d~····p~ii·~i~····s~~~~~:···~~···ch~fi~····d~··· 

Polícia Secreta Polícia (Holloway, 1997) . 
............................................................................................. ............................................................................................................................... .......... . 

* Fim do tráfico de • Há os latifundiários e os arrendatários, homens livres 
1860 escravos internacional pobres, nascendo dessa relação o tráfico de mf}uência 

a e inicio do pela ideologia do favor (Cravo, s/data) . 
1870 interprovincial • O excedente da população escrava do nordeste é 

* Guerras Externas. transferido para plantações cafeeiras do Vale do 
Paraíba. Não é suficiente. Iniciam as imigrações 

....................................................................................................... ~.~~~.~8.~~.~.~~ .. (ÇE~Y.!??.~(~~~t ................................................................ . 
1866 * Criação da Guarda • Criação da Guarda Urbana inspirada na polícia de 

1870 

Urbana Londres - foi criada por critica a disciplina militar. Era 
* Corpo de Guardas uniformizada e não armada. Controlada pelo Chefe de 

Municipais Polícia, era subordinada aos delegados, em 
Permanentes passa a destacamentos de 30 a 50 homens (Holloway, 1997) . 
denominar-se Corpo • O poder moderador (Imperador) discute a questão servil 
Militar da Polícia da no Senado, tendo a oposição dos barões do café (Cravo, 
Corte. s/data) . 

* Inicio industrialização 
em pequena escala. 

* Lei do Ventre Livre. 
* Manifesto do Partido 

Republicano 

• Inicia-se o deslocamento da produção cafeeira para o 
Oeste Paulista. No Nordeste, mantém-se as oligarquias. 
Em segundo plano, no Sul há a oligarquia dos criadores 
de gado. O centro-sul tomar-se hegemônico. Há 
canalização do capital inglês para a indústria e estradas 
de ferro (Cravo, s/data) . 

• No Rio de Janeiro havia a cultura do café, mercado de 
escravos, os serviços de apoio do governo colonial e da 
monarquia como atividades econômicas (Holloway, 
1997). 

• A Polícia Marítima, na Praça Mauá, verifica os 
passaportes (Cravo, s/data). 

• O jurista liberal Tavares Bastos faz a defesa da 
federação e da reforma do Judiciário . 

Continua 
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Tabela 2 - Seqüência Cronológica de Fatos e Eventos Comentados da História do Brasil e 

ANO 

1870 

1871 

1873 

1885 

1888 

1889 

da PCERJ Continuação 

EVENTOS 

* Inicio industrialização 
em pequena escala. 

* Lei do Ventre Livre. 
* Manifesto do Partido 

Republicano 

* Mudanças no sistema 
judicial 

* Guarda Nacional sem 
funções policiais 

* Fechamento do 
Calabouço 

* Extinção 
Urbana 
Militar 
Corte . 

da Guarda 
e do Corpo 

da Polícia da 

* Abolição dos escravos 

* Proclamação da 
República 

* Corpo Militar da 
Polícia da Corte torna
se Brigada Militar. 

* Surge a Guarda Civil . 

COMENTÁRIOS 

• Inicia-se o deslocamento da produção cafeeira para o 
Oeste Paulista. No Nordeste, mantém-se as oligarquias. 
Em segundo plano, no Sul há a oligarquia dos criadores 
de gado. O centro-sul tomar-se hegemônico. Há 
canalização do capital inglês para a indústria e estradas 
de ferro (Cravo, s/data). No Rio de Janeiro havia a 
cultura do café, mercado de escravos, os serviços de 
apOlO do governo colonial e da monarqUia como 
atividades econômicas (Holloway, 1997). 

• A Polícia Marítima, na Praça Mauá, verifica os 
passaportes (Cravo, s/data) . 

• O jurista liberal Tavares Bastos faz a defesa da 
federação e da reforma do Judiciário. 

• Os agentes de polícia perdem o poder de julgar e 
sentenciar, o que será feito por juízes de Direito do 
Tribunal da Relação. 

• Os juízes de direito não poderiam mais ter cargo na 
polícia e eram nomeados. Tinham que ser formados 
em Direito e ter quatro anos de exercício profissional. 

• Prisão só com mandado escrito pelo juiz (Holloway, 
1997). 

• O imaginário social é dominado pela idéia do trabalho 
e surgem, em oposição, o conceito de malandragem 
(Cravo, s/data). 

• A Guarda Nacional. com exércitos coronelistas. passa 
só a funções honorárias . 

• Fechamento do Calabouço, masmorra de escravos 
(Holloway, 1997, p.248). 

• A extinção foi devida a violência e corrupção 
(Holloway, 1997). 

• Controle social passa a pnonzar a massa de ex
escravos (Cravo, s/data). 

• Os ex-escravos passam a ser convocados para 
trabalhos vis, de favor ou ilícitos nos grupos de 
capoeiras (Cravo, s/data) . 

• Institucionalização do controle social pelo Estado, 
autorização de porte de armas somente p/ forças 
públicas, passagem do coronelismo para o ideal de 
justiça universal (Cravo, s/data). 

• Guarda Civil: constituída por funcionários do Chefe 
da Polícia (Naro e Neder. 1980). 

Continua 
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Tabela 2 - Seqüência Cronológica de Fatos e Eventos Comentados da História do Brasil e 
da PCERJ Continuação 

ANO EVENTOS COMENTÁRIOS 
1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1900 

1902 

* Polícia 
profissionalizada 

é • Profissionalização da estrutura da polícia civil (Naro 
e Neder, 1980) .. 

* Reforma do Código 
Penal 

• O novo Código, Dec. nO 847 de 11/10/1890, é muitc 
repressivo, mas, no Rio de Janeiro continua vigorandc 
o antigo Código de Processo Criminal (Bretas, 1997). 

* Instituto 
Identificação 

* Constituição 
Republicana 

* Reorganização 
Polícia 

de • A monarquia envia o médico Barros Guimarães para 
conhecer o Sistema Antropométrico de Alphonse 
Bertillon a França, com vistas a criar um Instituto de 
Identificação e terminar com o procedimento de 
identificação de crurunosos com ferro em brasa. 
(Alves e Silva, 1988). 

• A constituição é liberal e apoia o Direito Universal 
(Cravo, s/data). 

• Os capoeIras são contratados pelos políticos 
oposicionistas para enfrentar a ordem, escondiam-se 
em locais de dificil acesso e foram perseguidos com 
deportações para Goiás, Mato Grosso e Fernando de 
Noronha (Cravo, s/data). 

• As forças policiais passam a receber ensinamentos 
profissionais (Naro e Neder, 1980). 

da • Primeira organização republicana da polícia. Surge a 
função do detetive (Bretas, 1997). 

* Oficial do Exército • Floriano Peixoto nomeia um oficial do Exército seu 
Chefe de Polícia. A policia civil pela primeira vez, 
deixa de ter um bacharel em Direito na sua Chefia 
(B retas , 1997). 

chefia a Polícia 

* Chefe de Polícia 
bacharel 

* Adoção 
Antropometria 
identificação 

* Reorganização 
Polícia 

* Lei n 
29/12/1902 

o 947, 

é • A Chefia de Polícia volta a ser ocupada por bacharel 
em Direito (Bretas, 1997). 

da 
na 

• Criação do Gabinete de Identificação e Estatística 
Criminal, adota-se a antropometria para identificação. 
Em cinco anos conseguiram identificar 19 criminosos 
(Alves e Silva, 1988). 

da • Segunda organização republicana da polícia. Chefia 
de Polícia deve ser advogado com ao menos 6 anos de 
experiência ou mérito reconhecido como JUIZ ou 
promotor (Bretas, 1997). 

de • Reorganiza a polícia, cria a Chefatura de Polícia e a 
Guarda Civil. O Folheto M.P (s/d) a cita como Lei n o 

917. A polícia nas duas primeiras décadas do século 
reprime os anarquistas . 

• Essa lei regulamentada pelo Dec. n o 4.765, de 
05/02/1903, adota a técnica dactiloscópica, pelo 
Sistema Decadatilar, do argentino Juan Vucetich 
(Alves e Silva, 1988). Bretas (1997) informa que esse 
decreto é de n o 4726. 

Continua 
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Tabela 2 - Seqüência Cronológica de Fatos e Eventos Comentados da História do Brasil e 
da PCERJ Continuação 

ANO EVENTOS COMENTÁRIOS 

1903 * Reorganização da • Terceira reorganização da Polícia (Bretas, 1997), 
baseada na Lei n o 947. 

1905 

1907 

1912 

1920 

1922 

1924 

Polícia 
* Retorna a Guarda Civil • A Guarda Civil é criada como corporação 

independente. Era uniformizada (Bretas, 1997) . 

* Dec. n o 6440, de • Regulamento policial. 
30/03/1907 

* 
* 
* 
* 
* 
* Concurso para 

• Chefia da polícia chefiava o Serviço Médico-Legal, o 
Gabinete de Identificação e Estatística, a polícia 
marítima, a Inspetoria de Veículos, o Corpo de 
Investigação e Segurança Pública - CISP. a guarda 
civil, a Colônia Correcional de Dois Rios e a Escola 
Correcional 15 de Novembro, a Casa de Detenção, o 
Asilo de Criança Abandonadas e a Polícia Militar 
(Observação: o autor deve referir-se à Brigada 
Militar) (Bretas, 1997). comissário 

* Criação do Boletim • Surge concurso para comissário de Polícia (Bretas, 
1996) Policial 

• Sistema 
Identificação Civil 

de • Meio de comunicação e informação para a polícia 
(Naro e Neder, 1980, p. 282). 

• Estendido à população, cria-se o Registro Geral. para 
civis (Alves e Silva, 1988). 

* Fundação da Escola de • Fundação da Escola de Polícia (Naro e Neder. 1980 e 
Polícia Cravo, s/data). 

* Criminalização 
entorpecente 

do • Nessa década, o uso e tráfico de entorpecente passa a 
ser crime. Aparece associado à prostituição, que passa 
a ser reprimida por isso (Bretas. 1996). Há repressão 

* A Brigada Militar ao jogo, inclusive ao 'jogo do bicho" (Bretas. 1997) 

torna-se a 
Militar 

Polícia • A Brigada Militar torna-se a Polícia Militar (Naro e 
Neder, 1980). 

* Revolta dos tenentes 
* Fundação do Partido 

Comunista 
* Oficial do Exército na 

Chefia de Polícia e 
surge a 4 a Delegacia 

* Dec. n o 16590 
* Coluna Prestes 

• Os militares opõem-se ao projeto de Estado das 
oligarquias (Cravo, s/data) . 

• Arthur Bernardes nomeia um oficial do Exército p/ a 
Chefia da Polícia e cna a 4 a Delegacia para 
repressão política, o titular nomeado entre oficiais da 
PM (Bretas, 1997). 

• A polícia passa a fazer a censura das diversões 
públicas, atentos a propaganda política . 

• Polícia de 1924 a 1926 de prontidão com a marcha no 
interior do Brasil (Bretas, 1997). 

Continua 
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Tabela 2 - Seqüência Cronológica de Fatos e Eventos Comentados da História do Brasil e .. da PCERJ Continuação .. 
ANO EVENTOS COMENTÁRIOS 
1926 * Reforma Constitucional • Ten-Cel Bandeira de Mello reduz investigação política 

na 4 a delegacia (Bretas, 1997). 

1930 * Revolução de 30 • EnfrentaInento entre oligarquias e militares (Cravo, 

* Extinção da Guarda s/data). Estado Administrativo. 

Nacional .. 1932 * Ditadura de 1932 
1934 * Constituição • Surge o Princípio do Mérito no serviço público. 

1936 * Lei n° 284 • Normas p/ administração de pessoal, sistema de .. classificação de cargos e Conselho Federal do .. 
1938 * Dec. Lei n° 925 de 

Serviço Público Civil 

• Código de Justiça Militar sobre o processo penal 

02/12/1938 militar (OAB, 1980). .. 1937 * Constituição sem • Surge o Estado Novo: busca a homogeneidade no .. plebiscito discurso nacional (Cravo, s/data) 

* Criação do Estado da • Composição entre militares e oligarquias (Cravo, 

Guanabara s/data). 

* Criação da Polícia • Rondon busca a integração nacional (Cravo, s/data). 

Política • Surge a Polícia Política e a PM e a PC atuam na 

.. .. .. repressão política (Cravo, s/data) . 

1938 * Criação do DASP .. 1939 * 1 ° Estatuto do • 10 Estatuto do Funcionário Público Civil da União 

Funcionário Público 
1940 * Dec. Lei n° 2.848 de • Código Penal .. 

07/12/1940 .. 1941 * Dec. Lei n° 3.688 de • Lei das Contravenções Penais. O "jogo do bicho" é 

03/10/1941 contravenção: Art. 58 (Cobra, 1987). .. 1944 * Departamento Federal • A Polícia Civil do Distrito Federal subordina-se .ao .. de Segurança Pública Ministério da Justiça (Museu da Polícia, s/d). 

* Dec. n ° 6259, de • Implantação do monopólio estatal de exploração de 

10/02/1944 loterias. A ligação com o 'jogo do bicho" é punida 
.. .. por contravenção (Cobra, 1987) . .. 1946 * Constituição 

1948 * Declaração Universal • O Brasil assina a Declaração Universal dos Direitos .. dos Direitos do Homem do Homem (Caliciotti, 1983). 

1951 * Plano Salte • Lei 1102/50: União fará obras em estados e .. 
municípios em movimento de centralização. 

1952 * Estatuto do • Plano de c1assif. do funcionalismo público federal: .. Funcionalismo deveres e responsabilidades dos cargos .. 1956 * Lei n° 4319/64 • É criado o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos 
(Caliciotti, 1983). 

1958 * Esquadrão da Morte • Na Chefia de PoI. do Gen. Amaury Kruel surge o ,., 
Esquadrão da Morte(Caliciotti. 1983) . .. 

Continua 
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Tabela 2 - Seqüência Cronológica de Fatos e Eventos Comentados da História do Brasil e 
da PCERf Continuação .. .. ANO EVENTOS COMENTÁRIOS .. 1960 * Rio de Janeiro deixa de ser • O setor de recursos humanos da polícia civil é 

DF levado para Brasília causa perdas aos policiais, 
evasão de recursos financeiros (Cravo, s/data). 

1964 * Ato Institucional n° 1 de • A PCERJ é usada na repressão política. A 

9/4/64 Secretaria da Segurança Pública passa a ser .. vinculada ao Serviço Nacional de Informação -
SNI. É criado o Inquérito Policial Militar - IPM 
(OAB, 1980) . .. 1966 * Pactos Internacionais • Pactos Internacionais sobre Direitos Econômicos e 

sobre Direitos sobre Direitos Civis e Políticos são assinados pelo 
., Brasil (Brindeiro, 1997) 

1969 * Constituição de 17/10/1969 • Princípio da Integralidade da União, República 

* Dec. n o 1001 de Federativa do Brasil: 

21/10/1969 • Código Penal Militar: Dec. n o 1001 de 21/1 0/1969 .. .. 
* Dec. n° 667 de 02/07/1969 • A PM subordinar-se ao Exército, por meio de um .. * 

inspetor geral, general de brigada da ativa: Dec. n o 

* Dec. Lei n o 1.002 de 667 de 02/07/1969. 

21/11/1969 • Código de Processo Penal Militar: Dec. Lei n o 

1. 002 de 21/ 11/1969 
* Dec. Lei n o 1.004 de • Novo Código Penal: Dec. Dec. Lei n o 1.004 de 

21/10/1969 21/10/1969 

.. 

., 

., .. 
* Dec n o 1.003 de 21/10/1969 Dec n o 1.003: Lei de Organização Judiciária • .. 

Militar 

1973 * Lei n o 5.141 de 22/11/1973 • Lei Fleury. .. 1974 * Lei n o 6.0l3 de 27/07/74 • Alteração do CP. ., 
1975 * Fusão GB/RJ ., 

* Decreto n o 220 • Estatuto do Funcionário Público (Dec. nO 220). 

* Dec. Lei n o 218 • Estatuto dos Policiais Civis do Rio de Janeiro. 
., .. 

1977 * Lei n o 6.416 de 24/05/77 • Alteração do CP, CPP e Lei das Contravenções 
Penais. 

1978 * Pacto dos Direitos • O Brasil e outros 43 países assinam a ratificação -.. Humanos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

Lei da Anistia 
que se toma direito positivo nesses países 

* (Caliciotti, 1983) 
.", .. 

* Lei n° 6.578 de 11/10/78 Alteração do CP. • .. .. 1979 * Dec. n° 2.479/79 • Regulamento do Estatuto do Funcionário Público. 

"" 1980 * Dec. n° 3.044/80 • Regulamento do Estatuto dos Policiais Civis. 

* Seminário sobre Violência • Seminário sobre Violência. 
.... 

1983 * Lei n o 699/83 • Quadro Permanente de Polícia Civil. .. 
1984 * Dec. n o 7295/84 • Elenca os cargos da PCERJ definindo suas .. atribuições. 
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Tabela 2 - Seqüência Cronológica de Fatos e Eventos Comentados da História do Brasil e 

ANO 

1988 

1994 

1995 

1996 

1997 

da PCERJ Continuação 

EVENTOS 

* Constituição 

* Lei n° 8.862/94 

* I Curso de Formação de 
Delegados 

* Dec. n ° 9.303/96 

* Dec. n° 9.296/96 

* Lei Federal n° 9.299/96 

* Prêmio Direitos Humanos 

* 
* Lei dos desaparecidos 

políticos 
* Dec. n° 9.437/97 

* Dec n°. 9.454/97 

* Dec. n° 9455/97 

* Lei n°. 9.474/97 

* Dec. n ° 22.932 de 29/01/97 

* Lei de Doação Compulsória 
de Órgãos 

COMENTÁRIOS 

• Polícia Civil referida nos art. 24 XVI. art. 144 
IV e parágrafo quarto. 

• Alteração de prazos do CPP. 

• A Polícia busca maior profissionalização de seus 
quadros gerenciais. 

• Altera o art. 8 ° da Lei n ° 9.034/95 sobre meios 
operacionais contra ações criminosas (PNDH. 
1997). 

• Regulamenta o Inciso XII, parte final do artigo 5 
° da Constituição sobre escuta telefônica.(PNDR 
1997) 

• Homicídio doloso de militar passa ser julgado 
pela Justiça comum(Brindeiro, 1997) 

• Premiação pela União àqueles que se destacaram 
nesse campo. 

• Lei Federal institue ressarcimento financeiro para 
parentes de desaparecidos políticos 

• Toma crime o porte ilegal de armas e cria o Sist . 
Nac. de Armas -SINARM (PNDH, 1997) 

• Cria o Registro de Ident. Civil e o Cadastro Nac. 
de Reg. de Ident. Civil (PNDH, 1997) 

• Tipifica o crime de tortura e estabelece penas 
(PNDH, 1997). 

• Estabelece o Estatuto dos Refugiados. Este e os 
três decretos aCillla foram informados por 
publicação do Programa Nacional de Direitos 
Humanos - PNDH (1997). 

• Decreto Estadual: Alteração da estrutura básica 
da polícia civil 

• O Estado passa a determinar o prazo dos Direitos 
Humanos: um vivente é considerado morto em 
prazo de cinco horas a menos que a medicina e a 
religião determinam (A ciência declara morto 
alguém seis horas após o cessar dos sinais vitais 
detectados pelos equipamentos médicos 
atualmente conhecidos, segundo Jacob (1996» . 
O Estado assume atribuição das famílias dando 
destinação aos despojos do que foi declarado 
morto. 

* 11 Curso de Formação de • A Administração da polícia promove workshop 
Delegados visando as mudanças organizacionais necessárias 

* Seminário Rio em Paz • Sociedade e mercado pressionam o governo 
buscando definições para a reforma das polícias. 

Continua 



-.. 

.. 
-.. 
--
.. 

.. .. .. 

.. 

., .. 

.. .. 

.. .. .. 

-

114 

Tabela 2 - Seqüência Cronológica de Fatos e Eventos Comentados da História do Brasil e 
da PCERJ Continuação 

ANO EVENTOS 
1997 * Greve e manifestações 

das polícias 

COMENTÁRIOS 
• Governo é pressionado pelas polícias para definir sobre 

a refonna das policias. São mantidas as competências 
estaduais das policias militares e civis. 



.. .. 
", .. 
." .. 
.. .. 
,., 

.. .. 

.. 

'" .. 
.., 
.., .. .. 
fi' .. 
.., 
... .. 
.., .. 
... .. .. .. 
.., 
.., 

--.. .. 
... 
-.,.. 

3.3. A Polícia e suas Razões de Ser: da Missão de Asseguradores dos Privilégios da 

Corte à Missão de Garantidores de Direitos do Povo . 
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A polícia brasileira considera ter como modelo de origem a polícia londrina. Criada 

em 1829, a polícia londrina apresentou uma característica organizacional desconhecida até 

então, o que, ainda repercute como marco de inovação no estado da arte da polícia moderna: a 

de ter sido criada como uma organização burocrática de profissionais (Silver, 1967) . 

Essa origem, citada muitas vezes por policiais ao longo da pesquisa, guarda 

atualmente apenas relação com os valores profissionais assumidos na cultura organizacional. 

Sua antiga missão era de asseguradora das obrigações legais dos viventes para com 

a Coroa portuguesa e, após a independência, para com as oligarquias e o Estado brasileiro. 

No contexto social dos dias atuais, é considerado ser sua missão a garantia dos direitos 

humanos . 

Os direitos humanos foram formulações produzidas contra a opressão das 

instituições políticas e eclesiásticas durante o século XVII. Em 1776, influenciados pelo 

pensamento liberal de John Locke (1632-1704), os norte-americanos conseguiram na sua 

independência o documento Virginia Eill of Rights. E em 1789, a Assembléia Constituinte 

francesa, influenciada pelos enciclopedistas, particularmente por J.J. Rouseau (1712-1778), 

promulga a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (Caliciotti, 1983) . 

O Brasil assinou, a 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, sendo que essa declaração só foi pactuada por 44 países como direito positivo e, 

ainda assim, em 1978; nela o Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas é o 

responsável pelos direitos políticos e civis e o Conselho Econômico pelos direitos econômicos, 

sociais e culturais nos países signatários (Caliciotti, 1983). Observe-se que, no conceito das 

Nações Unidas, podem haver direitos humanos universais, isto é, para todos em um país, sem 

que hajam direitos econômicos para todos, de forma igualitária. Por esta razão, essa carta de 

direito é denominada burguesa. Os socialistas consideram que, como os diretos econômicos 

concorrem para os direitos ditos humanos, eles deveriam estar aí incluídos. 

Para o mundo ocidental, entre os direitos humanos, incluem-se o direito à vida, à 

propriedade, à igualdade perante a lei, à justiça e à busca da felicidade, ao movimento, à 
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palavra e à reunião pacífica, à participação política e ao asilo. No oriente os direitos humanos 

estão ligados aos direitos sociais como o direito ao trabalho, ao repouso e lazer e à instrução 

(Caliciotti, 1983) . 

Os direitos humanos assegurados pela PCERJ são os da legislação brasileira, que 

como vimos, guardam algumas diferenças com os reivindicados em certos segmentos da 

sociedade, de acordo com os valores, crenças, filosofias e ideologias. Para distinguí-Ios 

denominaremos estes de direitos do cidadão. O termo cidadão traz basicamente, na 

conceituação de Gilberto Velho (1996), a idéia de que o outro tem os mesmos direitos e 

deveres, os direitos do cidadão são os direitos constitucionais, acrescidos do direito desse 

cidadão reivindicar legalmente qualquer outro de que sinta necessidade, e o Estado não esteja 

o contemplando . 

Os artigos da Constituição de 1988 referentes à polícia civil são os artigos 24 XVI 

e o 144. Deles destacam-se os trechos seguintes (Price Waterhouse, 1989, p. 287-288 e p. 

614): 

Art. 24 XVI "Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre a 
organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis . 

(..) 

Art. 144 "A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

1. Polícia Federal, 

I!. Polícia Rodoviária Federal, 

lI!. Polícia Ferroviária Federal, 

IV Polícias Civis, 

V Polícias Militares e corpos de bombeiros militares. 

(. . .) 

§4°. As polícias CIVIS, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incubem, 
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de 
infrações penais, exceto as militares. " 

Considerando-se os aspectos formais e legais que caracterizam a constituição de 

uma organização, a inclusão da Polícia Civil na Constituição de 1988 como um aparelho do 
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Estado brasileiro, com funções específicas determinando uma missão nova, deve ser vista, na 

realidade, como um verdadeiro corte em seu passado. Significa, de fato, quase que a criação de 

uma nova instituição. O corte com o passado é transmitido pelos funcionários em mensagens 

documentadas e nas afirmações cotidianas de que suas fimções são atribuídas pela 

constituição . 

É da competência da União, o Código de Processo Penal - CPP. O Código de 

Processo Penal é de 1941 e a atual constituição o acollie nos pontos em que não se conflitam, 

tendo acontecido somente pequenas mudanças em seus artigos, através de leis posteriores a 

1988. Um exemplo disso é o artigo 6 0, da Lei n°. 8.862/94, através da qual se altera o prazo 

de uma tarefa. 

Mas, mantendo-se a competência estadual inaherada, manteve-se as leis e outros 

dispositivos legais que continuaram a vigorar nos estados e eram determinantes da estrutura da 

organização. No Estado do Rio de Janeiro, temos o Estatuto dos Policiais Civis do Rio de 

Janeiro - instituído pelo Decreto-Lei n.o 218/75 -, e o Regulamento do Estatuto dos Policiais 

Civis do Rio de Janeiro - pelo Decreto n.o 3.044/80. O regulamento e o estatuto vigoravam até 

03 de setembro de 1997. Contém determinações sobre os cargos e suas qualificações, o código 

de ética, as penalidades, as gratificações, as promoções, os prêmios, as férias., as licenças, os 

salários, os direitos, as vantagens e a hierarquia . 

No regulamento, há a citação do Decreto n.o 2.479/79. Este regulamenta o 

Decreto-Lei n.o 220/75 que institui o Estatuto do Funcionário Público. Cita, também, o 

Decreto- Lei n.o 218/75 que introduz o Regime Jurídico Peculiar aos Funcionários Civis do 

Serviço Policial do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro; e cita, por fim, a Lei n.o 

699/63 que estabelece o Quadro Permanente de Polícia Civil . 

Para o governo estadual do Rio de Janeiro, a função policial caracteriza-se por ser 

fundada na hierarquia e na disciplina e pelo exercício de atividades específicas para assegurar o 

cumprimento da Lei, a manutenção da ordem pública, a proteção de bens e pessoas, a 

prevenção da prática dos ilícitos penais e a atribuição de polícia judiciária, de acordo com os 

artigos, de 70 a 90, do Estatuto . 

Os constituintes de 1988 jogaram para os governos estaduais o ônus de mudar as 

organizações policiais para adequá-las às novas exigências constitucionais e o risco do 
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insucesso organizacional Sempre que ocorre urna mudança organizacional, há aqueles que 

podem vir a perder poder e regalias, e tudo fazem para evitá-Ia. A demora em adequar a 

estrutura organizacional, estad~ às necessidades organizacionais de mudanças para cumprir 

o disposto constitucional, deu tempo àqueles alinhados com a antiga prática policial de se 

organizarem e criarem imensas dificuldades às novas administrações. Aos servidores que 

ingressaram a partir de 1988 permitiu conviver~ e alguns adquirire~ valbres já não mais 

tolerados pela sociedade . 

Em seus Comentários sobre a Constituição, a empresa de consultoria Ptice 

Waterhouse (1989) explica que, para o tema Polícias Civis, a competência estadual tem 

prevalecido na sua disciplina. É estadual, por exemplo, a competência de criação de delegacias, 

a fixação de atribuições de delegados e a regulamentação de concursos para provimento de 

cargos. São matérias que dependem das peculiaridades de cada região . 

Na competência estadual, tem-se o Decreto nO 22.932 de 29 de Janeiro de 1997 

(D.O. do Estado do Rio de Janeiro, 30/01/97, ano XXIII, n. o 20, parte I) que "Altera e 

consolida a estrutura básica da policia civil e dá outras providências." Nesse Decreto, que 

pode ser lido integralIJiente no Anexo B, o governo estadual, lhe determina outras 

responsabilidades, além das atividades atinentes à polícia judiciária conforme determinado pela 

constituição. Entre outras, determina como funções institucionais da Polícia Civil as seguintes: 

1.) A Polícia Civil, instituição permanente do Poder Público, 6rgão integrante da 
Secretaria de Estado de Segurança Pública, tem por finalidade, ressalvada a 
competência da União, as funções de Policia Judiciária e apuração das infrações 
penais, exceto as militares. ( . .) 
Concorrer para a convivência harmônica da comunidade;( .. ) 
Proteger pessoas e bens; 
Proteger direitos e garantias individuais; 
Prevenir e reprimir as infrações penais;( . .) 
Promovet recrutamento, seleção, formação e aprimoramento profissional e cultural dos 
policiais; (..) 
Participar da proteçoo do bem estar da comunidade e dos direitos da pessoa 
humana;(..) 
Manter seu serviço de telecomunicação e informática; ( . .) 
Manter intercâmbio sobre assuntos de interesse policial, ( . .) 
Controlar e executar a segurança interna de seus órgãos e 
Registrar, controlar e fiscalizar armas, explosivos e agressivos quimicos de uso
controlado, consoante o estabelecimento na legislação federal. ( . .) 
4.13 Delegacias Regionais de Policia 
À Delegacia Regional de Policia compete supervisionar, coordenar, planejar, controlar 
e fiscalizar as atividades de Policia Judiciária das Delegacias Policiais integrantes de 
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sua estrutura, bem como os seus setores afetos, oferecendo suporte técnico e 
operacional às investigações das mesmas . 

Assim, às limitações constitucionais a nível federal - o delegado deve ser de 

carreIra, isto é, funcionário público concursado, e a instituição deve ter função de polícia 

judiciária e apuradora de infrações penais -, acrescentam-se as limitações de âmbito do poder 

judiciário pelo CPP: funções dos funcionários e a seqüência de atividades do processo de 

produção de um inquérito policial; e as linútações do governo estadual: jurisdição; atribuições 

e competência do delegado; concursos para provimento dos cargos; cargos; hierarquia; 

ascensão; direitos e vantagens . 

Comparando-se as legislações, federal e estadual, do exposto na Constituição de 

1988, verifica-se serem atribuições da PCERJ como atividades relativas à missão: 

1) A segurança pública (..) direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através 
dos (.. .)órgãos (...) Polícias Civis, (..); 

2) Às polícias civis (...) incubem (. . .) as funções de polícia judiciária e a apuração de 
infrações penais, exceto as mílitares; 

Além das atribuições referentes à atividades concernentes à missão acima expostas, 

tem-se acrescidas outras conforme determina o decreto estadual, de n° 22.932/97, mas, que, no 

entanto, apresentam certo paralelismo . 

Isso pode- ser visto, comparando-se o itens 1) e 2) mencionados, referentes à 

Constituição, com respectivamente os itens A) e B}, que seguem, referentes ao decreto 

estadual . 

as itens A) e B) são constituídos dos artigos do decreto estadual, reagrupados 

convenientemente, a fim de permitir ser observada mais facihnente tal conclusão: 

A) Concorrer para a convivência harmônica da comunidade;(...)Proteger pessoas e 
bens; (. . .) Proteger direitos e garantias individuais; (. . .) Participar da proteção do bem 
estar da comunidade e dos direitos da pessoa humana; 

B) A Polícia Civil (..) tem por finalidade, (...) as funções de Polícia Judiciária e 
apuração das infrações penais, exceto as militares. (. . .) Prevenir e reprimir as infrações 
penais;(...) Registrar, controlar e fiscalizar armas, explosivos e agressivos químicos de 
uso controlado . 

Dessa comparação o que se apresenta como um fato novo quanto às atividades 
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relativas a missão é a atribuição de prevenção e repressão às infrações penais, que a 

Constituição não previa. 

Comparando-se a forma como se deram as discussões na sociedade e o trâmite 

legal que deram origem às referidas leis, Constituição e Decreto Lei nO 22.932/97, observa-se 

uma enorme dificuldade para mudar o texto constitucional. O texto de 1988 resultou de anos 

de trabalhos. O decreto estadual teve uma rápida tramitação, de alguns meses, tendo sido 

proposto pela própria PCERJ, a partir do que julgava ser o seu dever. A missão atribuída pelo 

governo estadual pode ser rapidamente mudada. A constitucional, não . 

Essas observações podem ser levadas em conta quanto ao estabelecimento dos 

objetivos, propósitos, alvos e metas. Objetivos de longo prazo deveriam balizar-se com maior 

ênfase na missão imposta pela Constituição. Objetivos de curto prazo, referente ao mandato do 

governo estadual, podem ter como guia a missão determinada pelo Decreto Lei n° 22.932/97 . 

Dessa forma, quando se considera a missão constitucional, de longo prazo, e as 

vantagens competitivas advindas de evidentes competências da PCERJ em relação às outras 

organizações policiais, como a composição de conflitos adquirida no exercício de mais de 150 

anos no assunto, tem-se um propósito para a polícia civil 

., 3.4 Um Propósito para a Polícia Civil 

., .. 
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3.4.1 A Reificação dos Papéis 

"Idealmente, é possível expandir uma declaração de missão num conjunto de 

metas inter-relacionadas que você pode buscar paralelamente", assevera Lipnack (1994, p . 

269), e sugere traduzí- la em propósitos, alvos e metas. Para essa autora, o propósito de uma 

organização a fortalece contra investidas casuísticas e descabidas por parte de políticos e 

outros opositores; e pode ser uma ferramenta prática de gerenciamento de uma organização 

pública por tornar explícito somente parte daquilo que está implícito na missão . 

Na década de oitenta as mudanças na sociedade, governo e Estado trazem muitas 

discussões sobre violência, debates e explicações sobre polícia e poder de polícia (Lazzarini et 

al., 1987; OAB, 1980), mostrando que essas palavras correspondem a conceituações diferentes 

para cada época e autor considerados, servindo a seus propósitos . 
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A conceituação de um termo determina o seu conteúdo, visando que o sentido do 

termo passe a ser único para que, à sua invocação, o pensamento de quase todos os ouvintes o 

relacione a uma mesma tipificação cognitiva e induza a percepção da realidade de uma mesma 

forma, impondo padrões de relacionamento entre indivíduos e grupos sociais e, com o tempo, 

institucionalizando as práticas sociais daí decorrentes, ao que se dá o nome de reificação 

(Burity, 1988). As práticas e fatos sociais reificados passam a ser considerados como resultado 

da natureza terrestre, ou de leis cósmicas ou da vontade divina, esquecendo-se a sua autoria 

humana, explicam Berger e Luckmann (1997). Estes autores exemplificam essa ocorrência 

citando a construção imaginativa da ordem institucional e dos papéis pelas pessoas . 

É por reificação que a polícia carioca atua de forma diferente em um condomínio de luxo 

e em uma favela, haja vista as relações estabelecidas com a elite e o povo em seu passado 

quando "o grosso da atividade policial concentrava-se na manutenção da hierarquia de 

subordinação e dominação" (Holloway, 1997, p.85), associando a coerção e a repressão a 

comportamentos quase que universalmente condenados como o assassinato. E, também, a 

comportamentos cuja criminalização depende de interesse momentâneo de uns poucos para 

manterem a dominação a uma sociedade pela repressão. Um exemplo disso é o desafio 

simbólico à autoridade ao desobedecer-se uma ordem descabida de legitimidade ética e de 

consenso na sociedade, como nos casos apresentados por Holloway (1997) de toque de 

recolher para a população carioca às 22 horas, que ocorria no século passado, ou de manter-se 

afastado de um local em que esteja uma autoridade do governo, que ocorre até estes dias . 

A reificação ocorreu pela ausência de orientação do Estado, e pode ser constada 

na exposição de Bretas (1996, p.24) sobre a vida nas delegacias cariocas: 

A partir destes contatos e experiências o policial ia construindo sua visão da sociedade 
e desenvolvendo formas de agir, necessárias quando quase nenhuma orientação vinha 
do Estado, construindo as práticas que vieram a ser as rotinas das delegacias cariocas . 

3.4.2 Poder de Polícia 

A polícia sempre foi conceituada por quem tinha o poder de criá-la, como 

instrumento aplicador da força coercitiva e repressora do Estado, "atuando em conjunto com 

instituições políticas, legais, judiciais e penais conexas" (Holloway, 1997, p.29 e 50) . 

Até a década de oitenta, essas características eram realçadas, em sua conceituação, 
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como pnnclpals. Às vezes, dependendo do autor, não eram sequer acrescidas outras 

características acessórias. Por exemplo, em Barbosa (1965, p.371) lê-se, que foi conceituada 

por Rui Cirne Lima, como sendo toda "restrição ou limitação coercitiva imposta pelo Estado 

à atividade ou propriedade privada, para efeito de tornar possível dentro da ordem, o 

concorrente exercício de todas as atividades e a conservação perfeita de todas as 

propriedades privadas'. 

Dessa ótica, a sua missão da polícia civil era somente a restrição a atividades e à 

propriedade, para obrigar as pessoas a se submeterem, coagidas por força, a uma ordem, que 

sequer lhes era esclarecida, no interesse de quem a ordenava. Conceituava o autor op. cit., 

nessa mesma obra, que, também, a aplicação do poder de polícia, com ênfase na proteção a 

algumas atividades e à propriedade privada, caracterizava as preocupações do governo e 

Estado nesse período: 

A esse respeito, Cathala (1975) considera que toda autoridade com poder de 

decisão quanto à ordem estabelecida na sociedade, tem poder de polícia e esse poder não é o 

de punir, que seria somente da Justiça, mas, o poder da coerção que leva a constrangimentos 

temporários . 

Caracteriza-se o poder de polícia, adotado no Brasil, por uma limitação, ou 

restrição, a atividades privadas, praticada pelo poder público, por meio de seus agentes . 

Limitação que se pode impor coercitivamente, existindo para proporcionar ambiente favorável 

ao exercício das atividades lícitas e para a conservação das propriedades privadas. É o caso das 

fiscalizações praticadas por diversos órgãos públicos . 

Em 1987, a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro publica um 

livro (Lazzarini et ai., 1987), no qual diversos juristas discutem o que seria polícia e poder de 

polícia. Pode-se verificar que passam a considerar como atribuição da polícia, os serviços 

ligados à obtenção do equilíbrio social e realização da Justiça, passando a conceituar a polícia 

a partir de seu poder de polícia. Isto é, não pelo poder de fato que a organização possuía, ou 

pela imposição à sociedade de uma imagem, ou ainda pelas realizações concretas dos 

componentes de seu quadro funcional, mas, a partir da visão de uma organização que só 

existiria por ter um poder outorgado pelo Estado. 

Cabe concluir que a organização sendo determinada pelo recebimento desse poder, 
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que ao ser retirado esse poder pelo Estado seu outorgante, está sempre ameaçada de 

desaparecer do aparelhamento do Estado, quando este decidir dessa forma . 

Era um anúncio de novos tempos para a nação: estava ocorrendo luta de poder no 

topo da sociedade, entre as diversas facções da elite (Holloway, 1997; Silva, 1981). Cada uma 

conceituava o termo polícia como bem melhor viria lhe resultar. Nessa época, alguns teóricos 

já a relacionam, para além do patrimônio das pessoas, em direção à segurança da vida e da 

liberdade . 

3.4.3 Conceituação e Origem do Termo Poder de Polícia 

O poder de polícia seria o que legitima a ação da polícia e sua existência 

(Lazzarini, 1987), sendo esse poder a única possibilidade, na qual o Estado se permite o uso de 

forças coercitivas. Para Moreira Neto (1987), o poder de polícia durante séculos esteve ligado 

apenas à administração de um grupo ou cidade, com suas necessidades administrativa, de 

ordem interna e de segurança, tendo o seu sentido moderno se originado na Alemanha. Nesse 

país, a palavra polícia, até o século XIX, englobava todas as atividades administrativas do 

Estado, a cada cidade, a menos da defesa externa (militia), segundo Holloway (1997). A 

polícia tinha esse seu nome por derivação de polis - palavra grega significando cidade -, e de 

politia - palavra da língua latina, referente a cidadão. Lembra ainda Holloway (1997) que, 

também, a polícia teve suas atividades de repressão a criminalidade, originando-se da sua 

atribuição de "civilizar" as pessoas para viverem em uma cidade, atribuição esta relativa a 

politio, palavra latina originada de polire, que significava limpar. 

Caio Tácito (1987) ensina que a expressão poder de polícia surge na terminologia 

legal em 1827, em consequência de uma disputa entre estados americanos sobre o direito de 

propriedade. O episódio resultou resultou na determinação de competência legislativa estadual 

para o assunto, fazendo o Estado ascender à condição de agente de intervenção quando os 

objetivos fossem o de promoção do bem-estar social e o de disciplinamento dos direitos 

individuais em beneficio do interesse coletivo . 

Cretella Junior (1987) observa que a palavra original nos autos daquele 

julgamento, era policy, com sentido de política, pois se referia à política de cobrança de taxa 

portuária. Houve, nesse processo, dezenove vocábulos se interpondo até consagrar-se a 

denominação power police no sentido de poder de polícia. No final do século XIX, a palavra 
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poder de polícia é esvaziada de seu significado original, de manelra a demonstrar a 

neutralidade do Estado em relação ao capitalismo dominante nesse período,. Essa situação 

permaneceu até 1929, quando então, por pressão dos sindicatos, o Estado voltou a usar o 

poder de polícia para regulamentação dos negócios privados (Lazzarini, 1987) . 

Essas mudanças de conteúdo do termo poder de polícia estão relacionadas com 

ações legalmente possíveis do Estado empreender sob sua invocação e não foram restritas ao 

Estado americano. Em todos os Estados, ainda segundo Caio Tácito (1987, p. 102), "Todos se 

submetem, com maior ou menor intensidade, à influência superior do interesse público, 

arbitrada pelo poder de polícia fundado na lei." Isso implica em que o termo poder de polícia 

tem o seu conteúdo alterado para o desejado e ou possível aos que determinam as leis. Por 

essa razão, os juristas procuram conceituá-lo para evitar que o seja feito de forma arbitrária . 

Os franceses, segundo Moreira Neto (1987), na Assembléia Constituinte de 1790, 

foram os primeiros que separaram as atividades funcionais do Estado, limitando o poder de 

polícia ao previsto nas leis de sua constituição . 

3.4.4 A Organização de um Estado e "A polícia que o povo merece" 

o Estado, por dispor de capacidade para estabelecer as leis e executá-las dentro da 

sociedade, considera Wright (1988), preconiza políticas que se alicerçam nas tradições 

nacionais, em como está constituída essa sociedade, na opinião pública interna e em sua "lei 

comum". Ao promulgar uma constituição assim baseada, o Estado passa a ter sua 

belicosidade determinada por ela, considerando ser ela que irá determinar como o governo 

executará as suas tarefas e coordenará os vários elementos que integram a sociedade nacional. 

A tendência das organizações do aparelho do Estado, de optar pela busca de 

soluções dos conflitos, ou seu acirramento, é uma conseqüência da cultura política vigente no 

Estado, em função de sua estruturação de poder. Para Schultze (1995), essas opções se 

explicam, também, à respectiva distribuição e integração desse poder, com objetivo de 

estimular a independência e diversidade através de um Estado descentralizado e de alianças . 

Ou deve-se à integração e igualdade das condições de vida através de um Estado unitário e 

centralizado. Cita como exemplos, a Espanha que conseguiu mudar, passando de uma cultura 

política centralista e estimuladora de conflitos, para outra de negociação, através da 

descentralização. Cita, também, a República Federal da Alemanha. Esta última, com uma 
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combinação de coalizões, concorrência e negociação, permitiu surgIr uma cultura política 

orientada para o consenso (Schultze, 1995). 

A constituição do Estado, ao influir em sua belicosidade, influi, também, na de sua 

polícia e o seu conceito do termo polícia está relacionado com as características das 

instituições que o recebem. A polícia é, dessa ótica, um produto do que a sociedade pode 

exigir do Estado e do que as elites dirigentes conseguem impor à sociedade, não valendo o 

aforismo "o povo tem a polícia que merece" (Holloway, 1997, p. 170) . 

O ato de polícia é o exercício do poder de polícia por organizações e órgãos que o 

Estado estrutura para tal. A sua principal divisão quanto a atribuições, para Meirelles (1987), 

seria polícia administrativa, judiciária e de manutenção da ordem pública. Polícia administrativa 

seria a que atua de modo preventivo antes da ocorrência de infração penal e a judiciária é a 

que reprime um fato delituoso praticado, por isso chamada de polícia repressiva (Garcia, 

1991). Essa classificação não subsistiu à Constituição de 1988 que manteve a divisão anterior e 

classificou as polícias em esferas de competências estaduais e federais e por outros tipos de 

atribuições. São as policias civis e militares de competência estadual e na federal tem-se 

polícias federal, ferroviária e rodoviária. 

Para Meirelles (1987), o ato de polícia possui três atributos: a auto

executoriedade, quando houver lei determinando o modo e a forma de sua realização; o da 

discricionariedade da sua aplicação, conforme a conveniência do administrador que deve 

manter-se dentro dos limites da lei para não ser arbitrário; e o da coercibilidade, que permite o 

emprego da força até o limite da resistência oferecida, a partir da qual passaria a ser excesso 

de poder e abuso de autoridade. Desde 1831, quando entrou em regulamentos, o uso da força 

necessária para efetuar a prisão legal, segundo Holloway (1997, p. 135), é determinado como 

sendo: "o nível aceitável de força e a circunstância em que ela deveria ser aplicada 

permaneceram uma questão em aberto" . 

Esta dissertação, por limitar-se à polícia civil, a PCERJ, que no momento tem 

atribuições de ser judiciária e de manutenção da ordem pública, adota uma conceituação que 

considera a polícia civil apenas do ponto de vista dos processos normativos da sociedade -

objetivos - baseados em suas leis formais e escritas. Não a enfocará, na linha das teorias 

sociológicas, para as quais o significado de polícia para o homem comum vai além desse 

enfoque. Ele considera seu poder simbólico - subjetivo -, distorce sua importância, mas, para 
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Silver (1967), nunca a subestima. E, também não, a enfocará da ótica dos que propõem a 

policia para controle social e repressão, como Rico (1992). 

o conceito de polícia civil, que permeia esta dissertação, é o que foi ouvido de um 

delegado, e foi adotado por ser um conceito avançado no sentido de refletir as aspirações da 

população - inclusive em relação às propostas dos grupos mais progressistas da sociedade. 

Propõe-se assim referendar esse propósito captado pela pesquisa desta dissertação, na própria 

polícia: a polícia é uma organização do aparelho do Estado, que deste recebe poderes 

coercitivos para cumprir a missão de garantir os direitos constitucionais do cidadão, a fim de 

assegurar a sua incolumidade contra atividades de outros cidadãos, consideradas abusivas 

quanto aos costumes ou quanto às suas leis e regulamentos, colaborando para existir um bom 

convívio social. 

Lembra Lipnack (1994) que o propósito de uma organização é um recurso que não 

se esgota, sendo tanto mais valorizado quanto mais for usado, podendo-se ser de útil uso na 

administração da polícia. 

Em temas de atuação mais ampla, já há legislações próprias, inclusive sustentadas 

por acordos internacionais, na defesa do meio-ambiente contra depredadores inescrupulosos e 

na defesa dos animais contra a crueldade dos homens, permitindo a atuação da polícia. Existe, 

inclusive, delegacia específica do meio-ambiente. 

3.4.5 A Ordem Institucional, a Pública e a Segurança 

A ordem pública é outro conceito de amplo debate, que também se presta a 

diferentes interpretações em função das idéias vigentes em cada época para a construção da 

ordem desejada pelo Estado. Explicam Naro e Neder ( 1980, p. 273), relatando a interpretação 

do conceito de ordem pública por policiais, que varia "conforme o momento histórico", 

expondo como tal se dava: 

Quem testemunhava cenas de 'desordem', porém, era muitas vezes o policial de 
ronda. Através do seu primeiro julgamento, ou seja, a distinção feita por ele entre 
'ordem' e 'desordem', o policial comunicava ao superior os detalhes e aguardava 
as ordens. O policial de ronda assim desempenhava o papel de representante real 
e simbólico do Estado, sendo que ele apoiava essa ordem diariamente no tribunal 
de primeira instância, que era a rua . 

o papel original, destinado à polícia no século passado, de agente disciplinador e 
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O papel original, destinado à polícia no século passado, de agente disciplinador e 

de controle dos escravos, visava garantir aos senhores de escravos a ordem pública que 

permitisse tal dominação. Esse papel original deixou como legado, a um ambiente urbano em 

crescimento - impessoal e que não permitiu o questionamento democrático dos papéis sociais -

a interpretação de que a ordem pública resulta somente pela dominação pela repressão das 

camadas mais pobres da sociedade (Holloway, 1997) . 

Seu papel hoje é o de repressão ao crime. O conceito de crime, atualmente, está 

ligado ao da violência E a massificação de sua ocorrência cria a idéia da repressão ao crime 

como atividade normal. Daí, chega-se à banalização do crime, que passa a ser visto como 

atividade normal (Benevides~ 1983). Para se alterar essa consideração de oormalidad~ tem-se 

que mudar o conceito de repressão ao crime como atividade normal. 

Neste estudo," a ordem pública é enfocada como a ausência de atos de violência, de 

riscos de acidentes e de moléstias e a existência de ordem social que permita as- atividades não 

necessariamente legais, mas, comuns, usuais e bem aceitas pela população. Pode haver ordem 

pública, mesmo quando há manifestações de desagrado pela desordem visual e poluição 

sonora, em um aglomerado grande de pessoas. com muitos vendedores ambulantes. Mas, há 

desordem pública, por falta de segurança, quando. por exemplo, em uma rnodorrenta tarde de 

feriado no verão, um solitário transeunte passa, tranqüilo e desavisado, sob uma marquise que 

está na iminência de desabar por falta de conservação. 

A ordem pública engloba a segurança pública já que esta é necessária a para 

existência de ordem social. Esta, por sua vez, que é relativa aos valores que são enraizados na 

sociedade, como por exemplo o respeito à religião e à ordem institucional. A ordem 

institucional é um sistema coerente- de normas do Estado (Caliciott~ 1981) tais como a 

garantia da vida e o exercício dos direitos previstos.-em lei 

3-.5 As-AtribuiÇÕ!s-daPolícia Judiciária 

A PCERJ, e consequentemente as suas delegacias, assim como as demais 

organizações públicas, estão sujeitas a "um conjunto de restrições organizacionais de ordem 

política" (Siqueira, 1987, p. 106), que influenciam até sua dotação orçamentária. Levam o 

decisor a ter de buscar soluções para implementação de medidas necessárias à eficácia de sua 
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atuação, uma vez que seus custos- não previstos- no orçamentQ politicamente detenninado . 

Mas, a busca dessas soluções deve ser "transparente", isto é, bem compreendidas e aceitas pela 

sociedade. E que não venham a gerar constrangimentos, cobranças- ou dúvidas quanto à 

conduta do- adrninistradm público, que está sujeito, assim como a sua administração, a uma 

permanente avaliação social. 

Para cumprir seu propósito, a PCERJ exerce pela Constituição as funções de 

polícia judiciária e para isto, entre outras atividades, apura as infrações penais que não forem 

militares ou de competência da União. As funções da polícia judiciária não estão definidas na 

Constituição, mas fortemente agregadas ao Judiciário pelo Código de Processo Penal . 

Os policiais, consultados sobre o significado da expressão "polícia judiciária" e das 

respectivaS- atribuições relativas a sua função de polícia judiciária, revelavam dificuldade em 

explicar estas funções com precisão. Alguns buscavam apoio na tradição, citando propósito 

que assumiam per si. Explicam a função de polícia judiciária como- sendo a de investigar para 

subsidiar' o Poder Judiciário. Outros, ainda, buscaram explicação- na missão,- de que cabe à 

polícia judiciária assegurar o direito das. pessoas . 

O funcionário da Delegacia que, quando entrevistado, à pergunta "Qual a sua 

função?" respondeu "Função de polícia judiciária.", pouco quailto ao conteúdo da função que 

ocupa esclareceu, mas, transmitiu a sua fidelidade ao texto constitucional. Nesse seu laconismo 

está embutido um "mundo" de possibilidades quanto ao conteúdo de trabalho que a 

Constituição reservou à polícia, ainda que o CPP e o Estatuto não o tenham feito, deixando 

pouco para as chefias otimizarem. 

Na visão de Goffinan (1992, p.146), "sempre que se impõem mundo, se criam 

submundos". Desta forma, a Constituição atual, ao deixar o conteúdo das funções de polícia 

judiciária a ser determinado, na realidade,. repassa a responsabilidade de definir a- sua função ao 

governo estadual, à Chefiade Polícia por ele nomeada, e à sua gerência que são os delegados . 

Abre campo para criando um mundo, permita a existência de um submundo pela corrupção . 

Essa idéia de haver coexistência de um objetivo e de seu desvio em uma 

administração, isto é, de que a cada estilo de gestão corresponde a sobrevivência de uma forma 

de corrupção, demonstra a importância para uma administração compreender e controlar o seu 

ambiente, por razões que podem ser compreendidas da observação de Morgan (1996, p.72) 
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quando fala de organizações em geral: '"as organizações e seus ambientes estão engajados em 

um padrão de criação mútua em que cada um pFoduz o outro (..) cooperando no sentido áe 

interesses compartilhados.": 

o termo polícia judiciária não encontra, mesmo entre os especialistas em polícia e 

ou judiciário, uma conceituação única e, nos mesmos moldes dos tennos polícia e poder de 

polícia, têm seu conteúdo definido conforme os interesses ou compreensão do autor. 

Procurando-se as definições teóricas quanto às funções de uma polícia judiciária,. chega-se a 

teóricos como Pimenta Bueno (In: Barbosa, 196-5, p.3 72), que lhe determina o seguinte papel: 

A polícia judiciária tem a seu cargo rastrear e descobrir os crimes, que não puderam 
ser prevenidos, colher e transmitir às autoridades competentes os indícios e provas, 
indagar quais sejam seus autores e cúmplices, concorrer, eficazmente, para que sejam 
levados aos tribunais . 

Essa será a conceituação de polícia judiciária que será enfocada nesta dissertação . 

Realça-se que o "ser prevenidos" e o "concorrer, eficazmente, para que sejam levados aos 

tribunais" não estão explicitados no CPP e na Constituição, uma vez que são características de 

qualidade; no ~anto~ verifica-se que são- deveras importantes- por expressarem o que é 

necessário . 

3.6 A Correlação de Forças entre Polícia e Povo-

Considerando as diversas atuações do Estado na questão segurança, somadas às do 

setor privado e do terceiro setor, verificam-se ora colocações contraditórias e de oposição 

entre aliados estabelecidos, ora situações de apoio efetivo e alavancagem mútua entre 

conhecidos oponentes. Essa situação é indicativa que não haver suficiente conhecimento 

assimilado. no assunto, e, consequentemente~ não haver sentimentos definitivos e definidos . 

Essa indefinição é passada às polícias que na atuação cotidiana constró~ de 

moment~ sua versão do· que lhe compete e qual é o comportamento apropriado. E esse 

aspecto, é agravado pela enorme correlação de forças entre polícia e cidadão . 

A correlação de forças entre polícia e cidadão no Brasil tem grande disparidade, 

pode ser confinnado por critérios da sociologia, expostos em quadro explicativo de Wright 

(1988), sobre a situação relativa de oponentes em conflito entre Estado e indivíduos, em um 

conflito civil: 
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a) Se for de paridade a relação das forças dos oponentes fala-se em uma guerra civil, 

b) Se for de disparidade moderada de forças produzirá uma insurreição e por parte do 

Estado haverá repressão militar, 

c) Se houver-grande disparidade de forças o conflito se denomina violência popular, que 

inclui atividades não bélicas~ como assassinato e latrocínio, tumulto e linchamento, 

ação policial e execução, represálias e intervenção policial(Wri~ 1988). O Estado 

intervirá com a polícia. 

Sobre as limitações na participação-popular, Motta (1995, p. 193) levanta algumas 

dificuldades que se observa também, ocorrerem no caso-da.segurança-pública, e destaca-se: 

aH·') 

b) a eficácia de novos movimentos participativosé altamente dependente de uns poucos 
líderes que conhecem bem o significado de determinados temas para as pessoas 
envolvidas; no entanto, quando se introduzem novos temas, esses líderes têm 
dificuldade na gerênciá posterior do movimento; 

c) a mobilização de pessoas, de forma rápida e imediata em torno de· um tema, gera a 
impressão de que têm mais poder do que realmente possuem; o fato d~ se organizar 
para influenciar não significa, necessariamente, que os objetivos estão sendo atingidos; 

d) as reivindicações sempre parecerão algo desconexo ou incoerente por causa da 
forma variada com que as comunidades definem seus problemas a partir das situações 
reais enfrentadas; 

e) as novas formas participativas tendem a ser vistas com desconfiança, por causa da 
experiência democrática frágil em agregar interesses e expressar opiniões; e 

f) em situações de recessão econômica, autoritarismo político, inflação e de distância 
social, qualquer espaço- democrático será imediatamente utilizado para canalizar 
reivindicações diversas, não processadas pelo sistema político . 

A população tem suas necessidades básicas de segurança e de atendimento a seus 

direitos e procura a autoridade pública mais próxima para solução (Motta, 199-5} .. e em ~eral, é 

uma delegacia . 

E não é só em casos corriqueiros, até em situações complexas como de acidente 

nuclear. Quando houve a contaminação com césio, em Goiânia., a poucos-anos atrás~ a mãe de 

família ao ver que fodos. seus familiares adoeciam grave e rapidamente, relacionou a doença 

com o presença na casa de uma pedra azul encontrada por seu marido. Não foi ao médico, 

mas, sim a uma delegacia que se dirigiu em primeiro lugar para pedir aconselhamento e 

socorro . 
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No Rio de Janeiro, se a questão é estranha ou conflituosa, a polícia civil é 

procurada para a "composição da feijoada", isto é, a composição do conflito, segundo ()

delegado Hélio Luz, entrevistado para esta dissertação em 30/01197. 

Segundo declarou,- a polícia civil faz esse atendimento assistencial de 

aconselhamento e triagem de problemas, e acaba sendo a organização do aparelho do Estado 

com maior prática -do assunto- de busca de solução por mediação. O juiz compõe o conflito por 

arbitragem. Explica o delegado: 

São quatrocentos anos de composição de conflito, de costumes. Se compõe o conflito 
menor, compõe o maior, aproveita a discussão de vizinhos e monta a rede de 
informações. Tem que se preparar para atender. O juiz faz a composição do litígio não 
solucionado . 

A sociedade sofisticou o conflito. Em 1988, a polícia estava em descrédito, a sociedade 
sabia o que não queria, mas não o que queria . 

Ela queria a composição da conflito. 

A sociedade não queria mais estar à mercê da policia civil, conforme se 

apresentava, com corrupção, ineficácia e repressão gratuita. Quando pôde, por melO da 

Constituição, retirou da policia civil () poder de fazer a composição do conflito e repassou-a ao 

:MP que pleiteava essa atribuição. Mas, este nã~conseguiu realizar a nova missão por falta de 

tradição no assunto e por não ter absorvido de forma efetiva todas as nuances da tarefa 

referente à atribuiçãfr pleiteada. 

As delegacias continuaram as tarefas dessa atribuição, de forma- informal, o que 

gera sobrecarga funcional não paga e não admitida pelo Estado, uma vez que não é de seu 

âmbito legal, gerando stress, sentimentos de impotência ante a situações de fato e indignação 

aos funcionários dedicado&. face à Lei, oportunidades de corrupção aos desonestos e revolta 

nos cidadãos que dela precisam . 

A populaçoo continua ir buscanoo na po licia a so lução para os-conflitos," na opinião 

do delegado Hélio T. Luz poreIa ter conhecimento e prática no assunto e explica: "(...)Esta 

instituição é uma instituição popular" . 

O povo busca a solução dos conflitos pela ética vigente no momento, e não apenas 

pela norma jurídica, cuja ética pode estar baseada em valores que não mais se verificam na 

sociedade. Essa capacitação da policia para atender à população é reconhecida pelos cientistas 
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sociais, como relata Fleury (199-7, p. 11), em artigo sobre canai.s- entre grupos- sociais e a 

instituição responsável pela política de interesse do grupo: 

(..) a polícia e os juízes podem ser considerados canais de absorção de demandas 
populares, ( . .) Deveria ser enfatizado que nem o trabalho dos juizes nem o da polícia 
opera como aparato repressiWJ apenas, mas também, como canais para demanda, no 
sentido de que é a eles que a população recorre no caso de extrema necessidade. 

Bittner (In: Burrel, 1982), relata que a construção social da polícia não é só 

determinada pela estrutura planejada pelos seus administradores, mas, também pelo que o 

policial constrói atuando de forma diferente em cada segmento social. Reforçando essa 

observação temos que Hall (In: Melo., 1996) considera que uma organização não é só um 

conjunto de regras formais, sendo construída pelas práticas operativas e procedimentos de 

obediência dessas regras, nas suas interrelações com os indivíduos e aS várias instâncias do 

sistema político e econômico . 

Dessa forma, prevalecendo o status quo, as relações da polícia com a, comunidade, 

que é formada pelo conjunto das entidades sociais de um local, em contato direto ou indireto, 

de acordo. com o ethos e o momento-, poderá ser de oposição ou cooperação, integração 00 

diferenciação, opinião ou iníposição (Reiss, 1967 e Wright, 1988). 

Reiss (1967) considera que essa complexidade de relações com o ambiente cria 

condicionantes ambientais que devem ser levados em conta para qualquer objetivo e escolher

se apropriadamente alguns~ de acordo com o que se está enfocando. Ele considera que o 

sistema legal e a cobrança cívica dos policiais pelos cidadãos, já comentados, juntamente com a 

natureza do delito são bons indicadores de uma variedade de transações organizacionais e de 

processos internos . 

li' 3.7 A Participação do Povo 1l0S Recursos do Poder 
., 

., 

"" 
., .. 
., .. 
.. 

A ausência de objetivos claros dos governos federal, estadual e municipal em 

relação a questão polícia, são indicativos da ausência de políticas públicas que tratem a 

segurança pública, a ordem social e defesa nacional. Essa lacuna dificulta a compreensão de 

alvos e metas governamentais quanto a esses temas, e, conseqüentemente, os das suas 

correspondentes administrações nos aparelhos de Estados com missões nessas áreas . 

As poucas proposições apresentadas nesses assuntos pelos governos atuais são 
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originárias de políticos que representam o status quo, sempre com imposições de privilégios de 

segurança para as camadas mais ricas, com tentativas de solução rápida de problemas que as 

atingem como leis que desestimulam os seqüestras ou as invasões de terras improdutivas, ou 

então, medidas que representam oportunidades de alavancagens de negócios como a 

privatização da segurança pública que beneficiaria fornecedores de armas e de vigilância. 

Em dados levantados por Fernandes, Eleutério, Garcia e Gianotti (1997), 

referentes a julho de 1997, estimava-se que o setor privado de segurança, apenas na vigilância 

privada, movimentava a soma de R$ 2 bilhões e empregava aproximadamente 190 mil 

seguranças. O total destinado nesse ano pelo Governo estadual à sua Secretaria Estadual de 

Segurança Pública foi de R$ 1,2 bilhão e ela administrava 36.500 funcionários . 

Considerando-se outros gastos com a segurança como alarmes e seguros o total 

aproxiJna..se de R$ 6,2 bilhões no estado . 

Ao mesmo tempo, verificam-se, na mídia, reivindicações de melhoria na segurança, 

feitas pelas camadas mais pobres da população, quando ocorrem crimes que repercutem na 

imprensa. Outras poucas vezes, as reivindicações são por intermédio de algumas poucas 

entidades do terceiro setor e igrejas que empreendem atividades de socorro a vítimas e de 

defesa de direitos humanos. 

Não se pode considerar as poucas vezes que uma comunidade é atendida como 

uma participação nos recursos do poder ou influenciando a decisão pública. Para que isso 

ocorresse deveria haver a representação, legitimada pelo povo, que atuasse perante as 

autoridades constituídas e com a formação de novas instâncias de agregação de interesses para 

influenciar decisões que afetem a comunidade (Motta, 1995) e atuar, de forma organizada, 

como política pública . 

Osbome (1994, p. 29) sobre isso afirma que "o público, 'no Estado', não é um 

dado definitivo, mas um processa de construção, que por sua vez supõe a ativação da esfera 

pública social em sua tarefa de influir sobre as decisões estatais" 

Como exemplo de representação legitimada pelo povo perante o Estado, há o 

Disque-Denúncia, da Associação Rio Contra o Crime, organização civil que divulga seus 

serviços junto à população, é dirigido por um jornalista, Leonardo Dourado, segundo artigo na 

imprensa (Dourado, 1997) . 



-., 
., .. 
fi' 

., 

... 
,., .. 
., 

., .. 
,., .. .. 
fi' .. 
., 
., 
., 
,. 
., .. 

.. 

., .. 

., .. .. 

., 

., 
,., .. .. 
., .. 
.... 

-

134 

Mantém-se por doações, e, ao contrário de outras entidades do terceiro setor que 

são deficitárias, não precisa de campanha para receber ajuda financeira. Mas. também, não 

divulga o montante recebido, a origem do dinheiro, suas metas e gastos. Sendo privada não 

está obrigada a essa transparência. O problema nessa representação é que o povo a confunde 

com um aparelho do Estado, pois a sua publicidade e propagada reforçam essa idéia. Acontece 

essa situação por omitir que é privada, pois ao povo um serviço de segurança público gratuito 

só pode advir de um órgão público e isento de qualquer interesse . 

Mas, o serviço é de um organismo privado, e que reporta as denúncias ao Centro 

de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, conforme expresso na reportagem 

referenciada. Ocorre que por ser organização privada não está obrigada a repassar a órgão 

público de competência no assunto as denúncias de delitos e tomar providências. 

Por lei, só o policial está obrigado a esse comportamento. O cidadão denunciante 

deveria ser informado a esse respeito e saber a quem está fazendo a denúncia. Conclui-se dessa 

exposição de motivos que esse mecanismo de denúncia não é de participação popular em sua 

direção e atuação. A participação popular é passiva, apenas como desabafo, pois sequer se 

pode considerar como denúncia como o nome sugere porque para tal, pelo próprio CPP, todas 

os telefonemas deveriam ser registrados em uma delegacia e apurados, e não repassados para o 

Estado após triagem de particulares, pois, tal mecanismo permite a manipulação por grupos de 

interesse, e não é universal, nem igualitário. 

Da mesma forma, o programa de parceria do Estado e o empresariado canoca 

"Meu Bairro, Minha Delegacia" promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro 

(Jornal do comércio, 1996; Mota, 1996), apesar da própria denominação induzir representar 

um mecanismo de participação popular de cada bairro, limita-se a poucas empresas . 

O Programa de Proteção e Apoio a Testemunhas, Vítimas e Famílias de Vítimas de 

Violência (Provita) das Organizações Populares de Pernambuco (Gajop) conta com apenas 

setenta e seis voluntários (Ventura, 1997), recebe doação do Estado, mas o povo não o 

conhece. 

No encontro Rio em Paz (O Dia, 1997) foi proposto como modelo para substituir 

a falta de atuação do Estado, no Rio de Janeiro, na proteção às testemunhas. Ainda que bem 

sucedidas, suas atuações são pontuais em relação à extensão do problema e qualquer pretensão 
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de universalizar seus serviços, como foi proposto nesse encontro, esbarra na realidade de que 

não se pode considerar como referência para delegar a prestação de um serviço à população o 

que não ocorreu . 

No Rio Grande do Sul atua a ONG Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, 

em conjunto com a PM local, mas segundo esta, "o problema é que a população não sabe que 

os conselhos existem ou poderiam ser formados" (Ventura, 1997) . 

Verificando haver na composição das comissões e dos convidados para seminários 

e conferências sobre segurança, a participação majoritária de representantes do Estado e de 

grupos de interesses como universidades, políticos e ONG's articuladas nas elites (O Dia, 

1997). 

Eles atuam basicamente na reforma do sistema legal e na cobrança cívica das 

atividades policiais, buscam sua participação no poder como previu Pimenta (1995): para a 

"descentralização externa temos a descentralização para ONGs, associações e entidades." 

Tem-se que o clima para a organização PCERJ é de incertezas. Considerando-se o 

que Melo (1996, p.68) levanta para tais situações, recai-se na busca de regras para a 

organização posicionar-se no momento: 

No contexto de informação incompleta e de incerteza, os indivíduos têm altos custos 
para obter informação relevante sobre "o que" ele ou "com quem" ele está 
transacionando. ( .. ) Na ausência de incerteza e oportunismo, as instituições poderiam 
ser substituídas por promessas. Sob incerteza e oportunismo, as promessas dão lugar a 
contratos cuja validade e cumprimento (enforcement) são assegurados por regras . 

As regras existentes são as da reforma do Estado e dos seus aparelhos. Há, no 

Brasil, um movimento reformista contínuo para satisfazer as exigências políticas e do 

desenvolvimento econômico e social: a cada mudança significativa no Estado ressurge forte a 

questão da modernização administrativa devido à necessidade de adaptação da organização 

pública ao sistema político . 

o delegado Hélio T. Luz informou que a reforma administrativa seria o primeiro 

passo para deter o processo de falência da polícia de investigação criminal (Bottari, 1997).A 

meta da reforma era melhorar o atendimento ao cidadão, e o objetivo melhorar a qualidade do 

inquérito, através da melhoria da prova do inquérito . 
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Considera o delegado Hélio T. Luz que a baixa qualidade do inquérito é devida à 

má qualidade da informação, isto é, às informações que ficam latentes e não são divulgadas, a 

fim de serem usadas na corrupção. O objetivo da reforma da polícia de investigação criminal 

seria para a obtenção da informação de qualidade em todos os inquéritos policiais, isto é, a 

informação que se transfonnará em prova e permitirá um relato do fato acontecido de forma a 

oferecer a denúncia e a facilitar a condenação se houver delito . 



-.. .. .. 
., 

., .. 

., 

., 

., 

., 

.. .. 
fi' .. .. 

B7 

CAPÍTULO- 4 

o PRODUTO: A RECONSTRUÇÃO DO FATO PELA FALA 

Desde mi frente salgo a un mediodía dei tamalio dei tiempo . 

EI as alto de siglos dei baniano contra la vertical paciencia de la tapia 

es menos largo que esta momentánea 

bifurcación dei pensamiento entre lo presentido y lo sentido . 
Octávio Paz 

Neste capítulo apresentar-se-á sobre o produto da delegacia, um relatório para 

conclusão do procedimento do inquérito policial sobre a matéria prima usada na sua produção 

- as informações contidas na fala Tratar-se-á, ainda, das suas ferramentas de produção pela 

fala, tais como os interrogatórios, bem como da teoria a respeito do assunto que é a análise de 

conteúdo de discurso. Também, dissertar-se-á sobre a cultura organizacional da PCERJ, se a 

considerandO' em sua atribuição de investig.ação criminal, como produtora de um bem social, 

oferecido por políticas-públicas- de segura.DÇa.-

.. 4.1 Requisitos dê Produção 
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A produção de um ~ seja social ou de mercado, ocorre em etapas. As etapas da 

produção do Inquérito Policial têm representação gráfica apresentada na Figura 2.

Representação Esquemática do Processo do Inquérito Policia~ e são descritas abaixo: 

1) Detecção de sua necessidade - o que se dá por inúmeros mecanismos,. e na PCERl é 

realizada através-de pedido objetivo denominado Registro de Ocorrência -RO; 

2) Avaliação da necessidade ou procedimento do pedido - que corresponde aos 

procedimentos preliminares de investigação denominado- Verificação da Procedência 

da Informação. Em se tratando de outros produtos, haveria, nesta etapa, o cálculo de 

seu custo, de seu valor de transação e a determinação da forma de pagamento. Na 

PCERJ, só é cobrado o pagamento de uma taxa em alguns casos de ação penal 

privada. O valor cobrado está muito aquém dos custos reais da intervenção policial; 

3) Aceitação do pedido, que é a ordem do delegado para instauração do inquérito; 
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4) O projeto, -o planejamento e a produção 40 inquérito policial; 

5) A entrega do produto ao Judiciário. O cliente não é o Judiciário~ mas sim, o cidadão 

com um direito cerceado; 

6) O acompanhamento da garantia e assistência técnica do produto. Corresponde, na 

PCERJ~ ao acompanhamento no Judiciário, até o encerramento do processo 

originado pelo inquérito . 

4.2 O Pedida de Produção pelo Cliente: a- Comunkação de uma Ocorrência 

A comunicação de um raciocínio, expressa por fal~ gestos, desenhos, escrita ou 

outro código de siJ1ais.-é-denominado discurso . 

Para existir urna comunicação precisa haver: 

• um ermssor~ 

• um receptor,-

• uma mensagem que encerra um-significado, 

• um meio- ou canal que- conduz a mensagem, 

• um código ou sistema de expressão conhecido do emissor e do receptor, e 

• um processo composto de uma sucessão de atos coordenados entre si, que se inicia 

com a decisão da comunicação a ser feita: a fonna.ção da mensagem; a sua 

codificação e emissão- pelo emissor; a transmissão por um meio; a recepção e 

decodificação; e a interpretação feita pelo receptor . 

A cada comunicação de fato acontecido, levada a uma delega~ ocorre 

inicialmente esse processo entre o comunicador e o policial de plantão. Essa comunicação 

corresponderia ao pedido de produção dos produtos comuns de mercado . 

Esse pedido é recebido pelo detetive plantonista através de um procedimento que 

envolve o preenchimento de um documento denominado Registro de Ocorrência . 

O cliente do pedido é o que requer a intervenção do Estado através da delegacia . 

O cliente pode comunicar o fato através de terceiros como advogados, parentes ou 
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testenumhas. E pode ocorrer que não seja o beneficiário do pedido. Este beneficiário pode ser 

uma vítirnadesconhecidade atrope1amento,.por exemplo, QUo próprio comunicador . 

Nesse primeiro estágio- de produção,. entre códigos e sistemas utilizados pelo 

homem para comunicar-se,. são fundamentais a fala e os gestos. A fala é uma comunicação que 

pode envolver um d~ e outros aspectos~ com intercfunbio. de opiniões- e atitu.de& do 

emissor ao-receptor (Xifra-Her~ 1974). 

Na delegacia da amostra,. O' material de trabalho do delegado,. dos detetives~ e da 

delegacia como um todo., é o discurso pela fala. Toma essa importância devido à precariedade 

do uso de tecnologias ligadas às perícias-e à informação,. e ocorre em todo o Brasil como pode 

ser confirmade.na reportagern de Bottari (1997, p.37). O judiciário, consultado por esse autor, 

através de entrevista a um juiz, confirmava essa situação. O juiz entrevistado declarou: "Os 

processos vinham instruídos com laudos detalhados de local e fotos que ajudavam a 

esclarecer as circunstâncias. Agora;. os laudos vêm sem qualquer informaçã(f, e com a 

observação de que não-foram feitas fotografias do local por falta de material " . 

A fala também é a ferramenta de trabalho mais usada pelo detetive e delegado,. 

sendo a maior fornecedora de informação quanto a se obter instruções, orientações e 

explicações claras (Wood,.1996). 

Algumas organizaçoes e profissôes têm discursos como produto, como as 

emissoras de rádio e televisão, com a produção de notícias. as igrejas com suas pregações~ e ós 

advogadas com suas defesas de clientes. Poucas organizações têm a fala entre as matérias

primas principais para a produção de seus produtos, como ocorre com a PCERJ. Até mesmo 

as agências de notícias e as polícias militares.- usam as observações visuais dos acontecimentos 

com maior freqüência do que os discursos dos envolvidos . 

4.3 O Produto da DelegaCia e sua Matéria de Produção 

Em uma delegacia de polícia judiciária, denominada civil no Brasil, o 

esclarecimento do problema e a identificação de seus fatores críticos é a razão de ser de um 

procedimento investigatório. Na PCERJ usa-se o termo Verificação da Procedência da 

Informação - VPI para o documento que inicia uma investigação policial e, também, para o seu 

procedimento investigatório . 
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A delegacia, tendo como função principal a de polícia judiciária, implica ter como 

atribuição mais intensamente requerida a da verificação da procedência de uma informação 

para o Poder Judiciário, a fim de o instrumentalizar com elementos para uma tomada de 

decisão sobre um fato ocorrido . 

A verificação da procedência da informação resultará, ou não, na instauração em 

um Inquérito Policial-IP. Este será relatado por escrito, através de um parecer do. delegado ao 

Poder Judiciário. Esse parecer é uma narração" constituída de palavras pelas quais o delegado 

tenta reconstruir para o leitor o fato . 

o Judiciário limita somente o tempo de sua produção, por meio de prazos como o 

de averiguações, e o seu processo de produção pelo Código de Processo Penal. Sua ordem de 

produção dá-se, automaticamente, por esse Código" no momento em que é constatado pelo 

delegado a ocorrência de um ilícito, conforme o Código Penal. 

o produto é, portanto, a narração em si mesma de um fato acontecido. É um 

produto onde somente o papel e a tinta da escrita que materializa essa reconstrução 

imaginativa e a transporta ao leitor são palpáveis. Esse produto, no entanto, é concreto uma 

vez transportado ao pape~ pois determinará a realidade futura de muitas pessoas . 

Não há uma especificação a priori do produto a ser produzido. Só se pode 

especificar o detalhamento de seu processo de produção, o da investigação. Até a embalagem 

que o transporta ao leitor, os autos do inquérito, está determinada ao delegado. O produto não 

tem, portanto, características a serem desenvolvidas por projeto de concepção ou contrato, 

ficando dificil de aplicar-se em seu estudo, produção e administração, as normas usuais- na 

Administração, na Economia e na Engenharia de ProdUÇ-ão, particularmente quando se busca 

estudar a eficácia de sua produção, devida à informação . 

É um produto de características finais imprevisíveis no início do processo de 

produção, tanto para seus usuários, como para os seus produtores e para o Judiciário - o 

ordenado r, quase sempre, da produção. A utilidade da produção e sua aplicação é definida 

pelos usuários, subjetivamente,. a posteriori de sua confecção, na forma como fazem a sua 

leitura . 

As palavras escritas, referentes à conclusão do inquérito, são o resultado formal, e 

o registro documentado oficial da decisão do delegado sobre o que lhe foi comunicado através 
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de observações, objetos, documentos e, principahnente, das narrações escritas ou verbais de 

pessoas relacionadas com a informação em questão - queixosos, vítimas, testemunhas, peritos, 

informantes, suspeitos, indiciados e os detetives que, por sua vez, narram (} que conheceram, e 

até, o que ainda desconhecem do assunto . 

"A linguagem é uma parte do todo organizacional significativa" para Lévi

Strauss (1985, p. lOS). O poder da imagem evocativa e o impacto das palavras sobre aqueles 

que estão à sua volta são bem conhecidos dos teóricos das organizações, que os usam em 

expressões como, por exemplo, "fazer da organização uma equipe", a ponto de Morgan 

(1996, p. 182) considerar que "as organizações terminam sendo aquilo que pensam e dizem, à 

medida que suas idéias e as suas visões se realizam" . 

A compreensão do que está sendo dito ou escrito, e do que se quer comunicar, 

passa a ser de máxima importância para a gestão desse produto abstrato que é a descrição de 

um fato. 

., 4.4 A Fala como Ferramenta Principal do Trabalho e a IBformação .. 
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A investigação é um processo de revisão dos conhecimentos para se chegar a uma 

certeza sobre um acontecido. Seguro, por seus conhecimentos, de como ocorreu o fato 

acontecido, o delegado caso verifique que tal ocorrido infringe as leis, encaminha o inquérito 

policial concluído ao Poder Judiciário, e este, por sua vez, decidirá em suas próprias instâncias. 

Caso contrário, se a decisão do delegado foi a de que não ocorreu qualquer infração às leis, 

restará apenas a sua palavra e não haverá encaminhamento do fato a juiz. Tal decisão só 

poderá ser contestada pela corregedoria da PCERJ ou pelo MP quando este é inteipelado por 

alguém que se sentiu prejudicado . 

Desta forma, a decisão que instrumentalizará o poder público no passo seguinte, 

fora do âmbito da delegac~ é a do delegado. Ele tomará essa decisão em cima das 

informações contidas no docwnento VPI da investigação, que é trabalhado pelo detetive e 

outros funcionários da instituição. 

No jargão policial diz-se que o delegado e o detetive têm a certeza de como se deu 

um acontecimento a partir das provas conseguidas no decurso da investigação. A prova é tudo 

que torna verossúnil uma versão do fato acontecido . 
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Segundo Cobra (1987, p. 8)-, as provas aceitas e indicadas pelo Código de 

Processo Penal, em seus artigos 6 e 1, são de onze diferentes tipos, indicados a seguir, na 

ordem apresentada pelo autor: 

1.) Coisas apreendidas (art. 6 o , nO II e art. 24G); 

2.) informação de vítimas (art. 6 o , n o IV e art. 201); 

3.) informação de testemunhas (art. 6 o , n° ill e art. 202); 

4.) informação de acusados (art. 6 o , n o V e arts. 185 e 197); 

5.) acareação (art. 6- o, n o VI e art. 229}; 

6.) reconhecimento (art. 6 o , n o VI e art. 226); 

7.) documentos (art. 6 o , nO III e art. 231); 

8.) perícias em geral (art. 6 o , n o VII e art. 158); 

9.) identificação dactiloscópica (art. 6 o , n o Vil); 

10.) estudo da vida pregressa (art. 6 o , n o IX); 

11.) reconstituição (art. 7 O) . 

O autor classifica essas provas em subjetivas ou informativas, objetivas ou 

materiais e complementares. Cobra (1987) considera subjetivas ou informativas as provas 

levantadas nos depoimentos. Estes consistem das informações ou noticias prestadas por 

vítimas, testemunhas e acusados, a acareação e o reconhecimento de coisas e pessoas . 

No segundo grupo, das provas fisicas ou objetivas, baseiam-se em vestígios que 

são informados no Inquérito Policial por meio de autos ou laudos. Visam patentear a 

materialidadde do crime, os recursos empregados pelos crumnosos e obter elementos 

indicadores de autoria . 

No terceiro grupo, o das provas complementares, está o estudo da vida pregressa, 

a identificação dactiloscópica e a reconstituição. Eles tem por função comprovar a identidade 

do criminoso e estudar sua vida anterior ao crime. O estudo da vida pregressa e a 

reconstituição contem parte técnica e parte constituída por informações. 

o primeiro grupo é declaradamente baseado em informações subjetivas, obtidas da 

fala. O segundo, ao ser transposto para o Inquérito Policial por meio de laudos ou autos, tem 

inerente a essa ação a interpretação subjetiva da prova vista para a comunicá-la por escrito. O 

terceiro, traz embutida em si, parte constituida por informações com parcela subjetiva . 
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Obtidas por esses meios, as provas, em raras exceções- são técnicas, quase sempre 

têm larga parcela de interpretação humana. O Inquérito Policial torna-se um processo 

decisório sobre possibilidades e probabilidades em tomo de um fato acontecido. As 

informações são insumos nesse processo decisório. Afirma Lipnack (1994,- p. 128) sobre o 

assunto: "Quanto mais inf01"mação boa e útil estiver disponível para as pesso~ melhores 

serão as decisões por elas tomadas ". 

As informações, como insumos do processo, vão aumentando o conhecimento da 

realidade em que se está atuando. Fritz Machlup (In: Roszak, 1988, p. 140) adverte, porém, 

que o conhecimento não é necessariamente adquirido com informações, mas através do 

pensamento, e que o pensamento vem de experiência, memória e idéias, explicando: 

a informação mesmo quando se move à velocidade da luz, não deixa de ser o que 
sempre foi: pequenos pacotes de fatos, descontínuos. que podem ser úteis ou triviais, 
mas nunca são- a essência do pensamento. (. . .) A mente pensa com idéias, não com 
informação.(...) Elas vêm p,imeiro porque definem, contêm e, algumas vezes, produzem 
informações . 

Nesse desenrolar de atividades, as- informações ao aumentar o conhecimento~ vão 

causando aumento da insegurança quanto à decisão a ser tomada. Isso se deve ao fato de que a 

segurança vem da experiência em uma situação semelhante. Porém, a experiência não se 

adquire na velocidade da aquisição do conhecimento. Esse fato foi, também, observado por 

Clausewitz (1979, p.1 07) como se segue: 

(..) nossu conhecimento das realidades melhorou, mas a nossa incerteza, em lugar de 
diminuir, pelo contrário, aumentou. Isso deve-se {1 que todas estas experiências não se 
adquirem de repente, mas sim- gradualmente, pois a~ nossas decisões entram 
constantemente em combate com elas e o nosso espírito tem de estar sempre pronto 
para qualquer eventualidade(. . .) 

Devem-se considerar essas limitações, lembrando-se que, em uma atuação há 

intervenções não esperadas, obrigando-se a rever planos e idéias. 

Para obter esse poder de assimilação intelectual que o conhecimento pennite, o 

detetive e o delegado, hoje em dia, devem buscar por si a qualificação, uma vez que não há 

estudos específicos que objetivem a sua formação. Na admissão a estas carreiras, o curso 

inicial para treinamento, na Acadepol são de curta duração - de menos de seis meses.

abrangendo superficialmente um excessivamente largo espectro do saber, sendo mais voltado 

para a inserção do candidato no mundo organizacional do que propriamente para sua 
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capacitação . 

Assi.m, na polícia, a transmissão efetiva dos conhecimentos técnicos se faz de 

policial a policial, a exemplo do que ocorria até poucos anos. atrás nas profissões operárias, 

como observou Valle (19.84-). Este autor relata que o ensino profissional não é, como aparenta 

à sociedade, um ensino "natural". É um aprendizado limitado por restrições impostas pelo 

ensino voluntário sem formação didática, ministrado com pouca vontade de ensinar a outrém 

informações profissionais obtidas com dificuldades ao longo do exercício do- trabalho, ou 

mesmo práticas de trabalho das quais não se tem se~urança de serem apropriadas e corretas . 

A instrução técnica objetiva exigida para o ingresso na carreira de delegado só 

cobre os· conhecimentos em Direito, pela qualificação obrigatória exigida de serem os 

candidatos bacharéis em Direito, ao candidatarem-se no concurso de entrada ao quadro de 

pessoal. Como instrução na Acadepol recebe conhecimentos referentes a armas. e balísticas . 

Outras áreas do conhecimento não são contempladas: o delegado é obrigado a gerir uma 

delegacia com dezenas de funcionários e não recebe qualificação em campos atualmente bem 

conhecidos e largamente estudados de. gerência, voltados para o serviço público, como gestão 

de pessoal,. gestão e~onômica-financcira pública,. ~tão de materiais, gestão da informação~ 

entre outros . 

Observe-se que não se está falando de conhecimentos profissionais próprios e 

exclusivos do oficio policial. Neste caso há, até meslllO; a necessidade de um levantamento 

racional e objetivo de como obter qualificações profissionais em vista das exigências subjetivas 

dos casos policiais . 

Atualmente, a formação profissional, por ser empírica, é demorada. Segundo o 

delegado Hélio Tavares Luz, a formação plena de um detetive, com sua rede de informações 

estabelecidas na sociedade, leva de sete a dez anos. Vê-se que, para essa profissão, o 

funcionário passa a ser plenamente produtivo, após um período equivalente a quase o dobro de 

outras profissões muito especializadas, como analista de sistemas cujo tempo de formação é de 

quatro anos em faculdade . 



• ., .. 
", 

ri' 

", .. 
", .. 
... 
"" .. 
.. 
" .. .. 
., 
", 

., 
", .. 
.. .. 

• .. .. .. .. .. .. 
", 

", 

", .. .. .. .. 
"" 
", 

", .. .. 

146 

4.5 A Gestão da- Informaeão 

A informação se origina etimologicamente em "dar forma", e significa dar uma 

forma a dados. Está ligada a organização de um sistema e a transmissão e conservayão dessa 

ordem (Z~ 1970, p. 156-157) . 

Um conjunto de dados que comunique a mesma coisa, leva à mesma informação . 

Dado é um registro de uma ocorrência observada (Campos, 1988), e que pode ter atribuído a 

si certo significado em um contexto particular (Stowell, 1995). Complementa-se essa definição 

com a explicação de que um dado sobre uma ocorrência em consideração,. será ta~ enquanto 

manter a- característica de não diminuir a nossa U)certeza sobre essa ocorrência . 

Para efeito- de um processo decisório, considerando-se a teoria da informação, 

qualquer registro conhecido que não diminua nossa incerteza em uma decisão a ser to~da é 

apenas um dado. Não é informação. 

o conceito adotado, nesta dissertação, para o termo informação é o que a define 

como sendo todo e qualquer dàdo que diminue uma incerteza em um sistema . 

A informação é uma simples relação de fatos (situação, ação, pensamento), para 

Roger Clause (In: Xifra-Heras,. 1974, p;24) -"( ... } reduzindo-s~ ao mínima os vestígios de 

subjetivismo inerentes- a todo. testemunho" . É, também, uma- transmissão unilateral de uma 

mensagem de um emissor para um receptor . 

Para haver uma diferente informação, deve haver uma diferença que é comunicada 

por outro conjunto de dados, o que leva Morgan (1996, p. 363) a considerar que a 

"informação baseia-se na comunicação das diferenças". Ao seu ver, ainda, implica a 

informação em ocorrer a ausência de disjunção entre a forma e o seu contexto, por terem sido 

removidas as inadequações. Um sistema de informação, por comportar esses conjuntos de 

dados com diferenças entre s~ mapeia essas diferenças. A estratégia cibernética é a de se 

basear, devido a isso, em adaptações na fo~ para o mesmo autor (1996,. p.364), que 

observa a lógica de fixação de objetivos tender freqüentemente "a enfraquecer esta 

qualidade " . 

Observe-se que um registro pode ser um dado para certa consideração e uma 
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informação para outra . 

A informação, elemento de um sistema, definida de forma a ter sua existência 

atrelada à diminuição da incerteza de um tomador de decisão, tem, portanto, sua existência 

relacionada ao sentir humano. Assim sendo, por mais racionalizado que tenha sido o processo 

que a transfonnou de dado em informação, o processo foi subjetivo, e como tal, passível de 

sofrer interferências. Qualquer alteração nesse contexto poderá ocasionar o retomo da 

informação ao estágio anterior, de dado . 

Esse conceito é assemelhado ao militar, encontrado nas teorias- da guerra. Todos

os teóricos da guerra tratam da informação e sua utilização pela sabedoria, abordando até 

aquelas coletadas por meio de espiões, as coletadas espontaneamente pela observação, e as 

deliberadamente· obtidas através do. conhecimento sistematizado. Insistem, particu1annent~ na 

importância das informações obtidas junto à cornnnidade para diminuir as incertezas nas 

deeisães. Recomendava Clausewitz (l9~, p.446): 

é a informação, não tanflf as informações eSpeCIGlS, importantes, capitais, que a 
espionagem fornece, como aquelas que tocam as inúmeras pequenas incertezas ligadas 
ao serviço quotidiano de um exército, e refativamente às quais o entendimento com os 
hal1itantes dá aos defensores uma vantagem de ordem geral . 

A semelhança entre o conceito de informação da teoria da informação e o militar, 

da teoria da guerra, dá-se ,.inclusiv~ nas suas limitações criadas pela sua definição por meio de 

um processo subjetivo, como pode ser observada na conceituação de informação proposta por 

Clausewitz (1979; p.l27}: 

o termo "informação" designa o conjunto de conhecimentos relativos ao inimigo e ao 
seu país e, por- conseqüência, a base sobre a qual se fundamentam as nossas próprias 
idéias e os nossos actos. Se se quizer efectivamente insistir acerca da natureza deste 
fundamento, sobre o que ete possue de duvidoso e de instáVel, não se tardará a 
reconhecer que a querra é um edificio frágil, (. . .) 

Cook (1981) relata, analisando a Segunda Guerra Mundial para as Forças Armadas 

dos Estados Unidos, que o Japão foi derrotad6 por nãO' ter um setor de informações 

estruturado, e com igual influem:ia dos outros setores de ação nos processQ.S de tomada de 

decisão: a ação japonesa que precedia a uma decisão desconhecia a realidade na qual deveria 

ocorrer. Um oficial do Exército Imperial Japonês observou que não conheciam nem o seu 

inimigo e nem a si mesmo, enfatizando: "De modo geral havia uma tendência para se tratar 
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as informações muito superficialmente, ou seja, não lhe atribuir valor muito elevado ( ... ) 

"Nós sempre lutamos sem informações suficientes." (Cook, 1981, p.99 e 169) 

Entre os militares brasileiros há a Agência Brasileira de Inteligência -Abin, segundo 

o general Alberto Torres, visando apoiar o combate a macro-criminaUdade. Em entrevista à 

imprensa (Martins, 1996, p.l2-}, este general declarou como essa instituição dará ay-ão ao 

combate ao crime: 

Nós então vamos entrar na natureza da atividade de inteligência ( . .) Vai ptoduzir 
conhecimento, a partir de informes, indícios,. informações, que receba e dê o 
tratamento-para transformar numa informação, numa coisa confirmada. 

Observe-se que, para transformar as informações iniciai~ de partida, na 

informação do conceito núlitar, de "coisa confirmada" - isto é, para que os indícios deixem a 

incerteza e se produza um conhecimento - as informações recebem um tratamento . 

Segundo o general Alberto Cardoso, 80% do conhecimento levantado para 

produzir informações para o presidente da República vem de fontes ostensivas, e os restantes 

20 % vêm de fontes sigilosas, devido a atual grande fluidez e velocidade da informação. O 

termo ''fluidez da informação" usado pelo núlitar parece ter o mesmo significado de facilidade 

de transmissão. Atualmentt;. a facilidade-de transmissãü--é tal que ensejou de Moreno e Novaes 

(f997) a observação.: "A rapidez é tal que, em questão de minutos, o fato novo deixa de ser 

novo " . 

Ao termo tratamento da informação corresponde uma série de medidas aplicadas a 

informação e ao sistema de que é parte, relativas à sistematização e ao processamento 

informatizado da informação, para que sirva aos. objetivos da organização no cumprimento de 

sua missão. A gestão da informação é de maior amplitude . 

A gestão da informação deve considerar, para haver uma efetiva utilização de suas 

possibilidades, a necessidade de se especificar, planejar e administrar certos requisitos e 

atribuições que vão além do sistema de informação considerado. Isto implica na gestão do 

sistema quanto às suas saídas, entradas e processos-intemos. E também, implica na coleta não 

sistemática, na avaliação contínua do valor das informações e em seu uso por usuários não 

subordinados, ou mesmo, não previstos pelo gestor do sistema . 

Essa gestão se torna realmente necessária quanto se verifica a existência na PCERJ 
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de inúmeros, pequenos e ou complexos, bancos de dados coexistindo desordenadamente nos 

diversos órgãos e delegacias, e até mesmo, em uma mesma delegacia . 

Na delegacia da amostra, foi desenvolvido um banco de dados manual, de fichas 

manuscritas, burocratizado; e outro banco de dados informatizado, em um microcomputador 

personalizado para um único usuário, como já foi observado no capítulo 2, desta dissertação . 

Também, veri:ficou-se a existência de outro~ informatizado e oficial, o sistema Med~ da 

Polinter, usado precariamente, consultado via malote, pela falta de terminal de consulta na 

delegacia. O sistema do I1FP era usado nas mesmas, e precárias, condições . 

Delegados entrevistados mostraram um quadro pior em outras delegacias - seja 

pela distância da cidade do Rio de Janeiro quando se usa o malote, seja devido aos sistemas 

informatizados implantados não permitirem auditorias de seu uso . 

A solução encontrada para obter essa gestão de informação é buscar melhorar o 

processo chave, ligado à atividade afeita a missão da delegacia e estabelecer mecanismos 

indicadores e de controle do bom uso dos sistemas, conforme esses sejam implantados no 

futuro . 

Para tal, será descrito primeiramente como ocorre a formação do conhecimento do 

delegado e 00 detetive, além dos trabalhos para o processo-chave do inquérito policial, a fim 

de se tecer considerações. E no capítulo aparte, seguinte, o próprio processo-chave. 

4.6 A Linguagem e a Comunicação: A Distârreia entre o Desejado e o-Comunicado 

As pessoas usam a fala para fazer perguntas umas às outras, para descobrir coisas 

que não sabem e precisam saber, para pedir ajuda ou permissão. As respostas não envolvem 

somente questões lingüísticas~ mas, também questões morais como, por exemplo~ sobre o 

direito que o inquiridor tinha a interpelação e as. implicações das respostas possíveis (Wood, 

1996) . 

Os pesquisadores e os policiais estão autorizados pela sociedade a fazerem 

perguntas e, os últimos, a exigirem respostas, muito embora isso, freqüentemente, configure 

uma transgressão das convenções sociais cotidianas. Evidentemente, há limites quanto ao que 

se pode legitimamente perguntar, lembra Wood (1996), mas as respostas nem sempre 

correspondem à lógica da questão. 
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As perguntas são "legítimas" quando a pessoa que as ouve é capaz de entender as 

razões de quem indaga, e desde que os seus sistemas de valores culturais autorizem o outro a 

fazer tal pergunta. Além do fato da resposta poder,. ou nãO,. lhe acarretar conseqüências 

negativas. Se acarretar, o processo normal consiste em negociar as condições do fornecimento 

da informação (Wood, 1996). 

As respostas, e também as perguntas, manifestam-se de uma forma contingenciada 

por condicionantes jurídicas, éticas e de costumes, que dão ao discurso uma marca individual 

ou institucional a cada ato retórico, relacionada com a vivência pessoal do retor e com o clima 

do momento, que libera certos tipos de colocações (Haliday, 1938). 

As formas, os sons e as afirmações verbais que as pessoas usam para falar de seus 

planos, não dependem da "lógica" do problema. A interpretação de uma fala pela lógica não 

leva a se entender o que realmente se quer comunicar. Há diferenças entre o discurso lógico e 

a comunicação cotidiana (Wood, 1996). 

O raciocínio verbal não é governado pelas regras da lógica formal, ensina Wood 

(1996). O pensamento, pela lógica formal, exige uma formação explícita e uma familiaridade 

com as convenções seguidas pelos lógicos, com a lógica se apresentando como um sistema 

especial de pensamento que pode ajudar na realização de certas tarefas. Porém, os. estudos do 

pensamento científico e matemático não confirmam que o pensamento científico se baseia nas 

regras de lógica fol1Il3.4 para Lunzer (Wood, 1973) . 

Schott (1996) acredita que o controle possibilitado pelo conhecimento científico é 

limitado a manipular os elementos de um sistema e, ao considerar essa relação como eterna e 

necessária, a ciência eleva as condições sociais ao nível de verdades universais, esquecendo-se 

que a cognição abrange a multiplicidade de nossas reações a outra pessoa, coexistindo 

dimensões subjetivas, intersubjetivas e objetivas em um processo destinado a obter 

conhecimento. Isto é importante em um interrogatório ou entrevista de pesquisa , por 

demonstrar claramente que ao se deixar guiar somente por perguntas objetivas- e racionais 

dificilmente se chegará às informações necessárias para uma investigação . 

A linguagem e a cognição apresentam-se fundidas no raciocínio verbal, segundo 

Wood (1996), não sendo a lógica a mesma coisa que a existência de "sentido" em uma fala e 

nem podendo ser "reduzida" a isso. Pedro Demo, em palestra na FGVIEBAP , em 1996 
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declarava: 

Na Terra, não é só a lógica ... Há a microfísica do poder: vale ou não, à revelia da 
lógica. O processo decisório humano se fosse só lógica, o indutivo não precisava 
argumentar. 

o que está envolvido ao se escolherem os padrões de fala é um dos aspectos que 

de fato interessa à analise do discurso para a polícia, e esse aspecto da análise é para Roszak 

(1988, p.131) "o estonteante segredo do próprio discurso". Para se chegar a conhecê-lo, há 

considerações sobre linguagem e os estudos discursivos podem ser úteis, porque a fala implica 

em seguir uma convenção que corresponde a certas regras que determinam uma língua. 

Contudo, a necessidade de melhor comunicar uma idéia faz a fala transformar a língua 

(Amado, 1982). E o discurso manifestado pode esconder uma comunicação que não é 

claramente transmitida ou facilmente decodificada pelo ouvinte . 

.. 4.7 A Função Vital de Significar da Linguagem e a Teoria da Informação .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. 
,., 
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A linguagem falada, retórica ou não, e outras formas de linguagens, considerando 

todas as formas de comunicação, são veículos de poder(Lévi-Strauss, 1985), assim como o são 

a linguagem corporal, a dos uniformes e a da aparência pessoal - as quais, por sua vez, são os 

intercâmbios de todas as formas de expressão e estímulo (Fischer, 1984) . 

A linguagem falada traz "o poder do verbo", para Pages et aI. (1987, p.210), e as 

outras, para esse autor, permitem expandir emoções e "atenuar o controle dos outros e de si 

próprio sobre a palavra que circula" . 

Pêcheux (1993) já na década de sessenta, preocupava-se com o uso de tecnologias, 

hoje denominadas "da informação", e a linguagem. A importância de conhecimentos sobre a 

linguagem, para a gestão da informação, pode ser aferida na observação de Churchman (1972, 

p. 150), sobre a informação e as tecnologias da informação: "A teoria da informação é uma 

ciência segura, enquanto trata da transmissão de mensagem e não de sua significação para o 

usuário." 

o codificador produz mensagens concretas - os discursos -, ao utilizar as unidades 

elementares e as regras do código; e a fonte da informação lingüistica. Os discursos são uma 

representação dos conjuntos de acontecimentos extralingüísticos e que transmitem a 
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informação desses acontecimentos. É preciso estabelecer e especificar o conjunto de regras 

cuja aplicação permite alinhar, durante o processo de codificação, as palavras em frases e as 

frases em mensagens, obtendo-se daí a relação entre a decisão e sua comunicação através da 

fala. Mas, com uma dicotomia entre intenção e sua realização (Sfez, 1990) . 

A linguagem é composta de elementos correspondentes a significado, significante, 

sinal e signo. Signo é constituído pelo sinal e pelo significado ou símbolo, integra a significação 

das formas lingüísticas, constituindo-se na essência da linguagem (Ferreira, s/data), onde o 

"valor do signo se define somente no sistema que o integra", explica Benveniste (1988) . 

Significado ou símbolo ou significação das coisas é o sentido, a intenção, o que 

se sente que as coisas querem dizer. (Benveniste, 1988; Ferreira, s/data) . É, também, aquilo 

que, por analogia, representa ou substitui outra coisa (Ferreira, s/data). Exemplo: Sua 

Excelência aqui presente... O uso da expressão significa que a pessoa referida tem 

superioridade sobre os demais presentes. A intenção ao usá-lo é de que o símbolo dê "a visão 

lúcida do objeto(..) porque não comporta na análise, mas, pelo contrário, fala do objeto 

naquilo que ele tem de inexprimívef' (Mosvschowitz, 1992, p.45). 

Benveniste (1988) considera que o uso de símbolos é próprio do homem e o 

caracteriza por sua capacidade de reter a estrutura de um objeto e identificá-lo em diferentes 

conjuntos . 

o significante corresponde à forma da linguagem que expressa um determinado 

significado (Ferreira, s/data), e é a tradução tõnica de um conceito (Benveniste, 1988) . 

Exemplo: "-O Doutor João (..)" ou "-A Sua Excelência, João (..)" são dois significantes 

diferentes de mesmo significado - o significado de maior superioridade aos demais em relação 

a determinado assunto . 

É interessante notar como alguns significantes prevalecem em certos discursos 

como modismos. As expressões Qualidade Total, Reengenharia, Parceria, por exemplo, são 

usadas preconceituosamente. Acreditam os que as proferem que, à sua expressão, por si, sem 

maiores explicações, já estão manifestadas todas as possibilidades relacionadas com a dita 

palavra ou expressão. Sobre isso afirma Farias Brito ( In: Mosvschowitz, 1992, p.3 5): 

É uma coisa que prejudica muitas vezes, (..), este preconceito a que se poderia dar o 
nome de fanatismo da palavra. Outras vezes e mais freqüentemente é a crença cega no 
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poder maravilhoso- de uma palavra que tudo explica . 

Sinal é um fato fisico ligado a outro por uma relação natural - por exemplo, 

relâmpago/ tempestade, ou por convenção - por exemplo, grito/ perigo (Benveniste, 1988). O 

sinal, também, pode ser definido pelo processo pelo qual o significado é expresso pelo 

significante, isto é, aquilo que possibilita conhecer, reconhecer ou prever, para Ferreira 

(s/data). Por exemplo: Ele foi O policial. O uso do artigo, indicador de gênero masculino 

tônico na linguagem falada, e com letra maiúscula na escrita, é um sinal indicador que permite 

reconhecer que, para,() orador, aquele policial referido foi um excelente profissional. Outro 

exemplo: H -Ele gritava com os relâmpagos". Relâmpago tem relação com tempestade e o 

gritar tem relação com sentir-se em perigo. Detectam-se aí dois sinais . 

A produção humana de sinais é denominada de significação, e se agrupam em 

sistemas como os de sinais gesticulatórios e os de artefatos materiais. Os sinais e seus sistemas 

têm a capacidade de se destacar objetivamente das inúmeras expressões subjetivas captadas 

pelo ser humano na realidade, e denomina-se essa capacidade de objetivação (Berger e 

Luckrnann, 1997). A linguagem é o mais importante sistema de sinais- da sociedade humana,. 

para esses autores, para quem as objetivações da vida cotidiana são mantidas pela significação 

lingüística . 

A imagem acústica é um dos componentes do signo e constitui {} seu significante . 

O outro componente, o conceito, é o seu significado ou representação mental; a relação entre 

o significante e o significado não é arbitrária, pelo contrário, é necessária A unidade do 

discurso é a frase que traz sentido e referencia uma detenninada situação ( Benveniste, 1988) . 

Ao analisarmos discursos para a compreensão de uma certa realidade devemos 

identificar o sistema semiótico em que estes discursos estão inseridos . 

Um sistema semiótico consiste na organização de signos segundo um critério de 

significação, caracterizando-se por: 

1. ) O seu modo operatório, isto é, por visão ou audição; 

2. ) seu domínio de validade, através do qual o sistema se impõe, como por exemplo um 

sistema rodoviário; 

3. ) pela natureza e anúncio de seus signos como as luzes verde e vermelha de um sinal 
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de trânsit.o; e 

4. J seu tipo- de funci.onamento, c.omo .o caso da alternância das luzes col.oridas num sinal 

de trânsit.o (Benveniste, 1988) . 

Na semiótica, a palavra tem c.omo .objetiv.o imediat.o representar um .objet.o na 

mente interpretad.ora, por mei.o da uma c.onvençã.o social de sua aparência gráfica .ou acústica . 

Em um segund.o nível, há um interpretante dinâmic.o que produz uma açã.o concreta e real a 

partir de se ver .ou .ouvir .o signo . 

É .o cas.o d.os sign.os dit.os de caracter lógic.o, que trazem a qualquer mente a 

mesma reaçã.o diante de sua menção, p.or exemplo .o de uma placa de pr.oibiçã.o de fumar, c.om 

.o desenho de um cigarr.o riscad.o. Ou é, ainda, .o caso de uma placa hospitalar s.olicitand.o 

silênci.o apenas c.om .o desenh.o d.o c.ont.orn.o d.o r.ost.o de uma enfermeira cuj.o ded.o indica .os 

lábi.os fechados. Esse sign.o é den.ominado interpretante em si (SantaelIa,. 1988). As palavras • 

para.os p.oliciais, além de interpretantes em si, trazem .outros. sign.os. 

A análise de c.onteúd.o de um discurs.o tem p.or pre.ocupaçã.o c.onverter a matéria 

bruta das c.omunicações em dad.os que possam ser tratad.os cientificamente p8l'a obter 

c.onseqüências teóricas (Xifra-Heras-, 1974) precisand.o ser c.ompletada c.om um estud.o 

semi.ológic.o da mensagem 

Send.o um resultad.o de aplicações dem.oradas da teoria, a análise de c.onteúd.o d.o 

discurs.o nã.o tem aplicação rápida e prática no cotidian.o de uma delegacia. A delegacia se 

interessa pelas causas e efeit.os das mensagens, .os sistemas de valores que determinam a fala, 

.os fat.ores culturais utilizad.os para extrair da mensagem a inf.ormaçãO'. 

Dessa f.orma, ficam em segund.o plan.o .os métodos f.ormais de análise de discurso 

em bases quantitativas, para Giovanini Becchelloni (In: Xifta-Heras, 1974), como .os citados 

nas prátieas atuais de análise p.or Pêcheux (1993} e Baldin (1979}. 

Para extrair a base d.o ac.onteciment.o relatad.o, pela te.oria científica do 

ac.onteciment.o, usada na prática pel.os jornalistas e c.omunicad.ores, tem-se que determinar seu 

alcance temp.oral, seu princípi.o e seu fim, seu caráter singular, acidental e improvável; e, ainda 

.o que se c.onfigura c.om.o n.orma e.o que é desvi.o e excepci.onalidade (Xifra-Heras, 1974) . 

C.onsiderand.o as características imp.ortantes de um fat.o c.omunicad.o, baseand.o-se 
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no autor op.cit. (1974), deve-se levar em conta que são diferentes as exigências colocadas 

quanto a diferença de finalidade entre o fato da imprensa e o fato real da polícia. No processo 

penal existe, inclusive, o princípio da verdade real ao qual o processual penal deve buscar . 

Observando-se uma delegacia, conclui-se que são buscadas pela polícia as seguintes 

características quanto a um fato: a sua veracidade; a sua integralidade; a sua atualidade; e o seu 

significado social. 

... 4.8 A Análise Qualitativa do Conteúdo dos D~ursos-
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A estrutura de quaisquer discursos, os orais e os comunicados por gestos e ações, 

é formada por falas e silêncios. O silêncio é um ato da fala, de acordo com J. L. Austin (In: 

Santos, 1988). Essa é uma realidade que pode ser observada e classificada tanto no discurso 

oral, como no escrito, e sobre isso afirma Santos (1988): 

o silêncio, longe de ser um vazio caótico, é uma realidade comunicativa estruturante, 
contida pela linguagem tal como esta é contida pelo silêncio. Há assim um silêncio 
escrito e um silêncio falado . 

Também, são estruturantes o silêncio no "esquecimento" e a fala sobre o que já foi 

falado. Sendo a "desigualdade" entre dois esquecimentos correspondente a uma relação de 

dominância que se pode caracterizar dizendo que o não-afirmado precede e domina o afirmado 

e isso é necessário para que "(. .. )seus deslocamentos no interior do reformulável (. .. ) faça 

incessantes retornos sobre o que formula(. . .) " (Fucs, 1993, p.282) . 

Para Fausto (1984) os Códigos condenam o silêncio dos acusados, que se não for 

bem administrado pode reverter em seu desfavor. 

Só a linguagem humana tem deslocamento e flexão, segundo Naon Chomsky, em 

palestra na URFJ, em 1996 (livre tradução). Os computadores, a aritmética e a linguagem da 

ciência, não. Os deslocamentos são motivados por tentativas de interpretação. Às propriedades 

de fusão na linguagem - como exemplo: x liga a y - são acrescidas à operações com 

propriedades de deslocamento, interpretativas, transformando no caso do exemplo em: x 

move-se e funde-se a y. A idéia inicial básica é apagada do cérebro, e então "outros sistemas 

da mente falam" . 

Devido a linguagem ter sua parcela interpretativa, Chomsky recomenda que não se 
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tire conclusões apenas baseando-se no senso comum, por terem premissas duvidosas como se 

viu. Berger e Luckrnann (1997) também realçam o fato do senso comum conter inumeráveis 

interpretações pré-científicas e quase-científicas sobre a realidade cotidiana, que admite como 

certas e indubitáveis, mas sempre se abstendo de qualquer hipótese causal ou genética que 

podem, em não estando ocorrendo, demonstrar o erro no julgamento denominado de senso 

comum. Na realidade, para esses autores, o conhecimento do sentido comum mantém uma 

multiplicidade de inst~ões para integrar o problemático dentro de fenômenos que já não os 

são mais, por meiO' de idéias vindas da significação usual dos objetos e acontecimentos, e 

originadas na observação empírica e na linguagem que marca as coordenadas. da vida de cada 

um em sociedade em suas rotinas normais e evidentes . 

Ao senso comum busca-se encaixar os problemas de outras realidades para dentro 

dos limites da realidade da vida cotidiana pela parcela interpretativa, por esquemas 

tipificadores, segundo (Berger e Luckmann, 1997). Isso leva a afetar a interação face-a-face 

com o outro, tornande-se anônima à medida que se afasta dessa situaçãO' de preximidade. 

o use da metáfO'ra e de efeitO' metafóricO' é consideradO' questãO' decisiva em 

lingüística, por ser e transporte entre deis significantes (Funchs e Pêcheux, 1993). 

Uma palavra só tema sentidO' quandO' considerada em relaçãO' àquela que a precede 

e à que a segue. Para Lacan (In: Balbo, 1996, p.58), teda propesição antes de ser articulada, é 

imaginada, aO' menes três vezes: a primeira vez nO' sentido pregrediente; em seguida no 

regrediente em que censidera e celecade anteriermente; e a terceira nevamente nO' sentidO' 

progrediente. O mesmO' acontece, segundO' e auter, com os desenhos, que só adquirem 

sentidO', para um psicólege lacaniano, se censiderades numa sucessãO'. A forma pela qual um 

signO' faz sentidO' é a retroativa. É a dimensão de "após dito" que permite um deslizamentO' de 

significantes a significados- fazerem sentidO', com certe nãO' limitadO' a unidades elementares 

sucessivas, mas dizendo respeite aO' conjunto da seqüência falada para se completar somente 

nO' último termo (Balbo, 1996; Sfez, 1990). 

O mesmO' ecorre em relação à linguagem corporal. Fala e movimente estão 

sincronizados - e mevimente eu gestO' precedendO' a palavra em 1/7 de segundO', de acordo 

cem análise de filmagens, apresentadas per Weed (1996, p.202): 

( . .) O ouvinte segue como uma "sombra" os movimentos deste com um movimento seu, 



-
., 
., 
,., 
.., 
., 
.., 
., 

., 

.., 

.., 

., 

., 

., 

.., 

.., 

., 

., 

., 

., 

., 

., 

., 
,., 
., 
., 
,., 
,., 
,., 
,., 
,., 
,., 
,., 
., 
., 
,., 
., 
.., 

.. .. .. .. 

., 

157 

não mais que 20 milissegundos depois (Kempton, 1980). (..) Não há nenhum 
mecanismo de resposta visual ou auditivo conhecido rápido o suficiente para tornar 
isso possível: "A única explicação admissível (exceto a clarividência) é que o ouvinte 
esteja prevendo quando o falante vai fazer um movimento antes deste começar. " (..) A 
sincronicidade de movimento e fala, portanto, provavelmente desempenha um papel 
importante na consecução da compreensão mútua . 

Há uma complexa interação entre a fala e os outros movimentos corporais, ou seja 

o corpo "fala". Wood (1996) relaciona a ironia, o sarcasmo e as provocações envolvendo uma 

deliberada manipulação das relações convencionais entre os atos de fala e os outros 

movimentos do corpo. Quando os movimentos, os gestos ou a atenção de um ouvinte, para 

Amado e Guitted (1982), desempenham função de regulação da fala. Ou entram em sincronia 

com as nossas tentativas de comunicação: há comunicação clara de tédio, aflição ou existência 

de outras preocupações . 

O discurso por atitudes e ações é comunicado ao interlocutor, que pode recebê-los 

apenas como indícios para um juízo, ou compreender bem a mensagem transmitida, mas nem 

sempre sabe traduzí-Io em linguagem escrita formal, única reconhecida pelo Judiciário. Neste 

caso, se o escrito não for capaz de reproduzir a riqueza dos discursos levantados, permanecerá 

fora do produto final, trazendo incerteza no lugar de informação . 

O comportamento não verbal, para Amado e Guitted (1982), informa acerca dos 

afetos do emissor, sua atitude emocional, motivacional e cognitiva. Os sentimento primários, 

que se encontram em todos os povos e culturas, são a alegria, a cólera, a raiva, a surpresa, a 

pena, o nojo e o interesse. O gesto e a mímica acentuam e regulam o enunciado lingüístico. Há, 

ainda, os códigos sociais como o sorriso e o piscar de olhos. A informação não-verbal, para o 

autor op. cit., é dificilmente anulada pelo conteúdo verbal da mensagem, mas, estão restritas 

quanto ao tempo e ao lugar, sendo inferiores à linguagem escrita como forma de comunicação. 

4.9 As Incertezas da Comunicação: do Indício ao Fato 

4.9.1 As Incertezas da Comunicação 

"A teoria da informação distingue informação e sentido" (Amado e Guitted, 

1982, p.26) e o sentido é determinado pelo contexto, situação e utilização da informação. Na 

comunicação automática de uma informatização o sentido é reduzido ao da informação e isso 

não é suficiente para a compreensão da mensagem. O contexto considera a competência do 



-.. .. .. 
., 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 

., 

., .. .. 

., 

., .. -.. 

., .. 

.. 

., 

., 

" 
" ., 
., 

., 

., 

., 

., 

-.. 
., 
., 
.. 
., .. 

158 

receptor e, lidando com a incerteza dessa competência, para diminuí-la, o emissor forma um 

conjunto de códigos abstratos com regras mutáveis (Amado e Guitted, 1982) . 

o que dá a incerteza à mensagem, pela teoria da comunicação, é o ruído, que se 

interpõe no sinal, entre emissor e receptor, deformando-o. "O ruído é o sinal que não se quer 

transmitir", para Moles (1978, p.120), que explica ser o ruído o fenômeno que limita o nosso 

conhecimento da mensagem . 

A absorção da incerteza em um discurso é produto de duas operações sucessivas, 

para Mucchelli (1979): 

• A primeira, compara os dados extraídos da comunicação, através de categorias 

perceptivas, ou concepcões do receptor, que retém somente a parcela que reforça 

suas certezas anteriores . 

• A segunda operação, substitui essa composição feita com o dado novo o que tinha de 

segurança anteriormente . 

Assim, reforçando um conceito, a absorção da incerteza em um discurso leva a 

qualquer caminho, certo ou errado, e com forte segurança interior de sua correção. É aí a 

origem de grandes erros de investigação . 

A construção do fato acontecido pela fala, além de imprecisa é também, lenta . 

Wood (1996, p.284) relata que "normalmente" (. .. ) a leitura hábil se dá à razão de cerca de 

300 palavras por minuto, aproximadamente o dobro da velocidade da fala normal' . 

Somando-se as incertezas de comunicação dos diversos discursos, chega-se a 

construção de um acontecimento que não corresponde à verdade do fato que se quer conhecer 

para tomar-se uma decisão. 

Ao se chamar a atenção para as incertezas de um discurso, quer-se mostrar o 

quanto se pode interferir na busca do fato acontecido. A polícia tem que levantar 

considerações especiais nas questões ligadas à fala nos interrogatórios, confissões, denúncias, 

defesas, testemunhos, nas possibilidades de ocorrência de sugestões, lavagens cerebrais e 

torturas. E, ainda, nos processos internos das doutrinações, negociações, reclamações e 

comunicações . 

A teoria da informação considera que o receptor humano não consegue aprender 
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A teoria da informação considera que o receptor humano não consegue aprender 

tudo o que sente, vê, lê e ouve integralmente. Há um número finito de informações que são 

absorvíveis pelo ser humano, que Moles (1978, p. 1l3) denomina "limite máximo da taxa de 

informação perceptível". Quando esse valor é ultrapassado, ou o ser humano se desinteressa, 

"ultrapassado pela originalidade da mensagem", ou passa a selecionar das mens~ens, em 

critérios ligados à sua vivênc~ apenas formas abstratas e elementares de- inteligibilidade 

(Moles, 1978, 1l3-114) . 

Por essa razão, nas diversas situações em que a polícia tem que lidar com 

discursos, o tempo de amadurecimento das questões de cada policial deve ser respeitado, pois 

varia de pessoa a pessoa os limites individuais da quantidade de infonnação perceptível em 

certo tempo . 

4.'}.2 As Metodologias de Investigação Poli~ial 

A policia lida com indícios e circunstâncias: o indício é o suporte objetivo de uma 

informação, remete a uma realidade não diretamente perceptível e cuja percepção pelo 

receptor dependerá de sua capacidade de identificar e encontrar seu significado. São 

consideradas provas indiretas, denominadas indiciárias ou circunstanciais 

As metodologias da investigação policial tem três fases, segundo Cobra (1987): a 

busca de infonnações pre1iminares~ o estudo das hipóteses e a conclusão sobre a autoria A 

fase usa a indução- e a segunda, métodos dedutivos. Nessa segunda fase as premissas 

encadeiam um raciocínio obrigando- a dedução de uma conclusão . 

o jurista Inocêncio Borges da Rosa (In: Cobra, 1987), considera a importância das 

presunções para afirmar a existência do fato que se pretende provar, por ser a presunção base 

para a argumentação e, daí, elucidação dos casos, a partir de formulação de hipóteses. Se as 

premissas são verdadeiras a conclusão também o será, pela lógica do silogismo, para Cobra 

(1987). O problema nessa pro}losição é que o autor não considera a possiblidade de vir a 

ocorrer wna falácia,. isto é, a dedução por suposto silogismo, partindo-se de uma premissa que 

não é verdadeira . 

Há, também, a utilização da Analogia e da Intuição, segundo ainda o autor (1987. 

p. 124), que afirma: "No te"eno da investigação policial, a indução é mais utilizada do que a 

dedução. " 
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Cobra (1987) descreve a existência nas delegacias brasileiras de duas 

metodologias, a que chama de sistemas, formalmente reconhecidas, de obtenção de 

informações em depoimentos. A primeira, pode-se deduzir das explicações do autor, que se 

refere a depoimentos não estruturados, ligados mais ao ouvir de testemunhas e informantes. O 

relato do que foi apreendido na perce~ão e gravado na memória é denominado expressão. A 

expressão pode ser prejudicada por omissões de circunstâncias esclarecedoras, exageros- e 

deformações verbais por não encontrarem palavras apropriadas . 

O segundo sistema é o interrogatório. Cobra (1987) considera bom interrogado r 

aquele que prepara um roteiro de perguntas. Adverte para o erro de se fazer perguntas 

complexas que envolvam mais de um ponto, com expressões que possam chocar ou assustar, 

perguntas capciosas ou insinuações sugestionadoras. Isso evitaria a confirmação de suposições 

já aceitas como certas ou mais prováveis, em detrimento do que realmente aconteceu. Porém, 

o autor, ao determinar que o interrogado r não se deve-limitar a fazer perguntas e registrar as 

respostas - mas também, realizar um juizo para avaliar as informações fornecidas e as emoções 

da testemunha -, determina a construção da versão do fato acontecido. 

O intertogatório deve buscar o máximo possível de esclarecimentos para a 

reconstrução do fato acontecido, cientes que, da forma de se o captar, das falas e dos 

procedimentos policiais, reconstrói-se não o fato, mas, uma versão dele . 

Erros são causados pela impaciência, irritação, e pela grosseria do interrogador 

que está naquele momento sob domínio da emoção, quando deveria poder estar nessa situação 

apenas o interrogado, ainda que seja apenas testemunha (Catbala, 1975) . 

Para Cathala(1975, p. 51'-53) no interrogatório de testemunhas a atenção deve ser 

grande. Ele explica: 

(..) importa ao policial ter sempre presente ao espírito a extrema fragilidade do 
testemunho humano (..) se a revelação dos fatos ocorressem sem a menor solicitação, 
ou seja de forma expontânea, tratar-se-ia de uma denúncia e não de um verdadeiro 
testemunho . 

Quando se trata de ouvir acusados ou suspeitos, a problemática em tomo do 

assunto aumenta. Ao ler-se autores como Cobra (1987), Cathala (1975), Rico e Salas (1992) 

entre outros, observa-se que apesar de relatarem que a confissão não é mais obrigatória para 

uma condenação, ainda insistem em passar uma visão de sua necessidade, e tal adotam diversas 
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técnicas. Cobra (1987) estende-se por diversas delas, sempre insistindo na importância da 

obtenção da confissão, explicando como conveniência a busca outras provas da confirmação 

da confissão para completo convencimento e devido a possibilidade de negativa futura da 

confissão. Esse ensino poucas vezes frisa a necessidade e objetivo da investigação policial: a 

reconstrução do fato acontecido a mais próxima possível da realidade sucedida. Explicando 

que convicção e certeza não tem o mesmo conteúdo nas atividades forenses e de investigação 

policial, o autor, em uma dessas considerações, à p. 127 -128, diz: 

"Será caso de convicção, quando os elementos probatórios forem unicamente 
subjetivos, isto é, sem apoio de provas materiais. (...) Haverá certeza, quando os 
elementos objetivos - provas materiais - sós ou acompanhadas de elementos subjetivos, 
permitirem concluir, sem sombras de dúvidas, sobre os acontecimentos. " 

o interrogatório não deve buscar a confissão, mas pistas e confirmações da versão 

do acontecido. A busca de confissão é um resíduo medieval das práticas policiais e judiciárias, 

ao ver de Benevides (1983, p.85): "(...) a confissão, nesse caso, é um momento de expiação, 

pois, passa a ser considerada necessária, embora dispensável do ponto de vista legar. Para a 

autora fazer falar além do crime investigado, faz o interrogado r passar o seu trabalho, de sob a 

ótica de investigação de um crime, para o trabalho da ótica do criminoso. Nesse campo, a 

violência contra o suspeito pode ocorrer por um código de ética que a impõe, como obrigação 

de consciência (Benevides, 1983) . 

Em um interrogatório, o indício é uma pequena pista seguida pelo interrogador. Na 

confissão, segundo Brown (1976), utilizando-se detector de mentiras, é a personalidade do 

examinador que determina a convicção de culpa do examinado. Isso é suficiente para eliminar 

o detector de mentiras como elemento indiciador de alguém: ele só indicia a convicção do 

examinador. O mesmo ocorre com a Prova de Jung-Bleuler, usada na Laboratório de 

Antropologia do Serviço de Identificação do departamento de Investigações, a Prova do 

Reflexo Psicogalvânico e a Prova de Benussi apresentadas por Cobra (1987). 

Na Prova de Jung-Bleuler, o examinador - um perito - lê ao examinado uma série 

de cerca de 100 palavras na qual foram introduzidas algumas palavras, denominadas críticas, 

relacionadas com o crime do qual o examinado é suspeito. Pede-se para o suspeito submetido 

à prova dizer o que lhe vier à mente a cada palavra ouvida. O comportamento do suspeito ao 

ouvir as palavras criticas indicaria para o examinador a convicção dele usar da sinceridade ou 

não. Não se precisa de muita teoria para verificar ser um critério subjetivo, só indicador da 
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convicção do examinador. Na prática não é científico, ainda que apoiado em sua origem por 

teorias da Psicologia. Alias, esta área da ciência será a primeira a ser chamada para contestar 

que a emoção ao se ouvir uma palavra só tenha uma única e uniquívoca origem entre as 

inúmeras experiências de vida do suspeito . 

A Prova do Reflexo Psicogalvânico relaciona o comportamento emocional do 

examinado com o suor exalado ao ouvir as palavras críticas de uma lista de palavras 

confeccionada da forma indicada na prova acima descrita. A Prova de Benussi baseia-se na 

alteração pela emoção do ritmo respiratório do suspeito ao se preparar para dar resposta a uma 

pergunta, de uma série delas preparadas pelo examinador. Essa alteração é captada pelo 

pneumático. Esse teste como os outros acima indicados já estão errados na denominação: ao 

usar-se a denominação "Prova" induz-se ao leitor do laudo a suposição de se tratar de provas 

periciais irrefutáveis as convicções subjetivas do examinador. 

Para Sargant (In: Brown, 1976) a técnica de interrogatórios sucessivos em cima de 

discrepâncias dos depoimentos, buscando que as discrepâncias comecem a ampliar-se até que 

finalmente o interrogado comece a se sentir atordoado, e ter suas defesas "postas abaixo", 

configura uma tortura a partir da própria mente do interrogado. Isso leva a que a verdade e a 

falsidade misturem-se de forma tão inextrincável na mente do suspeito e do examinador 

policial que a confissão do suspeito pode vir por sugestão e não por ter ocorrido de fato . 

Cobra (1987) sugere o uso de uma técnica de perguntas cruzadas, denominada 

pelos ingleses e americanos de "cross examination". Pela sua explicação de se tratar essa 

técnica de buscar preencher as lacunas e divergências em um depoimento, conclui-se tratar da 

mesma técnica de discrepâncias no depoimento apresentada por Sargant (In: Brown, 1976). E 

devido ao ensinamento de se usar perguntas com insinuações, com ardis e com uso de 

advertências e severidade, deduz-se que pode levar a um depoimento construído na mente do 

depoente por sugestão . 

Uma confissão de culpa obtida após interrogatório de metodologia de perguntas 

sucessivas, ao ser verificada que é falsa, não deveria gerar pelo Poder Público acusação ao 

confessor de falsa confissão, mas, sim uma ensejar uma séria investigação do método usado 

pelo interrogador para buscar a realidade do fato. Se, ao invés de adotar-se a confissão, 

utilizar-se como base de acusação um relatório com as razões da convicção do policial 

claramente colocadas ter-se-á um documento mais científico e justo para a sociedade, para a 
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A sugestão difere em grau da lavagem cerebral. Na lavagem cerebral, o esforço do 

interrogador implica em não permitir que o interrogado tenha condições de pensar e regular 

seus pensamentos e ações. Isso é conseguido pela fome, pela solidão em isolamento, pelo 

sono, pela roupas sem cintos, pela dor e humilhação, levando o interrogado a ficar 

desorientado e desiludido antes do interrogatório (Brown, 1976). 

A doutrinação, para Brown (1976), difere radicalmente da sugestão e da lavagem 

cerebral, porque exige que o doutrinado esteja em condições normais de pensar e regular seus 

pensamentos, estando o doutrinando e o doutrinador cientes que a doutrinação visa a mudança 

de um ponto de vista e requer um esforço comum aos dois . 

Cathala (1975, p. 49) relata que a forma de raciocínio de criminosos habituais é 

diferente daquela de indivíduo que incorre em um delito eventual. Assim, essa reconstrução do 

acontecido, para o primeiro caso, não segue o raciocínio usual comum, devendo o policial 

estar muito atento à realidade, evitando muitas considerações teóricas. Aparentemente esse 

autor, do ensino policial francês, tece essas considerações a partir da verificação da 

complexidade teórica do assunto, que pode facilmente induzir o policial a incorrer em erros, 

pelo desconhecimento de algumas considerações importantes . 

4.10 A Implicação do Discurso em Ser um Efeito de Sentidos 

A linguagem, pela situação de troca e de diálogo inerentes a seu exercício, confere 

ao ato do discurso duas funções, uma para o locutor - de representar a realidade - e outra para 

o ouvinte, à de recriá-la, segundo Benveniste (1988, p. 26), para o qual, "A linguagem 

reproduz o mundo, mas submetendo-o à sua própria organização" . 

Por causa dessas adaptações, nem sempre o discurso emitido corresponde à 

vontade inicial do orador, pois há lapsos, ou tem-se o sentido particular de uma palavra 

deformando o sentido pensado, além da dificuldade de encontrar o termo exato. Com razão, 

Amado e Guitted (1982, p. 56) consideram que a "linguagem não é a imagem da realidade, 

na melhor das hipóteses é uma imagem da estrutura da realidade". 

Uma atenção especial nas delegacias deve ser dada aos processos discursivos ao se 

verificar o que dizem os teóricos sobre a seqüência verbal emitida entre destinador e 
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destinatário, conforme explanou L.Dolzel (In: Pêcheux, 1993, p. 82-84). Aplicando a teoria da 

informação, o autor considera que um discurso não é, necessariamente, uma transmissão de 

informação, mas um "efeito de sentidos" . 

L. Dolzel explica que todo processo discursivo supõe, por parte do emissor, uma 

antecipação das representações do receptor, sobre o qual se funde a estratégia do discurso 

como o "piscar de olhos" manifestando acordo. 

o delegado ao reconstruir para o Judiciário, com suas palavras um fato passado, 

perceptível pelos sentidos apenas em seu acontecimento - que, na opinião de Edgar Morin (In: 

Xifra-Heras, 1974) tem atributos dependentes do sistema a partir do qual é considerado - nem 

sempre conseguem transmitir a sua decisão como a imaginou . 

A linguagem, em uma organização, para Amado e Guitted (1982), está ligada a sua 

ambiência, reforça e dá forma às construções mentais dos grupos que a adotam, pois a língua 

implica em submissão a certas regras de estruturação do pensamento e de atitudes sociais, bem 

como exige adaptá-la às próprias necessidades conforme surgem . 

É por causa dessas adaptações que nem sempre o discurso emitido corresponde à 

vontade inicial do orador: lapsos, sentido particular de uma palavra, dificuldade de encontrar o 

termo exato. Com razão Amado e Guitted (1982, p. 56) consideram que a "linguagem não é a 

imagem da realidade, na melhor das hipóteses é uma imagem da estrutura da realidade." 

o discurso, para a lingüística, revive um acontecimento e a experiência de quem o 

emitiu nesse acontecimento, reproduzindo a realidade por meio da linguagem. Nenhuma língua 

consegue impedir uma pessoa de pensar e concluir sobre o que viu, ligando-se o pensamento 

do acontecimento, para Benveniste (1988), muito mais às capacidades dos homens, às 

condições gerais de cultura e à organização da sociedade . 

o delegado, na classificação das burocracias proposta por Mintzberg (1995) 

corresponderia ao profissional de uma burocracia profissional. 

Como tal, para Spencer (In: Mintzberg, 1995), o profissional dessa classificação de 

burocracia teria os seus processos de pensar convergentes e com raciocínio dedutivo. Além 

disso, considera Mintzberg (1995, p.209): 

o fato é que as grandes obras de arte ou a solução de novos problemas exigem 
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o fato é que as grandes obras de arte ou a solução de novos problemas exigem 
raciocínio indutivo - quer dizer a inferência de novos conceitos gerais ou programas 
vindos de experiências particulares. Esse tipo de pensamento é divergente - ele quebra 
as velhas rotinas ou padrões em lugar de aperfeiçoar os existentes . 

Outra implicação, é ter de se reconhecer que, numa investigação, quando as 

pessoas são tratadas como objetos de observação ou como seres puramente racionais, não é 

possível a apreensão total da pessoa pela cognição. Fica faltando uma grande parcela de 

conhecimento do outro e, deve-se considerar também a apreensão emocional que H é valiosa 

fonte de entendimento, que pode ser eficaz, seja ou não explicitamente reconhecida. (..) A 

prática cognitiva não precisa construir-se principalmente pelo impulso do controle, mas 

pelas qualidades da receptividade e compreensão" (Schott, 1996,1>.236) . 

Não é a impraticabilidade do controle total de uma situação pelo racional que leva 

aos erros e conflitos profissionais. Os impasses morais e os conflitos de dever resultam da 

complexa realidade da vida onde a ver de Freund (s/d, p.29) a "repercussão incontrolável e 

indefinida dos atos uns sobre os outros, de sorte que ninguém tem condições de prever 

quando nem como se completará uma ação empreendida. (..) As conseqüências das 

conseqüências não cessam por força de uma ordem ou segundo o hei-prazer de quem tomou 

a iniciativa da ação. " 

., 4.11 Critérios Objetivos para Superar a Persuasão áo Marketing e da Retórica 
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o estudo dos processos discursivos, segundo Pêcheux (1993), considera duas 

ordens de pesquisas. A primeira, é relativa às variações ligadas ao processo de produção 

particular - considerado sobre o que não varia na língua, isto é, a sintaxe. As variações podem 

ser específicas, semânticas.- retóricas e pragmáticas, devido ao processo de produção, que é o 

conjunto de mecanismos formais que produzem um certo tipo de- discursfr, em dadas 

circunstâncias. Estando relacionadas com as- circunstâncias, as variantes estão ligadas a sua 

cultura organizacional . 

A outra ordem de pesquisa é a das condições de produção. E é sobre o estudo da 

ligação entre as circunstâncias e seu contexto, pano de fundo específico de um discurso que 

torna possível sua formulação e sua compreensão. 

É importante, portanto, falar ligeiramente sobre os processos discursivo, e a seguir, 
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sobre essas duas ordens de pesquisas . 

Constata-se a utilização maciça do discurso na argumentação, seja ela retórica -

aqui colocada como as regras relativas à oratória - ou lógico-dialética. Entenda-se pela 

primeira, a fala pública, expressa para ser bem ouvida, visando influenciar o ouvinte, com o seu 

orador sujeito à responsabilização pelo dito. Entenda-se por lógico-dialética, aquela que busca 

averiguar a veracidade do argumento, independentemente da vontade dE} ouvinte (Carvalho, 

1996) . 

o discurso retórico é o realizado nos ambientes formai& do Poder Judiciário e 

algumas instâncias da sociedade quando, em dado momento, ocorre um litígio ou uma 

negociação e um dos presentes faz o papel de juiz da questão. As partes criam ou impõem um 

"sistema legal" para aquele "tribunal" e usam um discurso, cuja característica, explica Santos 

(1988, p.23), é ser "um discurso verbal, é sobretudo um discurso da fala". Acrescenta ainda 

Santos (1988, p.25): 

Aliás, o que caracteriza o discurso retórico, por oposzçao ao discurso lógico
sistemático, é a possibilidade permanente do acidente total, do regresso ao zero, ao 
gelo da rejeição, e do recomeçar de novo. 

Na fala carioca, são considerados instrumentos retóricos por Santos (1988), os 

topoi, os provérbios, as máximas, as referências hIblicas, os clichês e slogans, os índices e 

sinais que funcionam como dosadores do ritIlID, da velocidade e paradas, dos desvios e da 

direção no discurso jurídico. 

Na retórica, a eficácia da persuasão é mais importante que a veracidade do 

conhecimento, para Roszask (1988), mas, todo cuidado deve ser tomado para que o discurso 

retórico do Judiciário, o qual envolve uma persuasão, não ocorra na delegacia durante os 

interrogatório, na tentativa de reconstrução do fato investigado. 

A veracidade ou falsidade dos argumentos devem ser independentes dos desejos de 

alguns e, eventualmente, contra eles. Superando-se o nível retórico e do marketing, deve-se 

buscar um critério objetivo que pode ser a razão, a inteligência, a consciência ou a legalidade 

(Roszak, 1988) . 
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A reconstrução do fato para o Judiciário, no trabalho de investigação requer, como 

foi visto, critérios objetivos e a superação da retórica e do marketing. Porém, "na composição 

da feijoada", ocorrem situações em que se obriga o profissional a ouvir as partes com o 

referencial do discurso jurídico. Não raro, é uma postura profissional do delegado . 

A fonnação profissional do delegado é, obrigatoriamente, em Direito. Mostra-se 

adequada pela ótica do necessário conhecimento de legislação, por ser a única fonnação com 

ensino das legislações e do funcionamento dos aparelhos do Estado ligado ao Poder Judiciário. 

Um defeito dessa formação é a ênfase na retórica como se verá adiante, apesar de ser oportuna 

a fonnação na argumentação e no ouvir as pessoas. O estudante de Direito é treinado para 

entender o sentido do que é lhe proposto, verbahnente ou por escrito. Aprende a ouvir e a 

entender o que querem comunicar, do ponto de vista da legislação . 

É alto o número de funcionários da PCERJ, que estudam Direito. Perguntados se 

isso ocorria por visarem à verticalização da carreira profissional pela prestação de concurso 

para delegado, responderam negativamente, afirmando que estudavam Direito, simplesmente 

porque gostavam. Contudo, sabe-se que é raro o adulto que estude por passatempo. O estudo 

de temas abordados pelo Direito, sem dúvidas, permite um maior conhecimento e segurança 

quanto aos temas abordados no exercício profissional para os policiais, o que é valorizado 

numa burocracia profissional. trazendo prestígio a quem sabe . 

Alves e Silva (1988) em um livro sobre técnicas de investigação policial relaciona 

uma bibliografia de 18 livros que segundô os autores deveria constar na biblioteca de qualquer 

policial investigador. Esses livros são todos sobre leis e Códigos comentados. São, pois,. da 

área de Direito . 

A busca de determinada formação técnica em uma organização é determinada por 

sua ocorrência intensa na estrutura de poder, para Chomsky (1996). Tal se confirma na polícia 

civil, verificando-se a busca da formação em Direito pelos funcionários, inspirados no modelo 

gerencial que coloca na gestão delegados bacharéis em Direito. Isto constrói toda uma cultura 

técnica organizacional específica. A cultura organizacional da PCERJ sendo estabelecida pelo 

estudo do Direito, imprime as suas características na sua gestão, na gestão da informação, e 

nos seus conhecimentos da informação . 
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Outra consideração a respeito do discurso em wna organização é aquela 

trazida do seu próprio discurso semiótico. Na cultura organizacional, cada ritual como 

reuniões, têm funções disfarçadas: "as rotinas têm uma importância incrível caso se queira 

compreender o modo pelo qual uma organização trabalha" (Morgan, 1996, p.137). Seguindo 

o conselho deste autor para uma pesquisa organizacional, que preconiza: - "Ver as estruturas 

fundamentais e não o bizarro" (Morgan, 1996, p.144), observando-se as reuniões, por 

exemplo, pode-se constatar significativas características da cultura organizacional. 

Na PCERJ foram verificadas reuniões organizacionais, de delegados da cúpula 

estratégica, pouco formais, como foi relatado no capítulo 2 desta dissertação, com disposição 

casual de seus objetos nas mesas de reunião, o que para Morgan (1996), são um convite aos 

participantes à auto organização. Observou-se, também, serem as reuniões pouco estruturadas, 

com cada participante não apresentando estudos aprofundados de seu assunto, como ocorre 

nas indústrias, transmitindo, à primeira vista, a impressão de reuniões pouco planejadas. Mas, 

por seus resultados, observados ao final de cada uma, verifica-se serem assim por objetivarem 

o encontro de soluções por consenso . 

Nas delegacias, por sua vez, o atendimento ao público, na base operacional da 

organização, é muito formal, o que para o autor supra citado denota busca do senso de 

conformidade e ordem. Vêem-se aí dois discursos organizacionais na mesma organização: o da 

base operacional e de sua gerência, sujeitas à disciplina de um processo padronizado, que se 

torna um procedimento burocrático e se desvirtua por permanecer fechado em si, não 

"deslanchar"; e o da cúpula estratégica, pressionada a encontrar saída para os problemas por 

processos mentais indutivos do tipo brainstorm . 

Essa disparidade de discursos, leva as pessoas, por pensarem diferentemente umas 

das outras, a quererem agir diferentemente, criando tensões que são resolvidas por caminhos 

políticos na organização. Isso já havia sido observado por Morgan (l996}, para quem a 

política organizacional se manifesta nos conflitos e jogos de poder, e intrigas interpessoais. Na 

PCERJ observava-se esse movimento continuadamente, o que pode ser constatado nas 

remoções, transferências, processos disciplinares, "quedas em desgraça" e pedidos de 

afastamentos. 

Grupos coesos crescem em tomo de entendimentos comuns e as realidades 

múltiplas levam a grupos fragmentados (Morgan, 1996). Por essa razão, visando reduzir os 
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atritos ocasionados pela cultura organizacional e permitir à administração desenhar a realidade 

da vida organizacional para uma ação coordenada, é oportuna a metáfora da cultura. Ela dá 

ênfase ao linguajar, aos lemas, símbolos, hist4rias, mitos, cerimônias, n'tuais,. às- oormas e ao 

folclore em uma organização, pois esses elementos- culturais tem a função de comunicar a 

ideologia chave . 

É interessante notar que a administração da PCERJ, ainda no início da pesquisa, 

não aparentava dar valor a esse aspecto organizacional, mas, após a realização do estudo de 

reestruturação organizacional no primeiro semestre de 1997, torna-se clara, na 

superintendência responsável pelo desenvolvimento dos recursos humanos" a Superintendência 

de Administração e Suprimentos - SAS, a preocupação com esse aspecto de sua cultura 

organizacional. Havia a preocupação da criação de um house organ que divulgasse as normas 

e outros assuntos, porém, que fosse escrito pelos policiais, e, portanto reforçador de seu 

linguajar. Pode-se considerar que um veículo de divulgação interna tem aspectos ritualísticos: 

o de cerimonial de apresentação da& boas qualidades de alguns funcionários . 

Essa referência de qualidades e opiniões de funcionários. serve a diversas funções 

na organização. As estruturas, regras, políticas, objetivos, missões, descrições de cargos e 

procedimentos operacionais padronizados desempenham função apenas interpretativa, e não 

são características objetivas da organização: - H(..) são artefatos culturais que ajudam a 

esboçar a realidade existente dentro de uma organização" (Morgan, 1996, p.136). Assim 

sendo, pode-se concluir que um house organ informal pode ser tão ou mais efetivo que um 

sisudo manual de uma organização . 

A força de suas tradições, bem como a da "lei comum" da sociedade explicada por 

Wright (1988), estão presentes, nas tradições organizacionais, nos. hábitos e atitudes dos 

funcionários. A Constituição de 1988 ao determinar a existência da PCERJ e das. outras 

polícias, na forma encontrada em seus artigos, mantendo quase que inalterada a estrutura do 

setor, sinaliza a força de seu lobby e de sua capacidade de mobilizar a opinião pública. Isso 

deve ser levado em conta na sua administração, pois, essa força não resulta apenas de 

componentes que apoiam a PCERJ e a vêem sob ótica dos direitos do cidadão . 

A transformação das intenções em ações, produtos e fatos concretos deve ser 

buscada de forma harmônica em suas "estratégias, táticas, sistemas organizacionais, 

estrutura, sistema de incentivo, planejamento da criação, padrão de trabalho - em tudo"; e 
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não se devem tolerar "características que não têm nada a ver com suas intenções 

admiráveis" para não criarem confusão e ceticismo. (Collins & Porras, 1995, p.134) 

A ideologia é um sistema de idéias que dominam a mente de uma pessoa ou grupo 

social, mantendo a relação de dominação e subordinação existentes no grupo social (Schott,. 

1996). 

Uma organização impõe sua ideologia através de valores e objetivos. Está 

presente, não apenas em declarações formais de ideologia, mas, sobretudo, em mecanismos 

concretos com conjunto de sinais- para a sua consolidação. O autores Collins et alii (1995) 

apresentam alguns, que no curso da pesquisa desta dissertação, verificou-se que são adotados 

naPCERJ . 

Alguns desse mecanismo& são apresentados, a seguir, recomendando-se que sejam 

revistos na PCERJ, um a um, para alinhá-los com a missão preconizada pela constituição de 

garantir os direito& dos cidadãos e com as modernas práticas gerenciais. São eles: 

• processos de seleçoo . 

• programas de treinamento ensinando valores, normas, história e tradições 

relacionadas com o seu fortalecimento . 

• acordos com universidades . 

• critérios de incentivo e progresso, 

• políticas de promoção, tolerância e respeito a erros honestos. penalidades severas por 

violar a ideologia . 

• linguagem e terminologia únicas . 

• mitologia dos. feitos heróicos e exemplos corporativos . 

• afirmações e juramentos . 

• celebrações que consolidam os êxitos, recompensas, concursos e reconhecimento 

público . 

• lay-out fisico que reforce as normas e ideais . 

Deve-se dar ênfase constante, escrita e oral, aos valores e à sensação de estar 

fazendo algo especial: "Os indivíduos vêem todas as indicações em seu ambiente de trabalho -
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tanto as grandes quanto as pequenas - como insinuações da forma como devem agir" 

(Collins et aI., 1995, p.306-307). 

Muitos desses mecanismos, estão previstos para a PCERJ no seu Estatuto e em 

seu Regulamento, mas, necessitam ser "traduzidos" em linguagem e formas mais apropriadas à 

sua adesão por parte dos funcionários. 

A linguagem assegura a superposição da lógica sobre o mundo objetivado da 

organização, para Berger et ai. (1997), sendo usada nas legitimações das ações e do poder, 

tornando-se depósito de um grande número de sedimentações coletivas sob denominação de 

tradição. O uso da linguagem faz parte da socialização na organização. Para os autores op. cit. 

isto se dá até pela ação da linguagem quanto mais às condutas institucionalizadas. E quanto 

mais forem institucionalizadas as condutas, mais se tornam predizíveis e controladas, 

permitindo medidas seletivas, evitando a redefinição pessoal das definições institucionais . 

Um exemplo de "tradução" são as cartilhas que os militares denominam doutrina . 

Cita Paul Strassmann, professor visitante de administração da informação em West Point a 

importância da doutrina, como segue (In: Tomer, 1994, p.168): 

A história da guerra (...) é a história da doutrina. Temos uma doutrina para 
desembarques em praias, uma doutrina para bombardeios, uma doutrina para a 
batalha ar-terra. (...) O que está faltando (...) é uma doutrina para a informação . 

Para ele, em 1994, os Estados Unidos necessitavam de uma doutrina para 

informação. Não é exagero afirmar o mesmo para a PCERJ em 1997 . 

4.13 O Processo Discursivo em uma Delegacia 

Contexto de uma comunicação é a situação na qual o discurso ocorre. Está ligado 

ao sentido da informação transmitida na comunicação, daí ser considerado o contexto na teoria 

da informação, a qual distingue informação e sentido (Amado, 1982) . 

Há discursos para contextos de comunicação específicos ou de situação comum 

ou, ainda, amplo para a sociedade . 

Os contextos de um discurso são classificados por Santos (1988) como discursos 

dos aparelhos burocrático, tópico-retórico e coercitivo, os quais, em contexto caracterizado 

por ambiente privilegiado, resultam em discursos da competência do orador: para a própria 
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instituição; quanto à prescrição para o sistema; em argumentação; e, ainda, para ameaçar. 

Em relação aos participantes, a recepção dos discursos pode ser para mero 

processamento das informações, para racionalização, persuasão ou para coerção. A sociedade 

os sentirá como discursos de programação de atividades, de demonstração, de consenso ou de 

repressão. 

Adaptando, por exemplo, os tipos de discursos do aparelho burocrático, do tópico 

retórico e do aparelho coercitivo à situação de uma determinada ocorrência policial na qual os 

participantes são os queixosos/ testemunhas! suspeitos! delegados/detetives, têm-se os 

seguintes contextos: contextos de discursos que se dão para processamento da situação ao 

nível da organízação, para a racionalização ao nível do sistema legal, para a persuasão dos 

participantes entre si, e de coerção pelas autoridades . 

Numa instância privilegiada dessa situação, quando a queixa requer inquérito 

policial, os discursos passam a ser de determinação da competência e jurisdição da Delegacia 

sobre o caso, da prescrição legal, da argumentação retórica da prescrição legal ou de ameaças 

pelas autoridades . 

Quanto aos discursos ligados a litígios propriamente ditos, inclusive os dos 

conflitos internos da própria organização, temos a classificação de Sfez (1990) em persuasão, 

negociação e políticos . 

Há discursos para a solução dos problemas por persuasão, por exemplo queixas 

sobre cobrança e pagamento de conta de restaurante em que o cliente argumenta não ter 

solicitado o serviço, onde os casos envolvem objetivos individuais mutáveis. Há discursos para 

solução de problemas por negociação - para casos de objetivos individuais imutáveis - como o 

direito a ir e vir a uma residência bloqueada por um condomínio. Há, ainda, discursos 

politicamente colocados, segundo Sfez (1990), para atingir-se objetivos individuais imutáveis, 

mas, que para serem atingidos requerem associados potenciais, por exemplo, questões 

familiares envolvendo diversos parentes quanto à guarda de crianças . 

A esses discursos para resolver litígios, envolvendo objetivos mutáveis e imutáveis 

das partes, correspondem, para Santos (1988), outras classificações não cobertas pela divisão 

anterior: a mediação, a adjudicação e a negociação. A mediação se distingue da negociação 

por ser uma estrutura decisória, na qual quem decide é alguém que faz o papel de juiz, isto é, 
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de árbitro, que decide no encadear de propostas e contrapropostas das partes, operado por ele, 

visando uma convergência possível. 

Na adjudicação o juiz distancia-se e torna-se o decisor sem visar convergência, 

pela negação clara das partes de fazerem a sua decisão. Beneficia uma das partes em sua 

decisão, eqüivalendo a <t.decisào soma-zero na teoria dosjogos" (Santos, 1988). 

Na negociação, só há as partes envolvidas na decisão . 

Santos (I988) ao referenciar a teoria dos jogos para reforçar a sua explanação no 

caso de adjudicação, permitiu ser realçado para a pesquisa desta dissertação, a delegacia como 

aparelho coercitivo da sociedade . 

Um dos entrevistados, delegado, relatou adotar em certas situações a teoria de 

jogos para solução de litígios, buscando beneficiar a parte que julga estar com a razão - a 

sociedade. Declarou ele: "os bandidos me mandam um torpedo, eu retribuo com um Exocet. 

Uso a teoria dos jogos." 

Essa fala do entrevistado remete a um discurso de como a organização respondia à 

ação realizada por bandidos - o discurso transmitido pela ação, isto é, a decisão comunicada 

por atos. Discursos por atos implicam a respostas por ações contra interlocutor e a discursos 

de explicação e justificação para a sociedade . 

Mas, a teoria dos jogos reduz tudo - pela transposição a um sistema simbólico no 

qual todos podem se entender e "evitar o drama da existência" - , o que é irreal ao ver de 

Hyppolite (In: Rayaurnont, 1970). Até a atual codificação jurídica, existente nos países 

ocidentais, e na qual se baseia o pensamento e a opinião do delegado, é irreal para Winer (In: 

Rayaumont, (1970) . 

Ambos os autores fizeram essas afirmações comentando a teoria de jogos usadas 

em computador e em outros sistemas de codificação, explicitando a codificação jurídica. Para 

eles, a teoria da guerra seria mais apropriada para ser usada na realidade . 

4.14 A Reconstrução de uma Realidade Sociat pelo Discurso 

No estudo dos processos discursivos, a análise de um discurso é de competência 

da lingüística, na qual se aprende que o discurso faz renascer o acontecimento e a experiência 
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do orador no acontecimento, reproduzindo a realidade por meio da linguagem. 

Nenhwna língua consegue, no entanto, impedir wna pessoa de pensar e concluir 

sobre o que viu, ligando-se o pensamento muito mais às capacidades dos homens, às condições 

gerais de cultura e à organização da sociedade, como realça Benveniste (1988, p. 80): 

"Nenhum tipo de língua pode por si mesmo e por si só favorecer ou impedir a atividade do 

espírito. " 

Um importante fator que pode ser apreendido dos discursos nwna delegacia é o 

inerente ao fato de o discurso de um indivíduo ser limitado por condicionantes que o próprio 

orador não domina e que trazem indícios de sua vida. São captados pelo ouvinte sem que este 

e o orador se dêem conta conscientemente. Ou, pelo menos, sem manifestarem essa captação . 

Esses fatos são melhor compreendidos com a citação de Saussure, In: Pêcheux 

(1993, p.74): 

A língua é uma instituição social entre outras, ( .. ) as outras instituições humanas - os 
costumes, as leis etc .. se fundam, em diversos graus, nas relações naturais das coisas; 
há nelas uma conformidade necessária entre os meios empregados e os fins perseguidos 
( .. ) A língua, ao contrário, não é limitada em nada na escolha de seus meios . 

As diferenças do uso da linguagem são evidenciadoras de papéis e ocupações 

dentro da sociedade, que chega mesmo a denominá-la empobrecida ou rica, de código restrito 

ou elaborado. Este úhimo, o código elaborado, refere-se a linguagem falada de maneira 

próxima à da escrita formal. Sobre essa codificação, Wood ( 1996, p.149-150), afinna: 

o fato de uma maneira de falar ser considerada superior, mais inteligente ou mais 
"apropriada" que outra não é um fenômeno lingüístico, mas uma questão política, 
social e econômica. Uma determinada maneira se torna dominante porque aqueles que 
a falam ascenderam ao poder e controlam atividades como a educação, a comunicação 
de massa e os meios de produção . 

Em um litígio, a autoridade consegue perceber quando ele ocorre devido a conflito 

interclassista ou intraclassista (Santos, 1988) - isto é, quando se dá entre indivíduos de wna 

mesma classe social ou entre classes sociais diferentes. O encaminhamento é, então, distinto, 

conforme foi detectado em entrevista com delegado. É o caso da queixa entre vizinhos em um 

edificio ou entre morador e porteiro . 

Assim, o discurso ouvido de um delegado, referindo-se a exemplo de combate ao 
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tráfico de drogas - "A Cruzada São Sebastião ... esse favor que o Dom Helder fez ao 

Leblon ... " - , combate centrado no conjunto habitacional referenciado, deixa explícita a 

questão interclasse, uma vez que o problema do tráfico, pelo que se verifica das notícias da 

mídia, ocorrem, também, em outros locais do Leblon, com construções que não existem por 

favor religioso ligado às lutas interclasses, e que não foram citados . 

Dessa forma, a dominação de classe e outras situações de um contexto mais amplo 

da sociedade pode ser percebida pela análise do conteúdo do discurso aplicado as falas em uma 

delegacia, mas, ela não é reconhecida pelo Poder Judiciário, o qual reconhece formalmente 

apenas o cidadão isolado em um litígio. Desvincula o produto do discurso do seu contexto de 

produção . 

4.15 Considerações Teóricas de Política PúbHca de Segurança 

A natureza do delito sob investigação, considerada apenas a sua ligação com o 

sistema legal, é um indicador importante como um dado orientador da ordem de prioridade de 

investigação detenninada pelo Código Penal, mas inclusive como auxiliar de tomada de 

decisão do procedimento investigatório, sendo ele um dado que deve ser convenientemente 

tratado para ser útil . 

A natureza do delito inconvenientemente comunicada pode desviar o curso de uma 

investigação para direções erradas. Como exemplo, tem-se o relato, de uma entrevista que, em 

uma investigação de crimes sexuais seriados, uma delegacia do interior informou a uma 

solicitação de averiguação do passado criminal de um suspeito, que o detido havia sido 

processado por "tentativa de homicídio", truncando a informação que constava de "tentativa 

de homicídio por estupro" e descaracterizando a real natureza do delito, e impedindo uma 

solução rápida do problema . 

Considerando-se os problemas ocasionados por informações truncadas ou retidas 

para uso próprio, pode-se utilizar para a polícia os princípios do paradigma agente x principal, 

originário de teorias de políticas públicas, na qual o principal representa o conjunto de eleitores 

e o agente sendo o papel do político (Saraiva, 1997). Esse paradigma agente x principal é 

característico da reorganização burocrática, que é originária das tradições da Economia . 

Enfatiza aspectos relativos à estrutura de incentivos dos atores, como promoção na carreira e a 
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estrutura de remuneração (Melo, 1996) . 

Desse paradigma verifica-se que não se pode confiar em promessas ou no dito 

verbalmente. Por esse caminho, tem-se que, o principal sendo o Chefe de Polícia e o agente 

sendo os policiais, pode haver discrepâncias entre as situações da fase pré-delegação de 

autoridade e responsabilidades, e a fase posterior. Elas são determinadas pelo oportunismo que 

surge devido a existir um conjunto de fatores em que só alguns policiais têm informação 

completa, denominado na teoria de "asset specificity". Ou devido estar ocorrendo uma 

assimetria de informações entre agente x principal, na qual um dos dois obfém mais 

informações que o ouiro, ou, ainda, uma adverse selection; isto é, não estar ocorrendo, no 

momento e local, o previsto pelo agente (Melo, 1996). O resultado é a baixa eficiência. 

Haggard (In: Melo, 19%) adverte quanto à essa perda de eficiência gerencial por 

feito da informação assimétrica: "Os níveis mais baixos da organização detêm conhecimentos 

sobre em que tipo de informação seus inputs estão baseados, e eles podem utilizar essa 

informação para obter vantagens" . 

Pode haver a probabilidade de risco moral, o "moral hazard'. Neste caso, pode 

haver um incentivo perverso para o policial fazer ocorrer a situação de risco quando a Chefia 

de Polícia lhe delegou poderes para não permitir que isso ocorresse (Melo, 1996). Para 

dificultar o "moral hazard", estabelece-se metas representativas dos objetivos, pois, se pode 

conseguir influenciar o comportamento das pessoas pela avaliação dos resultados realizados, 

reforçando com recompensas ou punições, elogios ou advertências (Stuff, 1994) . 

Groves (1985) mostra que não há esquema com equilibrio de incentivosL resultados 

que poderia induzir os membros de uma organização a revelar as suas informações privadas. A 

implicação desse exposto, para a burocracia pública, é a de super compensar os. membros da 

equipe são ou de se conformar em ter a eficiência da equipe diminuída . 

przeworski (1996) verificou que, também, "não há relação direta entre incentivos 

e performance" e relata entre os problemas da administração pública, o da dificuldade em 

prover incentivos e informações quando o produto depende de uma ação conjunta de vários 

agentes, e esses indivíduos, por trabalharem em turnos, encontram incentivos para não darem 

informações. Sob tais condições o principal pode observar somente o produto da equipe, não 

dos indivíduos . 
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CAPÍTULOS 

A ESTRUTURA E OS PROCESSOS DE TRABALHO: PRESOS À LEI 

Nem cora o livro de ombrear cO-'O-sabre .... 
Nem cora o sabre de chamá-lo irmão ... 

Castro Alves 

Neste capítulo está exposto o processo-chave do trabalho de uma delegacia de 

polícia - o processo do- inquérito policial -, para o qual o sistema- de informações policiais 

deverá fornecer subsídios. Descreve-se também a estrutura existente para dar suporte às 

atividades que isso requer . 

Como esse processo de trabalho dos policiais é determinado por lei específica - o 

Código de Processo Penal -, de âmbito nacional, a administração da polícia não pode alterar 

suas etapas, nem meSIlID os governos estaduais. Qualquer mudança deve ser apresentada IID 

Congresso Nacional aprovada na Câmara de Deputados e Senado, e, ainda.- pelo Presidente da 

República 

Em vista disso, as mudanças organizacionais requeridas não podem ocorrer pela 

alteração radical do processo como prega a reengenharia, se não houver vontade política das 

lideranças nacionais. Outras óticas de mudanças devem, então, ser consideradas quando a 

necessidade e vontade de mudar forem de competência da política estadual. Neste caso, pode

se entregar o uso intensivo de tecnologia da informação. Há, também, mudanças possíveis de 

implementação tendo-se como base os ensinamentos das escolas que se baseiam em ótica no 

cliente, em ótíca no mercado e em gestão pela qualidade. 

A estrutura é determinada por legislação estadUal. As mudanças estruturais 

requerem aprovação da Assembléia Legislativa Estadual 

5.1 A Buroeraeia Planejada e os Juizados-de Instrução 

Na PCERJ não se verificam, de uma forma única, os paradigmas organizacionais 

característicos das teorias funcionalistas. Há influências diversas, mas- a idealização de seu 

processo-chave de trabalho - o inquérito policial -, foi planejada pelos juristas como um 

processo burocrático nos moldes de Weber, o que pode ser verificado estudando-o. Para 

Weber (1976, p.28) "As normas dominantes são conceitos de dever estrito (. . .) Todos estão 
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o inquérito policial surgiu da idéia de se determinar ao direito judiciário penal uma 

homogeneidade em todo o território nacional, o que o Código Penal de 1890 não contemplava . 

Lê-se na exposição dos motivos da promulgação do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de novembro 

de 1941, no relato de Francisco Campos (In: Oliveira, 1991), que argumenta da importância 

de haver o inquérito policial como processo preliminar ou preparatório da ação penal, devido à 

grande distância entre as comarcas do interior que limitavam a possibilidade da presença de um 

juiz instrutor presidindo aos processos em juizados de instrução cuja existência que era 

preconizada como vantajosa sob aspecto jurídico . 

A PCERJ teve, assim, que cobrir as falhas do Poder Judiciário que, ao invés de 

aumentar o efetivo de seus quadros e diminuir o tamanho de suas comarcas, repassou, na 

prática, para a delegacia algumas de suas funções. A função da autoridade policial seria, não 

fosse o CPP, a de prender criminosos, averiguar a materialidade dos crimes e indicar 

testemunhas, conforme a exposição de Campos (In: Oliveira, 1991). 

Em 24 de agosto de 1997 o jurista João Mestiere (Bottari, 1997) declarou que o 

Brasil estava vivendo uma transição para a criação dos juizados de instrução, onde juízes 

passarão a fazer a instrução criminal, até então com o MP. Este acumulava em um órgão, a 

Central de Inquéritos, 300 mil inquéritos em acompanhamento nas varas, aguardando cada um 

a correspondente denúncia ao Judiciário. Ao ver do referido jurista op. cit., essa denúncia seria 

trabalho do escopo de juizados de instrução . 

Seguindo-se o espírito da lei brasileira, deveria a policia civil apurar os fatos e o 

MP denunciá-los a um juiz que o julgaria. Mas, como foi visto, desde os anos trinta verifica-se 

a distribuição do trabalho entre as três organizações, à revelia de suas vontades . 

Considerando-se as idéias de Weber (1976, p.27) sobre uma burocracia, observa-

se que coincide com a proposição original do cpp e a situação das delegacias: 

A administração burocrática significa, fundamentalmente, o exercício da dominação 
baseado no saber. Este é o traço que a torna especificamente racional. ( . .) deve-se 
considerar que as organizações burocráticas, ou os detetores do poder que dela se 
servem, tendem a tornar-se mais poderosos ainda pelo conhecimento proveniente da 
prática que adquirem no serviço. Através da atividade no cargo ganham um 
conhecimento especial dos fatos e dispõem de uma bagagem de material documentário, 
exclusiva deles. Embora não exista apenas nas organizações burocráticas, o conceito 
de "segredo profissional" é típico delas. Está para o conhecimento técnico assim como 
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o segredo comercial está para o preparo tecnológico. Ele é um produto da luta pelo 
poder. " 

O entendimento pela polícia de que as informaçõe& obtidas por um detetive, a 

partir de uma rede de informações montada subjetivamente e de forma autônoma junto à vida 

da comunidade, não deva vir a ser corrrunicada oficialmente, ou por qualquer outro processo 

de apropriação do conhecimento~ implica que esse trabalhador, o detetív~ terá donúnio e 

controle sobre um meio próprio de produção do seu trabalho. 

Essa situação, constatada na pesquisa, choca-se com o princípio da burocracia que 

prega a alienação dos meios de trabalho e, também, vai de encontro com as teorias objetivas 

radicais, de dominação do trabalhador pelo- domínio dos meios. de produção. Por outro lado, 

encaixa-se perfeitamente na idéia de segredo profissional 

5.2 A lneooveaiêMia 00 Processo Barocrático 

O processo de trabalho do inquérito policial teve a sua seqüência de produção 

imposta com toda neutralidade, isto é, como se fosse apenas um trâmite burocrático ao qual o 

policial e suspeitos estariam rigidamente atrelado~ . 

Weber (19-76, p.16-18) considera categorias fundamentak da autoridade racional 

legal, entre outras, quanto à divisão de trabalho da organização burocrática ser determinada 

como "unidade organizada da forma que no exercício da autoridade ocorra: a.) funções com 

obrigações diferenciadas por uma sistemática divisão de trabalho " . 

Isso deveu-se ao processo de trabalho ter sido pensado, na década de trin~ a 

partir dos conceitos da burocracia. Essas atividades realizaram-se uma década antes do 

surgimento de conhecimentos de teorias, como a da informação, de jogos,- de sistemas, da 

comunicação e da dinâmica de grupos. A teoria da guerra tinha, então, aplicação limitada aos 

militares . 

Observe-se, à luz dessas teorias, a situação atual do processo de traballID do 

inquérito policial, normalizado pelas leis do CP e do CPP . 

Primeiramente, observe-se que, para Weber (1976, p.l 7), as funções são reguladas 

por regras técnicas ou normas com aplicação racional. Isso, segundo o teórico, leva a "torna

se imprescindível a especialização" entre os membros dos quadros administrativos de uma 
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organização estruturada racionalmente, devendo apresentar preparo técnico adequado à função 

- ou seja, serem "funcionários". Para Weber. op. cit., aquele que representa a autoridade 

ocupa um "cargo", o que ao seu ver,. nessa mesma referência, implica estar, nas atividades de 

mando, "subordinada a uma ordem impessoal para a qual se orientam suas ações". Obedecer 

à autoridade não refere-se a obedecer uma pessoa, ~ à lei . 

Na prática, $ ordens não são impessoais e a disciplina, constatou Merton (1976), 

só pode ser assegurada por pressão exercida com margem de segurança, levando a submissão à 

norma como um:fun em si mesma, levando ao formalismo, ao ritualismo- ou ao tecnicismo. A 

ponto desse autor recomendar que se verifique se as normas são úteis ou só- simbólicas 

As normas, para Lévi-Strauss (1985, p.318), não estruturam uma organização, são 

apenas documentos que possibilitam compreendê-las: -"são modelos conscientes que têm 

função de perpetuar as crenças e usos, mais do que expor-lhes as causas", diz o antropólogo . 

Faça-se wn exercício linear para verificar a conveniência da utilização da norma do 

CPP, a partir da construção de uma singela série de possibilidades alternativas, fixando-se, de 

um lado, o conceito de que todos os policiais são honestos, e, do- outro, estudando-se as 

alternativas nas quais- os suspeitos terão a sua honestidade verificada Não se considera a 

infinitas possibilidades de nuances, quanto à honestidade dos policiais e suspeitos, presentes na 

vida real, que agrava torna a situação a seguir apresentada . 

Se o presumido suspeito for inocente e aceitar as regras de deixar-se conduzir 

pelas mesmas leis e critérios burocráticos do-s policiais, sairá prejudicado, mesmo se ficar 

constatada sua inocência, pelo stress gerado na situação, pelo dinheiro despendido com 

advogados e pelo tempo gasto . 

Caso contrário, se for um criminoso não aceitará seguir nenhuma regra e, portanto, 

não há nenhum 'jogo". Não havendo regras que possam ser consideradas pela teoria de jogos, 

esta não se aplica. Pode-se considerar, então, apenas a teoria da guerra e vencerá quem tiver 

melhor estratégia e ... sorte! 

Resume-se essa situação apresentada acima, na seguinte matriz de possibilidades: 

A) O suspeito é honesto e aceitará as regras, conduzindo-se pelas mesmas leis e 

critérios burocráticos do policia: é prejudicado, podendo inclusive ser indiciado; 
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B) O suspeito- é honesto, não aceitará essas regras- e se conduzirá per outras- que 

considerar adequadas: pode ser prejudicado e indiciado; 

C) O suspeito é o culpado e não se dispõe necessariamente a seguir as leis e normas dos 

policiais: tem-se, neste caso, de um lado, funcionários atados- a determinadas leis. e 

regulamentos, e do outro um ''vale tudo", com os imprevistos. opondo-se e 

impossibilitando o sucesso de qualquer planejamento . 

Considerando essa matriz, verifica-se que o modelo burocrático do processo de 

trabalho, na PCERJ, induz a que sempre o oonesto estará em situação de controlado. Essas 

determinações legais, que visavam na sua adoção a efic~ trazem hoje grande inércia à 

organizaçã'O . 

Considerando-se a definição de Mintzberg (1995, p. 10) para estrutura 

organizacional, tem-se que ela representa "a soma total das maneiras pelas quais o trabalha é 

dividido em tarefas distintas e como é feita a condensação dessas tarefas", isto é, a divisão do 

trabalho e a montagem dos produtos . 

Essas duas características da organização do trabalho estão determinadas nos 

processos de trabalho relativos à produção dos produtos de uma organização. Pode obter a 

estrutura organizacional da PCERJ, tomando-se como base esse princípio, levantando-se os 

seus processos de traOOlho. P-esquisando-os, verifica-se que os principais processos de trabalho 

de uma delegacia são determinados por lei e regulamentos . 

5.3 O Prooesso- de Trabalho. Determinado. pela Lei 

Encontra-se no Cpp a determinação das atividades e da seqüência de trabalho, 

referentes ao processo-chave dos trabalhos de investigação que é o inquérito policial. A 

verificação de ser o inquérito policial o processo-chave da delegacia, quanto ao atendimento 

do cidadão, às investigações e a outros trabalhos~ realizada através de entrevistas individuais 

com pnliciais, confirmado em workshop realizado na Acadepol, com a participação de 

inúmeros delegados . 

Os documentos referentes a esse workshop estão apresentados no Anexo VII desta 

dissertação . 
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Observe-se que o Código de Processo Penal (Oliveira, 1994) determina o que 

fazer, e porque, quem fará, como e quando. Segue demonstração sobre essa fato: 

• Onde fazer? - A função de polícia judiciária, pelo artigo quarto do Código de 

Processo Penal, apura as infrações penais e sua autoria, sendo exercida pela 

autoridade policial. Esta acUÍllulará a função de- autoridade- administrativa, em 

certos casos, exercida no- âmbito de sua jurisdição, podendo- ordenar diligê~ia& 

em outra . 

• Para quem? - Pelo seu artigo décimo terceiro, a PCERJ será incumbida ainda de 

fornecer as- informações que as autoridades judiciárias julgarem necessárias para 

a instrução e julgamento de processos, realizar as diligências requisitadas pelo 

juiz ou pelo Ministério Público, fazer cumprir os mandados de prisão expedidos

pelas autoridades judiciárias; representá-la acerca da prisão preventiva 

• O que fazer? - As infrações penais estão determinadas no Código de Processo 

Penal vigente. A apuração implica nas atribuições de produção de uma 

seqüência de procedimentos e tarefas, que constituem o que se denomina 

inquérito policial - cuja existência se explica pela necessidade de investigar e 

compreender os fatos que levaram à pratica de uma infração penal . 

• Como fazer? - A especificação das tarefas e procedimentos dessa rotina de 

trabalho é encontrada nos art. 60 a 120. do Código de Processo Penal (Oliveira, 

1994, p.I9-20). Essas tarefas e procedimentos produzirão diversos documentos, 

que juntos, constituem um específico documento denominado autos do 

inquérito- p&licial . 

• Quando fazer? - Enquanto houver pretensão punitiva (Jesus, 1990, p. 5) pela 

prática de um ilícito penal conforme art. IOf} do CP (Olivieri, 1987, p. 87), até a 

ocorrência de fatos ou atos jurídicos que extingam a punibilidade (Jesus, 1990, 

p. 5) conforme art. 107 do CP (Olivieri, 1987, p. 88) . 

A essas exigências do CPP e CP a delegacia tem acrescida a exigência da VPI nos 

moldes requeridos pela Secretaria da Segurança Pública . 
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5.4 A RotiBa da In-vestigaeão Policial 

Considera-se que. se wna gestão tiver controle sobre os processos, poderá 

melhorá-los, mudando-os. Para tal, consideram-se as etapas para mudar o processo, que são 

definidas pelas ações apresentadas a seguir na seqüência: 

1 O) Defin:i:r- as-necessidades e expectativas; 

2 O) Analisar o processo total; 

3 o) Identificar e implantar melhorias; 

4 O} Medir o processo melhorado (Para medição de um processo usam-se indicadores de 

custo, tempo, exatidão, satisfação do cliente, entre outros) . 

Considerando-se o levantamento da rotina de investigação policial quanto às 

principais etapas do processo de trabalho do inquérito policial, conseguiu-se levantar sua 

descrição em entrevistas individuais e em wOFkshop sobre o assunto, do qual participaram 15 

delegados, já referido e cujos documentos encontram-se no Anexo VII desta dissertação. A 

seqüência apresentada pelos últiIoos foram: 

1. Recepção da parte pelo plantonista . 

Parte é a denominação dada ao cidadão pelos policiais da PCERJ. Origina-se da 

cultura organizacional influenciada pelo Direito. 

O cidadão - que para o policial será uma das duas partes que comporão o conflito, e 

que, por sua vez, chama a Polícia para intervir -, tem dúvidas- quanto a quem procurar 

e aonde se dirigir. 

O plantonista, relatam os 15 delegados ouvidos durante essa, recebe o cidadão com 

descortesia e má-vontade. Desta forma, procura transferir o problema para outro local 

- a fim de evitar o registro da ocorrência -, encaminhando a parte a hospitais e a 

outros órgãos públicos e até orientando de fonna completamente desencontrada, 

procurando não registrá-la, o quê no jargão policial denomina-se "chutar a 

ocorrência" . 
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2. Lavratura do registro de ocorrência - RO. 

O plantonista, em geral, o faz de maneira incompleta, omitindo dados de 

relevância para a apuração. Aciona os órgãos técnicos necessários, que na maioria 

das vezes demora a atender a requisição, e nem sempre consulta o banco de dados 

policiais de responsabilidade da Polinter, denominado SARQ-POLINTER. 

Confeccionado o RO, ele é encaminhado ao delegado de plantão . 

3. Análise do RO pelo delegado de plantão e aprovação pelo titular. 

O delegado de plantão toma ciência do RO e dá a destinação imediata que entende 

ser mais correta, determinando as diligências a serem cumpridas. Será mantida ou 

não pelo delegado titular que, por sua vez, deve apor seu visto no RO . 

Essa destinação refere-se à decisão de ser instaurado sindicância, inquérito ou 

arquivar-se oRO . 

4. Encaminhamento pelo Núcleo de Administração . 

O RO é encaminhado para o Setor de Investigação - SI para sindicância de 

verificação da procedência da informação policial, ou diretamente para o Cartório, 

caso a decisão tenha sido instauração de inquérito . 

5. Inquirição das testemunhas, informantes e partes, e requisição de provas 

O delegado requisita o comparecimento das testemunhas, informantes e partes 

envolvidas e, concomitantemente, requisita as peças comprobatórias da 

materialidade . 

No inquérito, promove o interrogatório(s) do(s) indiciado(s) ou suspeitos(s), 

cumprindo os trâmites legais, isto é, a identificação dactiloscópica, se for o caso, 

emissão de boletim individual e relatório de vida pregressa . 

O delegado, também, requisita a correspondente folha de antecedentes penais -

FAC. 

6. Execução de diligências externas 

Os detetives efetuam diligências externas visando localizar as partes envolvidas 

que não se apresentaram na inquirição, mencionadas às vezes apenas por 

cognomes, e buscam informações para o caso que está em fase de sindicância . 
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2. Lavratura do registro de ocorrência - RO . 

O plantonista, em geral, o faz de maneira incompleta, omitindo dados de relevância 

para a apuração. Aciona os órgãos técnicos necessários, que na maioria das vezes 

demora a atender a requisição~ e nem sempre consulta o banco de dados policiais de 

responsabilidade da Polinter.- denominado SARQ-POLINTER. 

Confeccionado o RO,. ele é encaminhado ao delegado de plantão . 

3. Análise do RO pelo delegado de plantão e aprovação pelo titular . 

O delegado de plantão toma ciência do RO e dá a destinação imediata que entende ser 

mais correta, determinandO' as diligências a serem cumpridas. Será mantida ou não 

pelo delegado titular que, por sua vez, deve apor seu visto no RO . 

Essa destinação- refere-se à decisão de ser instaurado sindicância, in'qUérlro ou 

arquivar-se oRO . 

4. Encaminhamento pelo Núcleo de Administração. 

O RO é encaminhado para o Setor de Investigação - SI para sindicância de verificação 

da procedência da informação policial, ou diretamente para o Cartório, caso a decisão 

tenha sido instauração de inquérito. 

5. Inquirição- das testemunhas~ informantes e partes, e requisição de provas 

O delegado requisita o comparecimento das testemunhas, informantes e partes 

envolvidas e, concomitantemente, requisita as peças comprobatórias da materialidade. 

No inquérito, promove o interrogatório(s) does} indiciado(s) ou suspeitos(s}, 

cumprindo os trâmites legais, isto é, a identificação dactiloscópica, se for o caso, 

emissão de boletim individual e relatório de vida pregressa. 

O delegado, também,. requisita a correspondente folha de antecedentes penais - FAC. 

6. Execução de diligências externas 

Os detetives efetuam diligências externas visando localizar as partes envolvidas que 

não se apresentaram na inquirição, mencionadas às vezes apenas por cognomes, e 

buscam informações para o caso que está em fase de sindicância. 

Caso seja uma sindicância preliminar, concluídas as investigações, o documento VPI é 

encaminhado à apreciação do delegado titular, que instaura inquérito ou suspende as 
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investigações quando verifica ser infundada a procedência da informação. 

7. Relatório Final 

Quando as investigações são de um inquérito. a Autoridade Policial expede um 

relatório final com o parecer baseado nas informações do documento VPI. 

8. Encaminhamento do relatório do inquérito ao Judiciário 

O delegado encaminha o relatório do inquérito ao Judiciário para instauração do 

processo judicial ou da ação penal. 

Observe-se que. em urna atitude coerente com a posição gerencial ocupada pelos 

delegados, a exposição das seqüência tomou um caminho distanciado das minúcias do 

cotidiano e com crítica às atitudes dos funcionários do plantão. Por outro lado. nota-se a 

descrição das atividades executadas por delegados. seus colegas. sem comentários ou críticas . 

Também. não houve observações ao processo como um todo. Isto sinaliza para as limitações 

de se analisar o próprio trabalho e revela o espírito de corpo dos delegados. 

5.4.1 A Rotina do Inquérito Policial Detalhada 

Entrevistando-se o escrivão. os detetives e o delegado. durante um plantão, obtém

se urna exposição de seus trabalhos mais minuciosa quanto ao teor dos procedimentos e mais 

técnica. sem análise de atitudes e comportamentos. 

Consideram-se. a seguir. essas colocações. buscando-se um paralelismo entre o 

que foi relatado na delegacia e o resultado do encontro dos delegados relatado anteriormente: 

,., Passo 1: 
,., 
., 
,., 
., 
., 
", 

., 

-
-

Não foi comentado na delegacia o modo de atender. isto é, do estilo do atendimento à 

qualidade do atendimento oferecido ao público. Relataram que. por Lei. a delegacia está 

aberta, com seu plantão trabalhando. 24 horas por dia e o atendimento é em sala aberta. 

não podendo ser em "guichê". Denominam. no jargão policial esse trabalho de "plantão 

de mesa" . 

Passo 2: 

o plantonista. na lavratura da ocorrência. usa tantos formulários de RO. com cópia. 

quantos forem necessários. até esgotar o assunto. Essa redação busca. segundo um 
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delegado- entrevistado, "perpetuar a comunicação dos faros" . 

o RO é ntnnerado . 

Se for uma petição, esta é enviada diretamente ao Núcleo de Administração - NA para 

protocolar e numerar. O NA envia o RO, ou a petição, para o delegado, por mala-direta, 

para o delegado despachaI e daI: destino . 

Passo 3: 

O delegado- adjunto despacha e o titular "dá o visto" no RO, verificando se tudo foi feito 

de acordo com a Lei. Em segui~ referenda o escrito ou recomenda outra alternativa, e 

dá o destino ao document{) em termos de polícia judiciária . 

A corregedoria, uma vez por ano, investiga os RO quanto aos prazos e correção das 

medidas tomadas, em procedimento intitulado "Piloto de Incidência Investigatória". Os 

dados mal investigados e que caem no esquecimento são denominados- "dados de cifra 

negra". São os pedidos de investigação por petição, cujo solicitante não faz a juntada de 

provas ou não informa dados que pemitam ''perpetuar a comunicação" no registro . 

Há, também, casos que não são de competência da polícia, não são criminais. São causas 

cíveis, corno o de litígio- entre condôminos, por exemplo, ou delitos administrativos 

privados, como desobediência às normas de condomínio ou a acordos de processo civil, 

como nos casos em que se deixa de pagar pensão. Esses conflitos podem ser levados a 

uma delegacia por desconhecimento oos caminhos competentes . 

Passo 4 

O RO é despachado por mala direta . 

A remessa do RO pode ser para uma delegacia especializada como a de Proteção à 

Criança e ao Adolescente, ou para a Polícia Federal, entre outros. Nesse caso, é 

encaminhado o original, sendo a cópia remetida para arquivo no NA. 

Se o caso é de instaur~ão de inquérito pe-Ikial direto, pela gravidade da clemIDcia ou por 

um flagrante, o RO vai para o Cartório da delegacia, para a tomada de providências 

cartorais . 

Caso seja para investigação, o RO original vai para arquivo e a cópia vai, por um prazo 
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determinado, para o Setor de Investigação - SIP para ser investigada a procedência da 

informação de ocorrência de crime denunciado no RO . 

5.4.2 A Instauração dfr Inquérim Policial 

No Cartório, o escrivão-chefe, ou outro funcionário por ele designado, registra o 

RO no livro tombo. Para evitar extravios, o livro tombo é confeccionado com enonnes 

dimensões-, em torno de 60 em de largura por &0 cm de comprimento e 10 cm de altura, 

encadernado em capa dura, de substituição anual, com folhas numeradas seqüenciais. As 

anotações são iniciadas à zero hora do dia primeiro de janeiro de cada ano e são encerradas às 

24 horas do dia 31 de dezembro do mesmo ano. É fornecido às delegacias pelo Estado. As 

páginas não são rubricadas, só numeradas em seqüência . 

No livro tombo é lançado: 

• o número de identificação do procedimento, isto é, número do inquérito~ 

• a data da instauração do inquérito, isto é, a do seu lançamento neste livro tombo; 

• a classificação do delito, feita pelo delegado ou escrivão, de acordo com o CP; 

• o tipo de instrumento empregado no crime, pois, conforme opinou o escrivão 

entrevistado, - "O tipo de arma empregada vai caracterizar o caráter agressivo- da 

pessoa." -; 

• o valor das custas, quando não for de ação pública. O crime de ação privada, para ser 

considerado pelas autoridades policiais como um fato policial, obriga a parte 

interessada a pagar as custas processuais de lei. A delegacia recolhe diretamente do 

contribuinte, através de guia própria, o valor determinado em resolução do governo 

estadual. Deposita, depois, esse valor em conta específica no Banco Banerj, através 

de guia próp~ em que consta: 

e- o número da guia de depósito; 

• a data correspondente à que será limite pelo prazo de lei para remessa do inquérito ao 

órgão competente; 

• o número do RO e do registro do aditamento - RA; 

• o relato histórico, breve, do fato; 

• o valor da fiança e o número da guia cujo valor de fiança foi pago, quando há prisão 
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5.5 A Verificação da Procedência de uma Informação e o Inquérito Policial 

5.5.1 O Flu-x(} do Trabalh(} da Verifieação da ProeedêJWia do Pedido 

Há duas fases importantes no processo de traballi.o: 

• Verificação da procedência do pedido: Fase inicial referente à requisição de um 

produto 00- Estado. Corresponde às atividades compreendidas desde o registro da 

ocorrência policiaI até a instauração do inquérito policial; 

• Inquérito policial: Fase de produção do produto da delegacia, que se lIDcm na 

aceitação do- trabalho~ a partir do deferimento do requerimento ou. RO. Abrange as

atividades desde o RO ser deferido até o envio dos autos ao Judiciário~ seguindo o 

determinaOO pelo CPP . 

Resta pouca flexibilidade quanto à organização de seu trabalho de produção e 

quanto à estrutura organizaciona4 o que pode ser comprovado verificando-se a seguir.- com 

mais detalhes~ a seqüência de trabalho imposta. 

A verificação da procedência do pedido corresponde às atividades de trabalho 

concernenfes ao registro de uma ocorrência policial até. a instauração do inquérito policial. O 

rito do que podemos· considerar como a contratação de um serviço que é prestado pelo 

Estado, corresponderia à contratação de um produto em empresa privada, É determinado pelo 

artigo quinto do Código de Processo Penal . 

O inquérito poderá ser de ação privada, isto é, instaurado por razões de interesse 

particulai de um cidadão que se sinta com os. direitos prejudicados sem que esteja ocorrendo 

uma infração penal. Nesse caso, só se iniciará com a vontade expressado requerente . 

o inquérito é por ação pública quando houve uma ocorrência de infração penal . 

Poderá, neste caso, se iniciar de várias maneiras: por comunicação verbal ou por oficio da 

pessoa que se julgar ofendida em vista a uma infração do PC; ou ainda, a partir de requisição 

da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou de oficio enviado pela própria autoridade 

policial . 
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o requerimento deverá conter: 

(a) A narração dos. fatos e de: todas as suas circunstâncias; 

(b) A individualização do indiciado, ou de seus. sinais característicos, ou, ainda, o-s 

motivos-da impossibilidade de individualizar alguém; 

(c) As razões de convicção ou presunção de quem foi o autor da infração. 

A aceitação do serviço- solicitado à delegacia se dá por procedimento que engloba 

atividades. do deferimento do requerimento até a instauração do inquérito . 

A autoridade policial pode indeferir o requerimento de instauração do inquérito e o 

interessado poderá pedir recurso ao- Chefe da Polícia. Caso seja deferido, se a informação não 

for de verificação imediata per s~ a autoridade policial manda ser verificada a sua procedência, 

através de uma ordem de trabalho destinadas aos detetives denominada Verificação da 

Procedência das informações - VPI. 

A VPI consiste de um documento que é um registro numerado seqüencialmente 

pela Secretaria de Segurança Pública para não ser extraviado . 

Nesta fase, a VPI é prospectiva da ocorrência de delito e seus dados são insumos

para a mesma atividade na fase subseqüente, que é determinada pelo CPP. Segundo a visão de 

alguns delegados a VPI, nessa fase preliminar, é tratada como inIDnnaI.- não se trat~ 

efetivamente da VPI exigida pela le~ mas, de uma investigação preliminar ou liminar~ que 

visava uma coleta aleatória de dados . 

A VPI, até 1985, denominava-se investigação preliminar ou liminar - IPL. Durante 

o exercício do então Chefe de Polícia Nilo Batista, devido às denúncias que essa informalidade 

permitia a corrupção, implantou-se uma formalização dessas atividades, para que houvesse 

uma maneira de controlá-~ As atividades passaram a ser documentadas~ as folhas de papel 

passaram a ser juntadas sotr uma capa branca, diferenciando-se da referente ao inquérito- que é 

cinza, com brasOO e os dizeres- de- caso em invest~ação . 

Na gestão do então Chefe de Polícia Hélio T. Luz, os delegados passaram a 

reclamar dessa atividade, argumentando que ela diminui a eficiência da delegacia, obrigando a 

interpretação dogmática do texto da lei e impedindo a eficácia de sua atuação, por não realizar 

os objetivos que a lei pretendia alcançar. 
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Os delegados, em suas reivindicações, pleiteiam o poder de formalmente atuarem, 

na ocorrência de delitos, como atua o juiz de instrução americano. No Brasil, isso é atribuição 

prevista para o juiz do Juizado Especial Criminal. 

No entanto, não é realizada essa atividade na prática, tendo em vista a 

desproporção entre o pequeno liúmero de magistrados e o grande número de delitos, sobrando 

para os delegados uma responsabilidade sem autorga da auroridade pelo Estado, gera.ndo

graves distorções profissionais e tensão nos profissionais policiais- e, também, nos 

representantes do ~ e do Judiciário . 

A Lei n°. 9.099/95, de 26/09/1995, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio 

de Janeiro, na edição de nO 186 de 27/09/199-5, apresentada no Anexo C desta dissertação, 

criou os juizados- especiais. Abrangem casos de lesão corporal leve, lesão corporal culposa, 

contravenções e outros crimes cujas penas, em abstrato, são inferiores a um ano. Essa Lei 

ainda não foi aplicada em sua integridade. Prevê um Termo de Ocorrência Circunstanciada, e 

para tal, deve haver ofensor, ofendido ou vítima, e exige prova técnica natural que consiste no 

exame de corpo de delito. Esse exame não ocorre seguindo-se a tramitação da vpf . 

No Estado do Rio de Janeiro há perto de 450 delegados para as 160 jurisdições de 

delegacias. Para atendê-las- há 40 circunscrições judiciais, cada uma com um juiz . 

O policial de plantão ouve as- partes, analisa de pronto se o fato é ou não do 

Juizado Especial Criminal, seguindo as instruções recebidas pelas delegacias com o rol de 

artigos do CP abrangidos pela lei nO 9.099/95. Na prática, os detetives de plantão não recebem 

treinamento para tal e pode ocorrer que o delegado não tenha passado o rol de artigos. O que 

é garantido pela administração da polícia é ter encaminhado a fodas as delegacias esse 

documento. 

Quando o suposto autor do delito está presente, o detetive de plantão encaminha 

as partes para o cartório da delegacia. No cartório, ouvidas as duas partes pelo escrivão, elas

são encaminhadas para o exame de corpo de delito, quando necessário. Em não havendo 

necessidade do exame, o escrivão junta à folha do registro de ocorrência a capa 

correspondente ao Termo de Ocorrência Circunstanciada, registra em Livro de Termos 

Circunstanciados e remete o documento ao juiz da vara do Juizado Especial que abrange a 

delegacia. Esse envio se dá uma vez por semana, com uma guia de remessa, através de malote. 
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Caso seja arquivado, o Termo de Ocorrência Circunstanciada prescreve em dois 

anos. Um dos delegados entrevistados calculava que o número de casos arquivados pelo juiz 

chegava a proporção de 90% , por serem muito insignificantes para requererem a intervenção 

do Poder Judiciário. Ocorre que o Estado já está intervindo nos casos, com os trabalhos das 

delegacia . 

O que se constata é que arquivando o processo, sem dar o retomo dessa 

informação às delegacias, estas são mantidas em contínuo trabalho sem eficiência para o 

Estado, mas, talvez, de eficácia para a sociedade, uma vez que o pequeno delito registrado 

entrega ao Estado a decisão da justiça, evitando a busca de justiça por outros caminhos, que 

podem levar a resultados trágicos. 

Quando o delito denunciado é punível com pena superior a 1 anoy é aberta a VPI 

preIiminar para futura possível instauração de inquérito. É controlada pelo número de registro 

pela corregedoria. Prescreve em quatro anos . 

O volume de ocorrências é tal que ocorrem muitas prescrições, sendo esse um dos 

mecanismos na prática da corrupção: não dá andamento ao inquérito do fato criminoso até 

findar o prazo da prescrição . 

A questão polêmica, quanto à VPI preliminar, situa-se no fato de que ela deve ser 

registrada no cartório da delegacia, para então, ser endereçada a um juiz , que fará o pedido de 

prisão temporária. O registro é público. Por mecanismos a serem melhor estudados - pois vão 

além do fato de não haver sigilo -, rapidamente o advogado do indiciado é avisado e este 

também, o que pode provocar a sua fuga, dificultando a investigação . 

Verificada a ocorrência do ilícito, a autoridade policial instaura o inquérito policial . 

Uma vez aberto o inquérito, nenhuma autoridade policial poderá mandar arquivá-lo, somente a 

autoridade judiciária . 

5.5.2 O Flu-xo de Trabalho do Inquérito Policial 

o processo de produção de um inquérito policial é elaborado em etapas que 

ocorrem na seguinte ordem: 

1.) A confirmação da existência de um fato delituoso; 

2.) A criação de hipóteses alternativas sobre como se deu o ocorrido e a escolha da 
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3.) O teste de simulação. real da hipótese esco.1hida~e 

4.) A co.nclusão po.r meio de um relatório . 
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O prazo. de execução. do inquérito. é de trinta dias~ caso. um indiciado. não. tenha 

sido. preso. Se o.co.rrer prisão em flagrante, a auto.ridade policial deve cumprir a rotina referente 

a esta situação~ e que se enco.ntra descrita no.s arti~o.s de 3(}} a 310, inclusive, do. CPP . 

A prisão. de quem quer que seja, enco.ntrado. em flagrante delito., poderá ser feita 

po.r qualquer cidadão.. Mas, caso. esteja presente uma auto.ridade policial, o.u seu agente, a 

prisão. deverá aco.ntecer. Nesse caso~ o. prazo. para co.nclusão. do. inquérito é de dez dias. 

o delegado. determina o. flagrante po.r consideração. dos fato.s, a partir do. discurso 

das testemunhas. Caso co.nsidere que além das testemunhas, são necessárias o.utras provas~ o. 

delegado. ptenderá o.S indiciado.s co.m base na lei de prisão. tempo.rária Sempre que houver 

vestígio.s solicita perkia. E terá o. prazo. de dez dias, também, para execução. do. inquérito. . 

A confirmação- da existência do. fato delituo.so. tem tu:na seqüência de pro.dução. 

descrita abaixo., que é denominada procedimento. investigatório e é determinada pelo. art. 6° do. 

CPP. Resultará em um do.cumento. deno.minado. inquérito.: 

(a) A autoridade po.licial deve se dirigir ao. lo.cal da prática da infração. pe~ 

pro.videnciar para que se não. alterem o. estado e a co.nservação das coisas até a 

chegada do.s perito.s criminais; 

(b) Aguardar a perícia (implícito. no. artigo.) e, após a liberação. pelo.s perito.s criminais, 

apreender o.S o.bjeto.s que tiverem relação. co.m o.S fato.s; 

(c) Co.lher to.das as pro.vas que servirem para o. esclarecimento. do.s fato.s e suas 

circunstâncias; 

(d) Ouvir a o.feIldiEw, 

(e) Ouvir o. indiciado; 

(f) Pro.ceder ao. reco.nhecimento. de pesso.as e co.isas e à acareação.; 

(g) Detenninar, se fo.r o. caso., o. exame de co.rpo. de delito. e quaisquer o.utras perícias; 
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(h) Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e 

social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do 

~ e quaisquer outros elementos que contribuam para a apreciação do seu 

temperamento e caráter . 

Após esses procedimentos,. há o levantamento de hipóteses alternativas sobre como 

se deu o ocorrido e a escolha da hipótese mais-provável. 

Nos produtos e serviços oferecidos no mercado, como por exemplo, um sistema 

para computador, na sua produção há uma etapa que corresponde à construção de um modelo 

para teste de simulação real do produto. Na delegacia, o teste de simulação real da hipótese 

escolhida dá-se testando-se a suposição aceita. Assim. caso a autoridade policial queira 

comprovar a possibilidade de a infração ter sido praticada de suposto modo, pode reproduzir, 

simuladamente, os fatos se estes não- contrariem a moralidade e a ordem pública . 

Na conclusão dos autos-do inquérito, tem-se outra seqüênciaçle trabalho: 

(a) Todas as peças do inquérito sOO reduzidas -isto é, descritas - a textos manuscritos ou 

datilografad&s-, rubricados pela autoridade e dispostos, juntos, "num só processado" 

(art. 90 do CPP) denominado autos do inquérito; 

(b) A autoridade faz um minucioso relatório..- indicando até testemunhas que não foram 

inquiridas~ 

(c) Remete os. autos ao juiz (ou ao juÍZo competente se for ação privada),. junto com os 

instrumentos do crime e objetos que interessem à prova; e oficia os dados da 

infração penal e da pessoa do indiciado ao Instituto de Identificação e Estatística; 

(d) Se o inquérito policial foi iniciado por uma denúncia ou queixa, esta é que será 

encaminhada ao juiz, acompanhada dos autos do inquérito policial . 

Poucas empresas possuem parâmetros tão bem definidos para o exercício de suas 

atividades. Com base nas leis e regulamentos, pode-se determinar quase toda a estrutura 

organizacional vigente. Constata-se , então, que os aspectos legalmente determinados não 

permitem que mudanças organizacionais ocorram apenas por decisão das chefias e pela 

vontade dos funcionários . 

A ritualização de pequenos atos da administração provocada pelo CPP e pelo 
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Estatuto, leva a uma conduta burocrática de grande rigidez. Essa conduta burocrática rígida 

pode impelir funcionários a empreenderem ações que não revelarão às chefias. Isso ocasiona 

situações, nem sempre possíveis de serem administradas. Por exemplo, os funcionários 

aprendem formalmente () que não deve ser feito. Porém, aprendem informalmente como fazer, 

apoiados no conhecimento passado por alguns colegas quanto à maneira de fazer afgo proibido 

de forma a não. serem detectados e punidos. 

É por essas razões que as pressões atuais, originadas na sociedade, no mercado e 

no próprio Estado, por radicais mudanças organizacionais na segurança pública, podem ser 

consideradas como oportunidades demelhorias 

5.6 A Estrutura da PCERJ e asua Formação 

5.6.1 A Estrutura por Órgãos 

A estrutura aa PCERJ por órgãos~ suas competências e cargos em comissão, entre 

2910111997 e 03/09/1997, estão apresentadas na Figura 3 - Órgãos da PCERJ . 

Essa estrutura é determinada pelo Decreto n°. 22.932 de 09/0111997, cujo texto -

como referenciado - encontra-se no Anexo B, em cópia do que foi publicado no D.O. do 

Estado do Rio de Janeiro n°. 20 de 30 de janeiro de 1997 . 

Esse decreto alterou o Quadro Pennanente da Polícia Civil do Estado. dÚ' Rio de 

Janeiro, criado pela Lei n ° 699, de 14 de dezembro de 1983, até então em vigor . 

o projeto que deu origem ao Decreto nO. 22.932 de 09/0111997, foi desenvolvido 

por policiais da própria PCERJ em 1996, e seu teor é apresentado na cópia no Anexo D . 

Esse documento foi enviado à Secretaria Estadual de Segurança que após estudos 

e modificações ~aminhou um Platw de Carreira, Cargos e Salários da PCERJ para aprovação 

do- Governador . 

A cópia do documento encaminhado ao Governador está apresentado no Anexo E . 

Nessa instância o documento sofreu alterações antes de ser encaminhado à Assembléia 

Legislativa . 
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ÓRGÃOS da PCERJ 
1. Chefia de Polícia Civil e órgãos de Assessoramento Direto e Imediato: 

a) Gabinete do Chefe 
b) Assistência Jurídica 
c) Assistência Técnica-Administrativa 
d) Assistencia de Comunicação Social 
e) Assistência de Planejamento 
f) Coordenadoria de Inteligência 
g) Centro de Informática e Telecomunicação 

2. órgão Colegiado 
a)ConselooSuperier de P~lícia Civil 

3. órgão de Apoio Administrativo 
a) Superintendência de Administração e Serviços 

a .1) Serviço de Assistência Social - SERAS 
a .2) Comissão Permanente de Licitações 
a.3) Coordenadoria de Recursos Humanos 
a .4) Coordenadoria de Apoio Logístico 
a 5) Divisão de Administração Financeira 
a .6) Hospital da Polícia Civil - José Costa Moreira 

4. órgão de Recrutamento, Seleção e Treinamento 
a} Academia-Estadual de Polida Sílvio Terra 

5. órgãos de Atividades Especiais 
a) Subchefia de Polida Civil 

a .t) Delegacia Superior de Dia 
a .2) Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos 
a .3) Delegacia de Captura e Polícia Interestadual 
a .4) Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente 
a .5) Delegacia Anti-Sequestro 
a .6) Delegacia de Atendimento à Mulher 
a .7) Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente 
a .8) Delegacia de Policia Fazendária 
a .9) Delegacia de Crimes Contra o Consumidor 
a .10) Delegacia-de Atendimento ao Turista 
a .11) Delegacia de Repressão a Entorpecentes 
a .12) Delegacia de Roubos e furtos 
a .13) Deleg~ia de Defraudações 
a .14) Instituto de Identificação Félix Pacheco 
a .15) Instituto de Criminalistica Carlos Éboli 
a .16) Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto 

6. órgãos operacionais 
a) Superintendência Geral de Crimes contra a Vida 

a .1) Delegacia de Homicídios 

b) Delegacias-Regionais de Polícia - METROPOL 
b.l) Delegacias. Policiais 
b.2) Comissariados 

c) Delegacias Regjonais de Policia - INTERIOR 

c.1) Delegacias Policiais 
c.2) Comissariados 

7. órgão de Correção 
a) Corregedoria Geral de Policia Civil 

1-95 

Figura 3 - Órgãos da PCERJ / Referência: Decreto nO. 22.932 de 09/01/1997 (DORJ, 1997) -Anexo B 
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Verifica-se, IID Decreto n o 22.932/97, alguns pontos que merecem especial 

consideração: 

1. Há a obrigação da PCERJ ser dirigida por Chefe da Polícia Civil que seja alguém de 

seu quadro funcional e tenha as seguintes características.: seja ocupante do cargo de 

Delegado de Polícia e esteja em final de carreira . 

Essa restrição não é estatutária, nem regulamentar. Houve chefes de polícia da 

PCERJ que não eram policiais. É uma situação comum nos Estados Unidos. Essa 

obrigatoriedade aparenta ter surgido de lobby corporativista, e esse pensamento é 

reforçado pela exigência de que esteja em final de carreira . 

É uma obrigatoriedade que está longe das propostas modernizadoras para poIícia~ 

uma vez que fortalece o status quo organizacional existente na PCERJ, e que a 

sociedade está pretendendo alterar . 

A rejeição da sociedade ao status quo organizacional se evidencia através das críticas 

na mídia e, tam~ pela restrição orçamentária e de outros recursos, em face de suas 

reais necessidade~ restrições estas impostas pelo governo e pelO legislativo, de 

competência estadual. 

A argumentação, a favor de que o Chefe de Polícia seja um delegado de carreira, 

devido a atribuição do cargo quanto a ser a instância final no inquérito policial. A 

argumentação a favor de que o Chefe de Polícia deva ser um delegado de carreira 

devido a atribuição do cargo quanto a ser a instância final no inquérito policial, e, 

que nesse sentido devesse ser um delegado com muita experiência é falha . 

Nesse sentido, não encontra apoio sequer na lógica que criou a exigência, de ser 

exercida por um bacharel em Direito a função de delegado. Segundo essa lógica, na 

regulamentação do cargo de delegado, seus idealizadores o consideravam como uma 

função técnica relativa ao conhecimento da legislação. Ocorre que o exercício 

profissional em campos que exigem conhecimentos de Direito, onde normalmente só 

atuam advogados e bacharéis, é, neste momento, uma questão debatida na 

sociedade, onde se argumenta a possibilidade de desregulamentação. Essa 

desregulamentação está na mira da refonna do Estado e seus aparelhos, proposta 

pelo Governo Federal, uma vez que alguns setores do Executivo consideram essa 
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regulamentação desnecessária e inconveniente a sociedade . 

2. Os cargos considerados especialmente e destacados nessa lei são apenas os cargos em 

comissão, isto é, aqueles que receberão remuneração extra em seu exercício - a 

comissão. Isto evidencia apenas o controle financeiro como preocupação do Governo 

Estadual, deixando interno à organização a questão de sua gestão . 

Considerando ainda essa lei, verifica-se que ela sequer referencia, ou reforça, a 

subordinação da PCERJ à Secretaria de Segurança Pública Estadual. O efetivo operacional e 

sua distribuição, também, não foram contemplados deixados para serem assunto de lei 

específica posterior . 

Essa lei, desatrelando o corpo da organização de sua direção, sem um projeto 

integrador, por si só já era em sua proposta um indicador da crise da polícia que viria a emergir 

para a sociedade em julho e agosto de 1997. Dessa forma, buscando na promulgação dessa lei 

apenas determinar as chefias, o governo estadual buscava adiar uma crise, mas não apresentava 

soluções . 

A administração da PCERJ propôs uma reestruturação organizacional, em estudo 

produzido internamente, na Superintendência de Administração e Serviços, conforme pode-se 

verificar nos documentos internos "Relatório de Atividades Desempenhadas pela Polícia Civil 

do Estado do Rio de Janeiro no Período de Julho de 1995 Até a Presente Data (Agosto de 

1997)" e "Relatório de Reestruturação Organizacional na Polícia Civil do Estado do Rio de 

Janeiro, Instruídos com o Boletim Informativo n° 138 de 28 de Julho de 1997 e Cópia Decreto 

no. 22.922 de 29 de Janeiro de 1997, publicado no DO no. 20 de 30 de janeiro de 1997", cujas 

cópias são apresentadas nos Anexo J e I. 

Desse estudo saiu o Projeto de Lei n ° 1.619 (Mensagem n o 28/97) que "Dispõe 

sobre a reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, do 

Plano de Cargos e Salários e dá outras providências", publicada no DO do Estado do Rio de 

Janeiro n° 164 de 03 de setembro de 1997, cuja cópia é apresentada no Anexo F. 

A exposição de motivos dessa proposta de lei se encontra na página 4 da 

publicação Folha Especial, da edição especial 04/97 sobre a Polícia Civil, de 17 a 25 de 

setembro de 1997, do Jornal Folha Dirigida, cuja cópia das páginas 1 a 12 se encontram no 

Anexo G . 



li' 

li' 

.. 
• 
• .. 

OI' 

• 
OI' 

,. 
,. 

... 
,. 
,. 
,. 

" 
" 

" 
r 

" 
" ,. 

" 
li' 

li' 

, 
, 

198 

No Anexo H, encontra-se cópia de documento preparado por policiais para 

explicar esse plano para os colegas. 

A greve dos policiais civis, originada pela morosidade do governo estadual em 

encaminhar o projeto, veio a "explodir" em agosto de 1997 acompanhando o momento 

histórico marcado pelo movimento reivindicatório nacional dos policiais em geral. Em 05 de 

novembro de 1997, foi publicado na página 17 do jornal a noticia que o governador pretendia 

encaminhar pedido para que o Projeto de Lei n o 1. 619 (Mensagem n o 28/97) fosse retirado de 

votação. 

5.6.2 O Quadro de Pessoal 

A distribuição dos cargos planejados, ocupados e vagos, para detetives e delegados, em 

janeiro de 1997, conforme dados obtidos na PCERJ em documentos demonstrativos interno 

será a indicada na Tabela 3 - Demostrativo de Distribuição dos Cargos de Delegado e 

Detetive. 

Tabela 3 - Demostrativo de Distribuição dos Cargos de Delegado e Detetive 

Dados de documento interno sobre distribuição de cargos 
Referência: Janeiro de 1997 
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Pelas leis n° 1.275 de 14/03/1988 e n o 699 de 14/12/1983 tem-se a determinação do efetivo 

da PCERJ" que resultava em 22.539 policiais planejados. Em janeiro de 1977 havia 1 0.519 

policiais na folha de pagamento . 

A direção da PCERJ considerava o número e a distribuição do efetivo exagerada 

para as atribuições da organizaçã.o, se esta adotasse formas modernas 4e gestão e trabalho. 

Em 1996 falava-se na redução do quadro para 7.500 servidores, e em agosto de 

1997 para 4.50(}' 

Os cargos,. em fe..v~eiro de 1997, eram assim distribuídos: 

1) Detetive insRetor 

2) Escrivão de polícia 

3) Detetive 

4) Escrevente 

5) Perito Legista 

6) Perito Criminal 

7) Papiloscopista 

8) Técnico Policial de Telecomunicações 

9) Técnico Policial de-Laboratório 

10) Técnico de Necropsia 

11) Operador i>olicial de Telecomunicações 

12) Fotógrafo Policial 

13) Motorista Policial 

14) Auxiliar de N ecropsia 

15) Auxiliar de Médico Policial 

16) Enfermeiro Policial 

17) Auxiliar de Enfermeiro Policial 

18) Engenheiro Policial de Telecomunicações 

19) Perito Criminal 
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20) Auxiliar-de Perito-Criminal 

21) Carcereiro Policial 

5.6.3 A Formação- Acadêmica e a Âcadepol 

A admissão ao quadro funcional é feita por concurso e como também o é, a partir de 

1988, o provimento dos cargos. Até a Constituição de 1988, um detetive poderia ascender a 

detetive inspetor após um período de trabalho, e, em seguida, a delegado. A partir daí o cargo 

de delegado ficou restrito a bacharéis em Direito. É vedada a ascensão . 

Foram localizados diversos delegados com outra formação, muitos em áreas 

pedagógica. Em 1996, no início da pesquisa que forneceu informações para esta dissertação, 

foi localizado um único delegado com curso de pós-graduação nos quadros da PCERJ . 

Considerou-se pós-graduações em qualquer área. Ao final da pesquisa,. e em decorrência do 

próprio assunto levantado nos trabalhos da pesquisa-ação, um delegado ingressou em curso de 

mestrado em administração pública e outro em pós-graduação latu senso . 

o quadro de pessoal da PCERJ é regido pela lei estadual nO 699 de 14/12/1983, 

que o considera em três funções básicas: autoridade policial, obrigatoriamente exercida por 

bacharel em Direito, intitulados delegados; agentes de autoridade com instrução mínima de 

segundo grau, correspondendo aos detetives inspetores e detetives; e auxiliar de autoridade 

correspondendo aos peritos, carcereiros, motoristas policiais e outros, com formações em 

primeiro, segundo e terceiro grau, dependendo do cargo. 

Após seleção em concurso público, preparado e corrigido pela Acadepol, o 

candidato aprovado passa por um curso de treinamento e capacitação. A grade curricular, a 

carga horária e sua extensão não são regulamentados, o mesmo ocorrendo com o seu 

conteúdo. Ambos eram estabelecidos a critério da administração. Houve ano que se ministrou 

curso para delegados recém-concursados com 640 horas-aulas e, em 1993, um curso para o 

mesmo cargo teve 260 horas-aulas. 

Nos cursos de admissão a um cargo constam disciplinas que ensinam, entre outros, 

criminalística, direito penal, processo criminal e elementos de medicina legal . 

Há instrução sobre uso de armas. 

IIBlIOTECA MAR!O HENf'liOUE SIMONSEI 
fUNOACÂO GElÚLiO VARGAS 
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Durante a pesquisa, foi manifestada pela direção da PCERJ a preocupação em dar 

uma formação que p~rmitisse aos candidatos a compreensão do principal objetivo dos cargos 

policiais ser a defesa dos direitos constitucionais dos- ~idadãos.- Isto é~ oferecer cursos q.ue 

enfatizassem essa abordagem enquanto. essência básica do exercício do cargo de delegado da 

PCERJ . 

Há uma conjunto de atitudes- e controles, consciência e solidariedade profissionais 

que são assimilados pelos candidatos a uma profissão durante a formação profissional 

(Mintzberg, 1995). Ocorre que essa formação não é possível de ser realizada em poucos 

meses, como foi verificado ocorrer na PCERJ. Há condição de ser exigida na admissão essa 

formação, se o concurso privilegiasse tal exigência, tornando-se um dos furores de-controle do 

trabalho pela seleção. do trabalhador em sua entrada na organização. 

A curta extensão do curso de formação ao cargo de delegado passa, com sucesso, 

a informação da ideologia da administração, isto pode ser observado ao longo das entrevistas, 

quando os delegados usavam sempre o mesmo discurso- sobre a' defesa dos direitos 

constitucionais . 

Não é oferecida nenhuma disciplina de gestão, apesar da função gerencial evidente 

que os delegados exercem, administrando dezenas de funcionários, dinheiro público e tendo 

atribuições de produzir bens sociais. A formação de bacharel exigida, permite aos promotores 

do concurso de admissão exigir na entrada todos os conhecimentos ligados à legislações, 

podendo deixar ao curso apenas disciplinas que reforçassem a questão da gestão das delegacias 

enquanto úrganizações, com ensinamentos da organização governamental e da PCERJ, além 

da gestão dos produtos-fins da& delegacias" da gestão dos meios; tais como, a gestão dos 

recurso~ financeiros, a gestão dos recursos humano~ ~ gestão da informação", a questão da 

liderança, entre outras . 

Esse enfoque, da seleção. na entrada com ll1alor precisão nas características 

funcionais pretendidas, somado li abordagem gerencial da função de delegado e detetive, 

possibilitaria a vantagem dos direitos humanos não serem mais enfocados como. ideologia de 

uma administração - ou como uma situação altruística transitória -, mas como valor básico do 

ser humano na atualidade, colocado aos pretendentes aos cargos públicos como uma exigência 

do Estado, que deve ser incorporado ao longo de sua formação escolar, como requisito 

mínimo e indispensável ao bom exercício de suas funções . 
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Iss.o permitiria ref.orçar .o aspect.o pr.ofissi.onal da bur.ocracia P.olicia4 usand.o-se as 

c.onsiderações de MIDtzberg (1995) s.obre bur.ocracias profissi.onais. Para esse aut.or, a 

.organizaçã.o que admire especialistas muit.o treinad.os e d.outrinados - .os profissionais - para o

núcle.o .operaci.onal e lhes fornece C.onsiderável c.ontr.ole sobre seu- trabalh.o, é uma bur.ocracia 

profissi.onal . 

As bur.ocracias pr.ofissi.onais enfatizam a aut.oridade de natureza pr.ofissi.onal. Na 

PCERJ, é .o c.onheciment.o de legislações - pel.os- delegad.os -, e de: investigação para 

rec.onstrução d.oS fatos ac.ontecidos pelos detetives,. .o principal fator que gera .o respeit.o 

pr.ofissi.onal. 

Ü'profissIDna,4 em uma bur.ocracia pr.ofissi.onal, para Mintzberg (1995), tem c.om.o 

tarefa básica, classificar as necessidades d.oS clientes em term.os de uma c.ontingência, a qual 

indica .o programa padrã.o a usar e a f.orma de .o executar. A sua tarefa inicial é um diagnóstico, 

e a este sucede.a aplicaçã.o de um pr.ograma . 

Nas bur.ocracias pr.ofissionais, as mudanças .organizaci.onais ac.ontecem VIa 

mudança d.o profissi.onal, c.onforme observou Mintzber~(1995, p. 212), que explica: 

(..) as mudanças infiltram-se pelo lento.- processo de mudar OS- profission(Jis - mudar 
quem vai entrar na profissão, mudar o que aprendem na escola profissional (normas, 
berrr como habilidades e conhecimentos) e depois disso, como eles podem (lmpliar suas 
habilidades . 

Quand.o não se c.onsegue melh.orias através da f.ormaçã~ .o aut.or op. cito propõe 

que se exerça pressã.o s.obre as associações pr.ofissi.onais, para que despertem em seus 

ass.ociad.oS .o sens.o de resP.onsabilidade para servir a.o públicO', e nã.o permaneçam presas a 

razões corporativistas. N.o cas.o de delegad.os, as associações são as d.o Diret.o e as P.oliciais . 

Quand.o .os pr.ocessos de trabalho sã.o muito c.omplexos- para serem padr.onizad.os 

diretamente por analistas,. bem C.om.o, nã.o se pode medir .os resultad.os pr.ofissi.onais facilmente, 

a bur.ocracia profissional nã.o P.ode se ap.oiar em sistemas para pIanejá.:-la .ou c.ontrolá-la, 

segund.o Mintzber~(1995), queexemplifica citando .o cas.o da imp.ossibilidade de se padronizar 

uma aula .ou uma c.onsulta de um cardi.ol.ogista. 

Na PCERJ, é.o cas.o de uma investigaçã.o P.olicial, feita pel.o detetive, e d.o relatóri.o 

d.o inquérit.o P.olicial, feit.o pel.o delegad.o. Os sistemas servem apenas para ap.oiar as decisões. 
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Mais uma vez é realçado que o sistema de informações policiais é um sistema de apoio à 

tomada de decisão a nível operacional e gerencial. O planejamento e o controle dessa 

burocracia profissional deve vir por outras vias, tais como indicadores de qualidade e de 

produtividade . 

Nas burocracias profissionais, os resultados não podem ser padronizados pelos 

sistemas de planejamento e controle, o que reforça o que já foi anteriormente comentado nesta 

dissertação quanto ao planejamento estratégico. Este tem utilização limitada para as 

delegacias, pois as tendências a serem consideradas em seu planejamento de atividades são as 

do momento, mais situacionais e contingentes do que as tendências históricas. Assim, a 

regulagem do trabalho pode ser abordada no campo do desempenho global, com posterior 

controle do desempenho, e pelo desempenho em ações específicas realizadas com 

planejamento e formalização do comportamento esperado previamente a uma ação (Mintzberg, 

1995) 

Para detetives, não há escolas de formação. Exige-se apenas formação escolar de 

segundo grau, não havendo, a exemplo do que acontece em outras burocracias profissionais, 

como a médica e a de engenharia, formação equivalente à área técnica de segundo grau, no 

assunto . 

No documento Relatório de Atividades Desempenhadas pela Polícia Civil do 

Estado do Rio de Janeiro no Período de Julho de 1995 Até a Presente Data (Agosto de !997), 

cuja cópia encontra-se no Anexo J, lê-se que a administração do então Chefe de Polícia, 

delegado Hélio T. Luz, considerava que os detetives deveriam ser recrutados entre 

profissionais de nível superior, de curso de bacharelado próprio, policial, de formação "(..) 

apontando para uma atuação humanística e social no lidar com a sociedade ( ... )" . 

Para tal, conforme se pode ler no documento, "Relatório de Atividades 

Desempenhadas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no Período de Julho de 1995 

Até a Presente Data (Agosto de 1997), cuja cópia, como já foi visto, se encontra no Anexo J, 

foi realizado um convênio com a Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, 

um ante-projeto de curso de Graduação Bacharelado em Segurança Social (Cidadania e 

Investigação Social), com previsão para início no primeiro semestre de 1998 . 

Esse bacharelado, caso venha a ser concretizado o projeto, apesar de estarmos em 
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1997 na discussão da reforma do Estado e da desregulamentação profissional, traz em si os 

preconceitos profissionais da divisão de classes da sociedade brasileira: o delegado continuará 

com formação em Direito e irá gerir detetives com formação em Segurança Social. A gestão 

continuará ocorrendo hierarquia imposta pela divisão de classes da sociedade e não por 

competência. É semelhante o que ocorre nos hospitais com as profissões, complementares 

entre si, de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, onde o gestor sempre é um médico. Isso 

limita essa profissão as respostas aos problemas da saúde, perpetuando-os pela ausência de 

uma visão integradora. 

Essa visão é a que considera o trabalho do detetive como um trabalho de artífice, 

isto é, o que é apreendido, na visão de Mintzberg (1995, p.49), "(. .. ) por observação e 

trabalhando com mestres ", e ou de extrema criatividade. Tal consideração implica na PCERJ 

ser planejada, em sua mudança organizacional, com critérios de uma burocracia profissional 

quanto ao trabalho dos delegados, e como uma adhocracia quanto as atribuições dos detetives. 

Ocorre que as diferenças existentes nas tarefas realizadas pelo indivíduo, impõem 

uma diferença nas características morais que lhe são atribuídas, segundo Everett Hughes (In: 

Goffman, 1992). 

No caso, na PCERJ, registrou-se uma generalizada crítica, feita por delegados a 

alguns seus colegas de cargo, considerando o "fazer o trabalho de detetive" um desvio do 

padrão de comportamento reconhecido como aceitável para o cargo de delegado. 

Por exemplo, são tarefas do detetive em uma investigação o "montar campana", 

isto é, estar à espreita de alguém, disfarçadamente, entre a população. Tal atitude é 

considerada como permissiva para um delegado, na opinião dos colegas ouvidos, por estar 

exposto, argumentam à possibilidade de ser corrompido ou desacatado. Fato que, 

curiosamente, esses delegados não consideram possível de acontecer quando avaliam as tarefas 

do cargo de detetive . 

Ainda, para esses delegados, o seu colega que não sabe administrar as diferenças 

entre as tarefas de delegado e de detetive, passa a ter essa condição destacada como 

característica comportamental reprovável, é rejeitado pelos delegados seus colegas, e toma-se, 

tal fato, um ponto de utilização para punir o profissional na primeira oportunidade. 
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.. 5.6.4 A Estrutura em Rede 

.. Uma delegacia da PCERJ está inserida na organização governamental do Estado 

.. do Rio de Janeiro ctmfortne se apresenta na Figura4 . 

., 

., .. 
Organograma da PCERJ com sua inserção nos aparelhos- dO Estado do Ri .. .. .. .. 

SECRET ARIA DA 
SEGURANÇA 

PúBLICA .. .. 
., 
., I I 

CHEFIA DE 
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.. .. 
., 
., .. .. I Conselho Superior de Policia : r Corregedoria Geral de Policia 

.. .. ~ubchefia de Polícia Civil I .. 

., 

., .. 
Delegacias Regionais Delegacias Superintenclência SuperinteDdêllCia Ac~demia .. de Polícia- Regionais de Gerat--de Crimes de Administração EstaduaL de. 

METROPOL Polícia - contra. a Vida e Serviços Polícia 

INTERIOR Sílvio Terra .. 
., 

I 
IDelegacias Policiais I 

IDelegacias Policiais .\ IDelegacias especializadas 
., 
., 
., Comissariados r I Comissariados r .. 
- FIGURA 4 - Estrutura da PCERJ -... 
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Na Figura 3, já apresentada anteriormente, contam-se 17 órgãos de 

assessoramento, apoio,. planejamento e controle; para atender 160 delegacias. É uma larga base 

operacional para a organização. Para facilitar a administração, essas delegacias se subordinam 

a uma delegacia regi~ denominadas Metropol's ou Interior . 

o organograma apresentado na Figura 5 permite que se observe a estrutura 

fortemente horizontaliiada - 160 delegacias -, e a três níveis, que são: Delegacia ou 

comissariado; Metropot ou Subchefia ou Interior; e Chefia . 

As redes organizacionais são veJhas conhecidas, empiricamente adotadas pela 

polícia, pode-se concluir das exposições dos entrevistados, que explicam que mesmo se 

subordinando à delegacia regional, as delegacias- trocam informações e auxiliam-se 

mutuamente. São, no entanto, legal e financeiramente independentes. Atuam em rede, com nós 

nas Metropol's, na Subchefia e na Interior. As- delegacias estruturando-se em rede, para a 

coesão da rede devem ter um propósito unificador muito forte, considera Lipnack (1994), pois 

uma rede organizacional possui participantes independentes, contando com UIl'la multiplicidade 

de lideranças, com um propósito unificador dotado de muitaS- interligações voluntárias e com 

diferentes níveis organizacionais interagindo uns com os outros. 

Para Eric Trist (In: Mac Dowe~ 1994), há organizações de referência, em uma 

rede, cujo domínio e objetivo são estabelecideS- para englobar as relações entre organizações e 

o ambiente do conjunto de organizações constituintes. É o caso da associação industrial de um 

determinado setor em sua relação com o mercado. 

Na polícia, a organização de referência é uma delegacia que se destaca e consegue 

ser respeitada e copiada pelas outras congêneres. O delegado Hélio T. Luz falava, nas 

entrevistas e trabalhos da pesquisa desta dissertação, em se bUSCai" sempre nas realizações o 

efeito multiplicador de iniciativaS-bem sucedidas. 

Lipnack (1994, p. 322) observa que, para uma rede funcionar bem, seus 

participantes devem ter acesso à informação , pois, para a autora, "não havendo acesso aberto 

à informação~ é dificil estabelecer e manter a confiança mútua. ". Atualmente esse acesso é 

informal . 

Há necessidade de se informatizar maciçamente a PCERJ para haver o acesso às 

informações por todas as delegacias da rede estadual. O delegado responsável pelas delegacias 
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do interior relatou que inúmeras delegacias do interior sequer têm uma linha telefOnica e um 

aparelho de fax. Nelas as comunicações são recebidas e transmitidas via malote . 

Galbraith et aI. (1995) observaram que atuar em rede implica em organização por 

equipe, com poder decisório e auto-gerenciadas. Esses autores, consideram que esse modelo 

deve ser adotado nos locais cujas tarefas possam ser auto-reguláveis, devendo as organizações 

iniciar, dissolver e modificar a configuração das equipes e suas redes, continuamente, e saber 

lidar com essas configurações em mutação e de estruturas flexíveis . 

Na polícia, pela natureza do trabalho externo, as atividades são auto-reguláveis, e o 

conselho desses autores mostra-se apropriado . 

5.7 A Estrutura da 14· DP e os Cargos e Funções da 14 • DP e da Metropol 11 

Os cargos e funções da 14 a DP são apresentados na Tabela 4 - Demonstrativo de 

Cargos, Funções e Lotação da 14 a DP . 

A 14 a DP, delegacia da PCERJ no Leblon, está subordinada à Metropol 11. 

Apresentam-se os cargos e funções dessa delegacia regional na Tabela 5 -

Demonstrativo de Cargos, Funções e Lotação da Metropol n . 

A Metropol 11 atende diretamente essa delegacia nas atividades técnicas de perícia . 

No que concerne à administração de seus servidores, a delegacia é regida pelo 

Estatuto do Funcionário Público e pelo Estatuto da PCERJ . 

Há, uma vez ao ano, uma avaliação para promoção, por classe funcional. São 

avaliados os delegados por uma comissão da PCERJ e da Secretaria de Segurança Pública, e 

aos outros funcionários por uma comissão interna a PCERJ. Um funcionário pode ser 

promovido a cada dois anos. Os delegados podem ser de 1 ., de 2 • ou de 3a
• classe, obtendo a 

classe por promoção. O mesmo ocorre com os escrivães e detetives . 

Os critérios de promoção não são objetivos e impessoais como deveriam ser em 

uma burocracia do serviço público. Vale muito da simpatia do delegado titular com o 

funcionário em questão, quando então preenche favoravelmente o Boletim de Mérito, cuja 

cópia está no Anexo K. O mesmo pode ocorrer, contudo, se o delegado titular não o conhece, 

e referenda em cima de opiniões de seus conhecidos. 
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Tabela 4 - Demonstrativo de cargos, funções e lotação-da 14 a DP 

Cargo Cargo FuncioDal e lotação Conteúdo da Função 

Hierárquico Legal 

Autoridade Policial O 1 Delegado Titular Chefia da Delegacia 

Autoridade Policial 04 Delegados Adjuntos Chefiam os plantões, por escala 

Agente de Polícia 01 Inspetor (Observação: É um cargo em 

extinção, com função hoje 

realitada por detetive) 

Agente de Polícia 01 Detetive Inspetor (SSP) 

Agente de Polícia O 1 Detetive (DIP) 

Agente de Polícia 33 Detetives 

Auxiliar de Polícia 06 Escri",ães 

Auxiliar de Polícia O 1 Datilógrafo 

Auxiliar de Polícia 03 Escreventes 

Auxiliar de Polícia 03 Motoristas Policiais 

Auxiliar de Polícia 02 Papiloscopistas 

Auxiliar de Polícia 10 Carcereiro 

Situação em 21/06/1996 

Referência: Entrevistas com funcionários 

Total: 72 funcionários 
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Tabela 5 - Demonstrativo de cargos, funções e lotação da Metropol II 

Cargo Hierárquico 

Legal 
Cargo Funcional e Conteúdo da Função 

lotação 

Autoridade Policial O 1 Delegado Regional Chefia da Metropol 

Autoridade Policial O 1 Delegado Coordenador Coordena as atividades policiais 

Agente de Polícia 02 Inspetor (Observação: É um cargo em extinção, 

com função hoje realizada por detetive) 

Agente de Polícia 45 Detetives ( Observação: Há um detetive, não 

considerado nessa lotação, da 

Superintendência de Administração e 

Serviços - SAS, com função de agente 

de pessoal, extra oficialmente pelo nome 

antigo de "núcleo", para lidar com as 

atividades de pessoal da Metropol, como 

escala de férias e remoções) . 

Auxiliar de Polícia 14 Peritos Técnicos especializados que elaboram 

laudos técnicos. 

Auxiliar de Polícia O 1 Médico Policial Fiscaliza a saúde dos detentos de todas 

as delegacias da Metropol 11 

Auxiliar de Polícia 11 Escreventes 

Auxiliar de Polícia 02 Fotógrafos Policiais 

Auxiliar de Polícia 03 Auxiliares de Necrópsia 

Auxiliar de Polícia 01 Papiloscopista 

Auxiliar de Polícia O I Carcereiro 

Situação em 16/06/1996 Referência: Entrevistas com funcionários 
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O cargo de delegado titular é uma designação de confiança do Chefe de Polícia . 

Durante o período da pesquisa na delegacia era um cargo disputado pela influência e prestígio, 

não pela comissão do cargo - DAS a que tinha direito. Essa UAS- correspondiaa menos de 5% 

da remuneração, algo. em tomo de R$ 150,00. Estava em tramitação n<> governo estaduall.lllla 

proposta de aumentá-la 

Os servidores das delegacias, a menos do delegado titular e seu substituto, 

trabalham em escala de plantões, em rodízios de 24 horas trabalhadas por 72 horas de 

descanso, com plantões iniciando àS- 8 horas da manhã. A escala varia de mês a mês, podendo 

nela alter~ de um mês-ao outro, seja a quantidade de funcionários, sejaa lotação, isto é; os 

ocupantes dos cargos. 

o delegaoo de plantão, no início de sua jornada de trabalho, com a ajuda de seus 

funcionários, verifica o funcionamento do armamento, das viaturas e do rádio; e o número de 

presos. Tudo isso se faz comparando com o Registro de Comunicações Administrativas -RCA. 

Este registra tudo o que contém na delegacia e é encerrado- ao fim do- plantão pelo delegado de 

plantão. Este deixa os RO-para o delegado titular despachar em um escaninho próprio que um 

funcionário do Setor Administrativo encaminha para distribuição . 

Para contabilizar e controlar o númerQ de cidadãos detidos na custódia da 

delegacia há o Programa- de Controle de Presos. Estimava o então- delegado titular da 14 a 

Delegacia, Carlos A. N. Leéa., em maio de 1996, que havia aproximadamente 7.000 presos nas 

delegacias do Estado do Rio de Janeiro. 

Os funcionários da delegacia pesquisadas eram todos funcionários da PCERJ. Esta 

segue a legislação do funcionalismo público estadual. Têm férias por 3ü dias a cada ano, 

havendo uma licença prêmio de três meses a cada cinco anos, para aqueles que não tenham 

punições e faltas na folha funcional . 

As mulheres aposentam-se após 25 anos de trabalho e os homens, após 30 anos . 

Não recebem vale-transporte, e, para trabalharem 24 horas- seguidas, reeebem 

vales-refeição em valor suficientes apenas para compra de apenas duas refeições a preços 

populares . 

Cinco dos órgãos, nos quais estão alocados esses funcionários na delegacia, foram 
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identificados na pesquisa. Na época da pesquisa eram denominadas setores pelos funcionários, 

apesar de haver outra posição legal sobre essas estruturas de que deveriam ser denominadas de 

Seção ou Serviço, mas, não a delegacia não havia ainda recebido um comunicado oficial a 

respeito. Órgãos de eqüivalentes funções nas-Metropol's--eramdenominadas serviços . 

São os setores seguintes: 

Setor Ad.n1inistrativo SA 

Setor Cartorário - SCT 

Setor Carcerário - se 

Setor de Informações Policiais - SIP 

Setor lR'lestigativo - SI 

o organograma.. assim obtido, está apresentado na Figura 5 - Organograma da 14 a 

DP, a seguir: 

( Metropol II l 
f 

t Delegado Titular I 
t t Delegado Adjunto I 
I 

I I J I ~ 
Setor de- Setor Setor Setor Setor de 

Informações Administra Carcerário cartorário Investiga-
Policiais - -tivo - SA - SC - SCT ções - SI 

SIP 

Figura 5 - Organograma da 14 a DP 
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Entre as atribuições da delegacia, destacam-se as relativas à polícia judiciária, 

quanto ao cumprimento de ordem de prisão temporária detenninada por juiz; as relativéli à 

manutençoo do preso aguardando a decisão judicial, ou sob investig~ã(}; e as atribuições 

relativas à investigação sobre informação de ocorrência de um delito previsto no CP . 

No registro de uma ocorrência, há duas situações: a com prisão em flagrante e a 

sem flagrante. Neste ultimo caso, o delegado adjunto de plantão despacha e envia o RO para o 

delegado titular despachar, colocando-o no final do plantão em um escaninho próprio que um 

funcionário do Setor Administrativo encaminha para distribuição. ° delegado titular recebe o 

RO, despacha-o referendando a decisão do delegado de plantão ou decidindo de outra fonna . 

Despacha o RO, conforme o caso, para o SI averiguar . 

o SI conseguindo- elementos concretos de que houve ilícito penaI, permite que 

pelo RO se inicie um inquérito policial. Caso contrário, fica o RO arquivado aguardando novos 

elementos-oo indícios . 

Se houver flagrante, após o SIP juntar as peças do inquérito, este é encaminhado, 

dentro do prazo de lei - de 24 a 48 horas - para a Justiça Criminal, que o- distribuirá entre as

varas criminais. No caso da 14 a DP é encaminhado através do Fórum Erasmo Braga. ° juiz 

analisa, solicita ou requisita o que achar necessáriO', re~ncaminha a delegacia. Este ciclo se 

repetirá até o juiz decidir que tem todos os-dados- necessários p~a iniciar o- processo criminal . 

5.8 A Precariedade da ldentificac!2 

As identificações são realizadas pelo Setor de Informações PolicÍaiS-- SIP . 

Neste setor, havia um núcleo de funcionários que cuidava de investigações e um 

outro que tratava da identificação de suspeitos e indiciados. Este último tinha alocados em suas 

atividades três funcionários, sendo que um, papiloscopista, tratava da identificação via 

impressão digital. ili outros dois eram detetives. O responsável pelos núcleos- não tinham os 

cargos comissionados- por não constarem na estrutura como- cargos de chefia~ Era escolhido 

pelo delegado entre seus funcionários, por critério de confiança pessoal . 

Nesse setor havia um arquivo de dados de suspeitos e indiciados dessa delegacia . 

Era composto por fichas de preenchimento manuscrito e por máquina de escrever, arquivadas 
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e pesquisadas manualmente. Devido ao grande número de tais fichas para manuseio, esse 

arquivo teve sua atualização não continuada pelo funcionário então responsável pela 

atribuição. Desenvolveu este um arquivo de fichas computadorizadas, por saber usar 

microcomputador, utilizando um aplicativo- do softw{U'e Windows, uma ve-z que não tinha 

nenhuma formação em banco de dadOs ou organização, e nem a PCERJ oferecia qualquer 

alternativa aos funcionários . 

Era, dessa forma, uma solução local e pessoal. Tão pessoal que para viabilizar seu 

projeto, o detetive trouxe sua própria câmara di~ital, com a qual- fotografava o suspeito. Essa 

câmara custava, na época, em tomo de um mês de salário daquele detetive . 

Possibilitava tal arquivo. de fichas computadorizadas uma coleta de dados paJa-uso 

restrito, uma vez que () instrumento de trabalho era particular e inacessível à organização per 

intermédio de outro funcionário. 

Era um banco de dados de utilização por apenas curto espaço de tempo, porque 

não permitia a sistematização de um grande volume de dados. E, mesmo porque, não havia o 

interesse de informatizar o volumoso banco de fichas manuais, o que se notou do fato de ~ue 

nenhuma delas, segundo o detetive, haver sido incluída no pequeno banco de dados do 

microcomputador, com explicações de que eram ultrapassadas: a maioria seria de mortos ou 

de fichados que haviam se deslocado para outras regiões fora do alcance da delegacia . 

Essa situação de informatizações pagas por :funcionários e ou interessados de fora 

da delegacia ocorria, também, em algumas outras, sempre com aprovação e elogios da 

administração direta dos informatizadores, porque dá ao trabalho uma aparência melhor e traz 

prestígio às delegacias usuárias pela simulação de modernidade. Mas trazia preocupações ao 

então Chefe de Policia, delegado Hélio T. Luz; que já tinha se- inteirado- da situação, e pensava 

em como manter essas informatizações sob controle do Estado . 

Os arquivos e bancos- de dados informatizados em microcomputadores pessoais 

são voláteis, no sentido de desaparecerem rapidamente por vontade de seu operado~ e 

transportáveis em disquetes ou fáceis de serem enviados a outros locais por modem. 

É um caminho que permite desmandos e corrupção, seja por permitir que sejam 

apagadas as informações de um indiciado do sistema a mando deste, ou atos piores . 
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Nesse sentido, observa-se - alertando para fatos possíveis de ocorrerem -, que 

entre os delitos que um policial pode cometer, o desvendar um crime por acordo entre o 

policial informatizado e um interessado particular está entre os de menor gravidade. Ainda que 

no modo privado venha a obter sucesso desvendando o crime, o policial estaria cometendo um 

delito. Agindo dessa forma, nesse caso hipotético, estaria concorrendo com a própria polí~ 

desmoralizando-a quanto à sua eficácia públiea. Possibilitaria, além do mais, vinganças 

pessoais e não o exercÍCio. da justiça . 

A inclusão, o acesso, a possibilidade de alteração ou exclusão de dados em um 

banco de dados é um instrumento, de fato, de poder em uma organização. De nada vale o 

poder do- Direito, formalmente atribuído a um chefe hierárquico, se as suas ordenações, na 

realidade, não são cumpridas e ele não tem como sequer saber que tal ocorreu. Isso pode 

ocorrer pelo desconhecimento por parte dos administradores das organizaçõ~s quanto às 

possibilidades que a informática e tecnologia da informação trazem ao trabalho . 

Assim, a informatização por decisão pessoal, mesmo quando realizada com as 

melhores intenções, à custa de esforço pessoal e para o bem coletivo, não é recomendável ao 

serviço público, a longo prazo, por não se ter controle sobre esse trabalho e , também, não- é 

recomendável ao próprio informatizador, por deixá-lo vulnerável a acusações e suspeições . 

Durante a pesquisa, na delegacia da amostr~ viu-se, por~ uma ficha de suspeito, produzida 

por procedimento informatizado pessoal, referido ac~ sendo. manuseada por diversos 

detetives e delegados da MetropoHI, na busca: de solução de um caso . 

Ficou a impressão de que, apesar de informal, experimental e realizada por 

funcionário que não era especializado em sistemas ou banco de dados, em que pese todas as

preocupações já referidas.- naquele momento, essa ficha era muito mais funcional e prática que 

as formais manuais . 

Outro tipo de comentário quanto à informatização que deve ser feito, é o referente 

ao fato das delegacias produzirem importante bem social - o da garantia dos direitos 

constitucionais -, e pelos planos de sua restruturação organizacional ter seus efetivos pequenos 

em relação à massa populacional e o grande volume de casos~ policiais. Tal situação preconiza 

a utilização maciça de tecnologia da informação, se não na investigação em si, ao menos 

fornecendo informações, comunicações rápidas e seguras entre diversos órgãos públicos, 

ferramentas para aumentar a eficiência pessoal tais como processadores de textos, planilhas, 
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softwares de auxílio à tomada de decisão,- entre outros. 

Oeorre que sendo a PCERJ um órgão público- está sujeito a compras limitadas ao 

orçamento determinado pelo executivo e legislativo estadual e às condições imposta& pela 

legislaçã~ sendo constrangida a uma situação de não ter como fazer um planejamento 

estratégico da tecnologia da informação que necessita. Como já se tem poderosas ferramentas

de TI que permitem utilização de dados e infonnações de diferentes linhas de equipamentos, 

com diferentes arquiteturas e sistemas operacionais, pode ser uma. estratégia para a 

informatização da PCERJ informatizar o mais possível todos e quaisquer setores, da maneira 

possível no momento, aguardando em um futuro próximo verba e lider~a que consi~ 

unificar todo o parque instalado. Haverá a vantagem de ao menos haver familiaridade dos 

funcionários com o uso da tecnologia. 

Nesse sentido~ o então Chefe de Policia, delegado Hélio r. Luz aprovou a id~ia do 

desenvolvimento de poIos.-pilotos de informatização. Seriam a princípio dois. Um em Niterói e 

outro na Baixada Fluminense . 

A saída do titular encerrou esse projeto, que estava em fase preliminar de estudos, 

com reuniões para viabilização junte- a órgão-.- de financiamento. No caso, a Finep e seu 

programa Projeto Cidadão . 

50 9- Osc Fassos da Iden tificação-

A identificação de um cidadão preso é um processo de trabalho que está ligado ao 

processo-chave da delegacia, o do inquérito-policial, e é fundamental por lhe fornecer 

subsídios básicos. Como já foi comentado no- início da dissertação, para que o termo 

"processo" não traga mal entendidos devido ao uso desse termo nadelegacia apenas quando se 

refere a processo judicial, adotou-se o termo procedimento . 

o preso passa por 'l--uatro órgãos da delegacia, cada um deles com uma etapa do 

procedimento de identijicação, ~om atividades con~ernentes . 

São cinco etapas: 

Etapa 1: Procedimentos do Plantão 

Etapa 2: Procedimentos do Setor Cartorário - scr 
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Etapa 3: Procedimentos de entrada no Setor Carcerário - SC 

Etapa 4: Procedimentos de saída do Setor Carcerário para identificação 

Etapa 5: Procedimentos do Setor de Informações ~oliciais - SIP 

Na Figura 6 - Esboço de lay-out da 14 a DP apresenta-se um desenho indicando o 

trajeto que um cidadão preso deve. seguir para ser identificado- na- del~acia da amostra. 

De I a 5 - Trajeto do Preso na fdentificação 

R 
U 
A 

se 

Rua interna 

E 
s 
t 
a 
c 
I 
o 
n 
a 
m 
e 
n 
t 
o Estacionamento 

RUA (Planta do Térreo) 

Figura 6- - Esboço de lay-out da 14 a DP 

o procedimento de identificação de um suspeito, de acordo com os relatos obtidos 

nas entrevistas, segue os seguintes procedimentos: 

Etapa 1: Procedimentos do Plantão 

1.a) O cidadão, levado pre~ à delegac~ é atendido pela equipe de detetives de plantão, 

que fazem o RO, buscando identificar o preso por documentos e perguntas de seus 

dados. 

l.b) Encaminham o RO para despacho do delegado de plantão que, quando for o caso, 

determina a instauração do inquérito policial e ordem de prisão ao cidadão. O 
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despacho do delegado de plantão deve ser referendado pelo delegado titular . 

l.c) Com o preso indiciado, juntamente com a vítima e testemunhas, o RO é 

encaminhado para o. cartório. da dele~ para os escrivães de plantão instaurarem 

o inquérito policial 

Etapa 2: Procedimentos~ do Setor Cartorário - SCT 

2.a) O detido é novamente inquirido sobre sua identificação. A carga de trabalho dos 

escrivães é distribuída pelo escrivão chefe entre os escrivães plantonistas, por 

quantidade de inquéritos instalados-

2.b) O cidadão é encaminhado à prisão. 

Etapa 3: Procedimentos de entrada no Setor Carcerário - SC 

3.a) O processo deve ser anexado à folha de antecedentes criminais contendo o número 

de identificação do cidadão no IIFP. O policial responsável pela identificação recebe, 

por essa razão, urna comunicação de identificar o preso. Isso é feito através de uma 

planilha de flagrantes, informal. existente no cartório, que os futicionários do SIP 

controlam para ver se houve fragrantes . 

Etapa 4: Procedimentos de saída do Setor Carcerário para identificação 

4.a) O policial do SIP dirige-se à carceragem, pede para o preso ser retirado, da cela 

para a entrada da custódia, algema-o, e seguem para identificação em sua sala no 

SlP . 

A título de observação, informa-se que o preso sai de um prédio, a carceragem, 

atravessa uma rua interna, para chegar à SIP, que situa-se junto ao plantão, como pode ser 

verificado no esboço do lay-out da delegacia, apresentado na Figura 6 - Esboço de lay-out da 

t48-DP . 

Etapa 5: Proc~imento do Setor de Informações Policiais - SIP 

5.a) O policial do SIP busca identificar o preso pelos documentos apreendidos no ato da 

prisão, faz um interrogatório sobre seus dados - tais como, nome, números de 

documentos e endereço . 
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5.b) Se o preso não apresentar carteira de identidade do Instituto de Identificação Félix 

Pacheco - flFP, de acordo com a Resolução n o 0548 de 27/03/92, da antiga 

Secretaria Estadual de Policia Civil, atual SSPERJ, será identificado. Terá 

recolhidas, para tal, suas impressões digitais. Obtêm-se as impressões digitais ao 

proceder a impressão das digitais dos dedos da mão em UIIla ficha - o vu~armente 

denominado ''toca piano" e tecnicamente denominado de "passagem de impressões 

para ficha por método- VUCETIClF' . 

5.c) O policial do SIP deve preencher seis fichas de identificaçãi:>-, denominadas-peças . 

5.c.i) Quatro são para serem enviadas para o IIFP: uma é denominada Relatório de 

Vida Pregressa e três são denominadas Boletins Individuais - BI, sendo uma 

para dados do- indiciado,. ou autor de um delito; outra da vítima; e a terceira é a 

da ocorrência. O Relatório de Vida Pregressa contém a qualificação do 

indiciado ou autor do delito, informações sobre seus- bens,. se tem vícios, com 

quem mOf~ local de trabalho, quanto ganha e se possui defeitos físicos. Essas 

quatro últimas fichas são confeccionadas em três vias, uma original para o IIFP, 

a outra em cópia para0 inquérito e a terccir~ tambéIl1; ~ópia, vai para o arquiv:o 

do Setor-- SIP . 

5.c.ii) A q.~ denominada Ficha Cadastral, é confeccionada para ~r- arquiv:~ no 

arquivo geral da delegacia quando se trata de criminosos presos em flagrante ou 

por inquérito . 

5.c.iii) A sexta que é a Ficha Cadastral de InformaçõeS--Policiais, deve ser enviada à 

Divisão de Telecomunicações.. e Infurmática - DU. Nesta ultima constam os 

dados pessoais do indivíduo, sua descrição física - se possui cavanhaque, forma 

particuIar das.-orelhas, óculos, sinais e tatuagens . 

5.d) Os dados das fichas-são digitadas no DTI paracompor o banco de dados da PCERJ. 

5.e) Há, ainda; uma fotografia para o álbum fotográfico, feita quando há filme. No 

momento em que foram coUlidos os dados da pesquisa, por. falta de filme, o 

funcionário emprestava a sua câmara digital para fazer a foto. No entanto, por estar 

o padrão desta em desacordo com o padrão do álbUI11; arquivava-a informalmente 

como uma ficha fotográfica. Esse funcionário revelou que o preço da câmara era 
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superi.or ao seu salário- e que só por ministrar au~ particulares de US.o de softwares 

e micr.oc.omputadores c.onseguira .o val.or requerid.o para a compra. A ficha informal 

f.ot.ográfica' ficava n.o Setor, c.om .o funci.onári.o. Viu-se, P.orém, durante a pesquisa 

uma dessas. ficha ser manuseada por divers.os detetives e delegad.os da Metr.oP.ol lI, 

na busca de S.oluçã.o de um cas.o. Ficou a impressã.o que apesar de inf.ormal, 

experifuental e realizada por funci.onári.o que não era pr.ofissional do sistema, ein que 

pese t.odas as pre.ocupações c.om a informatização, naquele m.omento essa :ficha era 

muit.o mais funci.onal e prática que as f.ormais . 

5.±) O fihne é enviad.o ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli - IC~R .onde é 

revelad.o e dep.ois devolvid.o à delegacia 

5.g) O SIP fica c.om uma cópia da ficha cadastral que arquiva por .ordem alfabética d.o 

primeir.o n.ome ou vulg.o. Um únic.o indiciad.o P.oderá ter diversas fic~ se f.or 

apurad.o que é conhecid.o P.or V\llg.os. As cópias d.o SIP d.oS BI e a Ficha de 

IdentiJicaçã.o Cadastral são ~vadas em .ordem seqüêncial de abertura, separadas 

por anO' em fichári.os. Esses arquiv.os sã.o C.onsultados--por detetives da 14 a Delegacia 

e de .outras dele~acias . 

5.h) A Ficha Cadastral de Informações. é enviada, c.om um memorand.o, para a Metr.oP.ol 

5.i) O P.olicial da SIP s.olicita a.o delegad.o titular para despachar um memorand.o a.o 

diret.or d.o IIFP, requerendo a identificaçã.o e os- antecedentes criminais d.o P.ortador 

daquelas impressões digitais da ficha. A identificaçã.o P.or impressã.o digital, segund.o 

.os detetives entrevistad.os, c.onsegue abranger 60 % da P.oPulaçã.o. As- impressões 

sã.o classificadas pel.os datil.osc.oPistas do IIEP manualmente, P.or fórmulas que 

buscam classificaçã.o e agrupamento P.or P.ont.os de identificação,. que são em tomo 

de d.oze. A classificação tem f.ormas c.om.o E3343 e 12222. Ainda segund.o .os 

detetives entrevistad.os, é pequeno .o númer.o de funci.onários que trabalham nesse 

serviç.o n.o IIFP. Sã.o em t.om.o de quatro a cinC.o, trabalhando por escala e c.om 

abrangência estadual. 

5.j) O despach.o e a ficha c.om as impressões digitais seguem P.or mal.ote para .o IlFP, e se 

h.ouver urgência, seguem P.or viatura P.olicial da delegacia. Entre ida e ret.om.o, é 

usual a dem.ora de d.ois meses. P.orém, em uma semana .o suspeit.o tem sua prisã.o 
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relaxada; isto é, é solto por lei. Quando é criminoso, quase sempre, após a soltura 

"some nO-mundo", para citar uma expressão usada pelos entrevistados . 

5.k) Quando há suspeição consistente de que o preso para averiguações é um criminoso 

pt'oc:urado.- Q procedimento junto ao I1FP é acelerado informalmente pela presença 

do detetive eQcarregado da identificação . 

5.10 <YSistema-Carcerário da 14 • Delegacia 

A atribuição- da guarda dos presos consiste na manutenção dest~s à disposição do 

juiz. Estas- prisões foram efetuadas no bairro do Leblon, na jurisdição da 14 a DF e, nesta 

situação, os presos estão sob-investigação ou aguardando decisão judicial . 

No- jargão policial, custódia- de uma delegacia é uma prisão e, como tal, tem 

características tais como as levantadas por Goffinan (1992, p.ll), de ser uma insfituição total, 

aonde as necessidades essenciais são-plane~ isto é: 

( ... ) local de residência e trabalho' aonde um grande número de indivíduos com 
situação semelhante, separados áa sociedade mais ampta por considerável período de 
tempo, levam vida fechada e formalmente administrada 

Referente a essa atribuição está a confecção de uma planilha de controle 

denominada "Planilha de Controle de Mandados de Prisão Preventivo e Temporário". 

Explicando a importância des8e- documento, um dos delegados entrevistados 

informava: "Prisões são situações dinâmicas. A única não dinâmica é a de condenação." 

Apesar dessa reconhecida dinâmica, a delegacia não tinha esse trabalho 

automatizado até 21 <Je junho de 1996. El'a datilografado pelo-- delegado- em máquina manual. 

Nesse documento consta: 

• quem está preso; 

• qual o procedimento, isto é, o número do inquérito; 

• qual a vara criminal de origem; 

• qual a natureza, isto é, se é temporária ou preventiva; 

• quais as datas do início e do término do cumprimento do mandado de prisão. 
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Moutras atividades concernentes à guarda de presos, referem-se à alimentação, ao 

tratamento médico, ao seu transporte e ao controle de visitas, à documentação para o sistema 

penitenciário - denominada enxoval do preso e que se compõe, entre outros documentos, da 

sentença, da guia penal e dos procedimentos na Polint~r. Implicam em despesas diretas com 

alimentos, materiais de limpeza, utensílios de co~ remédios, consumo de gasolina, óleo e 

peças para carros, materiais de escritório; despesas.. indiretas com escolta, motoristas, 

funcionários- administrativos- e de limpeza . 

A 148
• Delegacia de Polícia Civil tem, sob sua guarda, 320 presos. Devido à 

interdição do "xadrez" da 9 8 DP, do Catete, a 14.8 DP está guardando os presos dos baiffos de 

Laranjeiras, Flamengo, Cosme Velho e Catete; mas, sem receber dotação orçamentária extra . 

Tal cenário obriga seus administradores a uma "ginástica" mental para conciliar despesas e 

necessidades. Estava essa custódia, em 21/06196.- há oito meses sem problemas de rebelião ou 

fuga . 

o mérito dessa situação ter sido alcançada deve-se ao delegado titular no período, 

que agIU estudando o problema, e decidindo por implementar uma série de medidas 

administrativas - algumas determinadas pela análise racional do problema, outras obedecendo 

critérios de conveniência e oportunidade . 

Do ponto de vista desse delegado, as principais medidas for~ aquelas relativas 

ao controle de dois instrumentos de poder nas rebeliões e nas fugas - aS- chaves do "xadrez", e 

as gritarias e outros.distúrbios para iniciar rebeliões. ou acobertar fugas . 

Esse controle deu-se por gestão das informações relativaS- a esses instrumentos, 

com imediata ação a qualquer alteração da rotina. Na lógica da ótica de sistemas, a delegacia é 

um sistema aberto, em permanente troca com o ambiente, porém, o seu sub-sistema, que 

corresponde ao sistema carcerário, deve ser um sistema fechado . 

Usando-se os conceiros de sistema fechado. tem-se que a gestão das informações 

do sistema carcerário implica em: 

• controle das informações sobre a população carcerária interna ao sistema, quem é o 

preso e como está passando . 

• controle das informações internas, tais como, quem são os carcereiros, quais são os 

alimentos dos presos e como estão as instalações; 
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• controle das informações relativas aos limites do sistema, que é interface fisica com o 

mundo externo pelo edificio, constituída pelo chão, teto, paredes e aberturas 

obrigatórias como janelas de ventilação, pátios para to.mar sol,. esgoto. e o única 

passagem formal permitida de comunicação nessa interface que são as portas com 

suas chaves; 

• controle das informações dos mecanismos de troca com o universo que contém esse 

sistema fechado-, isto é, o que foi trocado com o mundo exterior à prisão. - através do 

carcereiro e visitas, de alimentos e objetos que entram e saem do. sistema. 

Fo.i implementado um sistema de contro.le de informações para que qualquer desvio 

de uma situação correspondente a um sistema estável Po.ssa ser detectado a tempo.. Apoia-se 

em fatores que levam a interface fisica ser bem mantida, em ter o carcereiro funções e 

responsabilidades bem controladas e numa relação de ""respeito para com a administração" 

por grande parte da população carcerária, co-nfonne explicou o delegado titular idealizador do 

sistema, CarlosA. N. Leba. 

A equipe dirigente tem a tarefa contraditória de dar a impressão de utilizar padrões 

humanitários e, ao mesmo tempo, conseguir que os o.bjetivos racionais da instituição. sejam 

alcançados, impo.ndo. obediência aos presos,. Isso é possível quando. nao se tem a tarefa de 

disciplinar, po.dendo-se ter clemência, bondade paternalista e benevolê~ia, para Goffinan 

(1992) 

Esse respeito para com a administração, referido anterionnente, trata-se de 

ajustamento secundário, segundo. Goffinan (1992), para o qual, gritar estribillios, vaiar e 

promover rebeliões, após ridicularizar um funcionário até este perder o autocontrole e haver 

desculpa para uma revolta, refletem o processo de rejeição à equipe dirigente. 

Uma das estratégias para se produzir a fuga e a rebelião é o. uso, Po.r parte de 

alguns det~ntos, de outros presos em gritarias e atos de rebelião. Os preso-s que se submetem a 

essas orientações, assim o fazem por dependência, que é o.btida principalmente pela fo.rça ou 

por troca de favores. Nesse exemplo, para evitar esse problema da dependência Po.r favo.res" 

comum em se tratando de homossexuais sem familiares próximo.s, foram tomadas medidas 

referente ao vestuário dos presos e à separação da população carcerária. 

O Estado não provê os detentos, sob guarda em uma delegacia de roupas -
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pessoais, de banho e de cama - determinando ser esse provimento uma o.brigação da família do 

preso. Essa situação permite que os. desprovidos de família e de recursos se tornem 

dependentes dos que os amparav~ tornando-os.. fáceis instrumentos das ordens destes, 

particularmente quanto à promiscuidade e distúrbio~ em geral COllID gritarias . 

Decidiu o delegado da 143
• Delegacia ser melhor que o preso fosse "adotado" pela 

própria delegacia, durante o período em que foi titular. Através de cotização entre seus 

funcionários, compra o mínimo necessário à higiene e preservação da auto estima, como a 

necessidade de ter desodorante e batom manifestada por alguns hOfl1()ssexuais presos. Essas 

necessidades ligadas à imagem própria são assim descritas por Goflinan (1992, p. 28-29): 

Um conjunto de bens individuais tem uma relação muito grande com o eu. A pessoa 
geralmente espera ter certo controle da maneira de apresentar-se diante dos outros . 
Para isso precisa de cosméticos e roupas, instrumentos para usá-los, ou consertá-los, 
bem como de um local seguro para guardar seus objetos e instrumentos - em resumo, o 
individuo precisa de um "estojo. de identidade" para o- controle de sua aparência 
pessoal 

o propósito da denominada "adoção", é convencer o preso em ter respeito para 

com a administração. por esta ter o poder de evitar constrangimentos que poderiam ocorrer em 

um estado de penúria- ou fragilidade. Esse propósito levou à total separação dos- homossexuais 

tanto nas celas, quanto. nos banhos de sol e nos horários- de vis~ para evitar seu 

constrangimento pelos outros presos . 

Usando as reflexões de Goffinan (1996, p. 29) pode-se dizer que isso diminuiria a 

mortificação do "eu" através do corpo. Para o autor, "a perda de um sentido de segurallfa 

pessoal é comum" nas prisões, pois "estão num ambiente que não garante a sua integridade 

fisica" . 

Essas decisões poderiam ter outras soluções técnicas, mas nem sempre tão 

oportunas. No entanto, apesar do êxito, esta solução pode ter descontinuidade administrativa, 

seja pela transferência dos funcionários, seja pelo. aparecimento de grande número de 

necessitados o que inviabilizaria economicamente as adoções . 

Nos fatores referentes à interface fisica da prisão e ao carcereiro, destaca-se o 

controle das chaves da prisão. As chaves da prisão são as relativas às galerias e às celas. Pela 

Resolução n o. 659/92, da Secretaria de Segurança Pública, estadual, a vistoria do "xadrez" 
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deve ser efetuada a cada duas horas pelo funcionário com função de carcereiro . 

Anteriormente, o carcereiro do turno guardava as chaves. Estas estavam sujeitas à 

perda, ao extravio ou a qualquer outra situação que, eventuahnent~ levava OS-presos a terem a 

sua posse,. facilitando as tentativas de fuga . 

A informação de extravio das chaves era obtida pela administração no momento da 

fuga, quando essa era detectada, ou no término do turno. Para evitar a demora na 

comunicação dessa infonnação, a medida implementada foi a de deixar as chaves com o 

delegado de plantão. O carcereiro pega com o delegado as chaves que permitem o acesso às 

galerias em que fará vistoria, relatando por escrito através de lançamento no Livro de Controle 

das Chaves, a razão pela qual precisa das chaves e o horário. Faz a vistoria, então retoma com 

as chaves e lança no livro suas observações, além do horário de devolução das chaves . 

"Para pegar as chaves tem que dizer e escrever para o que quer as chaves e 

depois escrever o que fez com elas", advertia o delegado titular durante entrevista em 1996 . 

O controle das informações sobre a população carcerária e suas visitas é, também, 

fundamental para evitar' fugas,. rebeliões e distúrbios . 

5.11 A .Estrutura Física da 14 • Delegacia 

A campanha "Adote a delegacia de seu bairro", realizada com apoio da Associação 

Comercial do Rio de Janeiro, levou empresas privadas a assumirem a manutenção predial de 

delegacias; e sendo o Leblon um bairro. economicamente privilegiado, com facilidade teve a 

sua delegacia "adotada". Estava em curso, entre maio e setembro de 1996, a manutenção 

predial com obras na parte administrativa . 

Obras de manutenção predial da parte administrativa são importantes e úteis, 

porém não se deixa de sentir a ótica da empresa adotante, uma grande seguradora, em 

despender verbas em obras prediais. Estas são financeiramente- determinadas antes de qualquer 

comprometimento, controláveis durante ti execução e rererenciáveis.. em publicidade a 

posteriori . 

Infelizmente, a campanha de adotar delegacias não a adota em outras suas 

dimensões fora da manutenção predial. As atribuições da guarda de presos referente à 

integridade destes não sensibiliza aos empresários, pois criminoso preso é uma ameaça remota 
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aos que estão externos à delegacia. S& entidades filantrópicas e religiosas se interessam por 

ajudar presos . 

Dificuldades podem advir dessas interrelações de entidades filantrópicas e 

delegacias. Deve-se pensar como minimizar os problemas que surgirão, pois, lembra Siqueira 

(1987, p. 106) que: 

as percepções dos cidadãos em relação ao significado das organizações públicas 
afetam as normas de seu funcionamento - especialmente aquelas relativas ao seu 
financiamento e propriedade, suas interaçõés com as políticas do setor pUblico - e 
exigem a transparência das deciroes estratégicas e a responsabilidade social pelos 
resultados. 

Siqueira (1987) observa, também, que as ações comunitárias se transformam em 

práticas de controle, pois, até em situações democráticas, há existência de diferencial de poder 

entre os grupos sociais que se reflete nas- decisões. 

5.12 A Promessa Ministerial de Refonila da Polícia 

o plano governamental de reformas caracteriza o Estado brasileiro como uma 

organização burocrática que tem o monopólio da violência legal e caracteriza o aparelho do 

Estado como a organização que tem o poder de legislar e tributar a população de um 

determinado território. Focaliza sua atenção na administração pública federal e sugere a 

aplicação de suas diretrizes e propostas nos níveis estaduais e municipais(Presidência da 

República, 1995). 

Permanecem como objetivo clássico do Estado, para o atual governo federal -

gestão Fernando Henrique Cardoso - apenas o "de garantia da ordem interna e da segurança 

externa" (presidência da República, 1995, p.17), considerando o Estado corno: 

(. . .) essencialmente um instrumento de transferência de renda, que se torna 
necessário dada a existência de bens públicos e de economias externas, que 
limitam a capacidade de alocação de recursos do mercado, coleta impostos e "os 
destina aos objetivos clássicos de garantia da ordem interna e da segurança 
externa, aos objetivos sociais de maior justiça ou igualdade, aos objetivos 
econômicos de estabilização e desenvolvimento " . 

A reforma do Estado é, para Melo (1996, p. 74), uma tarefa essencialmente de 

"redesenho da estrutura de incentivos com que os atores se deparam, de forma a assegurar a 
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prevalência de padrões de cooperação e de racionalidade coletiva sobre interesses 

setoriais". Mas, a pretendida pelo governo federal é a que "deve ser entendida dentro do 

contexto da redefinição do papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo 

desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer

se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento" (Presidência da República, 

1995, p. 17) . 

Ela tem produzido paradoxos na administração pública, como a dos funcionários 

públicos terem de considerar o cidadão como um cliente a ser atendido, ao mesmo tempo em 

que suas chefias - representantes do governo - retiram esse mesmo serviço do cidadão e o 

próprio trabalho do funcionário, pela imposição da privatização e da publicização dos 

aparelhos de Estado que fazem o atendimento . 

Esbarra na questão do que é ética social para os cidadãos em um dado momento 

da sociedade e o que é direito natural do indivíduo, cidadão ou não, considerando-se o 

conceito de pessoa humana, naturalmente titulares de certas prerrogativas (Caliciotti, 1983), e 

não objeto passivo de um determinismo histórico. Por exemplo, o mesmo sistema político que 

aliena o direito do indivíduo à poupança do Estado para a qual contribuiu, poupança esta que é 

representada nos aparelhos do Estado, aliena o próprio corpo do indivíduo em 1997, através 

de uma lei de retirada compulsória de seus órgãos . 

o governo federal muda, por Lei, a definição médica da morte do indivíduo, ao 

determinar a definição do momento da ocorrência da morte de um ser humano como se dando 

uma hora após cessar a detecção de batimentos cardíacos ou atividade elétrica cerebral, 

detecção esta que se dá por equipamentos fornecidos pelos interessados na retirada dos órgãos 

desse ser humano. Esse momento da ocorrência da morte governamentalmente determinado 

encurta no mínimo em cinco horas a vida, em relação à medicina. Para esta, segundo Jacob 

(1997), a morte só efetivamente pode ser considerada ocorrida após seis horas de cessar 

batimentos ou atividades cerebrais elétricas detectáveis pelos equipamentos do mercado . 

Em um argumento mais emocional, poderíamos dizer que o Estado, ao aceitar a lei 

federal, está condenando acidentados à eutanásia. De ponto de vista menos emotivo e mais 

racional, também, não foram encontrados argumentos que permitissem negar o fato de que a 

retirada compulsória de órgãos nega ao indivíduo o direito aos costumes da família em que 

viveu, como o de esta o defender na doença e nos acidentes, garantindo que possa "morrer em 
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paz" e dar o culto de sua crença a seus despojos . 

o Estado nazista foi um dos poucos Estados que compartilhou dessas idéias do 

direito do Estado ao corpo dos vivos e dos mortos. Usavam os corpos humanos para fazer 

objetos e experiências não autorizadas pelos próprios e suas famílias, argumentando que 

buscavam o bem de uns poucos . 

Os gregos pensaram no assunto e transmitiram a defesa do direito intrínseco do 

indivíduo e sua família ao seu corpo, transmitindo essas idéias e ensinando o povo, por 

exemplo, através do teatro com a encenação de peças como Antígona (Sófocles, 1996), cuja 

personagem Antígona busca vingar o irmão Polinices, a cujos despojos não foi permitido pelo 

tirano Creonte serem enterrados no ritual de suas crenças, trazendo a ira do povo. Nessa peça 

lê-se: "Nenhum dos dois é mais forte do que () respeito a um- costume sagrado". E também: 

"Só o governante que respeita as leis de sua gente e a divina justiça dos costumes mantém 

sua medida humana." 

Os cristãos também pregam nesse sentido. Por exemplo, os católicos prestam seus 

ensinamentos sobre o tema através da vida de seus santos mártires, relatando que para enterrar 

todos os despojos, alguns de seus familiares e amigos arriscavam-se à ira dos governantes, Foi 

o caso do resgate miraculoso das partes do corpo de São Sebastião, retalhado por seus 

algozes. Para os cristãos, o fato de poder cultuar e enterrar todos os despojos do corpo do 

próximo era um imperativo. E essa possibilidade, em situação tão adversa, era considerada um 

milagre, um presente de Deus ao morto, devido às suas virtudes. O ritual do enterro permitia 

aos que dele participassem conhecer a evidência dessa graça divina e assim dela participar. 

Com os problemas exemplificados, vê-se que, considerar a reforma do aparelho do 

Estado separada da reforma do Estado, é uma temeridade para a sociedade porque estão 

ligadas essas duas reformas ao sistema político e o vigente não tem acatado os sentimentos, 

valores e necessidades de toda a sociedade brasileira, como foi demonstrado . 

Outra questão, é a do desconhecimento dos aparelhos que propõe reformar, que 

pode ser observado na colocação do ministro Bresser Pereira (l996, p.14:"I5): 

( . .)A partir dessa perspectiva, decidiram, através da instauração de um Regime 
Jurídico único para todos os servidores públicos civis da administração pública 
direta e das autarquias e fundações, tratar de forma igual faxineiros e 
professores, agentes de limpeza e médicos, agentes de portaria e administradores 
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da cultura, policiais e assistentes sociais; (. . .) 

o ministro Bresser Pereira, exemplificando profissão de nível superior e 

oferecendo como seu contraponto a de menor nível de escolaridade, para um mesmo ambiente 

de trabalho contrapôs o faxineiro ao professor; ao médico contrapõe o- agente de limpeza; ao 

administrador da cultura o agente de portaria; ao assistente social o policial. Demonstrou, 

neste ultimo exemplo desconhecer que o policial pode ser um bacharel em Direito, o 

delegado, e o seu contraponto é o auxiliar de limpeza, e que não é denominado policial, seja 

pela administração pública ou pelo povo, mesmo quando trabalha em uma delegacia . 

Não eram objeto da reforma do Estado, até I996: as forças armadas (segurança 

externa) e as polícias (ordem interna) . 

Mas, no encontro "O Rio em paz", em 18 de abril de 1997, realizado para reunir 

sugestões objetivas de aproximação entre as polícias, a justiça e a sociedade civil, tendo como 

premissa expressa a " valorização dos Direitos Humanos" e as ações de segurança pública, 

visando o controle dos conflitos e não sua "extirpação". Foi patrocinado pelo jornal O Dia. O 

então titular da Secretaria de Direitos Humanos, José Gregori, admitiu descontitucionalizar as 

polícias e prometeu estudar a criação de polícias municipais, que seriam incubidas do 

policiamento de contravenções . 

., 5.13 Considerações Teóricas para a Reforma da Polícia 
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A desconstitucionalização das polícias, isto é, a saída do monopólio legal do poder 

de polícia do Estado, pode ocorrer numa nação facilmente manobrada pela mídia e grupos 

econômicos, e pode levar a situações opostas das desejadas, se tendo em vista a observação de 

Saraiva (1997). Este, baseado em dados do Banco Mundial expostos em encontro sobre 

mudanças na infra-estrutura da América Latina e Caribe, em 1997, declarou ser característica 

da América Latina, as responsabilidades pelos serviços públicos estarem sendo, em grande 

parte dela, descentralizadas para os municípios. O resultado esperado é um serviço mais 

eficiente, em sintonia com as necessidades e preferências locais. Porém, têm ocorrido 

dificuldades porque as instituições municipais carecem de capacidade para preparar, 

implementar, operar e manter certos projetos de serviço público . 

O município do Rio de Janeiro, o maior do estado, sequer conseguiu manter os 

serviços de estacionamento. Mesmo o tendo privatizado. A população, além de arcar com 
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gastos em imposto anual de propriedade de veículos automotivos, para construção de estradas 

para trafegarem, tem que pagar a taxa de permissão para, trafegando, estacionarem em locais 

nas vias que o seu imposto- pago construiu, denominado~ "zona azuf'. Ou., então, pagar a uma 

empresa do mercado que recebeu do município a concessão para isso, nada fazendo o 

município ou a empresa que justifique tal cobrança. Pelo contrário, até permitindo ocorrerem 

de pedágios forçados aos motoristas, realizados por indivíduos que se autodenominam 

guardadores dos veículos, denominados ''jlanelinhas'', e conseguem seu intento- por amea~a 

aos motoristas . 

Ainda como exemplo do atual despreparo do município para assumir funções de 

coerção legal, há a atuação de seus vigilantes, do órgão denominado Guarda Municipal, cujas 

atitudes e comportanientos impõem medo à população, não recebendo apoio popular nas suas. 

atuações, prenunciando como seriam arbitrários e distantes da população~ caso o Estado, na 

desconstitucionalização das polícias permita a eles a coerção pela força legal. 

Para exemplificar o quanto deverá ser mudado na Guarda Municipal para que está 

venha a ser polícia, cita-se um acontecimento ocorrido em 02/04/97, na Praia do Botafogo: 

Um guarda municipal de serviço no Aterro, foi chamado por um porteiro de um edificio para 

retirar um grupo de mendigos que havia se instalado na calçada do prédio para pedir esmolas 

por haver uma feira na região nesse dia. O funcionário da municipalidade retirou-os aos 

safanões e ameaças como se fosse crime estar ali a mendigar . 

Ocorre, que a mendicância feita por doentes, se erro for, será do Estado que não 

lhes assiste. Deveria o guarda municipal apenas orientar o porteiro para chamar o órgão 

público com atribuições e capacitação para retirada dos mendigos, e que lhes dá alguma 

alternativa de abrigo e assistência, que é a Fundação Leão XIII. Caso se o guarda municipal 

houvesse vislumbrado a hipótese de que o mendigo estava cometendo uma contravenção ao 

estar deitado na calçada do prédio, o local para conduzi-lo seria a uma delegacia e não enxotá

lo para que continuasse a contravencionar em outro quarteirão. 

Qualquer ação além dessa, é exorbitar das atribuições. A atuação correta evitaria o 

ataque convulsivo que sofreu um dos- mendigos após expor, em vão, ao "guarda" que estava 

passando mal e não podia se locomover. E evitaria o mal estar geral dos cidadãos passantes, 

contribuintes que sentiram o excesso de autoritarismo de um aparelho do Estado, realizando 

uma tarefa que desvirtuava completamente sua função de vigiar as propriedades municipais . 



.. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. 

., .. .. 

., 
", .. .. .. 
", 

", 

", 

", 

", 

.. .. 

., .. 
", .. .. .. .. .. 
-.. 

230 

A mwricipalidade deve minimizar a be1icosidade e prepotência de seus guardas 

para, caso consiga receber do Estado o poder de polícia que pleiteia, saber usá-lo com 

serenidade e imparcialidade. E, também, para evitar comparações entre a guarda municipal 

atual e a polícia mwricipal carioca, os Urbanos, de triste memória, que, fundada na segunda 

metade do século passado, foi extinta poucos anos depois devido à violência e corrupção . 

Estudando a situação exposta, e diante da realidade oferecida e da limitação 

concreta de uma pesquisa-ação, optou-se por propor um modelo de transfonnações não 

radicais da polícia, pois para isso haveria a necessidade de ampla discussão na sociedade, mas 

sim um de reformas incrementais possíveis a partir da vontade das chefias e dos policiais . 

Considerando-se os instrumentos administrativos para a reforma, proposto por 

(Pimenta, 1995), tem-se um referencial de assuntos para serem considerados, sugerindo o 

autor que devem ser considerados de cima para baixo, na estrutura adIninistrativa existente, de 

forma a haver: 

• a descentralização do processo decisório; 

• a difusão de instrumentos para a mefuoria da gestão e dos controles de qualidade; 

• a revisâo da forma de organização e dos objetivos funcionais da alta administração; 

• a reorganização dos sistemas de planejamento e gestão; 

• a estruturaçãO de um sistema de indicadores de desempenho; e 

• reorganização dos sisternas-de informação/informatização. 

Kebler Nascimento (1967) observou alguns parâmetros importante-s para a 

formulação de um modelo brasileiro de estratégia de reforma administrativa, destacando-se 

entre eles os seguintes: 

• a seleção dos setores essenciais, com efeito muhip1icador para concentrar recursos, 

• a continuidade do processo, por seu valor em si para os funcionários e cidadãos, 

mesmo que haja descontinuidade administrativa nas inúmeras comissões de reforma, 

• os valores compatíveis com os padrões comportamentais, e não apenas com os 

conhecimentos técnicos, devendo ser internalizados, principalmente pelas lideranças, 

para evitar retrocessos, 

• a necessidade de se cooptar as lideranças, para evitar orientação elitista que isole o 
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grupo de reformas. 

Para o deputad(} italiano Quarto T rabacchini, especialista em defesa nacional e 

segurança púb~ em entrevista a pesquisa desta dissertação, no Rio de Janeiro, em O 1 e 02 

de novembro de f997, declarou ver cinco pontos fundamentais a serem considerados nas 

propostas de reforma das-polícias" seja para o Brasil, seja para a Itália. São eles: 

1) Autonomia das forças de polícia em relações aos governos, porque o Estado não é o 

governo . 

2} O- risco é inerente à profissão polícia!-, por esta ser, além de uma atívidade,- um 

objetivo3-. 

3) A unificação das forças policiais- não é essencial: o pluralismo é uma garantia da 

democracia O importante é evitar que atuações, às vezes divergentes, de algumas 

polícias não comprometam a eficiência no atendimento ao cidadão . 

4) A remuneração deve ser adequada ao risco . 

5) Rotatividade nas funções. 

3 O discurso original foi: "fl conceto dei rischio ... Fá' il po/iciotto é una mizzione e non solo un mistiere!" 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES 

Porém, para falar de modo prático e como um cidadão, ao contrário daqueles que 
clamam a si mesmos de anti-governistas, eu clamo não já por governo nenhum, mas 
tmediatamenle por um governo melhor. Deixemos que cada homem faça saber que 
tipo de go-vernO- mereceria seu respeito e este já seria um passo na direçã~ de ()btê-Io~ 

Hemy David Thoreau 

6.1 Considerações Gerais 

Esta dissertação adotou uma conceituação que considera a policia civil apenas do 

ponto de vista dos processos nonnativo& objetivos da sociedade; baseados em suas leis formais 

e escritas. Não a enfocou na linha das- teorias sociológicas, que consideram o seu poder 

simbólico - subjetivo; e,.. também não a considerou a partir da ótica dos que propõem a polícia 

para controle social e repreSsão a mando.. das elites. 

Objetivamente,.. no momento.- a PCERJ tem atribuições que implicam ser polícia de 

investigação crimina4 que é a principal' atribuição de uma polícia judiciária. Tem como polícia 

judiciária outras. atribuições, tais COllID, o cumprimento de ordem de prisão expedida por juiz e 

a manutenção da ordem pública. A atribuição mais intensamente requerida é a veriBcação da 

procedência de uma infonnaçã6 sobre um fato ocorrido a fim de instrumentalizar o Poder 

Judiciário com elementos- para uma tomada de decisão-. Tem como objetivo. garantir aos 

cidadãos os- direitos constitucionais estabelecidos pela Constituição brasileira vigente, a de 

1988, e que detenninam as bases dàdemocracia. Está aí suamaior relevânca 

Esse esclarecimento do fato acontecido-, que foge à normalidade admitida pela 

sociedade a ponto de ser considerado um delito~ é a razão de ser dos procedimentos 

investigatórios na delegacia. A cada comunicação de fato acontecido.- ocorre inicialmente um 

procedimento- entre o comunicador e o policial de plantoo, que é d~ genericamente 

atendimento ao pt'íblico. Esse procedimento de atendimento desencadeia procedimentos 

sucessivos, durantes.-os quais ocorrem outros contatos com o público, até o envio ao Judiciário 

dos autos do inquérito policial que ()s relatam. A esse encadear de procedimentos e rotinas de 

trabalho denomina-se procedimentos do inquérito policial. 

o cliente do pedido, que pode não ser o beneficiário do pedido, é o que requer a 
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intervenção- do Estado através da delegacia-- Em vista da contraparte do pedido- ser o Estado, 

escolheu-se denominar de cidadãos aos clientes~ aos beneficiários e às outras pessoas arroladas 

nesse pedido,. a fim de assegurar-lhes um tratamento perante essa coi1traparte - o Estado 

representado pelos- policiais -,. mais justo quanto. a direitos- e deveres de cada um . 

Levando-se em conta que esse cidadão só estará sendo efetivamente atendido pela 

delegacia.- quando esta enca:minIla os- aut'oS a um juiz, tem-se que as considerações para 

melhorar o atendimento- ao público devem perpassar todas as atividades e setores da delegacia 

com implicações no inquérito policial. É sobre isso que foi dissertado e que se considerou o 

problema que a pesquísase propÔs a solucionar~ Para facilitar a leitura, a questão é novamente 

transcrito àseguir: 

Em se considerando a ~estão- da infOrmáção e a análise de sistemas, à luz da 

organização- e seus problemas nas investigações criminais, há soluções possíveis de serem 

captadas nas teorias- relativas à informação,. aos sistemas- e à gestão,. que podem resultar em 

aplicações práticas à PCERJ e, desta fu~ levá-la à melhorar O- atendimento ao público em 

uma delegacia? 

.. Esse problema situa-se no âmbito de resultados e, para tal, este capítulo -

.. CONCLUSÕES - oferece algumas- respostas, adiante. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
... .. 
.. .. .. 
... .. .. 

Quanto- à informação, entre as militas abordagens possíveis em wna organi.zação~ 

adotou-se a de sistemas, privilegiada- nesta pesquisa por ser a PCERJ uma organização- de US(} 

intensivo-dainformação. Nesse caso, o que é realçado no estudo é a própria informação em si, 

passando todos os outros assuntos e subsistemas organizacionais a ser satélite& do subsistema 

de informação. Até o sistema de ~estã()', do 'l-ual o subsistema de inf~ão" como em 

qualquer outra organização-, é parte e consequênc~ só- existe para provê-lo. Considerado- em 

destaque, esse subsistema é denominado sistema de informação . 

Decidiu-se por um estudo que - a partir das teorias dainformação, de sistemas e de 

organização -, resultasse em um levantamento da organização e de seus problemas junto aos 

próprios policiais; usando-se uma estratégia de processos. E dessa- forma, oferecer~se aos 

funcionários e à organização os conhecimentos do estado da arte nos assuntos em tela, 

fazendo-se desse desenvolvimento embrionário de um sistema de informação a oportunidade 

para se repensar a importância e necessidade de cada atividade de trabalho . 
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Essa decisão implicou levantar-se os objetivos, propósitos e alvos-da administração 

do período entre maio de 1996 e 03 de setembro de 1997, bem como a missão, os clientes,. os 

produtos e os processos de trabalho da orgariização. Esse levantamento visou atender ao 

estudo das necessidades., dos requisitos" dos pressupostos-, do contexto de utilizaçoo-, do 

desempenho e das-interações possíveis requeridos na primeira fase de desenvolvimento,- OlLde 

alteração de um sistema de infonnação . 

:Desta fo~ no capítulo 1 - O PROBLEMA E A METODOLOGIA, apresento~ 

se o problema considerado e a pesquisa desenvolvida. No capítulo 2 - GESTÃO E SISTEMAS 

DE INFORMAÇÃO: O ESTADO DA ARTE, apresentaram-se considerações para uma 

estratégia de análise organizacional e desenhou:-se um panorama do estad~ da arte em gestão, 

análise de sistemas e gestão da informação . 

1'W capítufo 3 - ESTADO DA ARTE EM POLÍCIA DE INVESTIGAÇÃO 

CRIMINAL dissertou':'se sobre o estado da arte em polícia de investigação crirtúnal e 

judiciária, para ronhecer-se os contornos-legais e étiros- que delimitam a autoridade e o poder 

dos administradores da PCERJ quanto a empreender estratégias administrativas. Procurou-se 

abranger as-. metáforas com que a sociedade e o Estado vêem a organização, e como esta 

própria se pensa. Também apresentou-se a origem da PCERJ e a SUR' história, alguns 

paradigmas- organizacionais, além de um panorama envolvendo questões como "para quem", 

"por que" e "paraquê~ existe . 

No capítul~ 4 - O PRODUTO: A RECONSTRUÇÃO 00 FATO PELA FALA, 

discorreu-se sobre os produtos da delegacia, sobre a matéria prima usada na sua produção e 

sobre as ferramentas de produção. E, também, sobre a cultura organizacional, considerando-se 

a PCERJ, em sua atribuição de investigação crimin.al,. enquanto uma organização produtorade 

um bem social que é oferecido à população por meio de políticas públicas de segurança No 

capítulo- 5 - A ESTRUTURA E OS PROCESSOS DE TRABALHO: PRESOS À LEI, estão-

expostos ~ estrutura e o processo-chave do trabalho de uma delegacia de polícia - o 

procedimento do inquérito policial -, para o qual o sistema de informações policiais- deverá 

fornecer subsídios-. Descreve-se também a estrutura existente para dar suporte às atividades

que isso requer . 

As soluções propostas são possíveis, práticas, reais e rápidas - se houver vontade 

do governo -, pois trata-se da ordem de 160 delegacias da PCERJ e 10.000 funcionários . 
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Note-se que as agências do Banco do Estado do Rio de Janeiro - Banerj, 

oferecidas recentemente ao mercado pelo governo estadual, com significativas perdas a fundo 

perdido, quanto ao número de prédios eram em maior quantidade que as delegacias, tendo 

mais equipamentos e de valor maior que o requerido para a PCERJ, além de contarem com 

mais funcionários e estes terem tido treinamento sempre atualizado. Logo, a questão não é de 

ordem financeira. E, também, não é de ordem técnica. É possível se conseguir delegacias bem 

equipadas e treinadas. Isso pode, inclusive, ser financiado com leilão de bens tomados pelo 

Estado à macrocriminalidade. Algumas soluções são propostas a seguir. 

6.2 Soluções Possíveis para Melhoria no Atendimento com base em sugestões 
apresentadas por Delegados em workshop de Análise de Sistemas 

A pesquisa desta dissertação estudou e sistematizou as sugestões apresentadas por 

delegados em workshops de Análise de Sistemas, estando as propostas originais para consulta 

no Anexo L. 

por: 

A melhoria no atendimento aos cidadãos em uma delegacia pode ser propiciado 

6.2.1) Aparelhamento dos órgãos técnicos; 

6.2.2) Mudanças no lay-out das delegacias, colocando as atividades de trabalho mais à 

vista nas ruas, com paredes de vidro à prova de bala, propiciando conforto para os 

funcionários e para os cidadãos em atendimento, tais como banheiro funcionando 

para funcionários e para o público, fraldário, placas identificadoras, cadeiras, ar 

condicionado, cafezinho, geladeira, bebedouro com água potável e gelada, 

instalação de máquina de coca-cola e outros refrigerantes, guloseimas para crianças 

que acompanham as pessoas na delegacia, entre outros; 

6.2.3) Fornecimento de serviços afins como assistência social, defensoria pública, 

atendimento psicológico, serviços de intérpretes, entre outros, com unificação dos 

serviços oferecidos à população no âmbito das polícias e do MP; 

6.2.4) Distribuição, aos usuários da delegacia, de cartilha sobre o quê e como fazer nas 

situações de atendimento mais comuns; 

6.2.5) Passagem da custódia de presos para o Judiciário, 
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6.2.6) Instalações equipadas adequadamente com estande de tiro para treinamento, rede 

de TV interna à PCERJ e médico legista para atender as perícias; 

6.2.7) Completa informatização dos órgãos técnicos e de suas interligações com as 

unidades policiais, com instalação de computadores nas delegacias para possibilitar 

maior intercâmbio com órgãos técnicos e outros equipamentos necessários para a 

identificação; 

6.2.8) Personalização do atendimento, com manual de procedimentos, obrigando a 

identificar e consignar todos os atendimentos que ocorrerem, criando núcleo de 

funcionários recepcionistas, além dos plantonistas, selecionados entre os que têm 

instrução de terceiro grau, reciclados juntamente com toda a equipe de plantão por 

meio de aulas de relações públicas, gerência de crise e encontros periódicos para 

avaliação do serviço; 

6.2.9) Mudanças no sistema de escala de plantão, com diminuição da carga horária e 

alterações dos horários de plantão, e sem prejuízo da produção da delegacia pelo 

aumento do número de servidores no plantão, evitando que o mesmo funcionário 

seja obrigado a trabalhar 24 horas ininterruptas; 

6.2.10) Aumento da rotatividade dos funcionários nas funções e entre as delegacias; 

6.2.11) Valorização do servidor, buscando-se a consciência da importância da sua 

atividade, mudando o critério de avaliação dos servidores, reciclagem e punição de 

acordo com cada caso; e criando formas de incentivos para os plantonistas; 

6.2.12) Reciclagem para todos os servidores, com aulas de redação e português, e 

oportunidades para que se formem no 2° Grau; 

6.2.13) Condições de trabalho com acesso às conquistas trabalhistas de outros setores 

como: salário compatível com o valor de seu trabalho e justo quanto à exigência de 

considerar o trabalho como missão e não mera atividade de sobrevivência; creche e 

escola para os filhos, minimizando os problemas decorrentes da rotatividade do 

policial; vale transporte; atendimento psicológico; plano de saúde; previdência 

privada complementar; assistência emergencial, plano habitacional que forneça 
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condições de moradia aos policiais, reaquecimento da cooperativa dos funcionários 

públicos; 

6.2.14) Contrato da polícia com os correios- para aquisição de aerogramas;-

6.2.15) Descentralização financeira da atividade policial.. separando as funções de 

administração da deleg~ das funções polic~ com a criação de uma função nas 

Metropofs da figura do gestor estratégico para as delegacias- de sua jurisdição,.. 

fornecendo capacitação. gerencial para OS- titulares; 

6.2.16) Enquanto- for mantido o atual- sistema de ttlroo, pelo cumprimento da lotação 

mínima de quatro delegados- para rodízio nos plantões das delegacias. de forma a 

sempre estar presente um delegado ~ 

6.2.17) Maior participação dos delegados adjuntos na titularidade das delegacias, 

tomando-os. resporisáveis pela direção das VPI' s, acompanhada- por mudanças na 

legislação de tal forma que- que não permita ao titular alterar o despacho do adjunto

sem fundamentação; 

6.2.18) Criação' de grupo de investigadores que possa atuar de pronto com o delegado 

acompanhando a elaboração do registro e a investigação que áetenninou, com isso. 

melhorando a cotnunicação entre ptantão, delegado adjunto e serviço de 

investigação ou cartório, agilizando os- trabalhos-; sem necessidade da aquiescência 

do titular que deverá ser cientificado das ocorrências e deixando o comando das 

equipes para o delegado adjunto;-

6.2.19) Obrigatoriedade de consulta aos órgãos técnicos (SARQ-POLINTER) por parte 

dos funcionários de plantão; depoimentos tomados em ambiente favorável para a 

oitiva, permitindo ouvir o maior número de pessoas por ocasião do registro; 

mudanças na legislação que permitam a gravação- e filmagem dos- depoimentos; e 

aceitação pêlo judiciário de depoimentos informais no próprio local-da apuração do 

fato; 

6.2.20) Modificação do sistema legal processual na gravação como prova; a autonomia ao 

delegado para expedir mandado de busca e apreensão - retomando atribuição 

perdida - e obrigando a concentrar recursos na obtenção da prova técnica . 
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Às soluções propostas nesta seção, obtidas no campo, podem ser acrescentadas 

aquelas que a reflexão e as pesquisas bibliográfica e documental pennitiram levantar. Elas 

estão apresentadas nas seções seguintes. 

", 6.3 Outras Soluções- Possíveis eom,o- Emprego Intensivo- de Tecnologia da-lafurmação 
... 
... .. 
... 
... 

", .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
., 

.. 
... .. .. .. .. 
.. 

6.3.1) Emprego intensivo de tecnologia' da informação na PCERJ,,- por se mostrar 

estratégico para a obtenç~ de mudanças- organizacionais. que levarão a soluções 

de problemas que se agravaram pela impossibilidade da gestão da organização 

resolvê-los com a estrutura e os- procedimentos de trabalho eXistentes. Estes não 

podem ser alteradóS- pela administração da polícia, devido a serem detenninados 

por leis específicas,,- e por issO' as-mudanças por reengenharia.-e outras tecnologias 

de gestão não podem: ser aplicadas rapidamente por requererem prévia aprovação 

do Poder Legislativo . 

Pode-se aplicar.- na prática,. atualmente.- a TI como: 

6.3.1.1) Sistema de informações executivas - EIS - como sistemas indicadores de 

ocorrêtlcias-" custos e atendimentos por jurisd~, sistema de 

acompanhamento de inquéritos enviados ao Judiciário para controle da 

eficiência dos funcionários e das delegacias~ 

6.3.1.2) Sistemas de informações gerenciais - como o de informação policial; 

6.3.1.3) Sistemas de suporte à decisão - DSS - para auxiliar delegados e detetives a 

acompanharem as investigações~ 

6.3.1.4) Sistemas transacionais,. tais como, sistema que armazene e processe dados 

de ocorrências policiais.- sistema de cadastro de suspeitos e indiciados, 

sistema de- controle dos presos- sob custódia, sistema de controle das 

ocorrências, sistemas de armazenamento e recuperação de- imagens e 

documentos de períêias e mvestigações.- sistemas administrativos 

computadorizados- como folha de pagamento e administração de pessoal, 

administração de suprimentos, controle do patrimônio, administração da 

frota de viaturas, controle contábil-financeiro, editoração eletrônica e de 

processamento de textos; 
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6.3.1.5) Sistemas de comunicação corporativo e externo, computadorizadO, 

abrangendo serviços-- como correio eletrônico, caixa postal de fax, caixa 

postal de voz~ conferência éom tela de computador corílpartilhada..

vídeoconferência, rede de computadores, redes para EDI, redes Intranet,.. 

Extranet e Interne!;-

6.3.1.6) Sistemas de comunicação computadorizado de envio de mensagens, por 

voz ou texto, a pagers e a receptores de rádio por rádio-freqüência, e a 

telefones celulares e convencional por telefOniaconvencioIlal; 

6.3 .1.7) Sistema cartográfico~ para mapeamento das jurisdições;-

6.3.1) A adoção de um sistemas de informações cUJO acesso à informação seja 

hierarquizado- e controlado, e que possam substituir o ser h\lIl18lID em algumas 

etapas do- processo- para solucionar o problema da pequena quantidade de 

funcionários em relação ao volume de população atendida..- controlar a qualidade. e 

a eficácia dos tra.balhos" combater a ineficiência 

conseqüentemeflt~ os casos de violência policial; 

e a corrupção e, 

6.3.2) Quando houver mudahÇa substancial' na missão- e nos objetivos rur polícia, bem 

como, nos alvos e metas das suas administrações, o sistema de informação policial 

deve ser revisto para atender aos novos requisitos~ uma vez que não há como 

obter um sistema neutro, já que este pois sempre serve a quem determina seus 

requisitos; 

6.3.3) Até surgir um govel'lID estadual que libere verbas e pessoal c~itado para 

informatização maciça da PCERJ, as administrações devem tolerar a 

informatização das delegacias sem planejamento corporativo, mesmo quando 

pessoais, a fim de possibilitar o surgimento de- uma cultura organizacional 

reeeptiva à adoção- de soluções tecnológicas e cÍ€ntíficas~ A administração.,

contudo, deve precaver-se contra o risco do uso da informatização pela corrupção~ 

pela ausência de controle gerencial e auditorias~ 

6.3.4) Adoção de medidas que visem tornar claro para a organização que, comumente, 

quando ocorre a implantação de um sistema de informação, por esta requerer 

deslocamentos do poder, pode ocorrer luta "surda" para sua obtenção ou 
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manutenção, causando grande desg~ devendO' tal situação ser monitOtada e 

atenuada; 

6.3.5) Uso de técnicas de tomadas de decisão em grupo no desenvolvimento de sistemas~ 

como o roint Application Uesign - JAD~ no que diversos representantes-- dos 

inúmeros futuros usuários do sistema participam de sua definição, conjuntamente,. 

em reuniões. Além de permitir uma maior rapidez de desenvolvimento, dá mais 

transparência às decisões.- que se tornam coletivas e de consenso,. permitindo uma 

gestão da infol1ÍlaÇão direcionada para os objetivos da orga.nit.a.ção, reduzinclo- os 

atritos internos e a manipulação das decisões; 

6.3.6) Para tornar possível' a descentralização do processo decisóriO' relativo à 

investigação policial na implantação de um sistema informatizado de informação 

polícial devem ser considerados não só os dados históricos.- mas também.- os dados-

muito recentes utilizáveis com o anxiIio- de softwar~ denominados de tecnolog..ia' 

de decisão~ 

6.3.7) Sistematizand0 de forma conveniente as informações no sistema de informação 

policial e hierarquizando quanto- à autorização do acesso a seus dados, 

monitorando os seus usuários para garanfir-se contra o acesso. indevido.-o banco de 

dados dos delitos ocorridos e seUS indiciados, suspeitos e vítimas; e garantindo 

contra a exclusã6- ou alteração de dados; OU- impedindo até sua-destruição, usando

se, para tal.- a replicação dos dados, on-lihe,. para bancos de dados externos à 

PCERJ. desde que sejam muito" bem controlaOOs-pçla sociedade: 

6.3.8) Não apostar em sistema especialista para investigações enquanto as deciSões 

policiais requererem muito conhecimento intuitivo por ainda se apoiarem quase 

que exclusivamente em discursos falados; 

6.3.9) Utilizar- sistemas especialistas de suporte à decisão em procedimentos com 

indicadores.- objetivos como, por exemplo, a decisão de promoção por tempo de 

serviço; 

6.3.10) Buscar construir ambientes de hardware e de software abertos, isto é, que podem 

ser oferecidos por diversos fornecedores, pois converter um sistema proprietário, 

isto é, com características de um fabricante, requer não somente no aprendizado 
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custoso de uma nova interface de trabalho, mas, a toda uma reorganização- do 

trabalho; 

6.3.11) Todo policial que produza informação referente aos problemas,- operações e 

variantes que influem sobre a eficácia dos resulfados~ deve ser usuário da 

informação e deve produzi-la para seU: uso e para pre~ão de contas de- seu 

trabalho à chefia,- expressa por indicadores- que obriguem o- uso da inforr:nação,.. 

permitam interpretação exata, com sinais de atenção ou afarme~ 

6.3.12) O sistema de infonnação policial, na perspectiva de- um dia haver eficÍência 

administrativa na utilização das-informações na PCERJ, e corri o policial sabendo o 

que fazer com ainformação disponib~ deve ter limitações paranão funciGnar 

como um'controlBdor social burocrático de toda& as ações dos cidadãos; 

6.3.13) Utilização rigorosa e sistemática do sistema de informação policiaL Para que este 

consiga efeti~ deve ser usado a partir da direção superior; de maneira formal, 

legal e pública e com ~ dever de que as aplicações de su.aS informações sejam' 

feitas de maneira democrática, justa e solidária com a humanidade ; 

6.3.14) Metodologia de desenvolvimento do sistema de informações policiais- que 

considere, tambéIll,- tudo o que não é formalizado e informatizado, contemplando 

o- conhecimento e a sabedoria existentes na PCERJ,- permitindo um rigoroso 

controle das informações e dos conhecimetl:tos; para evitar o seu 1lSÍ)' pela 

corrupçãO; 

6.3 .15) Gestão da informação policial que considere a ocorrência de condições adversas 

nas decisõeS- cotidianas ao- nível gerencial e ao nívet operacional, divulgando e 

dando treinamento aos policiais no campo das técnicas ete tomada d~ decisão e no 

uso de procedimentos informatizados de apoio à tomada de-decisOO,-desenvol~ 

pela área oocenhecimento denominada de tecnologia de decisão; 

6.3.16) Rever os termos- técnicos usados na policia ligados a tecnologias, para que seus 

:funcionários se preocupem em se capacitar nas novas áreas de conhecimentos e 

atuação, propiciados atualmente pelo estado da arte das tecnologias . 

6.3.17) Criação de um grupo de trabalho com a finalidade de instituir a gestão da 
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informação- policial e o desenvolVimento de um sistema de informação policia~ 

entre funcionários da PCERJ,.. e os recrutados em outros órgãos do governo 

estad~ que divulguem sistematicamente seus trabalhos e que tenha componentes 

com notório conhecimento em polícia, além de integrantes com domínio da 

teeno logia da informação;. 

6.4 Soluções Possíveis pela- Análise da Missãfr e dos Objetivos da- PCERJ 

6.4.1) A cada comunicação de um crime a umadelegac~ esta deve comunic.ar o fato ao 

aparelho ou instância que deve se preQcupar com a causa do- crime em que~ -

para tomadas- de providências. Considerando-se o pressuposto de que a polícia lida 

com os. efeitos da crimjnaIidad~ aperspectiva é portanto, que haja outros aparelhos 

do Estado e instâncias da sociedade que lidam com as causas- Dessa forma, a 

polícia evitaria ser responsabilizada pelo aumento ou diminuição da criminalidade. 

6.4.2) A PCERJ deve ConcentraI' esforyos junto ao MP; ao Judiciário e outros ór~ãos 

públicos, para desestimular a prática de alguns tipos de crimes; como os que tna.i.B' 

causam repulsa à sociedade ou aqueles que quando combatidos diminuem muito,. 

com o objetivo de evitar qUe os efeitos dessa criminalidade penalizem 

excessivamente alguns setores. Para tal, não dev~ se apoiar unicamente na 

hierarquização tradicional dos crimes pelo CP, uma vez que a criminalid.ade não é 

um fenômeno social isolado em si mesmo~ 

6.4.3) Não se deve usar como significativo indicador da eficácia da PCERJ o número de 

crimes cometidos- em uma região, pois a criminalidade de uma região está ligada, 

também, ao nível de discriminação social e à atuação da política repressiva do 

Estado e das elites. E, também,. como indfuador importante dessa eficácia não se 

recomenda o uso de número de casos solucionados, tOmaíldo-se a afividade policial 

como uma questão técnica de solução de casos. Recomenda-se que se adote um 

indicador de eficácia que contemple os inúmeros atendimentos sociais, na 

orientação da população em conflitos~ questões de direitos constitucionais e outros

assuntos e empregue-se o número de casos significativos solucionados, tais como 

os relativos à vida e à garantia dos direitos da infãncia; 

6.4.4) As decisões policiais ao serem implementadas, devem ser legitimadas por caráter 
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racional,. legal e formal. com ordens aos subordinados legitimadas nesse caráter.. O 

policial deve ter claro; a cada momento, que () caráter legal está legitimando cada 

decisão, levando em contaa legislação como argumento; 

6.4.5) A PCERJ deve empreender uma estratégia dê mudança na cultura or~anizacioria4 

liberando-se de- seu passado,. para aumentar a reação da potencialidade funcional da 

PCERJ e aIlnbá-lacom a estratégia de seu&administradore~ com o- questionamento 

das crenças individuais dos funcionários- Para tal, um caminho é a divulgação 

maciça da sua missão,.. deixando claro os objetivos e propósitos da administração, 

defenninando alvos e metas para cada setor visando sua boa integração na futura 

estrutUra do setor de segurança púb~ e não apenas na atUal. 

6.5 Soluções Possíveis gllan-tG a MetáfoFa Organizacional- da- PCERJ 

6.5.1) Divulgação por mei(} das public~internas~do fato daPCERJtrabalhar em uma 

situação entre enfrenta.mento- real e paz; separando-se claramente as situações em 

que há paz - por exemplo~ nos atendimentos em uma delegacia e nas investigações 

rotineiras -, das. situações ae confronto,.- em missões especiais,.. cada uma com 

detenninado- comportamento- preceituado- ao policia4 evitando- o confronto como

norma geral;. 

6.5.2) É interessante serem adotadas para a PCERJ outras metáforas- diferentes daquela

da guerra, encontrada com muita freqüência na organização e nas referencias a ela, 

para evitar o perigo aa metáfora passar a ser aplicada e influenciar a realidade do 

mundo, com as ima~ns servindo como orientações nonnativas.- reforçando 

conflitos-; Para isso~ recomenda-se a promoção de palestras aos policiais sobre a 

visão do mundo adquirida nas escolas de Direito, de justiça e tratamento diferentes 

para pessoas diferentes, reproduzidas na PCERJ, bem como sobre metáforas,.. 

paradigmas e cultura organizacional; 

6.5.3) Nas situações- de enfrentamento rea4 assemelhadas a confrontos- em uma guerra, 

será útil adotar,. não a metáfora da guerra e teoria de jogü-S,- como hoje ocorre nas

delegacias, mas, concretamente as teorias da guerra, evitando, dessa forma, guiar

se por uma metáfora, o que poderia ocasionar decisões inconscientes e riscos, 

guiando-se por decisões com embasamento teórico racional sobre o problema; 
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6.5.4) Proposta de uma coordenação de ações deve ser implantada com participantes que 

integram os diversos órgãos do aparelho do Estado e setores representativos da 

sociedade, para, nas situações de possível enfrentamento, propor e coordenar uma 

estratégia política de governo para resolver o conflito. O confronto não pode ser o 

único modo de solução de conflitos, pois, modernamente, para cada conflito, as 

teorias da guerra recomendam como estratégia política encontrar outra solução 

mais adequada, usando a política como técnica da paz e ordem interna, sendo os 

combates urbanos e as ações ostensivas, observados pela população e mídia, um 

retrocesso dos conhecimentos de guerra a eras anterior à clássica, e a truculência 

policial urbana não sendo uma moderna resposta científica militar à violência 

urbana . 

6.5.5) Quando ocorrerem relações de conflito ligadas à atuação do Estado, a PCERJ deve 

exigir do governo solução inadiável quando o conflito se tornar visível à sociedade; 

6.5.6) Deve ser realizada uma campanha junto à mídia para divulgar a missão e os limites 

da atuação da PCERJ, evidenciando que os preceituados pela Constituição em 

vigor, de 1988, que determinam para a polícia civil atribuições de garantia dos 

direitos dos cidadãos, abrem um confronto com os paradigmas da ideologia da 

segurança nacional que ainda sobrevive em diversos setores da sociedade, e se 

baseiam na idéia de que é função da polícia civil a defesa dos privilégios das elites e 

o combate aos opositores do governo . 

6.6 Soluções Possíveis quanto a Mudanças na Estrutura Organizacional da PCERJ 

6.6.1) O governo federal e os estaduais não devem promover, a curto e médio prazo, a 

unificação das policias, porque a existência de diversas organizações policiais 

permite a pluralidade de visões e de críticas a erros, evitando que funcione apenas 

enquanto uma corporação policial unificada que se desvie de sua função, 

transformando-se em polícia de governo, a exemplo do que aconteceu com as 

polícias do Estado Novo e da Revolução, que atuavam como corporações 

unificadas; 

6.6.2) A unificação dos serviços policiais, no atendimento de ocorrências policiais, com 

acompanhamento até o término dos processos judiciais, é recomendável, podendo 
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ser feita por terminais de- consulta instalados nas-delegacias~ 

6.6.3) As policias devem ter carg.os que sejam hierarquicamente equivalentes,.. de fonna a 

permitir que,. nas operaçõe& conjuntas de diversas- corporações~ o profissional de 

maior posição hierárquica comande os demais,- mesmo que de outras corporações. 

E em situações de conflito público, esse profissional tome providências e decisões 

sendo acatado sem contestação, e poosibilitando que as- ordens de prisão contra wn 

funcionário de uma- policia seja feita por funcionário de outra,- para evitar o 

corporativismo~ 

6.6.4) É recomendável que o texto do Decreto nO. 24.932, de 09/01/1997, seja revisto 

quanto à'-obri~ação da PCERJ ser dirigida por Chefe de Polícia que seja bacharel 

em Bireito,- de seu quadro funcional, ocupante do cargo de Delegado de Polícia e 

em final de carreifa. A restrição está longe dás propostaS modernizà.doras da 

PCERJ; 

6.6.5) As delegacias devem ser administradas cóm projetos formais de reestruturação que 

possibilitem as mudanças organizacionais pretendidas, tais como: a) Cursos- de 

atualização: gerendal,- para os delegados, voftado& para a gestão píÍblica com 

disciplinas- instrumentais para a gestão contábil-financeira,- a administraçãó de 

pessoal, a adminis~ão de materiais, o planejamento, a utilização da tecnologia da 

informaçãO' e outras; e, também,... com disciplinas de aterumnento ao cliente, 

negociação, liderança.- desenvolvimento gerencia4 políticas públicas, entre outras~ 

b) Alinhar a gestão com os princípios de rede interorganizacional utilitando todos 

os recursos- gerenciais já desenvolvidos para esse tipo de organização, G) Trabalhar 

em equipe usando 0& recursos- de âmâmica de grupo; d) Descentralizar a atuação 

deciSória do delegado titular para os delega~ adjuntos, apoiada pela utilização- de

softwares adequados de apoio à decisão; e) Centrar sua ação nas- questões 

estratégicas-para a opinião píÍblica e no atendimento de massa . 

6.6.6) Dar atenção aos problemas que caracterizam as formas. de estruturas descritas 

abaixo, uma vez que a PCERJ apresenta caracteristicas que a enquadram nós tipos 

organizacionais: 

Burocracia funcional, devido a existência de legislação determinante dos seus 
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trabalho: a- inércia e ineficiência são resolvidas- por novas fonnas de gestão- e pela 

informatização; 

Burocracia divisiona~ determinada pela divisão das delegacias- por tipo de delito e 

por áreas geográficas: neste caso,. o probtema típico da centralizàção das 

superestruturas- com grande inércia e que deixam de dar apeio necessáriO' aos 

setores operacionais afeitos à missão, pode seí solucionados pela transferência 

desses serviçOs para terceiros~ É o caso,. por exempfo,. das períc~ 

Burocracia profissional,. criada pela exigência dos delegados serem bacharéis em 

Direito: este tipo de éstrutura apresenta problemas por ter sêtores organizacionais 

- "gabinetes - distanciados- das atividades da missão - ''ponta'' -, e que correm o 

risco de existirem apenas parél' se- manter~. A solução é fazer auditoria 

organizacional cQntínua para garantir que todos os órgãos- trabalhem para os

mesmos objetivos;.. 

6.6.7) O texto dó Decreto nQ. 22.9321' de 09/0111997, deve ser fevisto a partir de um 

projeto que conternp~ além dos cargos comissionados, todos os funcionários, 

estabelecendo um plano de carreira,. com salários justos e possibiJidade de ascensão 

do cargg hierarquicamente menor à Chefia- de Polícia, como ocorre em outras 

organizações não militares; 

6.6.8) Considerar a estrutura organizacional de adhocracia para gerir o traba100 dos 

detetives; 

6.6.9) Os detetivese delegados, numa investigação-,. devem levarem consideração que não 

é possível captar todas as dimensõe& de uma pessoa quando esta é tratada como 

objeto de observação, devendo ficar claro impossibilidade de um conhecimento 

mais profundo do ser humano apenas utilizando-se critérios racionais, sendo o 

emocional um fator fundamental para compreensão do Outro; 

6.6.10) Criação de wn caixa rotativo nas delegacias- para despesas de-passagens e outros 

pequenos gastos, atuafrnente pago pelos policiais às suas próprias expensas; 

6.6.11) Rodízio de cargos e funções para todos os policiais, inclusive para a Chefe de 

Polícia, realizada a cada dois anos de maneira planejada, para evitar que a 
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exposição- contínua 00s policiais a situações- com risco de erros- e de cooptação 

pela corrupção aumente a probabilidade de sua ocorrência e tome a profissão 

policial urria tal que a exclusão do profissional seja uma questão de tempo. O 

rodízio deve ser planejado para que- não prejudique alguns fimciOl1ários

especificament~ e terminar com a figura da remoção de funcionários por 

perseguição políticé4- só devendo ser trànsferido um funcionáno em decurso de 

prazo de dois anos na função e delegacia, e soménte para Q local correspondente 

ao rodízio e/ou sorteio público e- isento. OfQdízio deve prever mecanismos evitem 

prejuízo aos estudos--- dos filhos- e- ao trabalho do cônjuge. Ou, em casos 

exCepcionais, a pedido do próprio funcionário, por razões familiares ou de saúde 

de'maneira que-possa:ser. removido sem excessivo sacrificio familiar . 

6.7 Seluções Passíveis pelo Planeiamento na PCERJ 

6.7.1) O cuidado na adoção do planejamento estratégico, uma vez que este se conduz por 

tendêncÜls" históricas,. cujas previsões têm uma aplicação llinitada. Por esta razão,. a 

adoção do planej~ situacional com abordagem sistêmica, apoiando-se cada 

ação em estratégia obtida apó& estudo prévio específico da novasituação,.jáque as 

delegaciaS trabalham na concretização de políticas pu'Olic8S- de segurança e em 

ambiente de alta incerteza",.-

6.7.2) O uso da confrontação dialética construtiva entte os funcionários em nível gerencihl 

de diversas correntes de opinião e- obtendo o envolvimento daqueles profissionais 

de notório conhecimento,- e ou responsabilidade,. é util nas decisões de mudanças 

organizacionais e nas investigações atípicàs afim de adotar um método de anàlise do 

problema que delimite a incerteza das decisões; 

., 6.8 Soluções Possíveis quanto a. Organização do TrabalbO-na PCERJ 

-
... 

--
... -

6.8.1) Negociação dos termos de um acordo- com o- JudicÍário e o MP visando a 

hierarquização dos delitos a serem investigados, para evitar o acúmulo dos casos 

arquivados. Sem retomo dessa informação às delegacias, elas são mantidas em 

contínuo trabalho, onerando o Estado e operando sem eficiência; 

6.8.2) A comunicação direta do delegado ao juiz do pedido de prisão, por meio de 

portador policial de sua confiança, e o estudo de novos mecanismos de 
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endereçamento ao- juiz do pedido de prisão tempor~ sem passar previamente 

pelo cartório; evitancfo que.- ao ser registrado o pedid~ dO delegad~ no cartório,.. o

indiciado seja comunicado e fuja; 

6.8.3) Rever os horários de trabalho nas detegacias qúe herdados da estruturação militar" 

tem turnos de e~uipes que- se sucede~ após trabalho de 24 hor~" e ~ue impõem 

condições de trabalho desumanas: sono, cansaço fisico e- não atendimento das 

necessidades sociaiS- e familiares imposta pela semaÍla- comercial adotada pela 

sociedade brasilcira.. Esse horário de trabalho é comum nos setores de saúde e 

militar como forma de garantir a- presença do profissional Il(}- local de trabalho,.. 

devido a-desorganizaçãO das formas de adminÍstrar o RH nesses setores, rnas-é um 

anacronismo . 

6.8.4) Recomenda-se que a ,rCERJ passe a fazer o atendimento assistencial de 

aconSelhamento e tria~etn- de problemaS em conjlmto com outros órgãos. públicos e 

organizações especializados em taís atendimentos, que passariam a atuar na própria 

delegacia.· 

6.&.5) Criação de serviço de denúncias anônimas por telefone.- própri~ da PCEltT~ 

divulgando que se trata de órgão público. obrigado a investigar qualquer denúticia 

sobre delitos. e tomar providências. Todos os telefonemas devem ser registrados, de 

forma evitar a identi:iicação do denunciante,.. a triagem de alguns poucos e a 

manipulação poi grupos de interesse, visando tornai-se um serViço universal e 

igualitário . 

6.9 Soluções PossÍl'eis naCultura Organizacional na PCERJ: 

6.9.1) Conscientização dos policiais- de que o risco do erro faz. parte do- exercíciO' 

profissional a exemplo. do. que sucede aos cirurgiões e aos enfermeiros que tratam 

de doenças mortaiS, pilotos de prova e mer~ulliadores que não são poüpados pela 

vida ou pela sociedade quando' erram. Da mesma forma, os colegas policiais não 

devem tomar medidas corporativas quando tais situações. ocorrerem e-já que os que 

incorrem em erros devem ser punidos. Não é a impossibilidade do controle total de 

uma situação pelo lado racional que leva aos erros e con:t1itos profissionais. Há 

inúmeras razões que devem ser investigadas com rigor, tendo-se em mente que os 
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impasses morais e os conflitos de dever são resultados. da- complexa realidade da 

vida..-comas conseqüências dos erro~não cessando por força-de uma ordem; 

6.9.2) Preparação dos. policiais para ouvir com serenidade as críticas da população. A 

limitação da missão da PCERJ em garantir apenas os direitos humanos

constitucionais-, ~era polêmica uma vez que o conceito de direitos- humanos- não é 

traduzível em uma única concepção universal: 

6.9.3) Desmilitarização total da PCERJ~ buscando modelos para sua estruturação em 

outras áreas.-daatuação humana, sugerindo-se à Acadepol patrocinar um concurso 

público com. finalidadade premiar as melhores idéias arespeito . 

6.9.4) Revisão da ideologia organizacional, presente em mecanismos concretos, emissores 

de conjunto de sináis que levam a sua consolidação deve ser revistos", para alinhá

los com a atual missão da PCERJ. Entre estes mecanismos estão os processos de 

seleção; programas de treinamento ensinando valores, no~ história e tradições 

relacionadaS ao fortalecimento dos propósitos e da missão;. acordo~ com 

universidades-; critérios de incentivo e progresso, políticas de promoção, tolerância 

e respeit6- a erros honestos; linguagem e termín{)logia únicas~ mitologia dos feitos 

heróicos e exeinplos corporativos; afirmações, juramentos e celebrações que 

consolidam os êxitos, recompensas, concursos e reconhecimento público; lay-out 

fisico que reforce as-nonnas e ideais; e penalidades severas por violar a ideologia; 

6.9.5) Estudo da política organizacional que se manifesta pelos contlitos, jogos de poder e 

intrigas interpessoais~ causando remoções,. transferências,. processos disciplinares, 

"quedas em desgraça''-- e pedidos de afastamentos, para minimizar os prejuízos 

organizacionais e pessoais- decorrentes, tendo- em vista que as pessoas pensam 

diferentemente umas das outras e querem agir diferentemente, criando tensões que 

deveriam ser resolvidas, em geral, por caminhos políticos na organização, com 

ampla pratica de clemência aos portadores de opiniões e idéias vencidas; 

6.9.6) Combate às sub-culturas: 

6.9.6.1) Do corporativismo manifesto na solidariedade entre si quando forem 

praticadas por algum policial ações reprovadas pela sociedade, usando de 

medidas sinalizadoras e educativas; 



.. 

... 

... 

... 

... 
", .. 
" .. .. .. .. .. .. .. 
" .. 
.. .. 
., 

.., .. .. 
• .. .. 
., .. 
., 

" .. .. .. .. .. 
.., 

"" -
--.. 

25{) 

6.9.6.2) da desconfiança na relaçã{} com todo5,- pois,. a atitude de esperar sempre o 

pior do próximo,. muitas vezes impede uma correta avaliação- do que está 

ocouendo~ e para esse combate divulgar técnicas.. e fornecer cursos que 

permitam desenvolver a atenção- no ambiente,.- 0& conhecimentos ~rais <lo 

que está ocorrendo no mundo e o ouvir as pessoas; 

6.9.6.3) dasatitude&autoritárias, divulgando-se qual é o- comportamento esperado e 

aceito de um policial nas situações de uso da coerção legal; e 

6.9.6.4) da astúcia e da dissimulação, buscando dinâmicas de grupo que permitam 

aos policiais estabelecerem um ambiente de trabalho solidário e cotifiante;. 

6.~.7) Criação de um nouse organ informal, com o objetivo de ser um veíClllo de 

diVulgação interna tão- ou mais efetivo que um sisudo rrianual de urna órganizàção 

quanto a- apresentação das estruturas.- regras,. políticas, objetivos, missões.

descrições-de cargos e procedimentos operacionais padronizados; 

6.9.8) Adoção de lemas institucionais paradigmáticos que propiciem .o engajamento de 

pessoas em ioéias e propósitos louváveis da administração, através de uma frase 

sirttetizadota . 

6.10 Soluções Possíveis pela Ànálise do Coofeúdo do Discurso na-P·CERJ 

6.10.1) Elaboração de um estudo sobre as palavras adotadas no jargão policial e a 

substituição de algumas por termos mais representativas do estado democrático 

atual. Por exemplo>- o termo "parte" usado para referir-se às pessoas envolvidas 

em uma investigação ou inquérito policial, traz a lembrança de peça de um objeto 

inanimado. Pode ser substituído no jargão diário pelo termo "cidadão-", que 

remete imediatamente o indivíduo à sua identidade sociàI perante esse Estado-, 

refletindo a ordem simbólica da realidade, os valores e sigpi:ficaçães socialmente 

estabelecidos em uma sociedade de classes.- Com isso permite-se ao indivíduo se 

posicionar perante os aparelhos do Estado, entre eles, a PCERL Também, deve-se 

exigir a sua inclusão no acesso aos- direitos igualitários que ela se propõe a 

defender e, também, evidencia um sistema democrático de referências, de inclusão 

ou exclusão, de um grupo, que para a polícia deve ser o conjunto de todos os 

seres humanos, isto é, a humanidade; 
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6.10.2) Tendo em vista de que as- formas, os. sons e as afirmações verbais que as pessoas 

usam para falar, não são condicionadas unicamente pela "lógica" dO problema, já 

que a linguagem tem sua parcela interpretativa, não se deve tirar conclusões 

apenas baseando-se no senso- comum. Tais ~onc1usões têm- premissas- duvidosas~ 

com inumeráveis interpretações pré-científicas e quase-científicas sobre a 

realidade cotidiana, que acabam sendo admitidas. como certas e indubitáveis. No

entanto abstendo-sede qualquer hipótese,.quepossarevelar o erro no julgamento~ 

com reforço à segurança interior de que se. trata de uma prática «orreta Assim., a 

construçãg do fato acontecido a partir da f~ é imprecisa, e é preciso ter 

consciência do qUanto se pode-interferir na reconstrução do fato acontecido;,. 

6.10.3) Respeito ao tempo de amadurecimento das questões apreendidas pelo ouvinte, o 

delegado e o detetive" quanto aos limites individuais de quantidade de informação 

perceptível e assimiláve4 nas diversas- situações em que a polícia tem qlle lidar 

com discursos; 

6.10.4) Eliminação do detector de mentiras como elemento mdiciador de algué~ pois ele 

só indiciaa ~onvicção dQ examinadór na culpado- examina.do~ 

6.10.5) Busca de pistas.. para confirmações da versão do acóntecido em um interrogatório 

e não- da coIlfissOO,. cientes que, da forma de se o capta( - das fa.las e dos 

procedimentos policiais - reconstrói-se não- o- fato,. mas, uma versão dele e que a 

busca de confissão é um resíduo das práticas judiciárias medievais;-

6.10.6) Evitar considerações em um interrogatório que possam induzir o policial a- erros, 

assim coIÍlO evitar, também, a falta de domjnio em emoções que levam à 

impaciênc~ à irritação e à grosseria.. Por serem diferentes as formas de pensar 

dos indivíduos, não segue o interrogado o raciocínio do policial, deven®. este 

estar muito atenfo à realidade,. ; 

6.10.7) Investigação do método usado pelo interrogador ao ser verificado confissão de 

culpa falsa, para verificação se a metodologia de perguntas sucessivas no 

interrogatório não levou a uma sugestão de acontecimento ocorrido. Nesse caso, 

não deve gerar pelo Poder Público acusação de falsa confissão ao confessor , 
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6.1 0.8) Certificação por parte dos detetives e delegados de que o interrogado está em 

condições-de pensar e regular seus-pensamentos e ações, pois de outra forma,. se 

houver por exemplo, uma situação. de dor ou humilhaçoo," pela fofne, pela solidão 

em isolamento,- pelo s~o, ou por uso de roupas sem cintos, entre outros, levando 

~ interrogado a ficar desorientado e desiludido antes d~ interrogatório,- poderá 

ocorrer uma lavagem cerebral o que naõ levará à nenhuriJa reconstrução de fato 

acontecido~ 

6.10. 9) Conscientiza~o dos- policiais de que em todos os... processos discursivos de: uma 

delegacia, - tais como- nas atividades- de ouvir as. testemunllas,-. vítimas e outros 

implicadOB,- OS-policiaís tenham claro que uma fala não é, necessariamente,. uma 

transmissão de informação pata a teoria da informação,. mas um "efeita de 

sentidos", com o processo discursivo supondo, por parte do emissor, uma 

antecipação das representações do receptor, sobre o--qual se funde a estratégia do 

discurso, cfevendo pois guardar as áevidas precauções qUanto aos daáos

comunicados; 

6.10.10) Conscientização dos delegados que, ao reconstruir para o Judiciário com suas 

palavras um fato passado, tenham atenção com as palavras usadas arr relatá-Ia-, 

poÍs o fato realmente só pode- ser perceptível aos sentidos no momento de seu 

acontecimento~ Seu relato tem atributos- dependentes do sistema a: partir do qual é 

considerado e, mesmo toma:ndo-se todos esses cuidados, nem sempre se consegue 

transmitir-o. que se imaginou ter acontecido; 

6.10.11) Busca de-parceria com profissionais de outras áreas ao se- deparar oom problerna..s

novos que requeiram raciocínio indutivo,- divergente,- com inferência de novos 

conceitos... gerais ou programas vindos- de experiências particulares, pois os 

delegados têm formação- profissional do- Direito, que privilegia formas de pensar 

objetivas, convergentes e com raciocínio cfedutivo, quebrando velhas rotinas ou 

padrões, para encontrar uma solução ~ 

6.10.12) Não permitir que ocorram dutante o.s- interrogatórios, fàIas do. interrogado r e do 

interrogado que caracterizem um discurso retórico, no qual a eficácia da 

persuasão é mais importante que a veracidade do co.nhecimento sobre o fato 

acontecido. Deve-se garantir a veracidade ou falsidade dos argumentos, 
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independentes dos desejos- de alguns e, event]]almen~ contra eles. Para tal..- o 

policial deve superar o nível retórico e do marketing e adotar um critério objetivo 

para guiar-se, que PQde ser a razão, a consciência ou a legalidade. Os policiais 

devem- funciOlla{ mais como um roteirista da verdade do que como um 

profissional de direito. 

6.11 Soluções Possíveis- peJo Controle na- Admissão às Carreitu e- pela F&nDação na
PCERJ 

6.11.1) Revisar o-- curso de admissão ao cargo de delegado quanto a grade curricular, o 

conteúdo,- a carga horária e a exte~,- visando o seu en~uadramento nas 

resoluções do Ministerio da Educação e Culfura como curso de pós-graduação a 

nível de espedali:zação; 

6.11.2) Adoção de abordagem gefencial da função de delegado- e de especialista na 

função de detetive IID eurso de admissão às carreiras, sempre com a preocupação 

em dar uma formação que pmníta oos candidatos a compreensão do priticipal 

objetivo que norteià os cargos pohciais ser a defesa dos direitos constitucionais 

dos cidadãos . 

6.11.3) Que o concurso público de admissão à carreira. privilegie como critério de seleção' 

as características funcionais pretendidas,- particularmente quanto aos direitos 

humanos e ideais democráticos. Isso evita que essas características funcionais 

sejam enfocadas como ideologia de llIlia administração ou como uma si~ão 

altruística transitória- Considerados- OS- direitos humanos e os ideais democráticos 

como valores básicos dO-ser humanO-naatllalidade , e que esses candidatos tenham 

incorporado ao longo- de sua fonnação escôlar. e colocados- aos- pretendentes aos 

cargos públicos.- como uma exigência do Estado, como requisito, mínimo, 

indispensável e seletivo. O curto período- dos cursos de capacitação da Acadepol, 

somente permite a especialização em alguns- conhecimentos sobre investigação 

para os detetives-e em funções gerenciais para os delegados. 

6.11.4) Reforçar nos cursos de capacitação da Acadepol a gestão de delegacias enquanto 

organizações, com ensinamentos da organização governamental e da PCERJ, da 

gestão dos produtos relativos a missão das delegacias, da gestão dos meios, tais 
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como, a gestão dos recursos financeiros, a gestãQ dos recursos humanos, a gestão 

da informação,- a questão da liderança..- entre outras . 

6.12 Soluções POSSÍ-veis por Aoo.-dos da PCERJ com Órgãos Públicos, com a 
Comunidade. e Associações de Classe 

6.12.1) Estabelecer acordos com as associações profissionais que congreguem policiais, 

parague façam campanhas que venham a despertar em seus associados o senso de 

responsabilidade para servir ao público" obtendo desta: foona o reSfldto e o apoio 

da população às suas causas específicas; 

6.12.2) As delegacias. devem responsabilizar e indiciar ~ administradores de órgãos 

públicos em. todas as questões em que os órgãos públicos contrariem o- respeito 

aos direitos humanos. óu não tomem providências como, por exemplo, mendigos 

doentes,- crianças sem escola QU abandonadas e- velhos desamparado~ exigindo 

dos governantes o cumprimento de suas obrigações, passando a ser a polícia do 

Estado, e não a das elites. 

6.12.3) Busca de parcerias com a comunidade e igrejas quanto ao atendimento das 

necessidades dos presos quanto ao vestuário e produtos de litnpeza e que o 

Estado nãO' entende como sua obrigação. 

6.12.4) Divulgação na mídia e nos próprios órgãos públicos, a iniciar pelos setores do 

executivo, do Presidente da República e aos seus ministros, dados e informações 

da organização que permitam um melhor conhecimento de seus trabalhos . 



-

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

., .. 

., 

., 

., 

., 

., .. 

., 

., 

., .. .. .. .. .. 
-----

2-5S 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS-

ACKOFF, RusseL:t. Gerêncià em pequenàs doses. Tradução Margarida Myrto To~ 

Rev. Técnica de José R. B. Azevedo, Rio de Janeiro: Campus, 1992 . 

AGUIAR, Joaquim. A política de défesa- nacional como polftica pública interdepartamental. 

Lisboa: Instítuto Nacional de Adininistração/ Instituto de Defesa Nacional, 1989. 

ALCÂNTARA, Alcides de. A dinâmica de grupos e sua importância no ensino. Rio de 

Janeiro: SenailDNIDRlL 1977 . 

AL VES, Jorge C. e-- SILVA, Ademir R. Técnicas de investigGfM policial. Rio de Jàneiro: 

Liney, 1989~ 

AMADO, Gilles e GUITTET, André. A din4micd da comunicação nos grupos. Tradúção 

Analúcia T. Ribeiro-. Rio de Janeiro: Zabar, 1982 . 

AMBLER, Scott W. Análise e projeto Orientados a objeto. Tradução--de Cláudio Costa. Rio

de Janeiro: Infobook, 1997 . 

ANSOFF, H. IgOl e McDonnelL Implantando a adrilinistraçjio estratégica. Tradução óe 

Antonio Z. Sanvicente e Guilherme A Plonsky. São Paulo: Atlas, 1993 . 

ARANTES, NélID. Sistemas de gestãd empresarial: conceitos permanentes na administração 

de empresas válidas.- São Paulo:- Atlas, 1'994 • 

BALBO, Gabriel. Do ouvido ao olho, e num estalar de dedos - acerca do desenho e de sua 

leitura prévia para interpretá-lo. Tradução de Eliana AN. do Vale. In: a mundo, a 

gente traça; Angela B: do Rio Teixeira (org.). Bahia, Salvador: ÁgaIma, 1996 

BAND, william Competências críticas. Tradução de- Priscilla- M. Celeste.. Ri~ de Janeiro: 

Campus, 1997 . 

BARBOSA, Baltazar G. Poder de polícia e direito, out.-dez. 1958, In: Vol. XIII - Poder e 

responsabilidade em administração pública - da coleção Textos Selecionados de 

Administração Pública (Org. por David Mars), Rio de janeiro: FGV, 1965, p. 14-19. 



--
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

256-

BARDIN, Laurence Análise de Conteúdo Lisboa: Edições 70, 1979-. 

BERGER- Peter L. e blICKMANN, Thomas A construção social da realidade: tratado de 

sociotogia- do conhecimento. Tradução àe Floriano de S. Ferilandes. Vetrópolis: 

Vozes, 199-7 . 

BENEVIDES, Maria Vietoria Violência, povo e polícia: violência wbana n~ noticiário de 

imprensa. São Paulo: Brasi1l~ 1983 . 

BENVENISTE, Emile. Problemas de lingüística geral I e lI. VoL I e-1L Tradução de Maria 

da Glória- Novak e Marie L. Neri, Rev. do PrOL Isaac N. Salurn. Campinas, SP: 

Pontes! Univ. Esc de Camp~ 1988.. 

.. BERTALANFFY, Ludwig Von. Teoria geral dos sistemas. Petrópolis: Vozes, 1975. 

", 

", 

., 
", 

", 

., 
", 

., 
", 

., 

., 

., 

., 

., 

.., 

.., 

.., 

---.., 
-

BETHLEM, Agrícola.. Preconceitos sobre o processo d(~cisórie-. Revista de Administração 

Pública. Rio de Janeiro: FGV, jul-set. 1986, p. 60-62. 

BOTTARl, Elenilce. Deficiências da Polícia Técnica são obstáculo para investigação. O 

Globo. RiO' de Janeiro, 27/07/1997, p. 37. 

BOTTARI, ElenilGe .ID.vestigação criminal provoca disputa na Justi~ o Gfobo. Rio de 

Janeiro, 24/08-11997, p. 28 . 

BRETAS, Marcos.-Luiz. Q cotidiano- das delegacias cariocas na república velha 1907-19N. 

Lei & LiberAade. Rio de Janeiro: ISÊR, 1996, p.22-24 • 

________ Ordem fla cidade: o exercício cotidiano da autoridade policial no Rio 

de Janeiro, 1907-1930 Tradução de Alberto Lopes. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 

BRINDElRO; Ger.aldo Estado de direito e direitos humanos. Jornaf do Brasil. Rio de 

Janeiro, 22/0411997, p.9-. 

BRISTOL, Allen ~. Decision-making in poliCl; administration.- Illinois: Charles- C. ThoIllaS' 

pub., 1961. 

BRITTO, Claudia A. A., e RODRIGUES, Adriana Q. Aspectos de desenvolvimento para 



-.. 
-.. 
... .. .. .. .. .. .. .. 
... .. .. 
.. 
... 
... 

.. 

., 

., 

., 

., 

., 

., 

., 

257 

sistemas de informação executiva (EIS) Projeto Final de Curso para obtenção do grau 

de Bacharel em Matematica (Modalidade Informática) do Instituto de Matemática da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1994 . 

BROWN, 1. A. C. Técnicas de persuasão: da propaganda à lavagem cerebral. Tradução de 

Octávio Alves Velho. Rio de Janeiro: Zahar, 1976 . 

BURITY, Joanildo A. A redenção total: a construção protestante da realidade brasileira. In: 

Atos retóricos: mensagens, estratégicas de políticos e igrejas.(Org. por Tereza Lúcia 

Halliday). São Paulo: Summus Editorial, 1988, p.27-59 . 

BURREL, Gibson Sociological paradigms and organisational analysis, (p.261-392). USA: 

Heinemann Educational Books Ltd, 1982 . 

CAIO TÁCITO Poder de polícia e policia no poder. In: Direito administrativo da ordem 

pública. Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 95-108 . 

CALICIOTTI, Antonio Revolução, Violência, Ética. São Paulo: Loyola, 1983 . 

CAMPOS, Ana Maria. Decisão e informação gerencial. RJ: EBAP/ FGV, numeo, 1988 . 

Processo Decisório e Informação Gerencial. (Org. por Paulo Reis Vieira). Rio de 

Janeiro: mimeo, FGVIEBAP, 1996 . 

., CARVALHO, Irene Mello O processo didático. Rio de Janeiro: FGV, 1987 . 

., 

., 

., 

., 

., 

., 

., 

., 

., 

-------

CARVALHO, Olavo de. O imbecil coletivo: atualidades inculturais brasileiras. Rio de 

Janeiro: Faculdade da Cidade, 1996 . 

CATHALA, Fernand. Policia: mito e realidade. Tradução Dr. João Milanez C Lima. Revisão 

de Selma Cury. São Paulo: Mestre Jou, 1975 . 

CHURCHMAN, C. West Introdução à Teoria dos Sistemas, Petrópolis: Vozes Ltda, 1972 . 

CLAUSEWITZ, Carl Von . Da guerra. Trad. de Teresa B. P. Barroso. Rev. de Henrique 

Fiúza, Teresa Piedade e João R. Nunes. S.Paulo: Martins Fontes/ Univ. de 

Brasília, 1979. 



" 
" 
• .. .. .. .. .. .. 
", .. .. .. 
", .. 
.. 
., 
., 

", 

., 

", 

", 

", 

", 

", 

", 

., 

., 

.., 

.., 

., 

258 

CLEVELAND, Harlan A Informação como Recurso. Diálogo. Tradução por Élcio de 

Cerqueira. Rio de Janeiro : USIS, 1983. In: Processo Decisório e Informação 

Gerencial. (Org. por Paulo Reis Vieira). Rio de Janeiro: mimeo, FGVIEBAP, 1996 . 

COBRA, Coriolano N. Manual de Investigação Policial. S.Paulo: Saraiva, 1987 . 

COOK, Alvin D. A experiência do exército japonês Palestra de 1973 In: Novas dimensões da 

história militar (org. por Weigley, Russel F.), VoI. I. Tradução do General Otávio 

Alves Velho. Rio de Janeiro : Biblioteca do Exército, 1981. 

CORREIA, Joaquim S. O mundo fascinante da tomada de decisão. Trabalho apresentado no 

Seminário PROSOL VE Processo decisório e Solução de Problemas, s.n.t . 

COSTA, Milton Lopes de. A polícia. Rio de Janeiro: Academia de Polícia, 1954 . 

COSTA, Osvaldo Wilson Dias da . JAD, Joint application designo Rio de Janeiro: Infobook, 

1994. 

CRA VO, Roldenyr Alves Formação histórica do Brasil. Rio de Janeiro: cópia xerográfica de 

seqüência de eventos e datas da história do Brasil, aparentemente elaborado pelo 

delegado citado como autor, adotado pelos alunos do curso de formação de delegado 

de 1993, sem autoria e data definidas. 

CRETELLA JUNIOR, José Polícia militar e poder de polícia no Direito Brasileiro. Direito 

administrativo da ordem pública. Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 183. 

DEMARCO, Tom Análise estruturada e especificação de sistemas. Tradução de Maria 

Beatriz G.S.Y. de Carvalho. Rio de Janeiro: Campus, 1989 . 

DIEL, Paul. Dios y la divindad: história y significado de un símbolo. Tradução de Lígia 

Arjona. México, DF: Fondo de Cultura Econornico, 1986 

.., DINSMORE, Paulo C. e JACOBSEN, Paulo Processo Decisório: Da criatividade à 

.., 

-------

sistematização, Rio de Janeiro: COP Ed., 1994 . 

DOURADO, Leonardo Entre filmadoras e telefones. O Globo. Rio de Janeiro: Empresa 

Jornalística Brasileira, 12/05/1997, p. 7. 



.. 
-.. 
.. 
... .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. 
.. .. 
., 
., 
,., 
" 
" 
" ,., 
,., 
,., 
,., 
,., 

,., 
,., 

" 
,., 

" ,., 

259 

EKMAN, Torgil e FRÕBERG, Carl-Erik. Ldrobok I AlGOL, Suécia, Lund: Studentlitteratur, 

1974 . 

ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

(DECRETO-LEI NO. 218/80). Rio de Janeiro: Secretaria do Estado da Polícia Civil, 

mimeo, 1993 . 

FAUSTO, Boris Crime e cotidiano: a criminalidade em S.Paulo (1880-1924) São Paulo: 

Brasiliense, 1984 . 

FENETTI, Mundiano M. R. Processo decisório administrativo: aspectos psicosociais. Rio de 

Janeiro: FGVIEBAP, 1975 . 

FERNANDES, Nelito, ELEUTÉRIO, Regina, GARCIA, Renato e GIANOTTI, Rolland . 

R$ 2 bilhões, o preço do mercado do medo no Rio. Jornal do Brasil, p. 16, primeiro 

caderno, Rio de Janeiro, 06107/1997 . 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Novo Dicionário da Língua Portuguesa 10. 

edição, Rio de Janeiro: A.B.H. Ferreira e J.E.N.M., Editores Ltda. (sem data). 

FERREIRA, Nilda Teves Cidadania uma questão para a educação. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1996. 

FOLHA ESPECIAL. Rio de Janeiro: Jornal Folha Dirigida, 17 a 25/09/1997, p. 1 a 12. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Lígia M. P. 

Vassallo. Rio de Janeiro: Vozes, 1996. 

FISCHER, Desmond. O direito de comunicar: expressão, informação e liberdade. Tradução 

de Luiz Roberto S.S. Malta. Rev. José Luiz W.S. Moraes. São Paulo: Brasiliense, 

1984. 

,., FLEURY, Janina. Canais. Rio de Janeiro: mimeo FGVIEBAP, 1997. 

--------

FOLHETO do Museu da Policia Civil, Rio de Janeiro: publicação SSPIPCERJ/ACADEPOL, 

s/data 



--
.. 
• .. 
.. 

... 

.. 

.. 

... 

.. .. 

., 

., 
li' 

", .. .. 
., .. 
., 
", .. .. 
., .. 
., 
., .. 
li' 

.. .. .. 
-----

260 

FREUND, Julien. Sociologia de Max Weber. (p.9-35) R. Janeiro: Forense Universitária, s/d 

FUNCHS, C. e PECHÊUX, Michel. A proposta da análise automática do discurso: 

atualização e perspectiva (1975). In Por uma análise automática do discurso: uma 

introdução à obra de Michel Pêcheux, p.163-235, (Org. Gadet, Françoise e Hak, 

Tony). Tradução de Bethania s. Mariani, São Paulo: UNICAMP, 1993 . 

GADET, Françoise e Hak, Tony (Org.). Por uma análise automática do discurso: uma 

introdução à obra de Michel Pêcheux, p.I-60, 107-167,263-310. Tradução de 

Bethania s. Mariani, São Paulo: UNICAMP, 1993 . 

GALBRAITH, Jay R., LA WLER ID, Edward & ASSOCIADOS. Organizando para 

competir no futuro. Tradução de James E. Sunderland Cook, revisão técnica Luciano 

S. Lopes Filho. São Paulo: Makron Books, 1995 . 

GARCIA, Ismar E. Inquérito policial. Goiânia: AB Editora, 1991 . 

GILBERTO VELHO e ALVITO, Marcos (Org.) Cidadania e Violência. Rio de Janeiro: 

Edit. UFRJ/ Edit. FGV, 1996 . 

GLAZER, R. Measuring the value of information:the information-intensive organization. IBM 

Systems Journal, VoI. 32, n° 1, 1993, p. 99 - 110 . 

GÓES, Paulo Tecnologia da Informação (Reprodução das transparências apresentadas em 

curso). Rio de Janeiro: FGVIEBAP/Curso de Pós-Graduação em Gestão e 

Tecnologia da Informação, 1997 . 

GOFFMAN, Erving Manicômios, prisões e conventos. Tradução de Dante Moreira Leite. São 

Paulo: Perspectivas, 1992 . 

GUIMARÃES, Maria Eloisa; RIBEIRO, Victoria M.B. e VERGARA, Sylvia Proposta 

para o curso de formação dos candidatos ao cargo de delegado da Polícia Civil do 

Rio de Janeiro. Rio de janeiro: FGVI PUCI SECTRJI SESPRJI UERJI UFRJ, jan . 

1996 . 

HALLIDA Y, Tereza L. Atos retóricos: discursos e circunstâncias. In: Atos retóricos: 



.., 

.. .. 
", .. 
., 
., 
., 
., 
., 
", 

., 

., 

., .. .. .. .. 

., 

., 

., 

", .. 
., 
., .. .. 
., 
", 

", 

", .. 
." 

,., 

-
-,., 
-

261 

mensagens, estratégicas de políticos e igrejas. (Org. por Tereza Lúcia Halliday). São 

Paulo: SummusEditorial, 1988, p.121-132 . 

HAMPTON, David R. Administração em ação: "Bom-Dia, Sr. Kemper". Administração: 

processos administrativos. São Paulo: Mc Graw-Hill, 1990, p. 257-292 . 

HAMEL, Gary e PRAHALAD, c.K. Competindo para o futuro: estratégias inovadoras 

para obter o controle do seu setor e criar os mercados de amanhã. Tradução de 

Outras Palavras. Rio de janeiro: Campus, 1995. 

HOLLOW A Y, Thomas H. Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade 

do século XIX Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997 . 

JACOB, Mariana O meu corpo me pertence, na vida e na morte. O Globo. Rio de Janeiro, 

25/01/97 p. 7 . 

JOINER, Brian L. As metas gerenciais de quarta geração. Tradução de Eliane Kanner, 

revisão técnica de Roberto A. Iannone. São Paulo: Makron Books, 1995 . 

JOHNSON, John J. The military and society in Latin América. California, Stanford: Stanford 

University Press, 1979 

JORNAL DO COMÉRCIO, Governador reinaugura delegacias reformadas. Rio de 

Janeiro: Jornal do Comércio, 05/11/1996, p. A-6 . 

KRAMER Dora. Socorro, a polícia vem aí. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro: Jornal do 

Brasil, 06/07/1997, p. 2. 

KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções cientificas. Trad. de Beatriz V. Boeira e 

Nelson Boeira. São Paulo: Perspectiva, 1995. 

LAZZARINI, Álvaro. Polícia de manutenção da ordem pública e a justiça. In: Direito 

administrativo da ordem pública. Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 1 - 94. 

LAZZARINI, Álvaro et AI.. Direito administrativo da ordem pública. Rio de Janeiro: 

Forense, 1988. 



.. 

.. .. 
lO' .. 
"" 
"" 
"" 
"" 
"". 

"" .. .. 
"". 

"". .. .. 
"" .. .. 
fi' 

., 

.. 

., 

., 

., .. 

262 

LAV. Fábio e MOREIRA, Marcelo Uma guerra sem feridos. Jornal do Brasil, Rio de , 

12/10/1997, p. 40. 

LAV. Fábio e THIS, Bruno Polícia só merece nota 5,2. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 

13/07/1997, p. 12 . 

LEITÃO, Sérgio Proença Desenvolvendo capacidade de julgamento e sensibilidade para o 

trato com decisões organizacionais não estruturadas. Documento de trabalho nO. 94, 

Rio de Janeiro: PUC/Rio, Departamento de Administração, mimeo, (sem data) .. In: 

Processo Decisório e Informação Gerencial.(Organizado por Paulo Reis Vieira). Rio 

de Janeiro: mimeo, FGVIEBAP, 1996 . 

__________ Repensando a questão da decisão organizacional e seu paradigma in 

Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro: FGV, Abr-Jun 1995, p. 110-125 . 

LÉVY-STRAVSS, Claude Antropologia Estrutural. Tradução de Chain S. Katz e Edinardo 

Pirres. Revisão etnológica de Júlio Cesar Mellatti. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 

1985 . 

LIMA. Lauro de Oliveira. Treinamento em dinâmica de grupo no lar, na empresa, na escola. 

Petrópolis: Vozes, 1971 . 

LIPNACK, Jessica e STAMPS, Jeffrey. Rede de informações Tradução de Pedro Catunda, 

revisão técnica Cláudio Mesanelli. São Paulo: Makron Books, 1994 . 

., MACHIA VELLI, Niccolo. O príncipe. Trad. de Roberto Grassi. Rio de Janeiro: Bertrand 

., Brasil, 1995 . ., 

., 

., 

--------

MAC DOWELL, Silvia Freitas. A ecologia organizacional das organizações ecológicas. São 

Paulo: Dissertação de mestrado apresentada à FGV IEAESP, 1994 . 

MAIA. Mônica Torres. O homem é um animal cruel. O Globo, caderno Prosa &Verso. Rio de 

Janeiro, 01/03/1997, p.6. 

MARTINS, Américo Entrevista: General Alberto Cardoso "Tortura não é técnica militar". 

Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 21/04/1996, p. 12. 



.. 

... .. 

.. 

.. 

., 

.. .. 

.. .. 
", .. .. 
,., 
li' 

., .. 

., 
,. 
,. 
., 
., 
,. 
., 
,. 
., 
., 

263 

MARTINS, Luciano. Reforma da administração pública e cultura política no Brasil: uma visão 

geral. Cadernos ENAP, n° 8, Brasília: ENAP, 1995, p. 1-39 . 

MA TUS, P. Carlos. Política, planejamento e Governo. Brasilia: IPEA, 1993 . 

MCMENAMIN, Sthephen M. e PALMER, John F. Análise essencial de sistemas. Tradução 

de Lars G. E. Unonius, revisão técnica de Fernando Manso. S. Paulo: McGraw-Hill, 

1991. 

MCNAMARA, John H .. Uncertainties in police work: recruits' backgrounds and training. 

The police: six sociological essays (Edited by David J. Bordua) New York: John 

Wiley & Sons, Inc., 1967, p.163-252. 

MEIRELLES, Eli Lopes Polícia de manutenção da ordem pública e suas atribuições. Direito 

administrativo da ordem pública. Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 147-157. 

MELO, Marcus André. Governance e reforma do Estado: o paradigma agente X principal. 

Revista do Serviço Público, ano 47, Vol. 120, Número I, Jun-Abr. Rio de Janeiro: 

FGV, 1996, p.67-79 . 

MERLAU-PONTY, Maurice. Humanismo e terror: ensaIO sobre o problema comunista . 

Tradução de Naume Ladosky. Rio de Janeiro, Guanabara: Tempo Brasileiro, 1968. 

MERTON, Robert King. Estrutura burocrática e personalidade. Trad. de Edmundo Campos 

in Edmundo Campos (org.) Sociologia da burocracia. Rio de Janeiro: Zahar, 1976 

MILLS, Quinn. O renascimento da empresa. Tradução de Nivaldo Moutingelli. Rio de 

Janeiro: Campus, 1993 . 

.. MINICUCCI, Agostinho Dinâmica de Grupo: Teoria e Sistemas. São Paulo: Atlas, 1982. 

., MINTZBERG, Henry Criando organizações eficazes: estruturas em cinco configurações . 

Tradução de Cyro Bernardes. S. Paulo: Atlas, 1995 .. 
MOLES, Abrahan Teoria da informação e percepção. Tradução de Helena Parente Cunha . .. 

Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978. ---



.. 

.. .. 

., 

.. 

.. .. 

.. 
", .. 
"" .. 
., 
fII .. 
., .. 
., 
., 
., 
., 
., 
., 
., 
., 
., 
., .. 
., .. .. 
., .. .. -.. .. .. 
---

264 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo Direito Administrativo da segurança pública . 

Direito administrativo da ordem pública. Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 109-146. 

MORGAN, Gareth Imagens das Organizações. Tradução Cecilia W. Bergamini. São Paulo: 

Atlas, 1996 

MORENO, Jorge Bastos e NOV AES, Luis Antônio A PM foi ferida de morte. O Globo. Rio 

de Janeiro, 03/07/1997, p.3 . 

MOVSCHOWITZ, Maria Raquel Vidigal . Consciência, intuição e vivência - uma reflexão 

sobre a obra de Farias Brito na instância do discurso filosófico contemporâneo. Rio 

de janeiro: Tese de doutorado em filosofia apresentada a IFCS/ UFRJ, 1992. 

MOTA, Humberto Eustáquio Cesar Meu bairro, minha delegacia. Jornal do Comércio. Rio de 

Janeiro, 05/11/1997, p. A-17. 

MOTTA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. Rio de 

Janeiro: Record, 1995 . 

_________ . Gestão e planejamento estratégicos. R. de Janeiro: FGVIEBAP 

mimeo, 1996 . 

_________ .Participação e descentralização administrativa: lições de experiências 

brasileiras. Revista de Administração Pública, n o 3/ 94. Rio de Janeiro: FGV, 1994, 

p. 174-194 . 

MUCCHELLI, Rogar Dinâmica de Grupos. Tradução de Renato Couto Bacelar Nunes. Rio 

de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1979 . 

NADLER, Davi A.; GERSTEIN, Mar S. e SHA W, Roberto B. Arquitetura 

Organizacional: a chave para a mudança empresarial. Tradução Walternsir Dutra . 

Rio de Janeiro: Campus, 1994 . 

NARO, Nancy P. e NEDER, Gislene. A instituição policial na cidade do Rio de Janeiro e a 

construção da ordem burguesa no Brasil. In: A Polícia na Corte e no Distrito 

Federal: 1831-1930. RJ: PUCIRJ, Div. Intercâmbio e Educação, 1981, p. 228-307 . 



., 
• 
• 

265 
• 
.. O DIA. Marcello refaz plano salarial da Polícia Civil. O Dia. Rio de Janeiro, 05/09/1997, p.17. 

.. O GLOBO. O mapa do crime. Rio de janeiro. Rio de Janeiro, 11/05/97, p. 18 . .. .. 

.. .. .. 

.. .. 

.. .. 

.. 

., 

., .. .. 

., 

., 

., 

., .. 

., 

., 

.. 

.. .. -.. 
-----

OAB - Ordem dos Advogados do Brasil (Org) Criminalidade Violenta. Rio de Janeiro: OAB, 

1980 . 

OTÁ VIO, Chico Lei de Segurança Nacional muda sua face. O Globo. Rio de Janeiro, 

08/06/1997, p. 5 . 

OLIVEIRA, Juarez de (Organização dos textos, notas remissivas e índices). Código de 

Processo Penal (Decreto-Lei nO. 3.689). Rio de Janeiro: Saraiva, 1994 . 

PAGES, Max; BONETTI, Michel; GAULEJAC, Vincent de; DESCANDRE, Daniel. O 

poder das organizações. Tradução de Maria Cecilia P. Tavares e Sonia S. Favatti, 

Rev. Técnica Pedro A. Drago. São Paulo: Atlas, 1984 . 

PASSOS, José Meirelles. Tática de guerra para tratar de negócios. Jornal do Brasil. Rio de 

Janeiro, 08/06/1997, p. 46 . 

PÊCHEUX, Michel. Análise Automática do Discurso (AAD-69). In: Por uma análise 

automática do discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux, p.61-1 05, (Org.) 

Gadet, Françoise e Hak, Tony. Tradução de Bethania s. Mariani. São Paulo: 

UNICAMP,1993 . 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do 

Serviço Público, ano 47 vol. 120 n o 1, Rio de Janeiro: FGV, jun-abr 1996, p. 7-39 . 

PEZZIN, Liliane E. Criminalidade Urbana e Crise Econômica: O caso de São Paulo. 

Dissertação apresentada à Faculdade de Economia e Administração da USP para 

obtenção do título de mestre em Economia. São Paulo: IPEIUSP, 1986. 

PIMENTA, Carlos César Novos modelos de gestão descentralizadas e de parcerias para as 

administrações estaduais. Revista de Administração Pública, n o 3. Rio de Janeiro: 

FGV , 1995, p. 171-187 . 



.. 

.. .. 

.. 
266 .. 

.. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Mãos à obra, Brasilia: Presidência da República, 1996. 
fII' .. 
fII' 

... 
fII' .. .. 
fII' 

fII' .. 
.. 
... .. 
., 
., 
., .. .. .. .. .. 
., .. 
., .. 
.. 
... 
., 

.. 

... -... 
-
---

PLANO DIRETOR DA REFORMA DO APARELHO DO ESTADO, Brasilia: Imprensa 

Nacional, 1996 . 

POMPILHO, S. Análise essencial. Rio de Janeiro: Infobook, 1995. 

PRICE-WATERHOUSE A constituição do Brasil de 1988 comparada com a constituição 

de 1967. S. Paulo: Price-Waterhouse, 1989. 

PRZEWORSKI, Adam On the Design of the State: A principal-agent perspective in 

MARE/BID - Reforma do Estado, USA: MAREIBID, 1996 . 

REGULAMENTO DO ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO (DECRETO NO. 3.044/80). Rio de Janeiro: Secretaria do Estado da 

Polícia Civil, mimeo, 1993 . 

REISS Jr., Albert J. and BORDUA, David J. Enviroment and Organization: A perspective on 

the police. In The police: six sociological essays (Edited by David J. Bordua), p.25-

55. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1967 . 

RIBEIRO, Gilberto da Cruz. O treinamento do policial para conscientizá-lo de que é um 

agente garantidor dos direitos fundamentais: a polícia a serviço da comunidade . 

Trabalho final do curso de formação profissional para delegado da Polícia Civil do 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: mimeo, 1996 . 

RICO, José Maria e SALAS, Luís. Delito, insegurança do cidadão e polícia: novas 

perspectivas. Tradução de Mina S. de Carakushansky. Rio de Janeiro: Policia Militar, 

1992 . 

ROCHA, Heitor C. L. da . Discurso governista, bandeiras da oposição: o caso de um 

candidato do PFL. In: Atos retóricos: mensagens, estratégicas de políticos e igrejas . 

Organizado por Tereza Lúcia Halliday, São Paulo: Summus Editorial, 1988, p. 61-70 . 

RONÁI, Cora. Caso de polícia. O Globo. Rio de Janeiro: Empresa Jornalística Brasileira, 

11104/1997, p.32. 



", 

.. 
• 

.. 
• 

• .. 
.. 
• 

fi' 

267 

ROSZAK, Theodore. O culto da informação. Tradução de José Luiz Aidar. São Paulo: 

Brasiliense, 1988. 

RUMBAUGH, James, BLAHA, Michel, PREMERLANI, William, EDDY e LORENSEN, 

William. Modelagem e projetos baseados em objetos. Tradução de Dalton C. de 

Alencar. Rio de Janeiro: Campus, 1994 . 

RUSSO, J. Edward. e SCHOEMAKER, Paul J.H. Tomada de decisões: Armadilhas. Trad. 

de Nivaldo Montingelli Jr .. São Paulo: Saraiva, 1993. 

.. SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1988 . .. 

.. .. 

.. 
"" 
"" 
"" ., 
"" 

"" .. .. .. 
"" ., 

"" 
., 

.", 

., 

-., 
., 

---

SANTOS, Boaventura de S. O discurso e o poder: ensaio sobre a sociologia da retórica 

jurídica. Porto Alegre: S. A. Fabris, 1988 . 

SANTOS, Ursula W. B. Métodos qualitativos para pesquisa em Administração. Dissertação 

de Mestrado apresentada ao Dep. de Administração da PUC do RIO de Janeiro em 

30/8/1994. Orientação: Prof'. Sylvia C. Vergara. 

SCAlCO, Oswaldo e TACHIZAWA, Takeshy Organização flexível: qualidade na gestão 

por processos. São Paulo: Atlas, 1997 . 

SCHOTT, Robin May Eros e os processos cognitivos: uma crítica da objetividade em 

filosofia. Tradução de Nathanael C. Caixeiro. Rio de Janeiro: Record, 1996 

SCHULTZE, Rainer-OlafFederalismo. In: O federalismo na Alemanha,. S. Paulo: Fundação 

Konrad Adenauer, 1995 p. 15-32 . 

SECRETARIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, PNDH em movimento, ano I, 

número I, setembr%utubro. Brasília: MJ/SNDH, 1997 . 

SFEZ, Lucien. Crítica da decisão. Tradução de Maria de Lourdes Câncio Martins. Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 1990 . 

SELIGMANN-SILVA, Edith. Desgaste mental no trabalho dominado. Rio de Janeiro: 

UFRJ/ Cortez, 1994 . 



.. 

., 

., 

.. 
" .. 
.. 
.. .. 
... .. .. .. 
.. .. 
.. .. 
", 

• ,. 

.. 
", 

,. .. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. .. 
,. 

"" .. .. 

--
----

268 

SILVA, José Luiz Werneck da A Polícia no Município da Corte: 1831 a 1866. In: A Polícia 

na Corte e no Distrito Federal: 1831-1930. Rio de Janeiro: PUCIRJ, Div. de 

Intercâmbio e Educação, 1981, p.1-.225 . 

SIL VER, Al1an . The demand for Order in civil society: A review of some themes in the history 

of urban crime, police, and riot. In: The políce: six sociological essays (Edited by 

David J. Bordua), New York: John Wiley & Sons, Inc., 1967, p.1-24 . 

SIQUEIRA, Moema M. de. , Administração pública brasileira: velhas questões, novos 

tempos. Análise e Conjuntura. Belo Horizonte, mai/ago. 1987, p.134-145. In: 

Processo Decisório e Informação Gerencial. (Org. por Paulo Reis Vieira). Rio de 

Janeiro: mimeo, FGV/EBAP, 1996 . 

SKOLNICK, Jerome H. and WOODWORTH, J. Richard . Bureaucracy, information, and 

social control: a study of a morais detail. In: The police: six sociological essays 

(edited by David J. Bordua), New York: John Wiley & Sons, Inc., 1967, p.99-136. 

SOARES NETO, Horácio O. Análise Vital de Sistemas. Rio de Janeiro: Velha Lapa, 1993 . 

SÓFOCLES Antígona. Tradução de Millôr Fernandes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

STOWELL, Frank Information systems provision: The contribution of systms methodology. 

Cambridge, UK: Mc Graw-Hill Book Co Europe, 1994. 

TAPSCOTT, Don Economia Digital. Tradução de Maria Claudia dos R. Ratto. Revisão 

Técnica Jacy C. Leite. S. Paulo: Makron Books, 1997. 

_______ e CASTON, Art. Mudanças de Paradigmas Tradução de Pedro Catunda, 

Revisão técnica de José E. L. Gonçalves. S. Paulo: Makron Books, 1997. 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 1988, p. 7 - 72 . 

TOFFLER, Alvin e TOFFLER, Heidi. Guerra e antiguerra: sobrevivência na aurora do 

terceiro milênio. Tradução por Luiz Carlos do N. Silva. Rio de Janeiro: Record, 

1994. 



'" 
'" 
'" 269 

'" 
.. TRIGUEIRO, Oswaldo, Direito constitucional estadual. R. Janeiro: Forense, 1980. p.1-40. 

'" .. 
.. .. 
.... .. 
., .. 
.. .. 
.. 
., .. .. .. 
., .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. 
-
---

TSUJI, Tetsuo. Estudos da adesão-resistência às inovações na Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo. Monografia de mestrado aprovada em 08/12/1977. Rio de 

Janeiro: FGVIEBAP, 1977 . 

TZU, Sun. A arte da guerra. Adaptação de James Clavell, tradução de José Sanz , Rio de 

Janeiro: Record, 1983 . 

VALLE, Rogério de Aragão B. do. Os soldadores: o tempo da vida. Tese submetida ao 

Curso de Mestrado do Departamento de Engenharia de Produção - COPPE, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro para obtenção do grau de Mestre em 

Ciências, em 1984 . 

VELOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: Campus, 

1997 . 

VENTURA, Mauro Polícia e sociedade viram parceiros. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 

26/05/1997, p. 4 . 

VERGARA, Sylvia C. Tipos de pesquisa em administração. Cadernos EBAP, n.o 52. Rio de 

Janeiro: EBAP/ FGV, junho 1990 . 

VIEIRA, Paulo Reis. Processo decisório organizacional: uma reflexão para o gerente em 

busca de eficiência e eficácia. Trabalho apresentado em Seminário sobre Processo 

Decisório Organizacional, Rio de Janeiro, 1987.. In: Processo Decisório e 

Informação Gerencial.(Organizado por Paulo Reis Vieira). Rio de Janeiro: mlmeo, 

F GVIEBAP, 1996 . 

XIFRA-HERAS, Jorge. A informação: análise de uma liberdade frustada. Tradução de 

Gastão Jacinto Gomes. Introdução e notas de R.A. Amaral Vieira. Rio de Janeiro: 

Lux, S.Paulo: USP, 1974 . 

ZEMAN, JerÍ. Significado filosófico da noção de informação. In: Cahiers de Royaumont: O 

conceito de informação na ciência contemporânea - colóquios filosóficos 

internacionais de Royaumont. Tradução de Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: 



" .. 
.. 
., 

.. 

.. 

., 

.. 

.. .. .. 

., 

.. .. 

.. .. 
-' 
., 
li' 

li' .. .. 
li' .. .. 
li' 

li' 

li' .. .. .. .. .. .. .. 
." 

-.. 
--

270 

paz e Terra, 1990 . 

WEBER, Max. Os fundamentos da organização burocrática: uma construção do tipo ideal . 

Tradução de Edmundo Campos In: Edmundo Campos (org.) Sociologia da 

burocracia. Rio de Janeiro: Zahar, 1976 . 

WEINBERG, Geraldo M. Software com Qualidade: Pensando e Idealizando sistemas . 

Tradução de Flávio D. Steffen, Revisão Técnica de Silvio C. Palmieri. S. Paulo 

Makron Books do Brasil, 1993 . 

_________ ~Medidas de primeira ordem. Tradução de José Carlos do Santos . 

Revisão Técnica de Silvio C. Palmieri. S. Paulo: Makron Books, 1994 . 

WEISS, Sholon M.; Kulikowski, Casimir A. Guia prático para projetar sistemas 

especialistas. Trad. de Carlos O. Pavel. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 

1988 . 

WETHMAN, Carl and Piliavin, Irving. Gang Members and the police. The police: six 

sociological essays (Edited by David J. Bordua), p.56-98. New York: John Wiley & 

Sons, Inc., 1967. 

WOOD, David. Como as crianças pensam e aprendem. Tradução de Marcelo B. Cipolla. São 

Paulo: Martins Fontes, 1996. 

WRIGHT, Quincy. A guerra. Condensação de Louise Leonard Wright, tradução de Decy G. 

Doubrawa. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1988 . 



.. 

... 

... 

... 

... 

.. 

... 

... 

... 

., 

., 

... .. 

., 

., 

'" ., .. 
", 

., 

., 
fJI 

• .. .. 
• 
• .. .. .. 
• .. .. .. .. .. .. .. 
., .. 
... 
... 
... .. .. 
... ---

271 

ANEXOS 



r 

• 
• 
... 
• 

... 

... 

... 
", 

" 

.. 

... 
", 

", 

", .. 
... 
... 

.. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. 

.. 

.. .. -
---

ANEXO A- ENTREVISTAS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS E 

WORKSHOPS 

272 



" .. 
.. 
.. 
.. 
" .. 
" .. 

... .. .. 

.. 

., 

.. 

., 

'" 
'" ., 
., 
., 
., 

., 

., 

., 

., 

., 

., 

., 

., 
,., 
., 
." -
-
---

2TJ 

ANEXO A 

ENTREVISTAS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS e WORKSHOPS 

FASE 1 - Coleta de dados- para levamameBto da- estrutura organizacional,. dos processos

de trabalho,- dO sistema de informações, da gestão da informação, da gestão da 

organização e outros problemas pertinentes à área . 

No decorrer dos trabalhos da Fase 1 da coleta de dados da pesquisa foram 

entrevistados: 

(a) Em 17/05/1996, o então chefe daPCERJ delegado Hélio Tavares Luz~ 

(b) Em 14/06/ 1996, e em 19/06/1996, o delegado Sérgio Caldas, coordenador da 

MetropollI; 

(c) Em 21/06/1996, e por diversas outras ocasiões até o final da pesquisa, o delegado 

Carlos Augusto Neto Leba da 148 DP; 

(d) Ainda em junho de 1996, os funcionários- da MetropollI, sendo eles o delegado

coordenador Ricardo, o detetive Lourenço - encarregado do setOl" s06re roubos- de 

automóveis -, o detetive Eduardo - encarregado da Serviço de Processamento de 

Dados - SAIP, a escrevente Márcia que secretariava a chefia da Metropol lI, o 

investigador Alberto Teixeira, do órgão SERCOP e o Sr. Dutra, do órgão- SAO. Na 

SAIP, foram entrevistados a chefe da seção, Lúcia, os funcionários Wênia e 

Alexandre. No SAIF-foi entrevistado o responsável pelo retrato falado, "Milagre" . 

No DI os funcionários- Margareth e Joubert. Foram apresentados OS- detetiveS- Elson, 

Gi1mar, Célio, Carlinhos, "Helinho" e Cláudio, na SERF AC o funcionário Sérgio e 

na perícia médico-legal a perita Maria Teresa; 

(d) Em 26/06/1996 foram entrevistados no SIP os detetives Eugênio que chefiava as 

investigações, Luciene e Valente; 

(e) Em junho foi visitado o Setor carcerário onde foi entrevistado o escrivão chefe, o Sr. 

Nunes. 
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FASE 2 .. Coleta de dados para levantamento do estado da arte sobre o tema. 

Foram realizados diversos encontros de orientação- da pesquisa com a prof. Sylvia 

C. Vergara e outros encontros e seminários no curso de mestrado em Administraçoo Pública 

da EBAPIFGV, na entre eles; 

Nas disciplinas Métodos de Pesq~ Teoria da Decisão, Gestão Estratégica,. 

Organização Política Brasileira foram apresentadas pela pesquisadora estudos e o projeto 

de pesquisa sobre a polícia; 

Na disciplina Políticas Públicas I, apresentado pela pesquisadora os resultados de um 

trabalho realizado em grupo constituído pelos mestrandos- Euclides E. Lasso, Teima S-. 

B. do Nascimento e Maria Glória M. dos S. Mot~ soore política de segurança pública, 

orientado pelo Ptof. Jorge Vianna; 

Na disciplina JYaradigmas Organizacionais foi apresentado pela pesquisadora um 

seminário sobre a pesquisa, levantando-se os paradigmas da polícia, orientado pela prof. 

Fátima Bayma de Oliveira, participando os mestrandos Luis Antonio, Marcos Mizurine, 

Pedro H. Casals-e Augusto P. G. Cunha. 

FASE J, - Coleta de dados- sobre a gestão- da polí~ia, os propósitos,. alvos e metas da 

adnfinistração, e sobre sugestões dos delegados parasorução~ 

Foram realizadas entrevistas, encontros e seminários entre janeiro de 1997 e julho 

de 1997 na forma de entrevistas nãõ estrututadas~ coaching e seminários de workshop. Os 

dados coletados permitiram conhecer o sistema de gestão da polícia, ao qual a pesquisa-ação 

buscou atender, e os seus propósitos, alvos e metas para a administração . 

Foram realizados encontros, em entrevistas não estruturadas, em 13/01/199-7, com 

a Prof. Sylvia C.Vergara e as delegadas Luciana Benjó, então Superintendente da Acadepo~ e 

Zoraia s.e. Bonelli, então Superintendente de Administração e Serviços, quando então foi 

oferecido à pesquisa o acesso à cúpula estratégica da PCERJ. Em 27/01/1997, encontrou-se 

com a delegada Luciana Benjó e em 30/01/1997, com a delegada Zoraia S.C. Bonelli; e com o 

delegado Hélio T. Luz, em 17/02/1997. 
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Houveram diversos outros, em pesquisa-ação, entre abril e agosto de 1997 . 

Entre abril e agosto- de 1997, com a delegada Zoraia- S-. C. Bonelli; 

Em 05/1997, com os delegados Hélio T. Luz, Luciana Benjó e Zoraia S.C. Bonelli; 

Em 07/1997, com os de~ados Hélio T. Luz, Zoraia S.C. Bonelli, e as responsáveis pelo 

Projeto Cidadão, da Finep, Charlotte Sthefanie Wilberg e Maria Lúcia H. de Almeida; 

Nos dias /7/97 e /7/97, foram realizado.& workshops na Acadepol com os delegados do

curso de atualitação cujos documentos encontram-se anexados . 

Nos dias 01 e 02 de novembro de 1997, realizaram-se encontros, junto com 

delegados da PCERJ, com o especialista italiano em defesa nacional e segurança pública 

Quarto Trabaquini . 
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ANEXO C - LEI N o 9.099 DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 

DISPÕE SOBRE OS 
JUIZADOS ESPECIAIS 
CÍVEIS CRIMINAIS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
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RIO DE JANElnO • QUINTA-FEIRA 
30 DE JANEIP.O DE 1997 
ANO XXIII" N." 20 • P'/\RTt: 

DE ZS Dl: JMi!ElflO DE 1997 

,'l.LTEIlA E CONSOLIDA i\ 

ESTiUJTt'f!A U,\SICA IM POLiCI,\ 
CIVIL E nA. Ol.!THAS rflO'llDÊNCIAS . 

!) GOV;:~Ht\Dc-r~ (>") ESTACO no mo DE JANEIP.O. 
!,~.) I~.;D ~:-.s otriOl!iç5cs r;~e lhe $:10 c0nfcri(ja:: pela IC"'g!5Iação ern vigor, 

OêCRET .... : 

Ar\. lO - fica &:tciada c :onsolidada a estrutura básica úa 
!'"lki:J Civii, Orgilo Orer::cic:lai àn Secrt:taria de Estado de Segurança 
í'úb!!C3, jt:-: ÍfJ:-rU:l do an~x') 1 d~ste decreto. 

A.t. 2" - Fi<.:am !mnsiormados. sem 3um~r.to de despesa, 
':s (~r6()s "m comissão ccnstllnt~s d'J ane:<o 11, :iüs ca~gos em comissão 
':nu:n:!rados no anexo IH. 

Art. 3' - Os c!c~dobr:lmcntos organizacional e operacional, 
::.s ~::-,~~etências e ntribuições previ:>tas ,1(\ estrutura bi.sica, serào ilnpl~ntadas 
CC mC~1C gradual e succ~sh':1 por resolüção do Secrctário de Estado de 
:;c1;L! T t:!nça Públicc, .a fim de gf~rnn(ir J. con1inuiuJoe das atl\'id~lde5 CI.! 
;:c,,",?t::êr.c;a.:1:1 Paliei,) Civil, ;]') F:JZü de 120 (cent0 e '/inte) di:::;;; pa,,:r d1 
rubijcaç~8 dcs~e decreto. 

,'\i1. -f' E::.t_e decrctrJ entrará c'n "'I~or na dat~ de sua 
puhiicc\f;~o. revop.adas u~ (li!lr;osiçõ~5 C~11 ccntr~\rio . 

l'1I!\RGELLO ALEPICMl 

ANEXO I 

1. FINALIDADE: 

A Polícia Civil, imtit\.'iç:1o pernwncnic do PotÍer l'llblico, órg:lo 
ir.t':gruntc .:Ir. Secrctnri~ de E~t(1do de Segur;1l'iç4 púh!t(':~. tem por fina!;díld~, 
rcssal',",;ua a cun:petêncLl c1:J Unii!o, as f;l!lç~,(·s UC Polki:: ludici:íria '! 

::pur~çjo J~s infraçue:; p~n:lis .. ex::eto ns mjHi.i:!r~s . 

S~ó) ftlrl';:('~,) iIl~a\t\.jcil):·,:.l~S da P01;r":~'1 Civil. aI~rlJ d:~qn(.:!;.t~; 

c 1 '.:nC:1:,j;1s c071!:tit~H:: ('nal, :ll~~!~~: 

C()n('().7"~j· ra!:l:l cOfl'.·j,'ênr.:in il;1r!11,)~licG. "::'1 C0111l!l1i(bdc: 

rr;:tjc~lr t~)(l{l.':\ os nlos ;1{ill;'Il~C~;:1 Pn!;cia Jud:ci:'ri:l. :1(1 :inlhiu.' dtJ ('.'rI il(\rin dn 
í:~-;t:ldo. n:t i":n:nn ,b lC'6i~JnçJ() crn vig()r~ 
!~':(Iíi7;jr ;1 ílriviJ:1Jc :T:pp:.s:')ivn-ínvestiga~ória il!di~r'~·n~n'."c! :10.r; ~tl)S de 
!'n! ici~! j:JJ:c ;tl7·i~: 

:'rot!.:;cr ~':S30~~ l! !;CflS: 

j/f!l·:("';;cr di:c;!uS" ~ ~~:lr~nti.,.r; ind;víc!:Ii1i~; 
i':-::1:C;1;r ~ Tcrrilpir ~:: ili!i:l'~(;'':.~ :-H.·!1~:~~: 

~::·:c;:,::r Ç!:,,"';,,~:--; :"'nlicj:Ii~ <L- 11:':111·('::3 jih:',.·C1Hi'.'J t: d':"' '.·ig;!,!"cj~. irHJi~rcll~~'Jej~ 
ÓS tl[.ívidndc~. de P~úici:J Judici,írià~ . '., 
:'~~!~iciI~;:r (IC: Si~tcr.:..l N"cit:n:.l: de IJc;1I.i;::.uç;1o Cr;rr:.in:d c (lo Si',,{CTll,1 

,Llí.': ... :j~:'1 de !'n!l'~S r: :~).;tlf:(~ivos; 

:'~.r;,: ~I t\ (!"" : :::çt t!tr~ll '.::':t: ..... ';:'~r.~I:~n, f-OI !":~:-1\:).1 c apriln('r ;1fiH!'nto pniíi')·:j{Jn~J c 

j;:trti,_·irar d:.1 rrntcç:lu LÍn h~~Il' e::it:1r {~.~ \.:01TIunid:.1dc c do!} djr~itus da r~SS()~ 
;1~nn2!l~; 

iVa!lt·~r serviço de crõl?rgência policial, para fin~ repressivo-investigatório: 
:-'~an!cr Sei! serviço de te!ecomullicaçües e inrormática; 
~.bn!c~ i:J!.;rdmbio sohre assunto~ de in!eres:;e policial, com instituições 

educacioll:lis e com úrgiios integrantes do sistema de segurança pública 
c!;tadU:11 c!cncados na Constituido F'.!deral, bem corno .organizações 
nado!l:lis e intcrn:!ciorlUis yollaJas para a segurança pública e a$suntos 
( orr'.!blo:.~ 

!:~r.:i7Jr si"dic.incias e prncC,S,··3 admii!istrativns disc:plinares; 
Ccntn,i:,r e eXfCcutar '" scgl:r.11l\:J il1t~ma de seus ôrgãlls c 
Rcgi:>tr~i', I,:cntrnfar c· fiscalizar an~~s. explosivos e ng.rcs~ivo5 quinlicos de 
US'J cOl1trobdo, consoante o est3be!ccim:nlo na Icgíslaç:'io federal. ."',' ."'" 
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.' "(.lk;,1 Civil ~erá dirigida por um Chefe da Policia Civil, ocupante do 
: .:" de' [~cl~gJdo de Poiícia. em filllll de (':url'ira. sendo substituído em 

.• ',! ·h·;!'~'~l~J1t" e il11!'C'dilllcnto e· .. cntu~i~ pelo SlIb,hcfc da Polícia Civil. 

.'. [ST~WTunA 13,\,SICA: 

..'. P"líci:1 Ci',il tem n seguinte estrutura: 

/\d~IJCSCC:ltC: 

3.1 - Chefia d~ Poiícia Civil e Órgàos de Assessoramento Direto 

a} Gabinetc do Chcfe: 
b) Assistência Juridica; 
c) Assistência T~cnico-Administrati\'a: 
d) "s~istêr1cia de Comunicaç~o Social: 
e) Assistência de Piar.ejal11cnto: 
f) Coonlcnadoria de Inteligência; 
g) Ccntro de lr.fol1ll,\tica e Telecoll1unicação . 

J.2 - t).g50 Colcginuo. 

a) COllselho Superior de Polícia Civil. 

3.3 -Órgão de Apoio Admínistrativo . 

:~) Superintendência de Administmção e Serviços 

.1171'" Serviço de Assistência Social; ~RA5 
~o:"'i?-~'l • . •• _ 
f~- COlIlIssào Permanente de Llcuaçoes; :'_ c. . 
··n.3.;- Coordenadoria de Recursos IIumanos; 

.:)~~,r~ Coordenadoria de Apoio Logistico; 
a.5 - Divisão de Administração financeira; 
n.6 - I Iospital da Polícia Civil - José Costa Moreira . 

3.4 - Órg;10 de Recf1lt~mcnto. Seleção e Trcil1~l11enlO 

n)Ac:ldemia Estadval de Polícia Sílvio Terra 

J.5 - Órgiins de Ativithdes Especi:1is 

:1) Subchcfi:J de Polícia Civii 

a.1 - UclcgaciaSupcrior de Dia; 
a.2 - Oivis:io de Fisc;1li7.açiio de Arrl1;1S e 

a.3 - Dclcgncia de Cartllm e Policia Interestadual; 
n.4 - Delegacia de Proteçiio à Criança e ao 

!l.5 - Delegacia Anti-Sequestro; 
8.6 - Delegacia de Atendimento à Mulher; 
a.7 - Delegaeia de Proteção ao Meio Ambiente; 
a.8 - Delegacia de Polícia fazendária; 
a.9 - Delegacia de Crimes Contra o Consumidor;' . 
3.10 - Delegacia de Atendimento ao Turista; 
a.11 - Delegacia de Repressão a Entorpecentes; . 
a. 1 2 - Delegacia de Roubo,ré''furtos; 
a.13 - Delegacia de Defrn~ações; 

.~\ ;.j~:~ .. -.~.).; 
• .,' .' F'~ 

',: ~~;....:.;~: " (~'{ >~~~~: .. 
I ~_ " ~ .. ' 

a.14 -Instituto de IdentificaçãoTélix Pacheco: 
a.15 -Instituto de Crirninalístiea Carlos'Éboli; . -~' .<:~ 
a.16 -Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto. i: .; if;\o~~ 

" '.,'-:-;r~{"~ 
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3.6 - Órgf!o~ Opcrac:onais ' 

:!) Sup;!,intc;)(Jência Geral de Crimes contra a Vida 

a.1 - Delegacia de Homicídios . 

b) De!egacio~ Regionais de Policia - METROPOL 

b.l - Delegacias Poliei<lis . 
b.1 - Comissar!eJos 

c) Delcgacias R,~gionais de Poliei<l - INTERIOR 

c.I - Delegacias Policiais . 
c.I - Comi3s.1riados 

d) Coordenadoria de Recursos Especiais 

;'07 o. Ólg;10 de Correição 

a) Co~reg~Joria Gemi de Polícia Civil 

4.1- Gabinete do Chefe . 
~ ' .. : 
: "~.: , .... ~ .' 

Ao Gabinete do Chefe compete assistIr no Chefe de 
Pclí::ia Civil na sua reprcscn!açiio política e social, ineumbindo-se do 
desp<ldl0 de seu expedicnte po~s30al. 

4.2- Assistência Juridica. 
00 o ,,'.' .,,,~. .' '.,_0 

A Assist~llcia Jurídica compete a emissão de pareceres em 
processos e 3SSllnlos que envolvam matéria juridica cujo exame lhe seja 
t!t:terminado pclo Chcfe de Policia Civil. 

4.3- I\ssistência Técllico-I\dminislrativa . 

A I\ssistência Técnico-Administrativa compete asséssorar 
o Chefe de Gabinete em assuntos de naturez<l Técnico-Administrativa. 

4.4- I\ssistência de C01l1llllicação Social. 

A Assislência de Comunicação o Social compete o 
desempenhu das atividadcs de relaçi)es públicas e divulgação da atuação da 
Cl.cfi:: d~ Polícia Civil. 

4.5- Assistência de Planejamento . 

o A Assistência de Planejamento compete orientar, su-
pervisionar, c~~rdenar e controlar à execução das atividades de planeja~ento 
exe.::.!~à .E~l()s_~rgãos da estrutura básica da Chefia de Policia Civil.;' 

4.6- Coordenadoria de Inteligência. o o':. 

À Coordenadoria:de Inteligência compete nOlTl!atizar. 
pl2:1ejar, dirigir, coordeO<lr, supervisionar e executar atividades destinadas à 
prouuçào de conhecimento que contribuam p<lra instruir decisões do Chefe de 
Policia Civil, além da execução ,de ação de segurança de~dignitários e da 
instalação desta Chefia. -- . ,o; :i 

·t 

o _ o 

-.; 
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4.7- Cenlro ue Inforll1útica e Tclecornunicnçdo . 

Ao CCl1tro de lnformátic';i e Telecomunicação compele 
··',~;1(;iar. ('.lonkn2f,conlrolar, executar e fazer executar as alividaues de 
,.<:,'cfj;lJtlf1ic~çõcs, proccssamc;:to de dados e microfilmagem. 

4.S- Conscllw Superior da Polícia Civil. 

Ao Consciho Superior da Polícia Civil compete zebr pela 
('''~er\'Cii'c:a cos princípios institucionais da Polícia Civil e opinar nas 
,L:"~':'i:ls q1.':": lhe forem sub:nctidas . 

~.]- Supcrb:clôdênci:l de Administração e Serviços . 

A Superintcndcncia de Administração e Serviços compete 
'i:, I~:r. 2C(:rdC'12f e contrO!ê!f :!s ativid::!des relacionadas a pessoal, material, 
,'.~!;·ir;l('l1i,). c;-:.!·:uçiio f:::ClI1ccira, lr3nsp0!1es, serviços gerais. assistência 
'j:'~';:~:~ -: :.·c·:~f.;ni::~!I;ÕCS 3dn1injstrativ~s . 

"~o i c- {,cauem;:! ESI:Jdu2! de Polícia Sívio Terra . 

A Ac;;dci-:1;a Estadual de Polícia Sílvio Terra compete o 
;·I:::'Jt.~;r.Clltc, a seleção, a forrm.ç~o profissional, a especialização, o 
:lpedi.,:co.::mcnw e o der.en'/Olvimel1to dos recursos humanos no âmbito da 
Chefia de Policia Civil. 

4,11- Subchc/ia úe Polkia Civil. 

A Subchcfia de Policia Civil compete dirigir, planejar, 
cf)onlenar e controiar as atividades de policia judiciária no tocante à apuração 
.21:; !;,i;':-,,:;e:: peni!:õ consideradas de Il:ltureza especial, atividades de 
,ó::11i:l::iistica, mcJicil1a leg~i c id~ntificação civil e criminal. 

o1.! 2- Superintendência Geral de Crimes contra a Vida. 

/\ Superintendência Geral de Crimes contra a Vida 
ClOl11pete pin'lejar, CDordenar e controlar as atividades de Polícia Judiciária em 
í'!!~\:~o ::~ :::lfrJçt1cs pennis ccnt:-a 3 vida . 

4.13- Delcg'.lcics Regionais de Policia . 

À Dekgacin Regional de Polícia compete supervisIonar, 
CO"rdC:l8!', p!a::ejar, ccntrobr e fiscalizar 23 atividades de Polícia Judiciária 
d~s Ddcg~c:,\3 Policiais it1lcg,rantes de:! sua estrutura, bem como os seus 
~Cl'Jr~5 u!c:o~, oÍercccnúo supur.e técr:ico e operacional às investigações das 
J!1C$ITt.1~. 

4.14- Coordenadoria de P.ccursos Especiais . 

À Coordenadoria de Recursos Especiais compete a 
direçüo. cocrdenação e controle de apoio às operações policiais além da~ que 
pela sua n'hGreZa não devam ser realizadas pelas Delegacias Regionais, 
Policiais e Especializadas. . 

1 ;"" 

4.15- Corregedoria Geral de Policia Civil. 

_~ ,1,. ,~ . : 

~'., .. .,-~,;;, ... ~ 
".-,.-.<, 

. ,À Corregedoria Geral de Poiici~ Ci~j1 ~om'j;et~ e~e;;~~ ~ ~ )_.~;\~: 
',~!iv~dades de õcorred~çil? I~OS proc~dfiimeõntos de ~ollci.abJ~ddiciàru:ial~ ~ a~u~1 çà~;,~.~ ... :.<,.:1.'t.:~.-.(.::: 

as ransgress es ISClp mares e m raç es penais atn UI 3S._,. po ICla CIV!.:- - ":';:" 
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ANEXO II 

':::,U~~;ÜS E,\l CO;~H.sS,\O DA ANTIGA ESTRUTURA DA POLÍCIA 
CIVIL DO ruo DE JANEIRO 

DENUHINN .. ',\U 
i Clir:Í' E DE POLlel!\ CIVIL 
\ UíJCl!EFE Di:: POLICIA 
I,~" ''I 
1.~.· ,- J 

;e: 1~~E DE (lJ\D!t'Jí:TE 

SIMBULU QUI\NTlDAOE 
SS OI 
SA OI 

CU OI 

DG OI I CORrv:C;F:DüR DE POL!cL\ 
i C:VIL , ___ , _____ -+-____ -I-_____ ----J 

p.S:=:ESSOR CflEFE 
iS:Ji'Eí'JNTENDEN! E 
L" '('" "'N \"1'1' : _'-J\-,'!\..l.JCl I u .... .1 \. 

'I\,SSI;'; lENI E 

DG 
DU 

DAS-a 
DAS-S 
0,\S-8 

OAS-7 
DAS-7 
DI\S-7 
D/\S·7 
DAS-C, 

DI\S-6 
DAS-6 

02 
03 
10 
OI 
OI 

40 
.06 

03 
OI 
OI 

09 
24 

DAI-6 164 
01\[-6 11 

! ;-:-11" "I' "I' S"I" '1,' ") I \.... ~.l - ~ ..• I. \. " • .".. ~ 

i~~fEJ)Elt'~~~~:~\----~~~~~-~--~--~ 
,--------:-:---,-------,-~,.:.,:-~+----=-:.---I 
: .\,'<:1':> I E~nE I I 0;\[-6 20 

01\1-5 329 !~; ::X::l:;';~ SEÇoG I . .. _-------,------1-1 - ____ I-__ -..::....~ __ ~ 
01\1-5 26 
OAI-4 65 

l~~~·U~~~~I(~;~i~----_-~!~~~~-~--~--~ 
i SECRETA RiU li I 

" -:;;':; ,:;;i C:Y,~l<;:;.\O DA r"üVA ESTHUTURA DA POLiCIA 
CiVIL í;ü :UO DE JANEIRO 

: UE;--~()I\lJt':!,.~1':\,J Si1>\!30LO 

ss 
SA 

QUANT. 
OI 
01 

f:::--;;:.:.-'::: Ij[ p{)LrCI.:\ CiVil 

S.';:Ci if~:OE Ui: i'ULlC!I', i 
i, ."~ i 
-c~:~::: ~E ,::~;:::f-;í'>-,"-L-l'--'t:::----I-l' --c:-u--!----U-I---J 

I--~~_~_--~--~ 
1'~;:;~~,~Gi~l)UT5EPULKT;\-1 ou OI 

fV1C.2 DJRETO!~ DEI DAS-6 OI 
I \ ~ \ ~ E?\" \ 1 t ...... L.'_u .... 'f11 

j,\SSISIENTE DAS-6 13 I CHEfE DE S~'E:-:P::-:, \""'.'l:':'Ç:-:O:o----t--:0:,.;/~\,....I-~6-+---6:.::0~-~ 
CHEFe DE TUIU"lA DAI-6 10 

! I\SSiSTENTE ( DA(-6 11 
I CHEFE DE SEÇAO DI\I-5 721 
I SECRET ARJO [ DAI-5 10 
1:';;;CRETA1UO[[ DA[-4 08 



Co,N J .. 

, :... ~\_!U'-'-l.:i.-' '- 'v .... ''cu 1>"-'1<.j ""L"~ \ lIk, .J.-C- ~ -l1~liCj.s 

'LII II"c?:"?! -~~~DIC~ 

lei' 

Di..,ee M>tft a. JalDdot ~ Cfweta e 
Crinlm.b e cU oUb"U provtdbIcW.. 

o FRE'IDItNTI! IlA RltrÚBLICA 
f'aç-o .. bel' qot' o Con~ Nadonal ~LI e" anc:iono • lefl"nle 

/ 
CAl'truLo I 

DlSPOSlçOEs OERAlS 

~ I o... Ov~C~\) cn.doI peb u~~·:: =:: ~~~:m~I~ ~e-~ ~=::. 
praceaa.. JuIJlmento e n.ecuçao. ftU ca&dU de _ c:ompe1tftri&. 

~ rrJ-wJk k"l' 

v (; fi.. (( ('7 J J-J ç..fÇ~, 
C. M. r";'lv,uo) 

IJ'.. 7 J r:; r2 

Art. T. O proceuo oner..ar·I!e-. pclol n11t1101 • Inlldade. J;implkidadc... 
Wonnalidade. t'ICOnom'l proc:euuaJ e ~'*Ie. butando. ~J" que pouIve1. • conciJá.çIo oa a __ . 

cAPlruLoo 
DOS 1UtZADOS e.ÇI'BClAlS cfVEJs 

DA 4~1.~NClA 

Art. )" O Juizado E.spd.aJ Cfwel Iem com~nd. pua condUaç.Io, prooe&.to e 
Julprnento dai causas ctvti, de menor C'Omp~J;ld.de. autm ~: 

02~ 09 ,q (, 

:11 lil/M ~ ç,ú; 11~\J, 
,::,I ~5 rvO'·.vJt:'í li c,r 

I • as tlUIU cujo ... Jor nIo tl.cecb • qUllenCl 'lela o Rljrio mínimo: 

n . U Mlumt'nlW no lJ1. 27.5. IndIo 11. do Cód1ro de Proceao Ovtl: 

m .• IÇlo de deSf!eJo pari uso rrórrio; 

. ~ 
·i~í V:V81..S0~ 
I,! 

IV • b 1Çllc:t poueaótiu aobft: < beftI kaóveb de 'YUof nIo eJ.a:dente 10 nudo no 
lncjJo I ** an'JO . 

, I- Com~lt ao lulu.do E.pcdal promo\'C'f" uecuçlo: 

I - doi ~u. julEIdoa: 

mlnlmo. ~~;, ct;~i~=~ :11:~v: ~':1::~':eI~ v.tor de .~ qu&R'nta Ye7a o I&I~ 

.lirnent~. f.'I!~:~-:.,f!:~!~';'::": rrr.= ~NJ::--:a&am~I~ :'.~v:'~ :I~~=: 
trlbalho. I r?:~duoa e lO e'uado e c:.,,~dade dai peMOU. .Inda que de cunho pIlrlmonlaJ. 

I :r Ao orçlo relo rroced1mc:ntn rrt:vilto ne.u lzi lmportarf em ft:n6ncia lO 
~Uo UccdcnIC .o IImhc ut'bclecido ftCSIe Ir1I,o. eJcetuadl • hlpók.e de conclllt(lo. 

Art. C- a compclenk, pua u auaa., prel11ta1 nest.I lei. o lulado do roro: 

I • do domlcRio do ~II OU. I n11~rio do I""". do Ioal onde It)ueae e'lM'ÇI 
.lIvkt.des prollwnnab GU KOft6mkU ~ mlnlCnhl mlbDlcdrncmo. nll.I, ~Ia. lueuna.I ov 
Ck'rilório; 

li· dn lu.ar onde • nhri'l('lo deva W"f all.relta: 

111 • du domlcnlo do .uiOr ou do loc.1 do 1100 oa blo. nu açOeI ptlra reparw;lo de 
dano de: qul'quer nllu",,, .. 

no tnctm , do=~f;'~O Gnlco. Em qUltquer hl~. poder( I ~.o ler propo!rtII na roro rrt'vhlo 

Sp.çJ.o " 
DO JUIZ. DOS CONCILIADORES E DOS JUIZES LElOOS 

Art. ,. O Jui7. diri,irlí fi J'I"OttI.'O c:vrn libenSade ran delmnhw ... proYILS I lt'Tt'nI 

pnldurida." pan IJWttI.·'., e pan dlr ~ill .,.101"" 1"tI'U de e.~ comum ou Itcnka. 

Art. ~ O Juh attow. em nde ca.~ • decido que reputar mil. Jutta e equJnimc. 
llendeftdo IlOl nns IOCI.ifl di teI e li u.1~' .. , do bem C'Omum. 

An. r OI ('nncllhldofu • Jufllel leiloa 1100 IUI.IIi~ til Ju.tlça. mcrulldolll. Clt 

prtmetma, ~fetmttmenlC. "nlre DI beehar81 em OireUe. e OI lepndoa., en~ advoJad~ com 
mab de cinco lnOI de e'fJl"ril:nda. 

rartrnro dnko. o. Jufn:s kiJO'I Oc-artn Impoclll1ol de n.erte' a IdYoada p!T'1n\e 
.. Juizacto. ~lli •• enqulnto no dramtp:nho de IUU runçb. 

SEÇAO'" 
DAS PARffiS 

AM. r Nlo j'Oderlo ICT ~et. no pmceuo In .. llufdo por esu I~I. o Incapv. o 
C~se':,~' jurfdlcl.~ de dirello pd ~ico. U et'npraa.' pdbUtu da Unllo. I mIMa IlUdi e o 

I ,. Sornrnle a, ~ "_laJ npl7r1 lCrto Idmllld .... JI"1)flOt ~Io renntt o 
Julmelo E..'1pCC'tII. exclufdolo. Cle.QtOnfriOl de din:ho de ~ jwfdlcu 

I r o mllO!" de demllo ltIoI ~ ler IUlor. i~~ de ~ 
Inclu.tiYe J*I fln. de ('ondh~lo. " 

Ar\.. 9'" NL~ ('SUMI dr Yalor Itt vinte .. IArtot ,"'nlrnoa. u ~ romJ*ecato 
pe-.Jmente. podendo lei' UIi.odu por IdYO,IMIo; .... de .,.kJr auprrior. • ....u&enda « 
~1*I6rta. 

I l- Sendo (-eultatl" •• 1.",I~nda, Ie 11m. do pu1ef C'Om~ aublld. ror 
advopdo. OU IC o !'tu lor peuo. Jut1dkti OU nnna Indlvldual. lItI1 • ou", J'U1e, li! qulaer. 

, Malaeneta judkl'ril ~.Iada por órr:1o h'lllluldo Junlo 10 Juludo E.ped&l. na rorm.a di klloc:ai. 

I r o Jub .• ~ .,. pane. da convm~1 do PUrodDlo por advoeado. quMdo I causa o n:c:tJmendar. 

I r o mln<blo M) 1d\'O,acto podcn..,.~ ... Ivo qDllllO 101 podeTu earedaJ~ 

I .4" o n!u. lendo peuoe jurfdk.a ou dlul ... de l1:rma lrIdlvfduaJ. pocIeIi Irf 
rqwe.'lentado por ptr'pOsIo tn:denciado . . . • 



-
.. Ar\. 10. Nlo Ir IdmlUrt. no proo:IIIO. quaiqueT (orma * "'1e'I'VenC'1n de'1m:t1to 

nem de ~nd ... Admitir-R" o 1i1l1O'ln1Ól'tkl . 

SEçAolV 
DOS A TOS PROCESSUAIS 

An. 12. Os .IOS ~uuall aerto f'IIblk'O'l e P'O'krlO realizar-te em horjrio 
norvrno, conforme dl~ u norma de orr1nl,.açlo Judid'" 

Art. 13. OI .I~ pt"OCCIIUIII.no "lidos Itrnf'lft que ~hM'em u Cin.ltdade1 
rara ... qUlb (on:m reall,. .. doI, alendidol ~ niltTiOllndic.óm no.n. r de:\U ui 

I ,. NIo te fl"U"U"ldtr1l quljqutt nuHdade .em que Irnha havido ~Jufzo. 

qualquer Indo ~ r=Dft~::. proc.uIUJl. em oulJU t:omartt. pOOC11 lei' IOHcilAda por 

nota, m.rtu~: :~~.:: ::.~= ~~::'I:~u~~J=.j~~:~:; 
,rnldol em fila m.~hCl ou equlYllcftk. que te'" InuUh,.Ada .póI o trtrullo em Jul,ado di. 
decido. . 

, ... N nonn"II: local. dl'f'MIO IO~ • C'OnIlen'.ç'o d.u peça.. do J""OCI!IUO ~ óemal. 
documento. que o InllNem. 

Art. 1.4 O ~un InsI.un:r·~·' com •• preV!ft~1o 00 re<hOo, ucrilo ou onJ. l 
Sccn:t.atia do JUlr.do 

, ). Do pedido ron"larto, de ronnl -'mr1e. f f'm Iin'"IJCm 1Il"l!'1If~1: 

1 • o nnrne. I qUIUflcaçl0 e o endereço da., ranes: 
11 • (lIA r.lr. e m: fundamento&' de rorm. lucinll; 

m . o ob)eIO e leu nlor 

I T t lfelto formular pedido ,cnériC'O quando nln (cw roul..,d drtcmlinar, desde 
10JO •• e.tens.So da obriraçlo 

vlih7"do o alsl!:' 2 k:~ nuor;~~j=~~~~IO prll Scrn:taril do JUi7.1do. podendo ri" 

An... lti. Re,htndo o redido. Indcpenck'nltmtnlr de dt~llihoiçkl e IIlIu.çlo. I 
Scc-n-,aril dn JUl7.ado de,!,"ar' .1iIta.du de! roncllllç'o. I ruli7",~ nn rra1.O rie- quln1't' dlu 

Art. 11. CompalT'C1'ndo 1"ld.lmrnl~ .mh .... ~ r't1elt. In.lllur"r· .. ·II. deMie 10'0' • 
JCwo de ronclli'Ç"lo. dlllp:n!l&dot, o re.l~ro prt ... lo de fJed1do e I dIAoÇ'n. 

Parl • .,ro "r'lko. ItI\"Cndo ,..-dldM C'Ofltr"lpo'lI011 f"'OON1 
euntNt~'o (onn.1 e .mhcM lIt'rlo IJm!Cladot '" rnelml arnlellÇL 

SEÇÀOVI 
DAS CTTAÇóé.s E INTIMAçOrc< 

Art. 11. A dlIÇIO (ar'Ie": 

I . por ("on-e.~ncll. enm .... 1110 de m:t:blmenlO em mio ~>ril: 

" • lnItando-l!Ie de ))tu", jur1cHe. ou nnn. Indi ... iduII. I'nI:'di.nv enlle'l lO 
enC"l~gado da rettf'ÇIO. que ~rli obriJ"onltneftle hScnliflado; 

111 • lendo net"'e.'''''rio. por ofktal clt JUSltç •• lodcprndenvmrnv ~ mandldo ou 
eattl~llóri. 

, ,. A cHaç.o ~ cópll do pedido Inlcl.l. dll e lKn ptn c:omrlmc1mt'nlo do 

f!~"!~ ~ ~~~j~~;"::o~~ tI*e. c:un&ldetar·Ie-lo ... emadeiru u ~el~Oea 

, l"' Nlo Ie rari dtaçlo por edital 

,rotompImXl~~I'IC!OIUpi"" falll.,.. ft\IUdade di' cilaÇio. 

Ar\. 19. As InllmlÇnes aerto rdw ai (onn. prt'f'w. pwI. dl.l('lo, 00 por qu.iquer 
outn) rndo kSôneo de connlnlcaçlo. 

, I· Dos "OI prIIlc:.ctc. na tucU(!nC'i1. C'On~dctv· .. ·lo des.Je kt,o cienlel .. ~ J*1eS. 

, T ", j'U1e1 comonk'.rto 10 Ju'~D" mudlnça.. de entJeno.ço oconidu no cuno do 
~,,'M). tepul.ndo-ac ef\c.Jlet u lnllmlÇÔCl en .... 11daI 10 loca' Ilftltf1ormm~ Indk.do. ". 
luM!ncll ~ COfnunkaçlo. . 

sr,çAo vn 
DARBVELJA 

Art. 20. Hlo cornPlrettncto O demlrtd.do • .lltI..UO de roncllitçlo ov • ludl~nC'i1 de 
In!tlruçlo e Ju/r.men1o. ~pullf.II!' •• ('I ~ft)l OI "101 lle,tdot no pedido ink1aJ. Ilho li!' o 
conUlrio resuHar da eon,.k-çAo do JUIL 

SE,AOVIII 
DA CONClUAÇAo E 00 ru/zo ARBITRAL 

Att. 21. Abertl' 1e3SIo. o Jul1.101* 0\1 kiJO e'Cllttttft ... pIInr:!l J'lfeJente. IObTt 

:~:!:'~?oC:::~~1~1!~ ~~~~r ruco. e u COMOqttenclD do 1111110. e'lptt'latmen&c 
oi ~~:~.~ 

Art 22. A condli.çlo Ia'i condandl pelo Juiz lotado ou ~i,o ou por conciliador 
lOb IUI orimlat;lo. 

rl1'iJl1lfO tlnk'o. Obtldl • ('(WIC'tllaçlo. UlI lIrf1i rtdurid. I ucrilO ~ homoioreda 
pelo Jul~ to,ldo. tntdll~ II!'nlet'l(. com endcll de IfIDlo ~.OC"UtI.,o 

Ar\. n. H.o eornp.~ o dem.ndado. li Juit IO'ado prort'rir' It"nCença 

Ar\. H. NJn obtidl • MnC"1II-.;1o ... par1el poderio "'fI{ •• de comum 1ICOrdo. ptlo 
JUf7.o .rbilnl. n. lorrn. prnula neltl. Lei. 

f ,- O Jvf7D mU,..1 C'OftIddcru·ae·. In'lllut'ldo. I"dependerue~n'" de tenno dr 

r:;~:~:: ~=!~. :Od::I':::~J;~: 1~~~~~.e.uYef pil:wn1e. o JWl ron,.ocj-

I r o ~tm Ieri acolhido dentre OI Juhr.' ~llo.. 
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An. H. o "tI11rO ('nftdlln'" o proceuo com OI murnoe a1abk11 do JU1L ftI form' 
b ar1&. S- e 6· drlt. ui. rock'ndo decidir ror f'qUkbck 

An. 26 Ao ltrmlno di In"'fUÇlo, OU nos cinco di .. , ,uMeqUtn~. o ~tro 
IJ1'UC,'nUirt o 1'"1.10 It() JUl7 Io,~ ('Ief'l homoloK~lo ror 1I!'n~. Irmcnn1YeL 

sr;çAolx 
DA INSTRUÇAO E JULOAME"lU 

Art 27. Nlo Inslituldo O jUfT.Q arbitral, rroccXr·~-. lmedi.wne,,~ i ludtlncia de 
Instruçlo ~ Jul,amcnlo. dcadr que 1\10 rcwllt pn:julzo ran • defesa.. 

rarj~f(l CniC"O. Nlo a::ndo JIO'L"vel • lU. ~.II~1n lmedi.ta.. lIM'i I lud6tnd. 
dcsl,nada rara um ~ quln1r dias IUbaeqüena. dcntea., ~ lo",. u Jta11eS e lIe~munh ... 
tYefltualrnenlC ~ntel , 

Art. n. N •• udif'nci. de InltruçAo e JulJlmelrto Irrto ouridu u p&r1eI. colhlClI • 
rn;wa t. rm IIr'lulda. pmfet1dl .I Itnlença. 

Art.. 19. Scrto deddidoe de "'1110 IodO! OI Inddcnlt!l que pD'\'lUm in~erir ftO 
~plar rro.~.!'('JUlmmlo da luch~ndl.. AI Ik:mata q~OeI ,",o decidldu na Itn~nça. 

''1",,,...10 doico. Sobre OI doc'umt:nlOl l~nl.dM ror um. du p"'". ... manlfetlar
r-j ImetlilllU'nMllC • pll'1e toru""rI .. Irm In~p;1o da .udlencla. 

An. 30. A C'On""'.çto. qut' It'ri oral ou errlta. C"OfIIt"N 10011 m.tt'ri. dr dtfe.u." 
tu"rlO Il"JlhÇlo di' IU'PC~lo ou Imrechmenlo do Jub.., que Ie ~uari nl '(ImI' c1.I "'li.I~lo 
em "'IOf. 

Art )1 Nlo li!! .dmlll,", I reeon~l(I ~ licito .o rtu. nl C'OfIlc=.laçlo. formular 
pedido em lIeU hllor. no!! limite. do.n :r de"" Ui: deMte que rund.do nCIJ me.m01 1.10" que 
consIlluem ohJ~lo d. conlm'lltnt. 

r.ri,rlfo dnico. O IUIO!" podt'ri ft!.~ 110 J'CduJo do rtu li' J""Ópra .ud,l!'nc-i. ou 
mquerer • dc\itnaçlo d. noYl cUIa. qtl(' .::ri de. loro [ .. Ida., dcniellod~ 01 ~~n.e, 

SEçAoXI 
DAS PROVAS 

.';) 

Art. 32. Todos 0$ mcio~ de: J"'"OV' monlmc=nlt 1or,'llmOl, "~ que nlo 
et;pttiCic.do. em Id. "'0 h'hei. pltI f""OlIlJ"' Y'tfXldad(' dos f.IOII .k •• óOll fW"lp p.,..s. 

An. :n Toda. .... prov ... lerln f"1)dllrlda. nl .udi~ncl. dt In'tNçJo ~ Jul,amento. 
a.Jnd.a qur nJo rtqucndAs pre'flamenk:. podendo o Jult hrnlLar ou exrluir u qlr conll~rv 
uoes.sivu. impenn'JCntcs ou pnHeJaIOriu. 

f ,- O reqnc:"rirntnlo r-f1I 'ollnulI;lo d .. , IeUemllnhu atA .~tenlado • S-eertlAri. 
no """"mo cinco di .. , .nle_ d •• udi~ncl. de' tn .. ruçlo t juJaamt!ftlo. 

, T NJo romparrcendo • IeSlcmunha InU"'adI. o Jul7 podeT1i dcnmlnar au. 
lmedl.ta C'OnduçAo. ".lendo·l!!:. I!!: ~Win, do C'tInCVr1IcI da força pdhlln. 

An. :.~. Qu.ndo • J'fUII' do r.lo ed,lr, O Jlrit podc:Tt Inquirlt It.cnk"M de IUI 
COfIn·ntl, Jl("nnllld. b panet: I '~11(1n de p.rtt:rf ~lco 

Pari~fo Onlco. No tvrM"I di lud~nct. .. podert o lu\:r~ de oficio ou a l'n:I~nlO 
::J:"nç~\:II:~II::=I~::.I=O ~~c:. ou de1enninll que o I~, peuo. de lU' 

Art. 36. A proYI onl nlo leI1 f't'duddt • ac:rilo. tk'll'rndo • Rnk:nç. n:rerir. no 
eaendaJ, OI InfOfTlte. lnIridos nos dI!poImenla., - Art. 37. A lnatruçio podcn Jef dlrt.ldt por Jult 1e1ao. IOb • IUre'TVb.lo de Jub 

SEÇ.l.oxn 

OASI!InV<ÇA 

An li. A 1t1Ik"nÇ' rnenclonanll OI e~rnentoI de torIv6q1o do lulto. com Mwe 
ft:IIImIo dot I.I~ rclev.ntet OC'Orridol em .ud~..:tl. ditpenMdo o n:ltlório. 

rut,nfo dnko. NSo te tdmlllrli JenICnÇI C'Oftdenll6rlt por quantl. IHqulda. linda 
que ~o o pcchdo. 

An.. 39. t tndku. I IenU:~1 c:onckftllórit N pane que e_ceder I alçada 
e.llbdedd. ret, LeI. .• 

An. 40 O Ju\:r k-I,o qut" llver dlriCldo • in'lntÇlo proferi,. .u. dN:lllo e 
imediatamente' lut>mt1m to Joiz ",,,do. que podcr4i hO'nw»OJ'·Ia. proferir OU(n, em ~Ullçlo 
ou" an~ dor .. m.nif~.,. ~m.r • rc.li".-çlo" 1101 probt.l6riOllndlllJltnel;wej. 

M. ·U. "I te'fMcnÇI.. tlmu.da. homoIoptória de toftC1lJtÇIo ou I.udc. IftrltraJ. 
obert recut'IO pltI o r' lImo Juiudo. 

, ,- () ~,., Ieri jull'do por om. lurm. composta por b"eI Ju'1r.I IOI_doa. em 
excn:klo no m"'·.m anu di: jun,c"çlo, n:unidol nll!eÓt" do Juizado. 
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Ar\. 42 O ft'CttnO It'ri inlC'l'fIOl'ln no pra1l'l de dr'r di .. " oonlHol da ~ d. 
It"~. por peUçlo e~rU ... da qUI' conMlrto u n7ln. r o ~dldtl do ftC'OfTC'ftl! . 

I I- O ~puo .. ri feito, IndeJrndctt1emenk di': intim.çlo, nu quarentl c oito 

hora.~ Ir'ru1n1cs. Inl~~lçIO. lOb pena de dcM:n;lIIo. 

, r ApóI o pn:p&ro •• Secretan. Inlimltá o m::omdo pan ofertO!"/' rapoIu, etCTill 

RI"> prvo de ÓCr. diu. 

Ã" 43. o nxuno atrl. II"M'nf'nlt efeito devolutivo. podendo o Jul! dar·l~ th:ilo 

JU~vo. pan tVillf dlM Im:pathel pan • rartc. 

An. ,U A.. pi11C~ poderio ftquert'r I tnn'K"'liçlo d. Jn"W;lo lia ntl mal~Ucl • 
que .Ivdc o , 3'" do Irt 13 detll LeI. ~ndo por Ct",tl do mql~nk' ... , de.pesas ft:I{1tCtIvu. 

Arl 43. M J'U1CS terIo Intlmadu d. dita di ~ ck )ut~nIO . 

IUnc~n~ d~ ~!~.~~:~::.:,~~: 1;!!nt"~~,;:II~'!~ ~:u.:~~c;:: ~~~;~: 
rc'1~ l"f'ÓPI'im fund.menIOA. I IÓmula do Jull.menlo K'n'lri di' ..... !'Irdlll 

srçAo XIII 
DOS EMnARCiOS [lE UECL.ARA<,:AO 

An. 411. Caberia tmbf,rrn de decllr~lo qu.rw1o. na .entmça OU w:ónIIo. hou..-er 
o~ rontr.dlç.o. ondulo OU dIlvida. 

r.r'rlro 6nka. ~ nn'll mllN1.b rodrm rr COI'T".tlM de oHelo 

Art. 49. o. emb"1t" de deda",..'o .crio Inlt''T''"'MCOI; rm- tACrilC OV oralrntnlr. no 
JWuo de c;nro di ..... conlado« da c~nda di decido 

Ar\. .50. Quando Inl~(lI conIn 1len1("n";1.. Ot embutM de óeclançlo 
,u\pendcrlo n rrv.o panr. f'tCVfIO . 

I _ quando O autor dei •• de comf"l~r a qualqun du audl!!ndu do proceuo: 

rI _ quando Inadml ... vel o pmttdimen.o IMliluldo por uu. Lei ov 

~ruimenlo. ard .• a ('ond~: 

m _ quando for ~hcrida a InromJ'IC.~nda lt'ni.orial: 

IV p quando IIOtnv~ IfUIlquer dM ImrecJi","lctoI; p!n'lslOI IM) ar\. r desta lti: 

V • qulndo. ralocido o autor. I hablllllÇlo depender de aen\enÇl ou nlo te óe1 no 
pruo de II'"Inla dia; 

\'1 _ QUando. hl~l60 o ,eu. o autor nlo promo"," a dtaçlo doa I~ no pru:o 
de b'inll dlu da c~nda do falo. 

, I- A e1.II~1o do proceuo Inderendert. em qUllquer hlp6tell=. de rrt'f'll 

Inllmaçlo re:unal da. .. partes.. 

, T No CLVl d('l ilK'l.'W'I I de!ltC' IJ1IJO. quando comf"l''fIr que •• utfnda decorrt de 
rorça maior. a pane f'Odet' aer hr:nlld .. pelo Juh .. do ~,.amenIO du cullU. 

~EÇÁOXV 
DA EXECUçAo 

AI\. 32. A e.ecuçlo da tenlt'ftÇ1I pnxcs.'W'·1e • no ,.,mpno JulgeJo. aplk:ando-ae. no 
que eouber. o dllpallto no Cód110 de Pr'tIc'ePo 0,,11. eom .. aeplflle« ahenç6el: 

I_ u lIIeft~nç .. E1Io ~'\ariamenlC: Ifqulda.l. contendo a conwnlO em 8On"" do 
Tnouro N«iQnal - BTN OU Indice eqvivak-ntc: 

II p OI dkulot de eonvenlo de fndioe&. de honcrin05. de JUn» e de OUU'U pr&I"CIIeW 

lerfo erctdldol por Jef'Y'idot judkial; 

111 _ a Inlimaçlo da .:n~nça IICrli relta. 1Ieft1f'"' que poL'Ifvel. lU próp'ill .lKlllncia 
em que for proferidl NeSIa IntlmlÇ'lo. o YC"ncido rrli InUAdo I cumprir I tenlenç. tio loro ocorn 
lU trtnsito em julJlldo. e •• henido doi efeltOt 00 JltU dut'umpnmenlo (incito V); 

tolk:Uaçlo do iJ~c::.::~~=:~ ~~~~::'~o70 iu~~~~ 
~-~ , 

V • no& C&'IOII de Otwil",lo de enfrcK.r. de fJ,er. ou de nIo rurr, o Juiz. n. 
ICnk'!nÇI ou na fL'IC de eJleçuçlo. comin'''' multa diária •• rbhradt 6e lC'Oflk) COfn u conchçOe. 

econOm::~ ~:.e~:r:. ',.,h~r:I: .~~~::-~~~~o c~~~~~~!' 0tn.!~~.~r; ~ Imediato .rllllrart. lC,uindo-tt a urcuçlo por quantia certa. Incluir': mul~ ~nck1a de 
obrt,açlo dr dar. quando eviden('i.da • maltela do devedcx RI e1.ecuçlo do Jul,ado: 

VI . na obri,lÇlo de brrT. o Jul1. p<1Ck dcl(""","" o cvmrrtmmto por outn:m. 
n .... do ('I nlor que o de"cOor ck've depositar par. u dc'\fICu.~. IOh ~n. ót multa dl,"a: 

VII. nA alkn.çao forçada dO« hcn\, o Juh~ I'odr"D luumnf o duedor. o ~dOf nv 

~~~r.I.:::1 ::.~ ~:;~.~a ~::~n:~ ':;~;~;I~~:~ I ~tJ~~ -:::~~~.: ~I~ 
ou't'iu, Se> o rlp:arncnto "lo 10f 11 't'lata. Itr' ofert"Cida c.atlÇtrJ Id~ ... ~ ('UM dr &lkruçlo de 
bem móvel. 0\1 À1VOlOCado o Imt"lvel; . . 

I 
I 

I 
I 
I 
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VIl1 . l dl.'~ • pultllC*çlo de editai. em }ornaI!!. quando It trtllt óe 111('naçlo 
de hem de ('eqllt'n(t .. Ior, 

IX . o ckW'dor poden nfCf'K"Cl" emMI'JOI, nO!II lul"" da f!J.t"CUÇ ..... wrundo ~ 

c) erm de dlculo: 

d) (lusa imf'NIllivl. modinc.1i". 00 ettioti", di ohn':lçlo. ~lIrcr",,·ni,.nl(, I 

fo.rt !5J. A uecuçlo de 1IIulo Clecull~o eJ,u".Judictll. no .... lor dr Ilf qUIJ'f'nll 
ull.rios mf"lmo,. otrdrcn't MI dl'PO'IO 1'1(1 O~Ulo de Proceuo Ovll. com ., ,.,(>(l,liclÇ~ 
Introdu'ldu J"O'f r"" Lei 

e ,- Elclulld, • renhon.. ('I ck'~dOf Irr' Intlmadn I comp"~ 1 '1!di"~I. de 
C'OnCllllçlo. qulllnrln ~ olt'fU'f!f' tomto.rJOII (In .52. IX). f!OI' e!lC1ilO 0\1 vn11.I~nlt 

, r Na ludttncl., .-:ri "\L~.do o melo mil, "rido e dka' pllrt • JOluçlo do 
IIIf,io. W f'C"'-\lvcl cnm dt .. ~u di IIk"naçJo }udk'lal. Óf'Ttndo o Cf'OClhadOl pr.'P .... enr~ flUir'" 
mr(hdu cahlytl., ('I r,,.'fM'nIO do &':htlo • rn'.o ou • J""!'Alaçlo .• d.çlo em p~.lIm,.nIO nu I 

lmedl.la .djudiC'lI{a., do hem renhondo. 

t )"' NIo .~'It'",adn.tI 011 emblt,O\ til" •• tdltncl •. ou lul, .. dOll Impr( ... ~lknle ... 
qu.lqUCt" dL_ r.,le. rodr1f mqn('Ttt Wl Julr •• dor;lo dt um. du .hem.ti ..... ' dn r.r.J'lln InltTWf. 

I ,.- Nlo ronrnntndo o dr'",('dOf 00 Inul.llndo bC'n. penhoriveb. o ~f'''''' -eri 
lmedi.'.nl('n'(' utinln. 6rll'olvendo-.. ('I! documentos lO lulor. 

SEÇÃO XVI 
DAS DES1'l'.SAS 

An. 54. O 1n:s..'IO ao JulT.ado E.\flCCII' inócpcndert. em primeiro mu de- juri"'içlo. 
do r-~Imtnto d<' Cu~':I.I, (u,", ou dc"'f!C\L\ 

Parf,.....fo tlnko. O preparo do f!:CunD. na ronnl do I I- do lIIt 42 ocSlI Lei. 

~~~re~~~:I-: =-:::~:~j~~~~. ~U::~~L dll
renu

du 
em prime1ro ,"u ~ 

M. 3S. A Rnlençl de romeiro Jf1Iv RIO ~nanl o YenCido em cuortas e =:. :rw:~~~~~~'r1 r:~~~ :.::'01 ~ 1I~!~~:q=~fio ~;Z:;:~ ~Ilr: 
cenlO r vlnlt por cento do valor de condcnaçlo ou. nlo huendo conden.çlo, do .IIOf rorri"do da 
co .... 

docleY'tdor. 

ParlIfnro Ilnko. N. cxecuçlo nlo lerlo eonl.du aa..~ .... 1'10 quando.: 

I . m:nnhrdda I Ihl,lndl de m,·rl!; 

n . Imf"TlCC'denti OI embuJOI do de~dor, 

10 • tralar·te dt eucuçlo de tentenç.l que tenhl tido otlJdo de rec1I'nO Improvido 

SEÇÃO XVII 
DISPOSlçOes FINAIS 

AI1 '7. O ecordo rU'l.Judiclal. dt qLUlkluer M(UTU.I. OU valor, poderi aer 
~ec:'~!~~d~f,/.\lb.o competente. Indcpcndcnleme"1Ie de lermo, valendo a wn~~ como Utulo 

rarif1'l.(o ónico. Valerf como Ululo utnjudiclal o .corda celc-tndo p!lu pu1e:I., 
por InSlrumento ~Io. rt=fcrendado pelo 6r,locomp:r.enr.e do Ministério PóbUco. 

Art..51 M nonna. .. de orpnl7..IIÇlo JudklJril kw:aI poderio ettender I concill.çlo 
prnt .. a 001 aru 22 c 211 CllUAU"1o abBrt,Ida.\ por Wa Lel.. 

An . .59. Nlo te admlUri açlo ~1iÓriI ftU e.tuw IUjettu 10 .prnc:oedlmt'nlo 
lnstltufdo por eAII UI. 

cArhuLOIII 
DOS rolZAOO~ ESPECIAIS ClUMINAIS 

DISf'OSlçOnS GERAIS 

Ar1 61. ('(Wtddn'lm·1IC' '"fr-.çftea rrnail dr menor prot.enclll or~ndv(l. pu. OI 
c'eltns dt'lll Lri. u rontf"l'f"rnçOor! J'It'fIli. ~ 011 mmo. que. kl coml~ pena mulml tIlo IUrerior 
a um ano, ncell .. do~ ~ CUOII em que I lei ~Yt',. ~imento e.orpedal. 

M. 62 O proceuo ptnnte o Juizado Elr«la' orienllr·w·. pt'IM mtbiM da 

=~ 1:~!r;.nn:!!~~%I=~~I~~:;~~::~~~ ~t~:!~~lae:~,~~~I. a 

SEÇÃO I 
DA COMM:TÍNOA F.. OOS ATOS PROCF-"iSUAIS 

A11. fi] A (:omp!~ncll do JUÍ7ado .cri detennlnadl f1'f:lo lua1f em que loi f""1'kada 
aln(rw;lof"'nll. 



L~ I L ' ..... '-. 

"rt M. o. .I~ ~"'II~ rrto póhlkM e pt«rlo ruHDlr'lr nn hurtrlo 1'101\11'"0 
e pn qualquer dll di rman', COf'IfCJ(lfle dispu~m u nonn ... de! ora1nl',A(,'lo Judn:161lL 

Ali ,,~ o. IIO~ rroct'-<rulli~ .. rio vlllido<l ~m~ QU(' pt'ft"~~ ... l1o .. IIdldr..l 
f'I"' as quah IOrlm ft'1I117.~10\. nrndld~ M cri~rina Iftdlcadol no an 62 Orall Lt:1 

~ ,_ Nlo ~ pronunciarJ qllalquer ftulld..:k' Irm que It'nha hlVldo P"'IUI7C1 

e r A. 1"111CI ck 'IM proc:t:~uli. em outru COfftIJ'[''' rock'rt lCf -.011,'1 .. 011 ror 
qualquer ",do hthll ck comunlclÇ~o 

e 3~ Sorrio nhJeto de rtrillro ernlo etClu~ivamcnw OI' 1'0lIl hnidoc ~I'I e'~f\Cllll 
OI 1101 rrlli7.'io'I em lodl~ndl de In~ruçlo e jul,lmtnlO podefto JIef ,r1IYado~ em riU m~r.N'llca 
ou equlvllenle. 

Art (,6 A cillÇlO teri re.,.1 e '1II-1r·1I no prórMo Juíu®, .eITI1"fT que rnu'vel, 

ou P'O' mandldo 

r .... ".ro Onlco Nln tncnn!l'1Ido o acu<uoo ra" trf dwj(l. o 'uh rflCam,"hu~ .. 
poça., ealllenlC'~ lO Jul70 romum ran ldoçlo do JI"'lU'dlmtn'" ~vl'to em lei 

Art. 67 A IntimlW;lo fU'IIl'-1I P'O' ('OIm'~nda. com Ivilll) M ra"thlmrnl() 
peMOIIl ou, lnllll{kHle de pc~a Junt1k"1 ou firma Indlvld .... 1. mediante enlITIE. M) enclltn'lldo da 
recerç'o, que !leI! ohriJltoriamentc kjenllOc.do. ou. tendo nt"C'e'-dTkl. pOl ofteill ~ )u.",a. 
Indrpcndcntcmcnte de mlndado ov Cltna pnraIOri •• ou ainda por qualquer mrlo hll\nNl de 

C'Ontunk-;lo. 

J'ari".ro Onlcn. Dor 11011 rnHc.dol em IVdI~ncla ronlldenr·.e·Ao dc~ 10'0 
defttet AI pane,. Mo Inleft'~uadM ~ delcnJOl"CL 

Art. 68. Do 110 de Inlim~1o do lulor do r.ln f: do mand~ de cillw;ln dn lC\Jurto. 
com .... I nl"Ct~,ld.de de -=u eompam:tmetUo IC'OI'ftpanhado de advorldo. com • a<jvet1tnc" de 
qUf:. nal&Ua flUI. 1C1·lhe·' ~Irnldo dcren~ rOblial . 

SEÇÃO 11 
DA FASE PRELIMINAR 

,. n M. A .ulorid.dt pallel.l que Inrnu conhrtlrMnlO di 0C'(1f'TtrK'1. hYTV1 trono 
cin:un~andado C' o f:ftClminhui 1mc($lauuncnlC to Jul,.do. com o autor do r.,o f: • viII ma, 
providenc'1lndo..lIIt .. , requiltçOet doi cume. periciais nec:es.V.rtfll 

P'lrf,nlo tinlco. Ao lutor do ralo que. tr6I I lavratura do eenno. ror Im~I.~nlt 
encamlnh"do lO JUI7.tkI ou a.uumir o eompromlMO de 1 e~ eom~, nIo Ir Imr<rl pOo;Io em 
n."..ntf:. nem ~ f:.I,Irf. fiança. "'"10 U.l .... : .. 

Ar\. 70. Comparecendo o lutor do l.t() e I vrtlma, e nlo tendo ~~fvel • ruIl7.açk> 
1~llta di .udi~. prellmlnar,lCrlí desipada data rrtlldma. da qua.l ambol wrlo clen\el. 

Ar1. 71. N. r.lta do compandmemo de qul~ dot envolvido., • Sattwll 
providenc-lul. ..... tnllmaçlo e. Ie lot o CUO. I do re:!llpona. .... el civil. lU rorm. dOI lfU.. 61 e 61 
delta Lei. 

Art. 72. N. 1Ud~1 rn:llmlnaf, ~\e o ~tan\e do Minbltrio P11blico. o 
lutor do falo t I vlllma e. te ~'ltl. o raponUlllel ciril. .:ompant...dol acJ: .. UI advoJado.t, o 

~~.!:=IIr:'!: r!n~~ :':v:'dr ~~~ doi danoI e da uçlo 4a J'"'PO""' de 

Ar1. 73. A C'OftiC'lttaçlo tcrl conchwdl pelo Jul.r. M por ronclll.d('jf ri ma 

ParII,nfo dnko. Os eoncllladoft:a 110 IUIU'-u da Juatka, ft'Cf\ItadOlt. na fonna da 
lei local. rreh:ff"nlcmentc ~b't! ~ .. em Dlrrllo. e.claldol OI que C!Uf\"am h:ançDeJ na 
IIdmlnlllnçlo di JU'11ç1 Criminal. 

Art. 7", A comrotdçlo doi dlAOl ('IV" lI!f1 ~urida I ucrllo e. homrolottda reJO 
Jul~ m("(Iilnlc It'fttcf'IÇI ImxolThel. It'rt efldcla de Ululo • ter uecutado no Jufl.o dvi' 
tomretcnfC . 

PlrlilfT1lfo dnko. Tratlndo-M! de 11;10 penal de Inkiltivl privada ('tu ~ IilÇIo j'It1'Il' 
póblk:a conrlic"hmadl • repretrnllÇlo. o accrdo homok)pOO acam:t.l I m1QOCII lO du~IIO de 
queiu OU ~~nllÇlo 

Arl U. NIo obdda I C'onIJ"O'içlo ~ cbnM cfvll, aen dad. Imt'dilt.arnenle ao 
ofendido. orortunidade de caert:ef o dlreUo de ft'pmrm~ voemal, qut terll l'I!'du,.idl a ~rmo. 

Pat.,nJ() dnk::n. O nlo of'en:cimenlo da ~I.ç:Io '" lud~nci. J"I"ellmlrw nIo 
Implka dec.dt'nfll do direito. que pocitrl ~ c&ertido no pn7D ~vl"o com k:1 

Art. 76. HI'rendo ~nllÇlo OU InItlllcto-.r de crime de -.10 rrn.1 pdNICI 
Incondklon.da. nlo tndo CI.'IO de lnJuhamcnlO, O MlnlMbto PdbUeo pockri propor a apllClÇlo 
lmedi.ta de ~n. teJUitln de din:hOl ou multa.'\" I aer ellf'CdOc .... na rwoJXMlL 

I .- NI~ hlpóleld de aer I pena de multi I 6nia Iplicllvel, o Jal, podrri redud·lI 
IIt I metade. 

I r Nln ~ .dmltlri • prupoN li!' fkat comrm""do~ 

I . ler ,Id() () lulor dllnrraçlo condenado, pela prilicl de crime, • pcna rrhaLi", de 
liberdade. ror IW'nlefIÇ' dcnnlllva: 

11 . &ef .Idn o 'r:enle bencllcllcio Inlerionncnlt'. na prl70 ck cinco ano ... rei. 
apUnçlo de ~nl n=~rillvl ou multa, nos tcrmM deite 1111110: 

• 111 - "lo IndlcllVft os anJttedenIU. , eonduta toel.1 e , rer-nna1id.ór do aJenlC, 
bem como ~ motlvOft t AI cll'C1Jftll1nc1l.11., ter ~ t aufldente' aduçAo di m/";(jlda. 

, )'" Arc\tI a prvposta pelo lutot d. Inr~&o I' W'U ddenlOf . .." wbmt'lkb • 
1f""U"11Ç1n do Juiz 

• ,,- Acolhendo I propor;ta do Mlnlltl~rio POblloo ac:rltt relo lutor tU Infnrç", o 
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Jul, .plklr' I peu. ~rUn. de dl~UOA ou m.h.l... qut 1110 'm~ em mncidhw:i,a, leftOo 
~r11U'11da ."ertu ,.n tmred1r no~~te o me.mo benc:fkkI ao pram de dnco lnOI.. 

dea.l...eI. 
t s- o. JltftItnÇl previa.a no para"..ro anlCrior "boi •• pell(lo ,derlch no 1111. 12 

t fi- A Imf'O'dt1o d ... tlçl" de q~ mil n , r des~ anllo n., C'Ont:l.v1 di.'" ~dlo 
de In\ca"dc-nle~ crimlnal'- ulyo pIIt1 os fln~ ~vtJtOl no mevno dlapoaUVO, t nJo 'Clt efcll08 
civil. eahcndo ao. ImcmtUdos propor .. lo abhel no jufr.o (1ycl. 

SEÇÃOIII 
DO PROC'EDlMeNT'Q SUMAR.lfSSIMO 

Art.. 17. NI IÇlo penaJ de miel"lv. pObllc:a, qua.ndcI nlo hou~ aplicaç.lo cIt'~, 

17:~i=~·o~~e~tJ~~o~~:,~·:~=o~~~~. '::~~:~: ~:dade\: 
dilicf"nctu im~lndl'm" 

, , .. rlrll o ofCftdR'lC'"ft'o d. <k:n6ncla. que lIe11I el,hond. rom ba.y no lM"mo de 
OC'OrTtnclll rdcrido no lI'1. 69 cte.:. Le!. com dlo;:pntU do I~uérilo polid.!. ~.nf1dlr-~-' do 
eumt' d("l eorpo de delito quando • m.ICriaIlOadc do crime tsllwef aferida ror bokhm médICO ou 
provi eqUlvllrnlr.. 

, T ~ • cnmj'llelldadc ou eln:\ln,l1nclu do a..-. nlo rmnlll~m • fOfmulaçJo 41 
6enÓflCla. o MII1I~~rio Nl"tlk'o pode11 rt:qOet"er ., Jull!: o encamlnhamenlo du pt'Çu ullUenlet.., na 
(orml do pu1I~(o ónk'o do 11'1.. 66 dcILI Lei. 

, :r N. eçln f!mIIl de Intetlll", do ofendido rocter' ter of"ercc:ldI quelu oral. 
eahendo '0 Juiz \'Crlflcar Ie I romrk:"ddade e ... drevRJIlndM do cuo clt'lem'tln.am • adoça0 da.. 
pt1)vldfncta., ",evtJW no ~'o ónico do art. 66 dettI Ld. 

ArI n. Oh:Tt'lcida I clen6nd. ou quelu. lIeIi ~.,Id •• 'fOrmo. entrtUor1o-r e(opll 
lO K'tludo, que com rll rteut dt.cSn t Imcdtl'lfI"It'flIr dt'ntlrlc.cjo Oa deslJlltoÇ.Ao dt cita e ~on 
par. I .ud,eocil de IMroçlo f jul'ameftlO, de qualllm~m IOInUSQ C"ilnd. ° Mlni'ttrio Nblteo. 
o ofendido. o rnronÚ~1 rlvll t lrU.'t tdvOJMIoa.. 

• ,. Se o actJSIdo 1110 esliYCT rre-:nk:, -=nI rltAdo N (onnl dO!' en~ 61'. r 6R dt"St. 
lei e cicntlf1cado da 4111 ÓI Ittd6tncta de In~o e jul.amenlO, ~vendn I foi. IflUrr IIUU 
le.UC"munh .. ~ ou ~Iar n:querimmlo pen lnllmaçlo, M) mlnlma dnco di .. ~ ante.. dt IUI 
I"tIIlluçlo_ 

, r Nlo CItandO ~lI':nLt, o ofendido e o tt.""..Uw:1 civil. lIrTIo Intlmldol ftOI 
t:Tm0l do .n. 61 de," lei ~ C'Omp~~m. 'lId~ncl'lk Inmuçloe jul,IlIn~IO 

leI. 

AJ1... 1'9. No dle e hoB desj~ r: e tudlbld. clt' Inltruçlo f jut'lIIn(nlo. R fi. 

=I=::~~~J!:' Pd~v:: =~ IlOl =~ :;~~ir 7~ ~7r=~.Io de 

An. ao. Nenhum 110 ter1l Idlado. determlnlndo o Julr.. quando lmprurlrwffw:I, I 
conduçlo C"OCI"C"llly. de qllC"m deYI C"Ompllrecer 

M. 11. AheTb t .ud~lk"ill. aert dlda I palun to ddr~ j'l1I1"I n'1IJ'O"der I 
k'VSIÇlo, 'r6~ o q~ o Julr: 1K'Cht-ri. ou nIn, • dMt6ncla ou qnri .. : haw:ndo ~himt"1I10, aer60 
ouvlctu • "-lIimA t .~ I("'tcmunl\at dr ~.o e dde". In~,a'"tO-It .... uil o k"uaaOO. R 
preJenle. ,.. .... undo·~ Irnrdl.IIrnt"ftIf! IntI debate_",",I. e • rroIaçln da __ "trnça 

pockndo o JIII, ellr~It~~~::,:,u::~:::.~1!~~:~y:~~~~~,:~!~'~~,:,l!l~:!.~~n,o. 
, r lJc-11"ldo o t)(""Of"rido li' luditncl. l("Ti; lIvrllkllMmO ..... Inado prlll Juiz t' ~I .. , 

panes.. ron!cndo h~ve ~~lJrno dOll'"M ~I(Yllntes oco~ f'fTI .lM1itncle e I It'ntrnça 

JUIL 

Art. 112. D. decl"o dt' n:JdÇIo da dendncl. 00 qudu t <11 1Ir'1I1t"nç. uhrri 
tpel~Io, qllt' roderi 1('1" jul,lIdl ror lurm. C'Ompoua de trb Juba em uerrldo no primdm ,!lU 
de jUlisdlçlo. rt"unidm nll lIrdC' do JulrAdo. 

15 I- A 'rw:'I.ç1o !Ittt InlcTOsta no f""70 de dez dlu, ronlldQ1 d. eit'nc-Ia da 
llefttençl re lo Mi"l.u~rio Nhhco. pelo réu ti ~u dcJenlOf, ror J'lC"Uçln eJCTil.l... d. qual conocwlo u rv.oes e o pedido do mtOfTenll:. 

,r Onxonido rtilnUmedo".,. ofrnrer r'e:IfIO"ta ell"Tiu. no f"I"Il1'1 <Ir",., dlu. 

Ih.de O • J'" do'.::. :; .bn~o mquorer t InMt'riçIo di IBvl(l" d. nll "",""'Iir. e que 

,..- A.c ptr1r_ leT10 Inrtmldu ÓI dela ÓI Jel.'Ao dt jul,.mt'nto rela Im~lIu. 

I ,.. ~ • Jlrn'CnÇ. f Cf C"OnOrmadI ptlot ~ .. (undamCRIa., • allmul. do 
Julflrnt1ll0 IIr"nlnl de lk"ôrdJo. 

, ,- (li: f!mharrnt de dcclel"lÇlo aerkI apoua. fIO' r«rllD ou onlrll("ntc. nn rru.o de 
cinco di.,. rontaoo-. (I- ~nell di decido 

, r Q"lndo DpO'IiIOl tonlnll lefttcnçl. OI em_,OI di': dr-clançlo IWJ"'f'n~n o 
pn.7.O "'lnIl o rccUI"JlO 

""",. 

t .1- fi. t'n"OI maleria" podem lIef cnni,16ot dt' onclo. 

SEçAolV 
DA EXECUçAo 

An. R-4. Aplk"'dl uclusivamM't1e pefLI 1St: mulla .• eu cumrrimrnlo ",.~ .• 
~ r1lllmenlo n. SocTtlln. do JUI1"do. 
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r.Tiraro Onk:t:J. Efetu.do o .,..,.rnento, o Juiz dccl.,.,.. r.lln~ • IJUfllhihd.ade. 
ckln'mln.ndo Qut'. I c~k1 nAn rlQUe conu.ndo doi ~t1su'C» crimlllllh. l"u:r:t" pu- rllu di! 

rtqubl(io Judtrl.l 

Art I~ NIn dcluado 1'1 ".,.mcntn « multa. ttr" lell. I conv("l'!.lo f1Tl rena 
rrlVllivl dllitrntadc. ou restrilh'. de dlreitOf>. noI tr1'lnOA ~.iAI('d em kl. 

An M. A l"JlCCoo;lo dai pcn'" rn .... 1IVI' de litw:rdadt- e ~stnOVa.. dfo d1J~iIOK. ou dr 
multa cumullldl com estu, lCfÍ proces.uda rennlr o Or,lo rompel.tnlt. nOl! ttrnlO'\ d.t k'1 

srçAov 
DAS DESrESAS PROCESSUAIS 

Art. tn. No<; ca.'IO~ de homolOJ.ç1o do 1C000o civil e IplicN;lo dt' ~". ~llritiv. de 
direllM ou multa IlIU. 74 e 7fl. ,,:W), L' ckApcsu proceIIIU'lI .erlo reduZJda. confonn1'!: dlr:puaer 

lei e., .. duIL 

sp.çAovl 
DlSPOSIÇOF.5 FINAIS 

An. «11. A~m du hlpt'ltC!leI do CMiro ",""I e di k-rl~l(lo t'fu-1JI. ck~ de 
~pn:lCnlaçln • .çlo penal ~I.tlva IM cri~ de~ ~1l'leI ~1. ltew:. e ~ CU1poouL' 

tbnnJlda., ~ ~~ ~N:" crlLe"r.'oe~!~::~~~":':!:'!r~ ~:~.'= .~o~ 
,,,otpen"'o do ~. f'IOI'" doia • qualro .... dc* que O ~ 1\10 CIlteja lIendo ~ 
OU nlo tenna ,Ido concknado por OUITO crime. ~eeI OI *",a1l ftIQ\llai lOl que lutoriariam a 
JU~o condiClonIl d.I penl (lU'\. n do CócSIJO PI:ftal). 

I I- "telt. a proroMI pelo ac..oo f leI der~nllOf. nl ~. do Jull. este. 
rec-ehendo a dcnóncil. poden JlUI'O'I~ o procc:uo.. submetendo ° lCQDIio • per'lodo de prova. lOb 
u 1tlIJlnle!l condiç6c:J: 

I • ~Io do dano. laivo Im,....nhUldMtle dcl r&l'f-lo: 

11 • proihlçlo de fnqne"lar cb:rmlnadolllul~ 

111_ pmtNÇ'1o de 'D~Iar-te di rom-a onde ~dt. tem autoriuçlo do Juir: 

TV _ com~menLo peuoaI t obrtptório • Julm. menalmtnlit. J:*R Inrorm .. e 
Justll1ar lUAS .lIvkSMtcs. 

I r o Jub. pndc:ri ~Inc.r outTa eond~ • que nc. IUbon!luda • ~. 
desde que adequadu tIO rllo e • silu.çlo p:aoal do .-..do. 

I T A lUJPeftIIo lIeft ~YOJadI a. no cvrIO do JW'U'J. o beneCld*io rier I Jet 
procesudo ror outro crime ou ftIo efetuar. Em mod'lO J-IUlcado. a rtp.raçlo do dano. 

f (" A ~ podcri Ef ~YO,.. te o lC1rSI6o 'IicT • kT proceaado. no ano 
do rrvo. f10J conb"t'fençlo. ou de1CUmrrir qua'quer outrI condiçlo ImfKk"Ü 

I ,.. P.lplr. o prv.o It'm revoltÇlo. o Jul:r. decl.,.,n "IUntl a runlhlli~. 

16- NIo COITeri a ~çlo dul"lMe o pnro de ~ ... o do ~ 

1 r Se o acu,.oo .'0 IC'elur I proJ1OIU preVQla neslr lltiro. o prooe.ao 
proue,ulri ('m YU!I uilerifns atrmOJ. 

Art 90 A", dl~poslç6r!l deU Ld nIo te IPK'Uft toS proce.MOI penau cuJllnlttuçIo 

J' esllver Inkl.d&. 

An 91. NM CL'I('I' em qUI: tfõtal..el paI.'ll ul,lr rryre.9:'n~IO ran I p1OfJOSIllQ 
da aç'o ren.' rlltllta., n ofendido OU.r!U rt'~tlnle k'lllCr11lnttmado para or~recf-Ia no pnm 
de tnnta di". IOb pena de dt-c~ncla. 

A.n. 92 Aplicam-te aubsldlarl.merlle u dl.,sl~ do8 CMI J:O~ Penal t de 
~ Penal. no qut nIo f~ Incnmr-UVC'I com eáI ui. 

CArrTIlLO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS COMUNS 

M. 93. lei Eaadual dlllJ"Oli ~ ° SlaIemI de JIflIlldol li.lpeci.aiI Cfve. • 
Crimln.b .. SUl nrran1rMÇIo. romposlçlo e rom~ndL 

Art. 1)04. O! temçM de car1(\rio poderio ..,. ~doa. t u ..wltnci .. reaJludu 
ran d.I lIedt d. Comara. em ballTO! ou deI __ • l'la pel'lentCnle&. GC"Upando lnItaJaçOe:l de 
prédios rdbllc01. de acordn com audltnclu ~ anundadu. \... 

Art. 9~. OK EJ:uMIoa.. DI!drllo Pcdenl l' Tcrrltório. criarlo e IMt&larIo OI Juludoa 
~rodal. nn pra7D de lril lM:IIIeI. • conlar da .I,end. de!da ~l. 

Art. ~ PAI Ui enlra em 'lia« no pn.ro de ~la di .. ,f'Ó"I I .UI f"UhllcaçIO. 

Ar1.97 Rum ftYnl'd.u • lei rf 4.611, de 1 de abril ck 196~ e a Lrl fi· 7.lU. de 1 
de rtm'mIhfo dt 19114 

FERNANOO IIENRIQlJE CARDOSO 
Nl/Jem A. Johlm 
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-.!( ;:~·:;:j~i:r;),~ 

~m~-;::;:~ , QUADRO;' 
WI ',ClVIL'DO 

".~~~.".. EI ", AD.I!.o ..... "'.;;, 

.' I,. ',' " \ VENCIM~OS , '"VANTAG 
,:. ","':. ':~ ~', ," ,.l., I;:·~i;~',f.l;~:~.' F..srECIFICAÇÕES GEN .. ~n.· ... ~~. 

1 ......." I., _'" . 

.,.'. . , .. ; " " ", ,: ;":~ ':' ~·;i:~;o', .... ~;,' ,OUTRASPROV1D ' , ' 
\ '0:. . • ..I·~,. . .:. ,,'~'''' I ~ .••• " ••. '. ~!\~''')'~::~'' :. ~.' ~";::~;j &:',..; :~::ir'~":~ ~'~:'>~,..\ .. , .~.~.;..~~. '. . ;t.'.", . 

~
:., " . ~ ~ .. , ' .. ' ',.",.,,', ", ,l ,,;',,:" '"" ,-''';''':~>''~~f': "~i~~~I""~"',f' '-:-~ .. "V':',· ';)" '1.~~':">:J ' 
:', .' , '."':~ .. '.: ~' :,;:\ .. :":,::,:, :':", ,'i: :,' t:(;~,::, ;"i'~~E}:}::i.~i'i)~/t'~?:')'·::':,:::::~~://\~;~,:> ·{~,;i ;,,' 
. 'o.' ~ ','.', " ' .. I '. I .' .- .. ,', L')~ :. r''\':'' ",.f" '" .,.!t' !)~ : ,.J: oi ,,!; "i:.!";} ""'/,"--\',l ' 

'S;:~""'i~: ,:,<~' , ::\; ;';,:~'~' ,!:;~}~:'!;,jii:;~~t:::~:"~;",?'~(~,~~~r.:~?~!;]~;f;ç:~f;f~í;'",~,! ~::i '::()~~;:>~"~:,::;' ~ .(, , '., 
; !;:' .. ~ O GOVERNADOR DO ESTADO.DO,ruO,DEJ,ANE.UlO,.' '-::',,:; .. ,:'. '\, "!l~",~,:,I~; 

. ~"'~5' .";.~ 10-''" ··l(~.::".~.·,·,t-·!·I'.I '~~~'''l~~ ';~:".~~':!'. ·;~.:.. ... --i~.·'!" ":~~f.~~"'?~ .... ;.'." ""li' :"'"- ,l:;.,; ., ," . ~..' . . ~ .:~ 

, ! :;~;:/i-':~;~'({;':' ~i::';~):r'oFa;~~be~'~~':; ~~c;~~~~:lt;;g~~t,~~~ :~I~ ~SUS~º. ~~~ R~~:,~~, J~,~~~~ ':, ' 
.. Í'Cta e eu 'sanciono 'a Begubtte Lel:"'H~:;;-',;~n:'j'~"~"'" ;::,'" ;':",')~';~<' ,"'::,," ;1; ~:' ' , ", ' \ 

~~' ~~'~:Fr::<:~ ;~f '~,,~',;:AÜf.~~~ r ~~~/~,::~,~,,::~,~:';~r-,':{i:'~~:~::':~',:"'" '~.:~ t~:/:,;' , :: ,- .~. ':, ,,': ~ : 
r; ;~t·--,::', : :,"Art~ 10:

0

• Oi Q~dro 'Pe~~nte da Policia Civil do Esl:\do ',lo ,I~io d~ 
~ eira. criado pela Lei No, 699, de 14 de dezembro de 19S~, pas!':!. :l (ic;u COllStltW;.\O u:u 

3
,u,ntes c:llcgorias funcional" integradas de série3 'de cL~s c uÍ\'C;S: 

'('y. , I, - Delc:g:!do de Policia óe In.., 20. e 3 a, classe:;: 
: ,~ :~ o Agenle de P"licia ESlóldual, Nlvcl I a 1 c: C01ll.js~iu de P{)~Íl:i,,; 

.. \ ot Art, 20, - f.ien criaua, lla temsa da Ic~ a categoria funcional dc Agente 
_t1icia Estauual, por tr'lJ!Sfortn..1Ç'30: ' 

.. , ' ~ Panigrnfo lo • A categoria foocion:ll de Agente úe Polícin Estaúual 
~ol~ornpostQ de 8 (otIO) ~iv~i!:.: liC:llld,o, o 8~. n~vcl COI~ a ucnomul:1l(ão de Comissário de 
~~13. m:ulIc:ndc-se o:; ::tn!lUlç~e!: i;'!a-.:nca.'\ 00 I\J)CXO lU, ., 

\ ~ Pill':igfilfo 20 • A Ir:mslbrlTtlç:l0 e n ocupação d:t c:lIegorra fW1CIOnaJ a 
li! i;e rçú:re este ru'ligo dar-se-á t!,r tJj}icio, observado o disposto no Anexo L 

., l ~ '" - 3 C 'd • . . ..1' I I" I ~" tu t. o, - 01151 crnr-sc-;I'.' c"tultos. íl r.'~·',llt:l qUI! ';~~~Jc;n C-lIO!> OS .. ' ;..--

"~os Que comp<)~!lo ~ c:'i.~guri33 i'W1ciollals previstas no aIliGo lo. da Lei 699, de 14 de 
"';inbro de 1983. 

( 

: \ ~ Art, 40. - A~ c3tcgorbs funciormis não e1em:adas no Anexo I, que são 
rll110SI :lS por séries de c1a~ses. tOO1:rr-se-no singulares. agrupadas na classe lruiis elcvada. 
:11' IIIJooS~. ó1pÓS o :lgrup:llTlCnlO, o escalonamento venica1 previsto na Lei nr,_, 

Art . .50. - Ficõl lixado em 10.000 (lIez mil) () quamitativo de Apclllcs 't Iieia E$lad',I,1 c Comissários dt! Policia. e em 500 (quinhentos) o qU3nritàti\'0 óe 
fl'gados de Polícia . 

.. \ - Art. 60 .• O Podor Executivo, qo P'070 
~~Ç'fiO desla Lei, ati-avés de Decreto, clcucouá os policiais 

de 30 (irinta) c.li:1s da 
civis que compurão 'as 

, {ias funcionais descritos rio ,ru:igo J o. . 
., , Pnrágrnfo UnlCO - COIJ!:.derar-se-ão extintos. na data de publicação 
~fccr:to, ~odQS os cargo~ do Quadro Pcnn:mente da Polícia Civil. do Estado do Rio de 
, f cUJos os ~cuP:11lt~s tl~erem sua situação funcional defuúda como imegrnnles dos , ,.,S\das c:ltc:gorJ;tS fWlclon.us d~ que trata este artigo, . , :' 

- ' 

1!óri:J" ~, 10 .• A lrnn. .. fercncia cios otuais polici:tis civis. lIesta d~lla. para n 
, , fU,llclonal, crJaó;'l!; por C51n Lei. realiudo na lurma deste Diploma Lcn:ll nào 
"'llpcra o tempo de serv' 'o "'.1 D • 
.,agens: IÇ • pnra c CIIO uC promoçüo. nposemadoria e dCl'Tlllis direitos 

:\ \ 
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.•. '\.'~:'\) .:;;~ ... ~'.·':!I 

'. . .., :_~" ,Art.i 10. . DO Perm:u~~tc':?~·:~oli~ia~Cl~iI:·~do.:·, 
odo do Rio de Jnneiro, far-so-á·nlravC:s·:dciconcwso,púbUco d~ p'ro,,~ 9U,,~~ .1l~~.~~I~,~ 
I d· 'd'd d r. .. :.".. .... ' ·;."" • ..,}·~l"â'.!.~"".;:. ; .. ' .... -oj.; •. ",!--:... . .. ·r',I':: '::'01 ', •. ~\ :~: .• ' .... ~.!~:j".16'~ ' •. os, IVI a o csn U3S .ases: . .........~.: '.\' .! -:, ' -'!: ,,'y, ....:< \'!'," " 

, '. :: I • a primeira, composta· de' exame p~t~c:nico~ proy~ ~cn~:de:'; 
s c '.práticas,: eslnS ~.úl~~::q~.:·.~~~,f..~,~~.~~~.:~:C~.Z·P!R~;.~~:~'· 

Cap~lclClnfJle fi' ...... '.'~ .. "~" 0,' I'" .. 1 '''''''(~'1!''_, ';.!""~';"",.):~",. ,,)~H \.1 .... ::.,.. :';h·llfi..r:J··'''''~''·.r··:''·~:1 ;. ... ~ ... lSlca; . '," J ,', ~\. " •• :\' .~ 'I t.,' ~ '.,F.:'r":" ..... : .;_ ... ;' .••• \': • '. !:-1~.', ... · •. ,..... . ". ',1 

:' .1 " •. ,'.,'. :.U.: a segunda. de C.W$O·dq;Fo~ç4o P.lOflSSio~·~m Dp~~ ~~;.: 
,. '''.'' •••. 'r' ;;)..:;r .• ,.:[ . .I.' f!' 'I' ••• "::\ ·,·llt;l~t1::''''~.r.\-·\,)'~ \. I';'.';. " •. :;, eallitllcta. oproveítamento e conceito.';' :'-!:·.-.r~·lI ~'~.:J'>.Hl·l~~),,"'l .. ~t:t·· -: ( . :., :, :': . ;. .", '.' ... ~" 

.::,.~.\ '; : .. ; .:~.:.: r~':,:·;· Parágrafo \I o~<. ~ O candidato' ~'Submetido. à Pr?V8 de lnv~tigaçüo!, : 
0)040;1411 que po.derà .estender,,:!!:. al~ n' homolo gaçlo . do\ concurso, cOllSlderaJs&Jo·se os ~eu!l: 
nhlleQlede:nt~~s' cri.minals,:;s~c~is: ~liares;:sua.~ndula c:conc~it~ no :c~o ~e Fonn::sçã.~ 

\·· .. ··.·.·.i'.I"P·~'\.'~ J. :' .. r •• ·.' .. ,··.~ .... :.~~~It.~ ..... ' .. : ...... :' .•. ,.' . , •. ,c.\., .. ~ ' . . ', ·:~i~.f~t.! ... ·~.~~~~.: : .. ~;~.~ .. :~~\.···,·:;..t~:".·~~··, i, .. l .... ;.I,::."; .;.".: .. " .~' ~ ~. ~.~." .' . 
':!~~ >:\,:,;:.:<t::·Par6grafo·20.;' Os candidatos aprovados h3 pririldta fase alo concur!:\) 

...... rnuln· 'serlo mattlculados' no Curso de Formaçllo Prorassion:tl. ob~cr\':sdos a ordem de 
\ . e o nUmero de vasas fixados no Editai.. .~! 

~'\' . .... . Parágrafo 30. - Os servidores do QU3d~(l Palllan'!nf'" Ja Pulit'i;s Ci\:1. 
~; que em cnndidatos em concurso pre .... isto neste :\rtigo. f~r50 jlJ~ ;'I I llJlll) pc;:::) de 
'" ncrésc\",o nas provas escrita.c; de conhecimento e pr.iti~:J corrcspollucnle a C:lÚ~ ;),;10 Je 

. efetivo; exercício r'lól Policia Civil. 
• t· . . 

• \ Art. 11 - Se;á considerado inabilitado c uUlomaticllmente cxcluldo em 
'" Clualquir das fases uo concurso, o cõl.ndidato que, em qualquer prova, obth'cr nota uúcrior a 

50 pontos. .. 

"" \ PMéÍgrafo ~nico - O candid:llo que for julgf1do in:1l"to ou contra-
"" illaicod~ 1105 E~:mJCS Psicolécnico ou Médico, nas provas de Capacidade Física ou 
:lu,estig\~ãO Social •. ser! excluído do :oncurso. . 

,I _.. Art: . 12 - Semo nomeados para as v:l~~at; rixad:\S no Edllal os 
-t::\.nd,dn~~s que forem hablhtados em lodas as fasc:s do concurso pülJlico. obst.'rvado a ordem 
..te c1asslhcaçilo da 2a. fase. 

" \ Art. I J - S.rá e.,igido do c:llIdida:o par. ingresso 110 Quadro 
.. crm;1"'!n~: da Policia Civil. além dos requisito! pre~;stos no ESt.:ltulO do Policial Civil e seu 
.,q!~lnmel1to, possuir, qurullO ao grnu de escolaridade compro\·ac.io por ocasii1~ da 
;;scnc;ào np Concurso Público: • 

"!' 'd \. . f. ~c PQlícii] - diploma oe 13 ach:lIcJ cm Direito 
.,\11 :lIllCnlC re"151I'aoo' . • . \ (\ . 
., ,1 JJ - l\ge!l1e de Polício r!s!ílduJl - diploma oe tú\'ci superior ou 30 rau cqulvalcnte. . ' 
., i' 

I 
'" \ 

\ An. 14 - As promoções f..r s' .~ ) . .. ./ . 
!fecimento·e brn\'t1I3, devendo as dlJ '. .' t!~<10 r:c o~. CTIlcnos ue antigüidade, 
.e r.C:lcmb~o. observada a prourcss_asd~nJnelr:tS serem tealrz:.Ui.""; uma vez por ano, 110 dia 

\ 
nO' : ao Isposta no Anexo J V dcstn Lei. ' 

.. , .-arágrafo UIUC'O - As promo O ' 
:m.la rv:st.c o..rtino lerão seus crc'to 'd ç cs que não se vcnficarcm na d31<1 '" i o. ~ le I S relr03g1 os. . 

t • 

~'d I~ Art. I S - As promoçõe" po . ü'd . 
';CI os ps lI1terstrcios disposto!': no Anexo I V ~ r nnug I ade serão autOll1,áticas, 

" '\ Parágralo único. Será ré '.. . 
ff'I:(lca a ~a COndu!ól protissiorml do olic' qIUI~J~~ es~cnct:11 à promoç:10 por antigíiidadc 
.."In! dCSlá prornoç;\o a p bl' . ã P d la Cl~ I , C l/IlCrrornpern :J conl:lgem de tempo 
•... d' ,U IC.1Ç o e pumç!\o oL-d d . 

ICIOS ISpostos nc·.· ru-tj"o .... llC' ccen O-se a p:irtlr disto os 
.. I' ~ - b' 

., 

--.. 

; 
I 

\ 
• 
i 
í 

\ , 
\ \ 

\ \ 



~~~~~j~~l~~~~~~t~~~~~,' nua a Dro~~Ó:Aue~ tra~ , 17."::-,.., ,/r.".I'" \~f,.'Cf,L1, .• I' .:~.li.fA~'t~ ;''1'''''''('" ... ';0;., ..,..", .. ,,' .... '.' "'i'I,'~"..)r·~ ·~ .. \\ .. ~J,,'·'i' i"~ I,·' r, 

Pnrágrafb'2oó'·" . "., ... i P~~"r~~: ~l~~'~~" . .' 
d~melhotdesempcnhonaatlvldadefun... . /r~:\;:(I;'if","1""":~!"",-;,,·· ~l·""'~;.' \.. '. 
" , ' , \ ,,I 1\ ' . , , P:uásmfo 30.' _ O· Chefe da' Policia- Civil,' assessorado pelo Conm:lho ::,: " ~. 
-Superior de Pol~cin Civil, est3bcl~ccni auay~~';da' ~on~ os cril,~s ~~" ~. p~~~~çü~" 'f ': ": :)~' ;', . 
obsen'adi o pnragrafo nmcrior.' :. -, .' ',," ~:'i > ~,':':; : '.' .' -"', '. ".' ," ..... '. 'I .. ' '. :-. ", ~ ! .. 

. .! .':' I "", ". An. 17 • O Chere -:da'~OJiCia: ~i~~ . a=ssorodO~~O~U\~,;: .:,;:~, 
.Superior ,e Policia Civil, estabelecem ntravésdc Portariu..os critérios P!la: ,; .. / .... ;.,'; :J, !' ~~;:{; .; ..... :~.;'.'. 
"", :' ,':. ,'r":' ',~~;""""; .... ,.'''.",,, ...• "~;""':,;,:;~'ti1";"""~·.",;:',}';0'<.{iio;';'(".\"'.f.";J·, ":'.,~~;i.' ",:',::.1.\"",1."0"" ",:., ',', 'I 

im~~~i::~~' '''~~~~.': '~.;~'~~;.~ ~.:. ,~~~r ··::-;(t::,f .... ·f~tr$':~: .~~ .... :'···.:..,;':'J}~;?~:~~~.~ ... ;..-~<~~l;f~;rt .. )j.'t .. ·~· .. ~~tv·.T··1h~~~·1tf;r.:i ···:.;r"~· ~ ... ,,,.I· i.:;.~.~ ::~, •. :,to ,~ 

i A:n,: : ',\. )[ • .'.' \to 1..;: a promoç50 ~por':~t!recbncnto~ '~bscrwuos, o' disposto no p3tDgmfo; '. _" ;~ . , 
20: do,art "O anterior; .' " i(:~:" i'<''''''',c;,:r<.~:' ;-'0"';;1 ',,;o;i.;· ::.' , '~' ';' li l' , • 

_ll'l~",\}, lti:<! :, ' >:~. ; ... :'11-.: o rei:rutamento'~'~~seleç5à';' de ~Agente~ ; de', Policia P.slodu:1l. \file 
"tJesetnpch ,não funçÕes' 11a.~- 8reDS'de pericla,° papiloscopia; telcCllmulllc3çÕCS, Jh\oural~a. 
·rt1edlc~ara.medlc~Ul c pUotagem de aerol1.3\'cs.\L:! ~" ::' ~)~o .··i '<t'::. 

," ' • , :; ... ~, ' .-', . .: ,t ' • :",' " . 

~1~Ft<..:,:",-· o.·' o, ':':'Art~'18 ~ AStiperlntehdênciadeEnsino. Pe~<luis.,,~ IJllerdul"j" cri.u:' 
!I!i"-{:;.i. C:l~r,~os de ~peci&llizaçâo e investlgaçfin crimirul. pr.il!cn C:urut:iriá c.- 11;1'; :ir(";:,; dl'!:rJ il:l~ Iltl 
~.':::' artIGO nnterlor. '\ 
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I Ar!. 19. U Podcr Executivo rcculamclltar:1 :1 l,r(":.Cllle Il!i 11',' pl a/I) d,~ 
60 (SCSSCIlI;\) dias, 

I, Arl, "_,, _ r·,· .... I ... LCI' v l: ti clIlralá em vigor 11:1 OlHa elc sua puhlic:1Çilo, 
reH'l"Jas t' d;spos;çües em eOIll'.u;o . 
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I A(i1~N I E lJH 1'01.1<':1/\ EST,\OUAI. &; <':ü:~IISS'\lU() i 11: 1''.)I.k"L\ 
t 

I Milll.I.IiJ;Lc~J?.Ç!~Lh;~ 

\ ,cbr pela ~CCtlr:,"ç:J ua ~icdatlc c d(l E!;':Jlh" COI":CI,rr:r p3ra a 1II:111111C'I\I;Jo U3 sq':Uf:Jnp 
pÚhli,'\'. a~'q;\lr:lr :l tI~crdncl:r d:1 lei, u\:li:ndcr :1$ Instituições (lublic.lS c prunl0\'cr:l r" :vcnçJ", :l 
:lPUt:l~!lo c :J rcprc:l~o Ih!': InlraçOe.1 pCt1ai!':: 

\ • c:'CcrCl'r :u1\'11.l:J\lcs de nh°c! médio, cnvol\'cndIJ supervlsJo, orlent!1'-i-''', coorom:.çJo, contrule: c 
dlcCi;a ~c: A&cnlc~ dI'! l'tlllcI!1 C~I~llJual: pof\( I J ' • 

i . exercer :J.h·id:IlJc::s de: com:mdn cm n .. ~lsl~nci:t :\$ Autorld:a!.Ícs ~ur.aWcJ~ em IlSSWllOS lécnlcos 
('!;pcci21I7al.!l):; e lisc:.lb:.~!lo di: (rDhalho~ de ficgur:mç:l. ir~\'csllr.:rçõcs c .' .. ;~ pnllc:i!Ji~: 

! . e'XCTCcr :ui\"ic!:Jdct:, Ct1"olvCt1dn !:u/Jcr.'!s!;" c: cumprimento Ú3~ fi7I'Tu:diu!lde:.c: IeC:Si.s tJC:"Ccs!>~rios em 
rrt'rccc.llnlt'nto dI'! Pollci!J hllll .!;\Ila c dc:m3is 5crvlços c3r1o:~rlos. em qU3lquCl' 6rC50 d;a !'olh.:l;l Civil, 
C~lp:1~\'ci ctnn SU3S al.riblliçü~: 
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ANEXO E - PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIos DA PCERJ 
BASEADO EM ESTUDOS DE POLICIAIS, ENCAMINHADO PELA 
SSPERJ, EM 10/09/1996, P ARA APROVAÇÃO DO GOVERNADOR 
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGe~ANC.-\ PLIBLICA 
CAl1I:'-JETE DO SECRETARIO 

Rio de .r anei ro . 10 de setembro de [996 . 

Exceiel1tlssimo Senhur Guvem<lciur. 

TenilO J . .llonra de encaminhar J Vossa E:-:ceiência o Plano de 

C.me:ra. cargos e saimos da PolícIa Ci\li do Estado cio Rio de Janeiro . 

o pro.leto ora apresentado rerorrnuia substancIalmente a visão 

profiSSIonal da categona e ';aionza essencialmeme o trabalho policiaL 

.-\ c:-iaç50 dos cargos de Agente de Polícia Estadual em níveis 

Já ê:Hàse J atividade '.'oeracIOllal . estabelecendo uma mouvação maior para o 

Jesemoenilo da [~U1CjO com J ascensão quer ~e.1J ::1traves Jos cursos je 

;:sDec:Jiizaç50 . ,]ue; :::::.::1 DnllclDaimenre peio Jese:npenilO da mIssão especifica . 

A Jscensão possível :l Cumissano. sem ciúv1da . será um fator 

estimulante para a cJITe:ra . 

.. Ao 

Exmo. Sr . .. 
Dr .. \1ARCELLO NU~ES ALENCAR 

'10. Governador do Estado do Rio ue Janeiro ... . ' .. .. 
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CO~T. OFu 165'+/0001-06 

Je ~~Irsos para 1\5 . ..'l..l..!elHeS je rOn1la J C~P;}c:[;}-I()s ;i;}!J ' Jesemoenilo de 

:tU1cões de :lpOlO taIs como EscrIvães. PapIioscoplsras e ·:Jlllr3S 

o efetIvo Jo quadro Coi 5ubstaI1Clalmeme diminuído 

passando de ::.5~0 seI\ldores pre\'1sto para - 500. com as Gesoesas projetadas 

=m Gocumemos anexos . 

:\ propOSla sugere J mudança da quantidade çeia qualidade . 

Os quadros que não foram contemplados na atuai 

refonnuiação serão considerados em extinção. mas continuarão desempenhando 

suas Jtuais funções . 

Finalmente. u que se prerel1ae e criar uma crg2JuzJcão polícial 

· .. aitada eSSenCla.1me:He para inlssào especIfica . 

Renovo orotestos de estima e cOl1siderac:lc . 

UElRA 
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SECRET.\RIA DE ESTADO DE SEGL"RANC\ PL'BLIC-\ ... .. SUBSECRETARIA \ Di\lINISTR.\ TIVA 
... 

DEP.\RT.\.\IE~TO CER.\L DE ORC\;\IE~TO E FL"IA~C\S 

... --~~----=-----------~---------------------------------------------------------- LJc~ce::a rlr.anc:::ra com (;{:;~I\O cn:':IS[o n:l H;i :HU;:U ('::.': j,) SC",'laore::, RS 30.606.';55.00 ... 

... 

... -- ------_._----------- ----------
.: - Desoes:l r1nanCelr.l pl 500 Deicgaaos ac acorao com a prcDOSta .... R$ 2_048.635.00 ... .. 

... 
: - DesDesa finance:r.l pl 7 'JOO .-\gemes de acordo com :l prODost:J. ... RS 17.303.510.00 .. 

... 
,.' ... 

J - To tal I z=. c::;' o cc ::lcordo com :J. DrODosta .. RS 19.J52_1.t5.00 .. 
... 
... 

~ - Fcilu cc ;Jagamemo d..3. PCERJ (,-\gõs[O - : OOfi) RS 16_J.t5.989.00 .. .. -

.. ---------------------------------------------------------------------------------... 
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Qbservações: 

: - ""alor :ia lOrai da descesa ClUe sera reaiizada com os serviàores do 

,,' -' - ..,,, - °48 ' -~ -" ',1uacro e:n t:x:t1nc:lO - !\._ ! • , l. _' __ ~ 
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LEI "i ° 

PODER EXECUTIVO 

DE DE DE 199 . 

DISPÕE SOBRE .. \ REESTRUTURAÇAo 
DO QUADRO PERl\lANENTE DA 
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, DO PLANO DE CARGOS E 
SAL.\RIOS E DÁ OUTRAS 
PROVID ÊNCIAS . 

o GOVERNADOR DO ~STADO DO Rro DE JANEIRO • 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro decreta e eu sanciono a se1!uinte Lei: 

,-\n. ! o _ (J Quadro Penna.nente da Polícia Civii do Estado 

do Rio de Janeiro. criado pela Lei n:J 699, de 14 de dezembro de 1983, passa a 

ficar constituído das se!!uintes categorias fllilcionais. i.nte:rradas de séries de 

classes e llíveis: 

1- LJclc12ados de Polícia de In, :" e .3!1 Classes: 

11 -.~l!el1tes de Polícia Estadual . Nívei 1 a 

Comissário de Políc:a . 

06 
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Art. :0 - ricJ cr1ndn. na [onna de Lei. n cntegona flli1CIOIlal de 

:~gente de Polícin Estadual. ror :r:msfomlação . 

Paragrnfo \:' - .-\ categoria funcIOnai de .-\gente de PolíCIa 

Estadual. fica compostn de 8 (oito) níveis, ficando o 8° nível com a denominação 

de Comissário de Polícia. mantendo-se as atribuições genéricns do Anexo [I! . 

Par.igrafo .:0 - A transfonnação e n ocupação da catel!ona 

funcional (l que se refere este . .ê.J1igo dar-se-ão ex UJfiClV. observado o disposto 

110 Anexo I . 

Art. 3° - COllsiderar-se-ão extintos, i medida em que vagarem, 

todos os cargos que compõem 3S categorias funcionais previstas no Artigo 10 da 

Lei 699, de [4 de dezembro de ! 983 . 

An. -\0 - .-\::: cntel!orias ümcionais não elencadas no .A.llexo r. 
lue são compostns por serie~ de classes. lomar-se-ão siI1guiares, ngrupadas na 

classe mais elevada. !lIalltendu-:::e . JpOS o ah'Tupa.ll1ento. o escalonamento vertical 

previsto na Lei 11:) 1.-\58. de 8 de maio de 1989 . 

I\rt. 5° - rica lixado em 7.000 (sete mil) o quantitativo de 

500 (quinhentos) o Agentes de Polícia Estadual e Comissários de Polícia, e em 

quantitativo de Delegados de Polícia . cf-

o 
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,\r1. I) n - () roder ~xecUli\'o ~ 110 ~razo de 3 O (trInta) dias da 

publicaç:lo uesta LeI. atra\·és de DeGe~o . denca.ni os policia.is civis que comporão 

§ 1 ° - Os serviLÍores elencados. apos concurso ll1temo de 

habilitação e dentro das \'agas fixadas pela Chefia de Polícia Civil. deverão 

freque:nar . com aproveitamento. os cursos de Investigação Criminal e Prática 

çarror:i ri a ministrados na ~~-ffi.lt@dêl-1.cia-de-EtlS1110-:-Pesqtlisa-e-lnterc:irnbio 

§ 2° - COllsIderar-se-ão extintos, na data de publicação desta 

Lei. Iodos os cargos do Quadro Permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de 

Janeiro. cujos ocupantes tiverem sua situação funcional defmida como integrantes 

dos cargos das categorias funcionais de que trata este Artigo . 

Art, -o A transferência dos atuais policiais CIVIS para as 

cate~Qrias funcionais. criadas Dor esta Lei. não interromperá o tempo de serviço 

para efeIto de promoção. oposelltadona e demais direitos e vantagens, 

An. 8° - Fica estabelecido, para efeitos salariais. o 

escalonamento venical , confonne o .. \nexo 11. 

Art. 90 
- As atribuições genéricas das categorias funcionais dos 

policiaIs civis serão na fonna do Anexo lI!. 

Art. 10 - As atribuições genéricas das categorias ftrncionais dos 

integrantes dos cargos em extinção serão na fonna do Anexo IV. # 
c 
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.-\n. 11 - U illgresso no Quaàro Pennanente da Polícia Ci\il do 

Estado do Rio de J anelro f~!r-5e-a arraves de concurso publico de provas e títulos . 

dividido em duas fases . 

I - a pmneml. composta de exame psicotécnico , provas 

escritas de conllecimemos e práticas. estas últimas quando convier, exame médico 

e orova de caoacidade flsica: .' , . 

11 - a segunda . de Curso de Fonnação Profissional, com 

apuração de frequencia . aproveitamento e conceito . 

§ 10 - o candidato será submetido à prova de Investigação 

Social que poderá estender-se até a homologação do concurso. considerando-se os 

" seus antecedentes CnInlllalS. SOCIaIS ) familiares . sua conduta e conceito no 

" .. 
" 

" 
" 

, 
, 

,. 

Curso de F onnação Proílssional. 

§ 2(1 - os caIldid,:ltos :Jprovados na primeira fase do concurso 

publico serão matriculados no Curso de F onnação Profissional . observados a 

ordem de claSSificação e o número de vagas hxadós no Edital. 

§ 30 
- Os servidores do Quadro Permanente da Policia Civil, 

que estiverem em pleno exercício de suas [unções, ficarão isemos da prova de 

capacidade ilsica de que trara o item I do presente Artigo. 
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.-\rt. '""\ - 5era considerado :Ilabtlitado ç automaticamente 

excluído em quaique:- :J.5 rases cio COl1curso o candidato que. e:n qualouer prova . 

obtiver nota inferior J :0 (cillque11ta ) pOlltOS . 

Paragrafo L;llico - o caIldidato que for julgado inapto ou contra 

indicado 110S Exames Psicotécllico ou Médico, 11as provas de Capacidade Física 

ou Investigação Sociai. será e:-:cluido do concurso . 

.-\n. '~ - Serão nomeados para as vagas fixadas no Edital os 

canclidatos que fore:;] lJabiiitados em todas J..S fases do concurso público . 

observada a ordem de c::assificação da T fase . 

Art. ! -+ - Será exigido do candidato para ingresso no Quadro 

Pennanente da Policla Civil, além dos requisitos previstos no Estatuto do Policial 

Civil e seu Regulame:ito. possuir. quanto ao grau de escolaridade. comprovado 

por ocaslão da inscnc':o no C OllCurSO Público: 

I - Delegado de Polícia - diploma de bacharel em Direito, 

devidamente regisrrado: 

- -----.::-- 11 --\gente ue Polícia Estadual - diploma de Iúvei superior ou 

ri 3° grau equivalente . 

'\ 

c 
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Art 1 5 - :'\5 promoções far-se-ão pelos critérios de antiguidade, 

merecimento e b~ develldo as duas primeiras serem realizadas uma vez por 

ano. no dia .29 de setembro. observada a progressão disposta no Anexo IV desta 

LeI. 

Parágrafo Unico - As promoções que não se verificarem na 

data referida neste Artigo terão seus efeitos retroagidos . 

Art. 16 - .-\5 promoções por IDtúruidade s:erão automáticas, 

obedecidos os interstícios dispostos no ;\nexo IV . 

Parágrafo Unico - Será requisito essencial à promoção por 

antiguidade automática a boa conduta profissional do policial civil, e interromperá 

a contagem para fins desta promoção a publicação de plUlição , obedecendo-se, a 

partir disto, os interstícios dispostos neste Artigo . 

Art. 1'7 - As promoções por mereClillemo obedecerão os 

mterstícios mínimos previstos no Anexo V . 

§ 10 - Fica fixado em 1 0% (dez por cento) do total de 

.. ocupantes da classe ou nível concorrente, o número de vagas para a promoção de 

... .. que trata este Artigo . 

... .. 
§ 20

_ Serão promovidos por merecimento os policiais civis de .. .. melhor desempenho na atividade fIm . 

., 

... 

... . .. ---
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Art. : 3 - I) Poder L.,:e~:lll\·O re!..!ularnellt::lrJ J prese:ne leI :10 

prazo ue 60 (sesseIlta ) was . 

:\n. ! 9 - Est8. leI e:Jtrara em \'Hmr 11a data de sua ruoiicaç50 . 

revogadas as disposições em comrario . 

Rio de Jane!ro, de de 199 

\lARCELLO :\LENC.\.R 

j 
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CARGCS 

:e!egaoo ce FOllc:a .. 

:::elegaao ae Pclie:a 

:JmlSSario ce PC/le:ã 

Agente ce Polie:a es;aC'-1al 

Agente oe PC/lc:a tS;ac~ai 

':',gente oe P,:rie:a es;a::"'ê: 

Agente ae Policia eSlâCUâi 

,tl,gente ae Poiicla eS;âCL:âi 

Agente ae POlicia eS[âOUa; 

Agente ae POlÍcia es[acua; 

~ooo 

300 

250 

800 

/50 

550 

600 

550 

500 

" ~ '':' r \ i,~ ") 

\...). 1- • , \..../ ! ! "',. ,_ ,', V ......... , ,'.'-\ l __ .... 

~Ú-
·S:'i":-:.:1.C :'~ :: . . ~·1·Á: 

;;; );;.1,; l'~O;O:t'; _ ".:.? 
,~! "'... .' 1 o") '" '" .. , 
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=e!,H nela segurallÇ<J UZI socleuaoe = ::0 E~taoo. concorrer para a 

manutenç50 Ué sEgurânc:; :uolica. JSs2gurar é1 oos2r'Jância ca lei. defenoer as instituições 

p u b I i c a s e p r o 111 o ver a p r e '.' e !I ç 5 O. J éi IJ lH é1 ç 5 o e .:; r e D r e S s ~ o :.! 3 S i n í r a ç õ e s o e n a i s : 

- exercer iltivlUélues ue Illvcl SlIIJerlor ::moreendendo supervisão. 

plane!amento. ::oroen2:~J e c:olllrole, !10 l11alS ôi!o 11ivel da !llerarOUla da Administração 

Policiai uo telauo: 

~.Y.erc=r 3!i'JIUaues ~e nesoUlsa. :rlentaç20 e :Jrganlzação Je 

Irabalhos :éc~lc:::s relac::;~auos COlll seguranca. 'nvestigáção e ooerações policiais: 

- exercer ativiu2ues ue cOlllanuo. c:lOroenação e.controie de progr;:;

mas. planos. ~role!os e re3!izacões. assesorôlllenlo e auditége:n: 

exercer aliviuades de direção e C::leiia nos '/ários escalões da 

estrutura organlzaciollal ::;3 SESP: 

exercer atividades de direção ae Divisões, Delegacias 

Especializadas e PoliciJlsI1stêlurélç3o e presidência ue lodos cs fHocedimentos de Po!!cia 

Judiciária: 

- eye:c:e: cutr,,::: ôli':idôdes :lue iQre~l Jefinidas oor lei. regulamento 

JU resolução_ 

.~GE:·JTt ' - :C(~\L!CIA E5T:~DU/\.L :: =m.1ISS,~r<iO DE 80LlC1A 

:'lrlollic3es ne!leric2s 

:e!ôr DeléJ seguréJllça cia sociedade ::: ~o Estaao. concorrer para é 

manutenção da seguraJl:::; cuolica asseguféJr a observância da lei. deíenaer as instituições 

publicas e oromover a nre'.'e!lcão. a élouração e a reoressão das inírações Denais: 

- exercer ativiciades e!lvolvendo suoer'.'lsáo. c;rientação, coordena

ção. controle e chefia ue .'::ge!ltes cJe Pc;iicia Estauuai: 

- ,:xercer ütivlcJz1(les de cornaJlcio e!ll üssistência as Autoridades 

Policiais. em assulltos :::::::IICOS espec:éliizC1uos e fiscõliização ue traDalhos oe segurança. 

investigações ooliciais: 
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· -::>:ercer :tl\jlc.i2ue~. e!lVOIVe:1UO SUOer'.'lsé3o e s'..:íT:OnmenlO lJêS 

~ ;;: i D r a fi os. e I 11 T.; u I (J li e r :.:; (.! ~ ° '.i Zi r: o i i c : u '..::: v i I, C:.; 111 J) Zi [ I V e i C::; III ::; tJ o s a [ r i b u : C :5 e s : 

· ':.x e r C e r éi c Ii e í i a U 2 S e a U I Il e sue o I o fl ( ã o (; o S c r º ã o s = 2 P o I i c I a C; 'J I i 
" / 

':'T1 asses7~ôme ,'110 é.J s Aulc ri U au e s F'Jiic: ais: 

· e.x e r c e! :: s ti [I V I U ü u e sue U I r e ç ã o e c 11 e ! i a i lOS '.' a r I c s e S c o i õ e S J a 

::strL;[Ura CfgâiIIZ:C;C:lol uü =:::::: ~LJeuec:c.ié1 (] Ilief"fouia 00 aílexo I\/: 

e,xercer Cillvluaues ue !l(]IU!ez: [ec:uca, :esde '1ue Ilaoilitado.':, 

::::moreenaeflOo a e:~ecuç2o ue !rüílSllorle Jereo, luellllíicação oaoliosccolca e operação ae 

Jiversos 2oarel!los ue illíorlllôliC2, ,elec::JI1ll1l1icaçõe~ e c:nefologrôíicos: 

exercer atividaues ue Irob21110S ôdministrôIivos Que envolvem a 

êDlicoção de técnico de pessoal. :l1éllerIZiI, Orçéll1lel1lo. 'Jrgal1izôcão e méloaos. trabalhos 

ualilograficos em geral, Juxrlio e!lJ proce(JiJllel1(OS ZiUllll1l1strativos e de Polícia Judiciária e 

outros encargos em fJUalquer Clrgão ua êdrninrstração p'Jlicial Civil, compatível com suas 

atribuições . 

· ,:xe:cer alivldaae~ envolvenuo suoer'Jisão. planejamento. coorae

'1 a c ã o, c o n t r o I e, :; r I e n t a ç 3 o e e x e c u ç ã ° 'J e p e r i c i a s c; I rn i n a I sem º e r a i s. c c s e r v a das ê S 

íesoectivas e~pec:üiitJaues Jesue fl\le possuam iléloilitação especifica a nlvel de 30 grau, 

bem como o estabe!ec:me!l!O de !10VéJS (ecillcCis e procedimentos ele !rabalho, em qualquer 

orgão da Policia C;'Jii 

. _ .. ~. L.- _ 

~AR!..CS • '~'IT::::"O Dl! G.RV,\,Lll':' 
·:~ .. l": \.~_ ... ·.:.~te ~ ::..:? 
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- exercer ?dlvidaue Ije !llvei s\llJerior envolvendo suoervisão. plane

jamento. s::JOrde!1aç30. C::Jlltroie. ~rlentaç~Q e execução de Periciôs Médico-Legais 110 VIVO 

e no morto e exômes uec~Jrrel1les. lJem como estabelecimento ae novos metooos. técnicas 

e procedirnentos de !r()LJ()lllo. e!11 qualuuer oruão uZJ Policia C'lii comoatlvel com suô:: 

atribuições . 

P :: R I T C C ~ I M I t'J A L 

/llribulc6es ne!1erlC2S 

- exercer ativioôde de nlve! superior envolvendo supervisão, plane

jamento. ::ooraenação. controle. orientação e execucão de Periciôs Criminais em geral. 

observadas as respectivas íorl11ôlioaues, uem como o estôbe!ec:mento de novas técnicas e 

p r o c e di me n to:: j e : r a lJ () I 110 e ! 11 q U a I a u e r : r º ~ o 'J a P o li c: a (.= :-.' I i -:::J rn o ô ti V e i c o m sua s 

3trlbuições . 

P::RITO CRlklINP-.Lê.UXILI.A,R 

Alribulcões oenericôs 

- exercer ativluaaes de natureza técnIca ae nivel médio envolvendc 

a execução. sob suoer'Jisão e orientação iJllediata, de trabalhos na área de per/cie 

::rimlnallstica em geral. em aual(]uer orgão ua Polícia Civil como ativei com suas atribuições 

.) r ~ {-"' . I ••• ! .,~ ~ ~ r, I ,'" 
\ j"\ i U ; ! \. ,'- '. 1-. I 'o_'''.:' \ t-

~~./~ 
CARLCS :.:o:-:n:IRO o,:: C\R"·.:' 

Cil.;f~ G:;.bmc!e - SSP 
Malr, 819.419-l 
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'rnoressões i;ür;:~oíeS :~'C!Z"'::I(lii:C;:JSSiiIC~Ç:~G ::CS(}l1ISüS e 31rllJIVarnento de illiorma-

~ães e alnua es:~:.Jos:: ::::;::::;'J!Sê~;Ule:!':é1i~JJ c :JOIIIIlOlallle!ltO:.lO sistema. em QUalOUer 

'Jrgão da Poiic:ô '~>:Ii C::ll02\1'/e: C:IIl SlIélS éWILJulcães . 

. '?xe~cer éltlvlUé'lUe ~e 111ve! superior s!lvolvendo supervisão, plane

jamento, ::orae::açac. ~:lllrGle. c:rle!ltaç<lO e execução de DíO)e!os de instalação e manu

tenção de eCluioa:nefltos rje sistemas e!etrõnicos ali redes ue telecomunicações policiais . 

':'lrllJulc:Ses oeneric<JS 

- exercer atividade de !lalure:a técnica. cClmDreendendo a execuçã 

de trabalhos ,e!2CiOnaocs c:m o transporte 3erec:, :Cllll o cUlllprimento das normas de 

navegação e segurança. precCllllzauas DeiCl OAC e I/erlficação das normas reguladoras 

de manutenção :.:e aeronaves: 

- controlar touo o siste!l1a ue cOlllunicação a bordo e julgar quanto ê 

emprego da aerc:nave. !endo em '/ista as cOlldições meteorológicas: 

apoiar os serviços Dolicials em todo o Estado . 

..; .. : ... ~ ~. .. .. _ ........ - - .... :: 
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. ~Xe~C:2: =ti'/ioôoe ~e :~l'.'e! :~le[Jio =: e'xec:.:ção 'lualificôoê. ::. 

a u t o n o m I a .: 'J s o o s u r, E ~ ';! ~ ã o e C' r I e nl a ç 3 o d i r e ! 3.s 'j e ! r ô ü a 111 c S :õ CJInJ 11 i S I r â t i vos a u e e n '; C 

:am ê âOlicôc~J :Je :eC::l:C~S -";2 DeSSCôl, !l1ôteflâl :rçôrnenIC. :.rganlzâcional e me!oc8~ 

\raoâlhos üâtliograíiccc :::!IJerôl ôuxilio e!ll uroce0imenlo.s :õ:rnlnISiíalivos e de P8lic: 

Judiciaria e C!ulrcs 2ncZiíOos. e!11 C1l1éli(juer orQão ua aUrnIJIIstrêC2J POlicial Civil comOa!l'/E 

com suas êiribulç6es . 

;,,10TORIST A P0L!CiAL 

. o:.~ercer atividaue de nalureza (]ualificaDê. c:omoreendendo a exe

cução de trabaihos re!ac:onaoos com o transporte ae aUloridades, garantindo-lhes a segu

rança, bem assim a condução ue viatura policial, ostensivas ou não, e, 1uando necessário, 

a p o i o a os s e r 'J i ç c s p o I i c i ô I S. 0 e Jl1 c o IJI o é1 C o 11 s e r v a ç ã o de'.' e i c: i os sob sua r e s p o n s a b i I i d ê

de, em flualquer orgão ua ílciic:u Civil COflllJat!ve! C8111 suas :iirIOUlções . 

~::'=: J/CC) POLiCIAL DE ~ . .l80RA TeRle 

,.11 r li) 111 C Õ e s a e n e I i c as 

. exercer é1tividaues ue !IatllrezZ1 repe!itivê cOJnDreendendo cooroe 

nação, orientação e exec:lç3o uUéllilicauél sob super'.'lsão e o::rle!1tação dos (raballlos GE 

laboratórios relativos a Ue!er!lllnaçÕes, uosage!ls e 2nalises E!l1 gEraL em colaboração caír . 

a investigação DOlicial: 

'JDerar radiografias em '/ivo e em caoáver, para localização OE 

projéteis de arma de {ogo Oll outros, be1l1 como técnicas i1istologlcas e !lematológicas: 

. zelar pelo instrurnento lécnlco e clentlfic8 oos laboratórios peric:

ais, encarregando-se ue sua DreoarClç<'io flêlrêl exame em geral. !:~oeza e conservação. 

'lR1GlNAl ASSlrl.ll· 
ê -'<c:~v_vq~~ 

C,\RI.CS :,'()~T[IRO DE C~\ 
C;. _.-; GaOlDcle - ~.5P 

~". 819.419-3 
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-:\ e: = ::' -: i i , : : :, ~ e 'J e ~ I;:! U r e : " t e c :11:: a o e :11'.' e I rn e u i o, e!1 vo I v i m e n to 
::: ...: '( C r"''- :=:" 

, _. - - .' .... ' ...... ,:; : e! '.' 1 = ::: e! 11 C i i c: 11 as: II U r 11 u a a e s e qui vai e n te s 

relacionauas c::;m a illtlÇ~:: ::e~:1 ~:;:i;; :J íe'.':Sz.o 'Je :réllJ2ill0S ue eClUloes de funclonarios de 

: a t e 9 o fi a Igual cu "1 i e r ! c r :: ':x E c: U C ~ :~ e Q lI! r 2:; : â r e f a s r e! a t i v a 5 a :: r e a de t e I e c o m uni c a

ções policiais 

• ~XCICC:! ,ilivluéJues lJe Ollell(;Jçé1o e execução de trabalhos relacIo

nados com a produção ue :otogralias 11cluslve rearoduções e ampiiações, em locais de 

inírações penaIs, onde quer ~1Ue se (a,~a o e!l1prego de técnIca fotografica na investigação 

policial, em qualquer orgão ua PolícIa C:vil cOll1pallvel corn suas atribuições . 

OPE~J.OOR PC;L:C:AL DE TE!..ECOiv1UNICACÕES 

. exerCEr éitiviLiaue de Ilatureza técl1lca de !livel medio, envolvenoc 

operações em diversos apareI liaS ue !EleCOlllUl1lCações integrantes do Sistema de Teleco 

municações de Segurança: 

. zelar 8E!a cCl:servação e !il1lOeza dos aoarell1os e executar tarefa~ 

compatlveis com o cargo, 

TECiJlC (J DE I'JECR ÓP SIA 

Alribulce:ES ue!le~icas 

- exercer Jliviuades de natureza repetitiva relativas a execução dE 

trabalhos operacionais cOfl1ple!lle!1tares na area de anatomooatologra, abrangendo a reali

zação de necropsia e dissecação ue cêuaveres, sob süpervisão direta de Peritos Legistas . 

bem assim conservação do material técnico, em qualquer órg~o da Policia CIvil compatlvei 

com suas atribuiçoes . ORIGINAL AS: 
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:'UXIL!.':'R :;= ~!E'=;::CPSiA 

·emoc2: e ::s::e': ue CduÔ·Je~e::. :illlDeZ3 S c:11Ser'.'ccc3o de !lEc~:térios. E:T1 oualouer croão 
..... .. ~ . . 

: a r' ';! ! c: a ~" .. ! I ~: :11 o a I I 'o' e! c:; 111 S li d S :: : r I b U I ç 6 e s 

AlrlOUlc:Ses lJe!1e~!C2S 

. t::XCICC! ~1(ivllj;lIles rell1CiOl1,lljl1S C8111 él c,!stódia, escoita e condU;:ão 

'J e '/I a t u r 2 s C C II C I ô I sue s I i fi a U él S "o li éll1 S [J o I t e li e r r e s o SUa s c êr c e r a 9 e n s e x a d r e z e s das 

'Jnidaoes da Pciicla Cj'Jil . 

· reglS!rôr e!l1 iivro orOIHIO. :: existência cie Dens e '.'aiores oe oresos: 

· zelar :lrélves ue !llslJeç6es lJermane!1tes, pela higiene. ccnservô

~ão e segurança das illst<Jlações CJrcerélfias e xl1lÍrezes. preservando a integridade frsica 

e a segurança aos presos: 

· prOVidenciar ô uistribuição Uô ôlimenlôção e. semore que necessá

riO, reoulsiiar õ ;'.utoridaue Policial a ôssitêllcla medica dos presos: 

· riscéllizélr as visitas (Jualldo autorizadas pelas ôuloridades c::::moe-

lentes . 

1,,1 E C; ! C :J. fJ Q L! C : fi. L 

Atrlbuicões llenerlcas 

. proceder il1speç:Ses e visitas as carcerôgens ooiíciais, indicando as 

medidôs Que C!e'.'em ser tomadas para C'I oreservJção das cOlldições sanitárias e da saude 

dos presos. e bem assill1 dispellsClllUo trJlCllllellto élCllle!es Clue dele necessitarem. Cabe-llle ,... 
também aCQmOanilar. semore uue requisitado. as lliligências poiiciais e desemoenilar outras 

tarefas que lhe selam remetidas pelo regulamento. sem prejuízos da atividade prócrias das 

funções de medico . 
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ANEXO F - PROJETO DE LEI N o 1.619/97, FUNDAMENTADO EM 
ESTUDOS REALIZADOS PELA CHEFIA DE POLÍCIA DA PCERJ, E 

ENCAMINHADA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA 
APROVAÇÃO 
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-
.DE JANEIRO. QUARTA-FEIRA 
UE SETt:MBRO DE lQ9r 

, XXIII. N.o 1&4 • PARTE 11 - Poder LegisllJltivo DO nIÁRIooFIClAL 
• • E.lado do lUo de JIUlOlrO 

Art.:r Inttfllrano o 'tuhJZrupo I do (jrupo Pollciaj OI .luai, 
., detenlore. de cargO!! de Delegado de Policia-

Art. J' - Int.grar.lo o .uo!!"'po 11. do Grupo Policial o • 
.. atUlis detentores de carp:os de d~C'livC'·in'relOr. C'5C"vlo. detetive e 

t$CTevcntc de polícia. cujas atribuiçUes pa.,..m a ser comuns. observados 
., OI rrquisitos estabelecido. ne'U Lei. 

., Art. ..... 'nrcJlrario o CinlflO Pericia Criminal C' Medicina 

Ltp.el em H'U lubllfUJlO unico. "' 01111"'" dtle"tore, dr. CIrilO' de Perito 
_ I.rlZi~uA. rerilo Criminal. Peritu CriminAl Auxiliar, ltC01CO Policial de 

uoor.lório, Técnico de: Necrop!lia C' Au"iliar de Ne-crópsia. .. 
§ ,- • O, c.r~ol de Ptrifo Crimínal Auxiliar 

• considerar-se-io extintos na medida em que ".(latem. 

§r Ao\ intcllrantes do "ll~ilrupo UniC(l 
r A~~nt~' d~ P~rki. Criminlll ~ M(odico Legfll, do Gruro Perlci .. Criminal 

e MedIcina LefiZal, nAo IIerAo r?connecid81 81 pre1T{')p.IIL.ivaJ especificai dJ 
., autoridade policial e .eus agentes, inclusive o porte de arma. ." 

... 
S..;10 11 

.. 
Art. ~- O~ ~trvidore.. do Grupo r(llicial terio lua 

~ml1neraçio composta pelo venclmenlO e demais "antagens inslituldaJ 
.. emlei. 

Art. 6' O. ..rvidorr, int.gronle. do .ub!!",po \I 
., conr~rAn I fl,rlti(iclçAn eJpt'cHicI, correspondente • oito diferente. 

nivejs de exercido de luibuiç6es comuns do. Clriot mpecUvol. , ... ,' __ o ... " .... 

§ I' - Ao> ....-.id.,.... clu.ificadol no nlvel I 
., incumbirá. d.nt ... OUIrU .lribuiçõu do inleTnte publ ico .• funç'o de 

Comil"rio d. PollciL . 

• 12' A ~nlific.ç'o d. que tr.ta o copu! 
incorporv-oe·' ao vencimento aró. trf •• nos inlnlm'UplOl d. pen:epçlo, 

• observldo. OI dem.i. critérios "'tabelecidOl nesta Lei. .. 
• .. 
• .. .. .. .. .. .. .. 
• 
r 

§l' - A grotific.çlo, no periodo previs10 no 
parigrofo Interior. inrorporv-..,., proporcionalment. no apooen.edoril 
cornrul,6ri. ou por inv.lid.z """" ...... 1 •• na pendo decorrmle ela 
mone do oenldor. -~,: ,. 

14' - Oe<:orrido o prazo ... irull<lo no parágnfo 
2'. pusar' • denorninlr·~ AI,,"I. de Pollcil EJladual o Cllgo ocupedo 
pelos ..... itlores inteparltel do .ubgrupo 11. I~te ela 
nommclltun "';ail\ll, lpurancIo-.e lDciaI U Ih..-çeXt funcionai. cIal 
decorrm .... por mero opostilamenlO no 110 de investidura. 

IS' - A wibuiçlo ck p1Itificeçlo e.peclficl do 
SubJrupo li, do Gnapo PoIiclll. impon.ri na «Iuçlo do repmeno.o ck 
quaitquer outna. vantagens ~villa:. na Irll.laçlo. nceto o adictonal por 

tempo cIoo ..... iço, """ IncHliri ooIn o wnei..-o. 

Art. 7' - Pon OI d.i.os de pef'Cq>Ç~ ela i'Wlir.ceçan de que 
trlta o 1ft. 6' o Pod ... E.""",ivo rubi i",,,,,, no"..... imromm>pvel ck lO 
(Irinta) di ... contar dI publiaçlo d .. ta lei, Itn.é. de cI«rno. I 
lista •• m dos policili. civil que concorTOrIo 10 lublnrpD 11, Aa- ela 
Aut.orid.ode Policill. U" ......... _-' 

fiO - Os servldorft eleneldol, dentrO elal Vllu 
r. .. d.. pell Ch.fil d. rollci. Civil deverio freqOentlf com 
Iprov.itamento, cunoo •• peclficOl 1\1 Acaclernia d. Polldl Clvi~ que 
le'fto realiudot em lunnu cooaeculiva., no periodo de um &nO, com 
d ..... çlo miniml de 180 (c.rllo. oit ... ta)horullull. 

• IllP1Uml .... 01'JCUL 
.. - ......... .a..... ------.---.. 
~"""'c..IrII""""'" .-..nv.ra;::,c:.. ... ~ 

'ooge Non:I8o ,_ • . ---
.. 
... 

tI_, 

............................. ~ •••••• '~~".a~.; 

§l' A ord<m d< cla"ir,caçAo rio. <unos 
serviri d~ parAmelro para o enquldrlim~nlo nn~ niveis do subgrupo 11 ~ 

Agente de AutOridade Policial, observlda I re"SpKtivI r~gra de 
concorrência. ~viSll no anexo 1. 

Ar\.. C· - O. policiai, civis enquad"dos no ~'UbgnJpo II ., 
ARe"l. da Autoridllde polici.l, lpó~ o enqu"tlramenlo derlnitivo de que 
tr.ul o art. 6-, §4'. s.erlo re.v.liados • clldl doi. anOJo rarl r,".~ de 
progrt:süo na carTeira . 

~ 1-.. A rrim~i", reavl1i.çAo de ~ue traia o 

caput. se dar' ante~ do prazo preVi.IO no elo anigo 6-, § 2-, 

§ Z- A conco"t-nci" para • Ilrl'l1irlcaç'o 
e~flt'CICicR do SUh~ruro 11 ~ riRrA enlrt Policiai, Civi~ com t'fttivo 
ex.ercicio na Chelia de Policia Civil dA Secretaria de Sep,urança rúhlicl. 

, . , § J- .. Os Polic:iai~ Civis somenfe poor-nlo It'r 

exercício rnA. lia Se-cretaria de Stgurançft Púhlica r~ ocuraç~o de car~('I 
_, , em cum.sdo de slmholo i~ual ou IUJlerior I 00. na AdminislfDçio 

DireUi ou vr n, AdmínisulçAo ImJireLa . 

AI1. 9" - A gralific.ç~o do .uto~rupo Ag.RI. d. Au,orid.de 
Policial sere fixada com valores ('onnsnles di tabela do IInexo 11. 
observado o e!'Calonamrnlo veniral en1re I N'munerftÇio atribuid. Ias 
cargo. do. dif .... nt.s Subgrupos. do Grupo Policial. 

S..;lo 111 

Dos Cargos 

. ',_I ....... , Art. IO":-Con.iderar .. ~f!'-Ao rxtint05. na medida r1TI que 

.. ,..,. YI~.rem. todos os cargol que comrfw:'m a~ categnriu runcionai. 
provist., n. L.i n' 699 de 14 de d.um .... o de II/HJ. L.i n' 1.275 de 14 de 
março 1988 t n. Lei n' 1.4J I de O I d. março de 1989. 

~ Art. 11 ... A. cltrgorill runcionais nlo elenc.du no! artigos 
.' _. 2', 3'e .'. composa. por séri.s de classes. lomat-se-lo lingulllRl, 

.. asrupedAlt n" ell'''' mal. elevada. f'. o: 

PorãlfWl'o Único - As cI'.goriu funcionais. que ..... f .... ., 
c:apul. bem comn Ii IÍngulllO'. inlegrorto o QI.adro Suplementar ela 

{IlPoIlcI. Civil do Estado do Rio de Jlneiro. - . .. 

Art. 12 - O lubgrupo I seri int~Rndo por 500 (quinhemos) 
CIIIOl e o .ubllrupo \I por 7.500 ( ..... mil. quinhonlOl) CllJQS. 

Art. I J - As Itribuições ,en!!fic .. elas cal .. "'; .. funeiONOi .. 
do lubjlfllpo <los policili. civis OSIJo dertnidu no Anexo 111 • as dos 
inle.,." ... doe CIIIOI em exlinç'o no fonna do Anexo IV ela preoerlle 
Lei. 

Capitulo \I 

Do Inlreu<> no C ...... in 

Seçlo Único - -' 

Do Concuno Publico 

Art. 14 - O ing ... sso no Quadro Pennanmte d. Policia Civil 
do E.tado do Rio d. J.n.i"" for-•• -' Itnm d. concuno público d. 
proVIS r tltulol. dividido em duas rlles: 

I . e.ame p~ico(t-cnicn,' provu de conhecimento, 
exame médico ~ prova de capacidade fl.ica; 

•• , ··.1 .... • 

~ 'I ,,., 
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11 • cuna d~ fnrmaç&o rroflPlonal. com 'rur~1o de 
f~Uinci ... aprovriLarM'fllo r conceno; . 

f 1- . O ('lnchei"lo ,~r' ~",hmf',ido • nm.1 de 
1nvr~lIlI.ç'o "nci,1 que rodC'n ~f' f'''lrndrf·"r Itt • homologaçlo do 
rnnCtI"", ('nnlll.drn.nd,..,,. ~ ,ruI IntKedmtr' cnmmlllu. .nciais. 
familíll'H. !lUI conduta ~ concrllO no cuno de for;naçlo ,,",f'lIiunll. 

§~ •• O. c:mchdllulII arrovado. na pflmelr. 'lU 
do ('on('ur~ ,",úhl1cn 1IIt',/tn mltllC'ulaon"l no curso de formaçlo 
rroftlllllllcm"l. f'+h.,."""cJu • ordem tlr clluiflclçlu e o numero de v'IU 
[OtlcJOI no edi~L 

O· • ()" lIIf'rvidoru do oua,,)ro Prm.lnenle da 
Policia Civil. que r"I'''"'''" C'm rir" .. ~",nclclo de IIUIII, (unçc\f's. ficulo 
,1IIt>nlnl d. proVI de nracldaoC' f,sica de que U"IU o ilrm I do prrwrue 
Inllo. 

§ 4- • Ao CU"" dI' (ormaçào profi,-.ionll rdf'rido 
nfl inciso 11 ."Iicar·~' ('J d'''f'C''1ltlvO dn an. r. Jnn fmt de atri~uiç'o da 
Ilrlltilic.('A" npec:iflel do Sub,rupo 11, do Grupo rulieial • .oI noyOS 

concunadol. • 

f5· p O rod~ EuC'utivo rod~r' crNenci., o 
euno dt btlchlrellCkt .m StRUrençl SCKial, da Untvrnidadf do EllAdo 
do Rio d~ Jan~l", .. lJERJ. pua flnl ck tub9tituiçln di ,...,m.in (ue .0 
inarnto na C81ftt,. M Aflmtf de Pobeia f ... lAdua1. de que ua~ O àncilO 1. 

Att. I ~ • Srr' con.iderado inabilitado e automaticamentf 
r.cluldo em qua'qUtT dls f.,n do concuno. o candidato qur em 
qualqun prova. obtiver nota infn1or. '0 (cinqUenta) ponlOS . 

Pari.raro Único .. o candidlto que ror julpdo 
in.plo nu conlre indicadn nos eXlmet ""lcot~lc". ou mldico. nu 
provo de Clpaciclade O.icI ou ,nve.upçAo toei.1 te'" excluldQ do 
concuno . 

Art. 16 .. Sn-to nnrnrldOl " ...... valal Ii.adas no edital DI 
nncUdalos que' f~ h.bililllld~ rm toeiu I' (atei do concuno pUblico • _1<11. -... d. clHlifocoçlo da r r_o 

An. 17 .. Sni fJliMidtt do candid.to ra,.. inp:reVl no Ou.ro 
rnmlnente da Polkil Civil. altom dnl rrqui~ilot prt'víltOl no EatllUIO do 
rnlici.1 Civil e nu ltf'pul.mf'nlO. ~uir. qUInto lO gf'llu de 
nrolarióade. comprowadn rnr OC'ui:\a d. inscri~6n no Concuno Publtco: 

1 • o.l<~.do d. Policia • diploma d. bocha ... 1 .rn 
Di~i,o. devidammlt' rt'SiltnOu. 

11 .. Alltntt' dt PoUci. f.ladu.1 .. ..Jlrttum. dr nlwel 
""f"t'rinr ou .-qulvllf'nlf' úe J- tlfau. drvidlmenle '''tllltr.do ... 1\0 o 
rrevlllo no t ... do .n. 13. 

111 .. Prnln Lt'w' .. " • ull"lon'. ,j,. nh.'rl ~Ullrrtor .'11 
f\1f'thCtnft. Udontalogi". tflrl1llll"!:S ou UUO\.fl·lmn, A. oO:-''',uame:llt 

rf'It'!ttntdo, 

IV • rf'filO "filninllll • tJ·rh'mA 1Ir' ll,,,tl .urtIlO' tn' 

f.n,zt>nJ"uia. Riolnpi ... FI .. ic •. ()ulmlcL Cifoncl .. Cuntatt(',', l:conUllua ou 
In(omuhicA. df'Vidamnur ~ttlslr.do . 

V .. Ttenico dr llDaraIOrlO .. Cenific .... ·, Lle conclu.Acl 
dr M,undo lJ1Iu ou ~uivllenlt e habilitaçAo técnica inerente lU clrio. 
devHiamen .. Jra'Iu.cta. 

VI .. Trcnico de' Nf>Ct"Óf"11 .. Crrtifira<!o de condusiv 
de primeiro .rau ou equivllente. drwit1amenlC ftl'l11.nÓO· 

VII· "'u.ili., de Necróplia • C""irrca.Jo de conel ...... 
da quarta Wrie do primriro anu ou equivalente, dnMiamml.a ft.i"""OO . 

Capllulo 111 

Da Proll'"llo Funcional 

Soçlo Única 

Att. II • .... rromnçlln r.,· ... 1o ,..10. crlltrio. d. 
merecimento f ttntvun.. e rrlliur.w·lo dI' uma YfZ por .no. C'O dl.a 29 
dt' H'lfmbro. obwrvadl' prognnlo dilpolLl no Ane.o V df'na Lei . 

Att. 19· O Pod .. Eucvtivo "'.ul ............ u promoç6n 

.•...... ""!. m~I!".'I\.o ... o~ .0'. ~~!.,... de i'!'POlIMlld~.~·-':_~·.'.:' 
monlrtlade. obecIecenào OI io ..... lclOl mlnrmOl preVIIIOIIIO "''''''0 _1.··· .. : . 

Capllulo IV 

A" 20 .. Os snvidC'rf"1 dlll Paliei. Civil qUf' (nn-m 
denunciaul" ludicialmente por cnme-1 infantlnle" te rio lu~f"t'n,os um 
'e~o de StUI \frnCIRlenlO •. 

r'U'p:ro(" uniC'n .. N. ocontnclI ,..."te-r;or d~ .f'UIf"nta 
."-oIUIÓfIl f"I .trvutnr ler. rr.t,,~lt\·idu o IUIII \.I~ ,rw. ,,('ncllnenlo,. 
tendo • .,..nluJI I fttllluiç60 doi Itn~.dos. 

An. 21 .. n P~dt'r ~,tcu,iw('l r'1lC"ftminh",í n~n."lltm • 
".nmhlé'l l.rYIIII,ivI prorondo I r.lnnura do linlf1'O I'f'neil C,inunal r 
Medicinl LeI"1. 

r.ri,n(o unico • Fiel mttnliLil' f'nl~ 01. ,1C"trnlam 
dot cArpol inlt'lr.nlrt do Suh"rupo Apt'ntf'J de l~eriCII Crim"'ll r 
Mtdicin. I.r/ll.i. do Gruro Pericia Crin"n,1 f lU cI,r.nrilll I q.- ~ 
refere o Inlllo 7-. o ete.lonammlo VenteI I ".-eVIIIO na lri n· 1.04~. de • 
de maio de 11189 . 

Art. 22 . O Poder Execullvo n:gulament.ra I prnente lei no 
JI'UO de JO Itrro .. , dru. 

An. 23 • Es •• lei «nl,.", em vigor na dala de SUl publiclçlo . 
rrvoa..Ju AI dllf"OIIÇOe. em conlrino. 

CONCORRENCI ... DE C"'RGOS 

lA 1 I:.OllKIA I ('Nl'IUNAJ. CI. ... SSI:~ 

ORUI'I' 1~".InAL ",IVEIS 
SU8UMUI'\11 

Odq-.Mt c.W r~lC" ,. 
~1'tttK'"'. l' 
U..,.ado dor PotkMl J' 

SUHUMIII'o 11 
AJftlI"M 1' ..... ·,.I· .... h .. 1 , . 
~~.iKI.l.'_IUltI 
A'l'nll' JI' rnhc •• l .UIJ.aai J' 

~h;jl"·'. l .. ..naal ,. 

A MILHOIU.n'NClA DI CUSTOS 
,AlA OalAS PUBUCAS. INDISPINSÂVtL 
'AlA ORÇAMENTOS. PAGAMINTOS 
DI 'ATUIAS. I IIAJUSTI DI '.IÇOS 
PILOIINDIW OFlCWS . 

Catálogo 
Referência 
:""& Boletim 
: Mensal 
.. de Custos 

l AI((;t, 
CUNn,RRENl[ 

l)e~ .... kt. I',"k •• 
l)r~,:ado""oIkl& 

l~tq"'.~ 

l~tf''''f''.'"rt1('f 

I 'ut\a,..\k-I'nhr'UI 
1", .... 'uf'.,"If'IIt .... 
I •. ", i.' .11- PNK , • 

l'LASSlS 

" 
J' 
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TABELA DE I',r ALONAMENTO VERTICAL 

GRUPO POLICIAL 

·llJriq.oode Pohc .. 

'IJrW,eIlo ôr P"'te .. 

1I..1l'If"'. ôr ,ntte .. 

I· 

J' 

I.UOU t ~ft'CI",,'"IO r 
~ .. ) 

VIII' t \I_re,fIW"'"' 
~"I 

"'"" KSI.I09.7J 
R .... RSl.lll.6J 

101al: RI) 462.)6 

..... R ..... ," 
RprRU.II7." 

':-': ~Ss~~i~ 

'~UDVIU.'I'\I.l! 
R .... RSUIO' .• 7 

loc.l: R;l.'Oo4.H 

'
A~t" .. Pnlki. ,. 400 01"4 {V .... ,'"""". 
f.~1 Or.ul\nçlo df' ..... '("kM 

Vtftr RUO'.O. 
O'aL RI 1.'01,61 

'~! ~s'l·!!.~i!-.,.."'.:-.. "',-, -= .. -"r .. "' .. ,.-.. - --1-· - ~KI ~11~~;;;..:'~ 
\f ....... (kwiiO("~ ....... f'ft'klo U"'.IU 1 .• 11,51 

.. .. 

.. .. .. 

.. 

.. 

.. 

.... 

--

"""til l' ....ü-~u~~I~~rl "4' t"'f'ftC.",".If'~ 
(in .. rtc"~ In dto r."cklO 

P(lhel' " iüiJ 
~;~~ro 11 .,,1\,', 

416 ,V"ftIC',,,,,,,mn,, 
U""irtC~1n dto ., • ..,....1("10 

...,.~I.IIArl 
.. ulkll " I.UOU )Y11 Vrncmvnl". ! OnlirM:"~Io" nrft"kWI 

"01" ... " 1200 
I"'npvro 11 .I\"rl ! 
'M ,Vf'ftCU'.""" ; 

O""lrl~-c.·'" dto "~K", 
luhftuno 11 • "Ar') 

PoIlCI. .,. 1.400 \4i ,\I"",u", .... '" 

Or"ifk-<"Io. ftrft"k"o 

lU""""" 11· "Arl 
rolkll " 1.6oUlI .l)U(VftlCtlllCfHo. 

o...tirlUC'an J.o nrrdcln 

"',"~II.AAPt 

ANEXO JII 

GRUro POLICIAL 

SUDGRUrol 

OELEGADO DE POLICIA 

Attibuiç6n Gen~ricu: 

'::~SiiiiT 
Ur., RI 1.],..21 
Tm81' RSI.'1".~. 

Vme RSI7RJ.\ 
(h'M RI 1.262 .• ' 
1"".1' RI' •• 0.71 

\Iene: RJltt,.74 
U'at. ftSI.IVI.Ol 

T~:~~Ss';~i~ 
(1'8' RI 1.121.(0,0 
1(11.1: RSl.l,...~7 
\lntt MSI'6. 7. 

(i, ... P,1 t.CWI.on 

1:!~w.nr-
(j,.. R S I .000,00 
,,,,.IRS 1.10.5' 

• ul.r ~I. KJluranç. d. lOCiedade e do E!ltldo. concOlftr 
rara • m.nutmçlo di Kllunnç. pUblica. a.lelturar I observincia da lei. 
ddendrr 11 inltituições públicu e promover I pI'",ençlo. a lpuraçAo •• 
~sIo cIu infraçlX. peru"" 

• exerttr .tivida~ de nlvel .upenor. comprftnftndo 
luJ'lt'l""islo .J'lanej.mmlo, coorden.çAo e controle, no mail .110 n'va da 
hi .... f'lUI. ela Adminillnçlo Polici.1 cio E.tuclo; 

...urcef lIividade't de pesquiu. orienLlçlo e orsanizaçlo 
ele tnbolho. Iknicot ... 11<:....-. eom IClunnç. ,invnupçlo e 
operaçlX. poIicl.i. 

• ea.ercer Ilividadn de comendo. coordenlçlo e COftU'Ole de 
prolf8lllU. pllnOS. pro;etot e rnliuç'6es. ISte'J'onmmeo • audillgnn: 

• exrft't'J aliv.d~ de direçlo • chefia nos V,"OI ucalOet 
da nuvtu:r"8 OfIlMiuc,onal da SF.5P; 

• exern-r Itividades de direç&o de Oivi.t.es. Delepciu 
Especi.liucIu • Policiai. InllAonçIo • praidfnci. d. locIoa DI 
pnocedi ....... OI de Pollei. Judiei,".: ,.. . • '.' ..... ";,' .. 

• _ 0UIrU lIi.k*Ico q... rorem elefiniclu por lel:-· 
..... 11IlI0III0 ou rnoIuçIo, '.';; .. " ;.,J} 

SUDGRUPOII 

I t 

I .. 

• AGENTE liA AUTORIDAD'o: ;OLIClAL""·t,,):~: ~ t::): l·· 
.• ,,~,-, .• t .1,' , ~cJe.~I ... I""pe1""Oetetl ••• &cn.Io.Eacro .... ~« .' ,.;c ~ _;! .. 

r- :.·.1.~',:'''"'t\ .• .-·, I 
AIri~ eo ....... : ., .~': , • • .. 

, ;.~ ... : .......... ~::;..J:~ 
• rei .. pel. leJunnç. ela _i-'-cle • cio Estoclo. <OnCDIftT '~·I 

,.,. mmutenç&o da wgurançl públtca aDelunr a oMen'lncia da lel. :'; ::,; I l,. 
elefmder lO 1 .... I>uiçtoH r<ibheu • ~ • I'ft"ençIo, • apunçlo • • -
rrpreuIo ou infnç6e. ptII8is: ... , ... ' .' ". ..... .... .... ... .....,,,, ~ I 

• e&er'C1!1 .livid.du mYol~ndo .upervilio.· on .. ~o. 
-...çlo, ..... 1101 •• cher,. ele A ....... cio Polleia Eouoclual: 

• eUft't"I' aliykJadet de comando em .. I •• mela .. ' 
AUlori<lod .. PoIicl.i., CI1> ".~Olp. l~iAOt.P'FiajiAdPt f iOKllliAçH, " .. " 
de ""-"lhoI eM: •• WW~a nu ,nvntisaç6e1 polêcia1&; 

.. txercrr .tividlldet. enyolvendo IUf""'VisAo e cumpnmft1to 

d.. fonnlhd.des lrpi, n«ftlÁnu em f"I"'OCedimmlo d~ rolida 
Judiciária t' de-mlís v.rviço. clnnr'rios. em qualquer Grilo di Policia 
Civil. complljyel com IUIII Il1ibuiç6n: 

• OXoreft • cI.er,. d .. oquipe. de planlio cio. órgios ela 
Poliei. Ciyil. em a.nnsoramenlo" Autoridadn Poltciais.; 

• earrcer atividades de direç&n e cherll nos v"'os eKllões 
d. e.tlUtura orpalllucionl' o. SESP ,obedecidl I hinvquiL 

.. e:len:er .üyjdade. de nllUreD tknica. desde que 
h,hiliIAdos. .comro4'HnMnOo I e"rcuçAo de trvttrnnr .éf'ft) . 
Ictmtlftnçlo "'I""oxôf'icl e n"naçAn d. dlvt1"IO. Irve1ho. de 
inform'lIca. h~le"Comunlcaçõel e CIMrOIO(lrificot 

.. exnn-r atividade. de trlhelho. admlnl'U'aIlYOI que 
envolvem I Ipliuçlo de técnica de restOa!, materi,I, orçamento, 
or •• ninçao e m4'todOl, If1Ibalhu, dltilo_ri.fico. em lenl. auxiho em 
rr~imf'nlU. ,dmlni'lr.uvo!l t' df' rnlícia Judic;"'i. t' OUlro" rM'U,ot 

em qualquer nrglo d. admlnl,uaçlo f'olicial Civil. compatl\lel com luaS 

atribulçôes, 
• ex~er alividadr. envnlvrntJu '\J,.,en'ilAo, rlanrlllnlrtllo. 

coordenldu, conlrole. onrnLlçlu t' t'kr'CuçAo de mlcu, ('flmml" rnl 
IIt"I'l'!l, nl'1.ervlld •• as re"rrcllv"" r"rec'illhd,uJe!'. de!lf.le que muulm' 
h.bihla,to e"rec1ftca a n!vrl de li p.rlu .hen, como o n,.~llt'Clln("nlo dC' 
OUVIS IknicIs t' rfOcechmenlo. de lnbalhol em qu.alquer orl'!40 da 
Pollcill Civil. 

URUI'O rUUCIA CRIMINAL é MEDICINA LEGAL 

SUlIGRIII~) ÚNICO 
AGENTES Ué PERlCIA CRIMINAL E MCOIClNA LEGAL 

PERITO LéGlSTA 

Auibuiç6e:1 len~ricas 

• e.erct"l' aüvidade dr nível !'uperior envolvmrlo IUl"f'rvidn. 
r'anejlmento. coordenltÇAo. controle. onml.çAo Ir u:ecuç&o de rmci., 
MftJico-Lrllllua no vivo. no mono c C~lIIImel decorrentes. ~m como 
estabelrcimento de no'Vot mêlodos.. tknical e r'f'OCedunen'ol de lBbelbo, 
em qualquer or,Ao da PoUela Civil comraUvel com IUAI .\ribulçOea. 

PERITO CRIMINAL 

AlribuiçlXllentricu 

• exen:n atividade de nlvel IUpc.,;Of" tnvolvftldo ,upcr'W'lslo. 
planr,amento. coordenaçlo. conllOle. o"enlaçAo e eu'c:uçAo ue rt'riciu 
CrimiNlil em geral. obtenadu as respecuvas form.lidadcs. be-m como 
et18belrcimento de nov.., It-CllICas t' procedlmentol de tnba.lho, em 
qualquer orJIo ela Pollci. Ci.il eompaU.el com .UIS .lribuiçOes 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

Alribuiç6es l...meu 

• exereer •• iviclacles ele 'lI>urna repeliu .. r:ompreendenclo 
COOfdmAÇlo. orimtaçlo e ext'CUçlo qualificacb 1Gb .upcnislo c 
orl .... eçlo dos tnbolho. de I.bor •• óri", ... laIi.... • delmninaç6n, 
douRenl e wlillt'S em 8ft'W.1 em colabonçlo com a invnti'lçAo policial. 

. • ope1'I1 radiografias em vivo e em QCÜVt"f, para kJc.liuç&O 
ele pmjttrll de ...... cio rOlo ou outroo bem como lécnicu hillolc,,"cOI • 
hem.lOlôlicu,' .' 

• zel.,. relo instrumento tknico e cientifico dm l.boralClriOJ 

rerici.ia. .ncam:J.ncio-M de IUI ~ poB ....... em ''''''', 
limpeza. COIINneçlo. . .•. , 

'. 

TÉCNICO DE NCCRÓPSIA 

AlribuiçÔft Icntric: .. 

• exftttf ali.idad~ de natUI"'ED ft'PI"itiva Rlltivu I 
eucuç&o de lrabaJho. oreraclolllIIo-COmr'lemenll~1 n. 'rea dC' 

. anIIlOftaopeloloaja. abnn@,endo • relliuçlo M necrópsi. e dinccaçlo ck 
...u •• rn. oab IUrervillo di.... de PPriIDl Le~illlS. bem eomo 
.-1Ç1o.cIo m.Ieri.l.lkftieo. em.quolq_, clrl'" ela Pollei. CI.il 
compaLJvel com IUU auibuaç6t'l . 



--. ..•... -.. 

.. .. .. --.. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. 

.. 

.. 

... .. 

---

DIÁRIO OFICIAL " 3 OE !I~E"'I!RO DE '907 

Eatado do Rio d. J..,.lro Poder Legislativo 

R'O DE JANEIRO • OVARTA-FE'RA 5 
I\HO XXIII • N· '&1 • PARTE " 

AUXILIAR DE NECRÓPSIA 

Alribuiç6et .enéric.I • 

• exf'l"C't'T' .wividadn dto nllUrn.,I ~;Iiv. relacionedat com 
• ~mtJ('1o e LuelO de ndiYeftI. Um"e7. e conwn~kt • necTOt.mo... 
tm q ... 1quor óraAo ela Pollci. Civil. compo""'" com ..... auibuiçOeL 

ANEXO IV 

DOS CARGOS EM EXTINÇÁO 

PERITO CRIMINAL AUXlUAR 

AtribuiçOel .mtricu 

• e:uteer Iti.ict.de. de natureza &kniCII de n'vel médio 
mvotvrndo • nleaI(Ao. 1Gb IUptr'lido • OfÍft1U1ÇIo imM...... d • 
• ,..Nilhos n. "" M ~rki. crimi.,.U,.ica nn ,enl. em CJ'MlqUft «alo 
da PoIici. Civil eompalí'lltl com lUas atribuiçc)ft . 

PArlLOSCOPISTA 

.. eJle~er Ilividadc de "'vel mHio. envGI.endo lupervillo, 
Of'ienu.çlo. revillo e e.ecuç~ e"Spteillizada de .rtlbaJhol rMlpiloteópicol.. 
rrlat.vos I tomeda de imprrssltes Plpi.ara. colm .. nãl • .-. claaifaclÇlo. 
J'rIqUltu e uqu;.lmmto de infOf1llllÇ6n e .lndI ",lidos • pnquiAJ 
ottjetiYlncto o arrimonmenlo do tittema. em qulquer brlAo da PoUcã. 
Civil compeúvel com IUU atribuiç6a.,. ....• o ••• () 

.,.:, 
ENGENHEIRO I'OLlCIAL DE la.ECOMUNICAÇOEs , 

f •• ' 

AlribuiçUn lméricu I.," . 

• e.~er atividade de nlvel lupcrinr myol.endo .uprrvilAo. 
r1ancjanwnlo. coordeneçAo, conuole. orientaç.60 • e.ecuçlo de projetOl 
de inltalllÇlo e mIInutt'nç60 M equipMM1llW de adtemu elett6nicoe ou 

') .... do Ielec:omunicoçOea do Eaaado. . . .., •. '" • I 
, . 

PILOTO I'OUCIAL 

Atribuiç/lt, .tnérico, 

... ~ .. eft'er •• ividadn de natureza tknica. com~ • 
execuç" de crlbelhot rrlKton.dos com o II'Intponl: aéreo. com o 
cumprimento dlJ nonnu de nlve,,1IÇ'1o I: K,un.nça.. preeonizadu pelo 
DAC o yorirrcoçlo du norm .. "@lIlodoru do m.nulençlo do _vet . 

... controlar Indo o lillema de cttmuneceçAo I bordo e Jul,lII' 
quanto lO emPftlo da aeronllve, lendo em vi... as" condiçOes 
m<IeOnIlóaicaL " "'.'. "'''., 

j , ......... _, 

........ 
MOTORISTA POl,lCIAL 

• ... 1, " •••• :·t 
. AlribuiçOel .onéricu '1~',.,., 

.....:.., .. 
• ~ .,iyldode do nolureu q ... lificoda. comproenclmdo 

• eucuçlo de nbllhot: rrlacionadoJ com o V'Ult,..one de au.c:widadH. 
•• rantind~lhH • K~ur.nçl. bem .uim • conduçlo de ... ialUT1 policial. 
OSImsivu ou Mo. o. q_ ...., .... io, opoio .... oenoiços polldol •• 
btm como o con.mroçto d. n'euloo oob tua "'"po .... billclode.· em 
quelquer 6rJIO da Pol'ci. Civil competl ... el com au&I alribulç6e .. · :.,(,. r I ' 

,- • "'..:,,~I~,.,I •• ,V~,I'ItAi1. • ..., ... 

TÊCNICO POLICIAL DE TELECOMUNICAÇOES 
: • . i',; , .~ , ,.. 

Auibuiçôn ,enbicu 

• RHl'Cet advidade d, natunD .mlca da nl ... el mHio • 
onvolnncio .uporYislo. orienLaçIo O execuçlo do """'coo .... orlCl .... OU 

uatclede. equivaienta releciuoadoti com • (unçlo. bem ... im I ,.....iaAo 
f'· t .", .. , 

de nbllU'M" de equ1rn de funcionános de Cl1fllaria igualou infenor r 
ex.ecuçAo de DUU'U lardu ~I.ti.u • ira de t.e'ecomwticlÇ6n. 

FOTÓGRAFO POLICIAL 

AtribuiçOea .cnéric:u 

.. ext"rRf eli.ideóH de orirnl.~1o e u:t'CuçAo &k Inb.lhoI 
rl'llKlonado. com • rroduçlo de fotnRnfias inclusive ~rroduçc\to. e 

... .m"Iieç'6t~. em 1«11. de inf~ltrJ ~n.il. rwnde qurr que' M' faça o 
emlftlo dt ,ócnir. (OI","";CO. m1 q ... lqu.". 0fJ10 d. Policia CiYII • 
comp.dvel com IUU a&ribuiç6ea. 

orERAOOR POLICIAL DE TELECOMUNICAÇOES 

AtribuiçOea 8ft1é7ÕC •• 

.. t'xrt'eef" .tividade de nature,.. tecnica de "'.col méodio • 
envolvendo oJWraçOe. em diVersos I"arelhos dto IclecomunK:.aç6e, 
lftt.etvanIC. do ~i,.,eml de T rlecomunic.açÕC'l de Klunnça. 

.. zelw f'JIel. conserveçlo • limpeza Oos aparelho. e rJteCuw 
tlrdu compative •• com o carao. 

CARCEREIRO I'OLICIAL 

.. exeTt'ft' .,i ... idadet relacionadu c:om • cU!lIódia. C'!\('ot~ e 
conUu('lo de .iltun. poljciaiJ dnlin.u., .c) .nn,po,u de Pftsos da 
caC'C'Cf'lRens e udrnn d.u unidadn d. I~OUCl. Civil; , 

. • reltSU'V em livro pr'Óprão, • cxiltá1cle de- bens r VIIOf1:" de 

.. relar •• " .... n de- imf'C'ÇMJ rennancnlcs., ~I. hiaienc. 
con.rv.çio c • ".uran('1 áu in'Ullaç6n nlTmnu e aa.JrwZft. 
ptetel'Vando • inlcpidacM O.ie. e I lCI\.ftftÇI dos prnos; 

. • """,iGoncior • diSlribuiçlo ela olimmLaçlo t. atmpn! que 
. --'rio. requi.itor o Au ..... iclode Policial o usi'''nci. médica, dos ...-; .' 

• fiacolizor u y;'ilu qUllrtdo .u,oriza&Iu pelu .... oriclada 
compotontos. 

MÉDICO roLICIAL 

AlribuiçOe •• rnmeu 

.. J'f'OC'l"Ôft' inipeções e 'Wlllta' U c1rcenllmJ ro1iciais . 
indiClndo .5 tMdidu que denm se lomadu pari • prnervaç60 dlU 
condiçÔCJ aaniwiu I: da .. Ude doi prnos. r bem assim ójsrmsando 
ltItammlO aquele. qur de'. n«eunlr'ft1\. C.blf-lhe IIlntwm It'ompilnhar 

. !mirre que ~ui.ilado. a~ diliB~ncill ,...lici.iJ e dnm'apmnar ou",! 
tarefaJ que lhe Kjam remetidu prlo ft.ullrnento. sem prejuims da 
.Iiyldado própriu ela. funçOeI do mHico. 

AUXlUAR DE ENFERMAGEM POLICIAL 

':,- Alribuiç6et Immcu 

, . .. proceder inspeções e ... iliw u carc:ft1IgenJ poltciais • 
. Indicondo u mOclidoa que ele..." ... kKr..,tu pon • P'ftOTVoçJo ela, 

• condiçOel .... iliriu • ela oaUdo dos po-aos. o bem u.im di.pensonOo 
'. ".wnonlO _In quo doi. nrca"Wftn C.t..-In. .. m~m ocomponlw 

.empn=. que requi.itado. u diligênciu policiais e dcxmpmhar OUtra5 

..,.r.. quo In. .. jom mnetidu pelo """Iornemo. ..", pn!juizos eI. 

.tI.idad. própriu doa runç<le, do .lllIih., do onr ............ 

. : ... IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 1.0. 

. Con'ocç'" CIo serv'çOI O,'"coI. A'Slnaluru do 0.0. o PUbllca';O .. om 

oeral .0 .erAo ..:ellal medlanl8 pagamento direto. no caUla Ou Empenho 

, '. ,.. por ~.UfN''''' ... " !~7~' .: .;:::.' I ill 
; ~------------------------------~ ... ~- , .• :J .. ':' , .... 

._--- -_._------------------------
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ANUO V 

QUADRO DE rROMOÇúES 

CA,f(;(}H.IA llA'C\J.S 

I
lARW I ' I.A"I' r"·MH';'~ FUNCIONAI. INIVEJS INIVFIS INlFRSlIno 

CONCORllENTES MINIM" 
(jR"''fIf'"l'lIIC''IAI. 

t;;II,\(jKltl'lll 

lJ!r'kpdo de Pohcu ,. 'Jit'WI.ao .. :' ~ ..... 
rolk •• 

1)Ir~.'tMk .. l" l)rol" .... do l' ~ .... 
rolkl' 

Urtqlldo de PoItclll l' I , 
" 

!'-lllttIHI"'(11I 

A ..... de ,.ol~ .. ,I: ....... ,. ,l\1"'''f' eM t'olk" r I-
F ....... I 

. .... 
A.mte de "'ullc •• ~ :' ... irfttt'. f"cNicaII l' I ... 

r:,.aIu.1 
A.mw • Pohcaa t:a.dtaJ l' AIft". IN '4olI8CM o' I ... 

E_' 
A ....... Poli, .. úudu.I ,. "' ....... 'oUr",a .j' ,-

r. ..... uar 
Af'aM dr ',ofkaa r........ J' I A,....e' '" POlUC'" 6' ,-

E ....... 
At"* Ot Polta. ~ " Alente' de PoUca. 7' I-

F ......... 
AJftu. 'ol~ ~ 7' -',..".. ÔIt 'oüaa r I .-E_ 
A,"", dr Pall("1 t:.s~1 ,. 

EXCI'LENTISSIMOS SENIlORES PRESIDENTE E DEMAIS 
MEMBROS DA ASSEMDLElA LEGISL.ATIVA DO ESTADO DO RIO 
06 JANEIRO 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelmei, e bem uslm a 
..... IIU1Un P ...... 1MB reme1cr-lhe .. na rorma cIo.n. 112,11·,11, ali ..... 
o b. da ConJliluiçlo do Ellado cio Rio de l_imo o inel...., Pm;_ de Lei 
quo "D1SroE SOBRE O PL.ANO DE CARGOS. CARREIRAS E 
VENCIMEI'fI'OS DA POLICIA CIVIL E DA OIJTRAS 
PROVIDtNCIAS". ., . 

111' 

o Pmje10 tem IrU prime'iro (undamento nl rrcupeB("o r 
modemluçlo d. inltituiçlo polici.1. De (.10. compulaadOl lodot O!l 
tnbllhas e (ontn im •• in'vei. acercl do rrobleml de aegufan('. pilhlicl • 
do lummto di criminalidade. nenhum dei ..... de lponW no ro' Ou c ....... 
• ôe'Cad~ncia do lpu.IO J"IOlicial. 

Com orrilo ...... do o rm""" de ~ .. o polluc. o policio dOI""" 
de If'f ohjt1o de inveali~n.o, relevante. I cN projelOl de delCnvolvuneruo 
inslitucional, inclullvt' no que conc:ft!M lO que I b"lc:o : indaa __ " • 
dinwndo da carrri,. f'Olicial num unbit'nle ct'mocri,ico. lodavl. 
~eramente muado pel. urbani7 .. çlo forçada lati~.rnenc."a . A 
rnf'OSla: HTtImm .. incluiria a conJtlVÇlo de uml nov. poUCIL É i.to Que 
~lmdooP"""', . 

Con.ideTando-w I (unçlo policill como daquelu em que se prtMnl. 
.tividldr·fim estatal ( ido l'duclçlo •• aude ). n60 .omente no aenlido d. 
IipicKlade. muI IJán di!lto. na prnt.eçlo direta do Mn'iço ao cidadlo pt'lo 
lf'I'Widor. no cuc. o roltcill civil. E.te. I leu twno, e como i' demon8U'l I 
.. I. etimolóaic. (roIil. lambem d. pollIICl~ , O cidad10 ... pons. ... 1 poli 
M'~I da eomuniUde. ~ o Ilranle tinal da lei di metm. comunidadr . 
usumindo por i.lo uma especialidade tal no exerclcio d. (unçAo. a qual 
Ôf'Ve m.buar·. em trh princlriOl fulaai. : I excluai".idade da (unç.Io 
poIici.l. o unidade de runçlo policial o • produ.~~ldode ,~ofunçlo poIici.1. 

A exclue;yiclad. da (unçlo policlll .Ianlfic •• Inll'l d.- tudo: dlr 
,ipiFicado ~o , IOhredUI f"IreciaUdade do policial. lu Itribuiç6n 
rwtIki.i., 'ne,.",u" ~ c.r,na de lua. catftlru.. In~.m._ em aenlido 
flul.o. Por 1"0' que I Policie Civil nlo pode 1ft' um em.,.nhado de urln. 

~ ..... 'r.-,- , , 
" j 

t«ntcOl ~ IIdminitll"ltlvoa, tnçando um nlr'U1ho parelelo eo ob~o 
_I,..,., da pollci. judiei'". que • • .. lOIuçlo cio Inquérilo pol. 
inft.ti,1IÇAo • edmitindo um. ncln:uI:ula divido do lI'abaJho entre o que ~ 
formal e o que f t'1IlIft'tCial nII apunçlo do. cnmel, por Kp',..,.-ae • rl.VJ 

inquililOtlal aniliciehnn". em parcel.. naanqws. numl dill.inçlo 
l<Cnicomonte rrqi~ que .1 ... 11 con1rl .' ino&ndnentalidode dot ~ 
pnocedi_ ...... ini.1rI'i.os do PolicIo Civil. • ii 
...... " .. ,.,._ .•• ........,., ~ ..... r.I~ .. ......,., .... 1 -.----_ 

... 'fIItW- .... ..,.....,." ......... 

Evidente. f forçoso lembrar. ~ o 1tmL, que mUita, d.~ 

carrel,..' dltu ".uxjli~.- nu de -'ruio'" .. Policia .~m ftlevincia puhlica. 
podendo Ir' nOVI vinculaçlo instuucional. ~o mal~ t melhores 
leT'VtÇOS. inclUSive pan. • Policia Civil. como ti o run",lo cbI corponçJo 
~ncillll. que deve f'llIulurar um luhgNJ'IO IUlhnnmn. mAntendo • 
mdcf'CI'Idincia de runçlo do. Perilo, t Lr.,iNI, OI QlI&i. Óf'Vf'm tM'ftlnl1Ju, 
te em carreira rró,..,.ia. objeto do Piano de C .... Ol • Iief Orc'MuMmnllt 

remeudo I essa AU8uslli ('UI de Lei.. . 

Rl!'sumidlmenle. rodem ter .J"I01'IIIda., dentre aquelas que comJ1Õt'm o 
PI.no atu.lml!'nu~ vlgn'ue •• cllrgarias de Oelf' •• do dto Policia.. éscri\'~o de 
Policia. Oeleu",e-ln'reIOf. l.>I!'1elivr e Escl"rvn'lle de Polida C"nmO ln~d'5 . 
10._ C'uurt, no cunceito de (unçlo r'Ohcill exclu.iva, ~tando ., OUlrl" 
IOluç'ÔC"' como I ret'ltruturwçlo •• Rlo •• çlo I o remanejamento. QuMdo (N 
o cua. ma"LuJ.u as prrnnaauvu de funt10 policiai ao. cargo!' cOnluof'rado, 
.m eXllnçlo. C'Om dnlAque para o. motonl'" I aRenil'Ol poHcius. 

A unido.dr di rW1çlo rolici.1. ror OUCl'O Jado, ~nt ... ~uni'n . 
em uma lf'gi.l.çlo de reylnci. idenlita. em um mesmo "rupamf'nlo dr 
carrelnas e obedecendo aos mnmOl ".,.mevos e,ko ncalooamenlo 
remunf'r.u~no. de todu ai CIIC'llooU funcionAi .. hoj. e.itemIH. às qu.u 
foue .,..Iic.ávt'1 o primeiro requisito ( • excluaividade da (unç'o polici., ). 
Permile. em proRJalO inelü,",vel. I volte dos Delepdos de Pollcia.a ,elo 
do II"'pomemo polic:Uol, __ indo de .. r...a.cio O buo ~prorwional poro 
lOd.I • InsuculçAo. 

Nt"H mesmo ~Iido, relrvl considerar qur o f'roje10 t"S1rndr • loda 
• corporllÇlo a exip~nci., pn»,-.ec:tiv •. de .,.ouaçlo em nivel de terceiro 
.rau e que te reli." I id~il .bandonada da l..K'mSIo funcional. em venio 
lnovldun e perfeitamente adequeda aos di&ameJ do Ar\. J 7. 11. da 
Conl1iluiçlo d. RepUblicl. 1 ralou-ae de c:riu. por Ullm diur. um. nove 
carreira. vrnebrando I Polici. Civil, o • Apnlt' de PoUci. EILldu.''', 
rt'.ultulIr du ItribuiçÔft de Detetive, 'n~retor t Exrivlct de PoHciL cujos 
Ituli. ocu".nteJ lei. concorrnto. Aind. Ulim, o • Agente de rollci. 
Eatadual •• em IN ulumo nlvel. COF1"HpOI'tdm 110 rxndeio da IWriedaJ 
(IInÇÕ<' d. ComiaMrio d. Policia. drvolvendo. _r modo •• 0 roli<l.1 • 
renpec1ivI da progrado venial e ~Ig.tando atividade e~lI'mWnenle útil 
do ponto d. vi ... do or .... i .. çlo dOI ..... iços pUblico. de Policia. 

, •• p ....... •••• I 

Ou&ca inovaçlo con.,ilte n. possibilidade de Cf't'den("iarnft'llo do Curso 
Superior d. So.unonço Plibliat do Uninniclade cio EolIdo do Rio d. 
Janeiro. assumindo I condiçlo pionei ... de fonnw poltciai. na Un;venid.de, 
r_o do Vn1Íbular I r_ inicial cio conano público. que dunri OI ri! 
...... do bochlrolodo moi. O lempo M rDmYÇIo oopecllic. n. Acod .... i. M 
Pollci •. Sem dúvida. Senhore. Dq>ulldo •• o ESlIdo do Iüo dr l .... i'" Ir" 
Uml Policie Civil dentn! Ii mli, clpecilAdu do pila. fM"n:'t de um P"UJelo 
intUlucion.1 dr lrei~ento. aperfeiçoamento olKicloaem· 

.... " O t.rn:elro principio. e I ordem. por evidaue. n1o. implica tom 
imF'Of1Jn\!i., r .. impliclsJt lalvez ludo (oue ao ftVf'nO. ê o da 
produtividade no exercicio d. tunç60 policial. ~mn('lndo que MO hD 
PoUti. rmeJudvI Km polici.1 fW'Odulivo. N. banelidadr ~st IIloai,mo 
",.ide o que h' de malrria! na nnAo de instituiçAo que' o Phmo .lme.I" NAo 
belta que. (unçAo te;1 uni t' excluSiVa. que do J'rftSUJ"IPS1OS form.i!' de 
cujo relr"'o nlnJruém duvida. m,,~ que I unidade I I eJ:clu!'ivldadr 'C',llm 

~,qdas prla bU1e1 ince"arue de eCicimei. e qualid.de em todas a~ 
elferu de Itu.çAo. ' . 

o Plano. por .Ito. introduz de modo decilivo e definitivo o li'lem8 do 
mento na vllofiuçlo do rolicill, com fnfue na U!"KI1IÇâo e Jkl5 

indicado ... do de_ponho. d. po<lrlo ~c:o no o • .."l<io pmrw"",.1. Pon 
exempliliclr, Irm.te que a conconMcil ".,.. OI lluai. Oe'Crlivtt-Jnlpeturn. 
Detrtivea. Eacriylr. e ElCrevmtn pari o urlo de Almle de PoHci. 
Ellodu.1 16 ~ odmhida .pell cu..., o .ervidor. com freqWnci. r 
aprovei lamento. um proa,ram. e'recUico de n'nameftto. tu CAn'tlru di 
Pollcil Civil, ..... fonna. .erio ai rrllMlru do E..It&do I obtt'f' rromoçôe~ 
pelo critério exctulivo de merecimenlo, .bandonando-te o le'mpo de IeT'VIÇO 

1MB r,n. DUIIOI q ... nIo • perc:.pçIo doa lriàJioL 
-' ... ,' : .. ". .. . .. 

E!ltaI "'0. Excelfncias. &5 basr!a .inlrlicaa do novo Plano de CarIZOS. 
Carrel,.. e Vencimento, da Pollci. CivH. que .penaJ ~ &Ao tt"InWnlr 
J'IftIfttdr • como j' L .. inalAdo no inicio. lOmaf • nir. ellnt<'llÓlica di 
urbanidade. ,.,.... que • poli. H';. dr novo ~alçadl nl Policia. ca.Ja vez mais 
um ~Oexo nhido dOi cidadlo. do E.Jlado do Rio de Janeiro. 

•.. • ("[P\l8f..ICAOO .-OA H"V[A SAlDO COM INCOAREt'O[$) 
....... _ ...... • .... :t i. •. , ' ..... t.,. ............ :, _ ... .: ............ 0: ...... . 
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ANEXO G - CÓPIA DE PERIÓDICO CARIOCA ESPECIALIZADo EM 
APRESENTAR CARREIRAS NO SERVIÇO PÚBLICO E CONCURSOS 
PÚBLICOS CONTENDO EM SUA PÁGINA 3 A MENSAGEM N o 28/97 

DE 01 DE SETEMBRO DE 1997 COM A APRESENTAÇÃO DE 
MOTIVOS DO PROJETO DE LEI N o 1.619/97 E OUTRAS 

REPORTAGENS COM DIVERSOS PONTOS DE VISTA SOBRE A 
REESTRUTURAÇÃO DA PCERJ . 
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FOLHA ESPECIAL 
Valorização 

A valorizaÇão da Polícia Civil é 
uma exigência da sociedade que exi
ge uma polícia bem equipada e com 
prof~?D:W .t>~m !!~l1ne.!:3'!..os-

Uma publicação da FOLHA DIRIGIDA 

Rio de Janeiro, 17 a 25 de setembro de 1997 * 

Ano XII * Edição especial 04/97 * R$1 ,50 

Divergências 
Há muitas divergências em tomo d 

plano de cargos e salários da Poliei 
Civil. O debate deve ser estimulado tt 
busca de uma solução adequada. 

_._---
--.. 



--. 'ina2 Uma publicação da FOLHA DIRIGIDA Folha Especial - Antes de ser afastado do cargo de Chefe da Poücia Civil, o delegado Hélio Luz, em --entrevista à FOLHA DIRIGIDA declarou que a criação do cargo de agente de poücia permitirá a recuperação 
da imagem da instituição junto à sociedade, além de aumentar o salário da categoria 

:!-Iélio Luz idealizou nova Polícia .. 
'v1entor intelectual da reformulação da Polícia Civil, delegado Hélio Luz revelou seus planos para a instituição -

-aITORIAIS 

- Uma nova polícia 
-A sociedade brasileira de há muito vem claman

'elo surgimento de uma nova polícia. Como já 
WI!'lito, a inquietação com a falta de segurança no 

~il, hOJe, reflete e agrava O descrédito nas ins
illl'ções públicas. A violência já mata mais do que 

'quer doença, na periferia das grandes cidades. 
lIIiI!') envolVimento crescente do tráfico e o uso 

rogas com outros crimes. como assassinatos, 
Mos e sequestras, também Já fOI detectado. 

'udo, a sociedade olha de maneira descrente 
!!'ta de iniCiativa em relação a um combate efe

a esses males. O Rio de Janeiro, cantado em 
!Ira e em verso como a cidade maravilhosa, tem 

vítima impotente dessa violência. A cidade 
Pllra por uma solução, que só será possível com 

nova polícia, ou até com uma nova mentali
!Ir da polícia. .. 
)lorização inadiável 
.,precária situação da polícia do Estado do Rio 
á merecendo uma solução urgente, que não pode 
.,;er adiada. O policiamento ostensivo é insu
ente e os níveis de criminalidade só não são 
.. es, em virtude da grande dedicação e abne
ao dos poilclals que apesar de mal equipados, 

,inados e mal pagos, exercem com dignida
~rofissão que escolheram por vocação. Infe-

lte, esse não é o procedimento da totalidade 
"!roliciais. 
. \s, o policial, como ser humano também pos
'Ir seus problemas. Ele tem dívidas a pagar, 

1 garantir um mínimo de conforto à sua fa
Pé tem consciênCia de exercer uma profissão 

\ risco. Os baiXOS salários geram um clima 
.gurança entre a categona. A valonzação do 
.. ,I. torna-se Inadiável. .. 
_FOLHA ESPECIAL 

Uma publiCé!ção semanal da 
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O ex-Chefe da Policia 
Civil, delegado Hélio Luz, 
antes de deixar o cargo, 
em entrevista à FOLHA DI
RIGIDA, defendeu o plano 
de reformulação da institui
ção, assinalando que com 
sua adoção a polícia fica
rá mais eficiente, além de 
resgatar a sua imagem 
junto à sociedade. Ideali
zador do plano, que reduz 
à terça parte os cargos 
eXistentes, o delegado 
Hélio Luz explicou que 
pela lei atual são previstos 
22.500 funCionários na 
Policia Civil, mas atual
mente esse número está 
em 10.500, e segundo ele, 
7.500 é mais do que o su
ficiente para assegurar a 
segurança do cidadão. 

Durante a entreVista à FOLHA DIRIGIDA o delegado 
Hélio Luz, afirmou que a policia passa por uma grande re
formulação, muito maior do que se pode imaginar. A rees
truturação do quadro da policia é apenas a ponta do ice
berg do que ainda está por vir. 

Com O Plano de Cargos e Salários da Policia Civil, de
tetive, escrivão, escrevente e inspetor terão a mesma fun
ção. "Assim, vamos conseguir aferir a produtividade. Tudo 
vira agente de policia estadual, e o restante vai para o qua
dro suplementar", justificou. 

Segundo o delegado, o Plano "é uma reforma na Poli
cia, em que este homem que não está na atividade fim irá 
atuar na atividade fim dele. Ele será qualrticado para isso. 
Vamos ver quem é quem, porque hOJe em dia passa des
percebido. O mal servidor fica encostado no cantinho, com 
carteira e arma, e nunca atuou como policiar. 

Ao refem-se ao quantitativo estipulado pelo Plano, de 
7.500 policiais, Hélio Luz frisou ser esse um bom número, 
porque atualmente, dos 10.500, "SO% desse pessoal não 
fazia nada. Os serviços burocráticos vão ser terceirizados, 
e os 7.500 vão estar na delegacia e fazendo invesllgação. 
Só quem está no planejamento é que não vaI. Queremos 
100% do pessoal na atiVidade fim. Isto aqUi é um cabidão. 
por isso tem multa gente nervosa. Só neste prédio são 2 
mil pessoas. O prédiO vai esvaziar", completou refenndo
se à Secretana de Policia Civil. 

Na avaliação do delegado Hélio Luz, a população paga 
por um serviço que nunca teve. "Tem de ter solidanedade 
ao contribuinte, ISSO é que tem de ser colocado. Como é 
que está o atendimento ao contribuinte pela Policia Civil? 
Qual o nível de prestação de serviço da PC?", quesllonou. 

HNossos 

investigadores 
eram de 2' grau. 
Nos países do 
Primeiro Mundo 
botam os 
investigadores 
depois de 14 anos 
de estudo. 
Criamos a 
proposta do 
investigador ir 
além do 2' grau" 

Para o delegado, com o curso de agente da PoliCia 
Civil, será possivel melhorar a atiVidade fim da poliCia. que 
é a investigação. "Se melhora a invesllgação, melhorando 
a qualidade do policiar. disse . 

- Nossos investigadores eram de 2· grau. Nos paí
ses do PrimeirO Mundo normalmente botam os inVesti' 
gadores depois de 14 anos de estudo. O que nós fize
mos? Criamos a proposta do nosso investigador ir além 
do 2· grau. Nessa discussão, surgiu a idéia de fazer um 
curso de bacharelado para suprir o mercado da Policia 
Civil. A proposta é aproximar a policia da sociedade, e o 
caminho que nós encontramos foi através da univerSida
de-alegou . 

- Até então o nosso policial que tem 3· grau, muitos o 
tem, era direcionado para a área de ciência politica, o que 
não ocorre lá fora. Nosso policial agora vai ser voltado 
para ciência social. Não é que ele não vá conhecer a lei. 
ele também vai conhecer a lei, mas vai atuar na área de 
ciência humana. social. Ninguém será desqualificado. Esse 
pessoal irá para o quadro suplementar. Desqualificado é 
o servidor que e pa90 e não trabalha. Os cargos do qua
dro suplementar entram em extinção. mas quem Já está 
será mantido. 

Para o delegado Hélio Luz. é fundamental a mudança 
da imaoem do policial. porque a população fOI mUito des
tratada-peja poliCia. "A poliCia fOI cnada para manter con· 
trole social, não foi cnada para fazer segurança de nin
guém. E isso aesgastou a polícia, é lógiCO. No iniCIO aos 
anos 90, começaram a reclamar. e eXigir um sistema de 
segurança voltado para o Cidadão. Estourou agora e para 
ISSO, vamos ter de formar essa poliCia" 

Queda de Luz: uma questão polêmica 
Na avall8ção de alguns, o delegado Hélio Luz, demrlido 

dia I" de setembro do cargo de Chefe da Polícia Civil. pelo 
governador Man:ello Alencar, não passava de um "estranho 
no ninho" na estrutura do govemo estadual. Munos não se 
surpreenderam com o afastamento, com a alegação de que 
cedo ou tarde o choque com a cúpula governamental sena 
inevitável. 

O delegado. de 51 anos, nos anos 70 atuou na Pastoral 
da Tena e foi apontado em relatório do Dops como Integrante 
do MA-S. Sua ascensão ao cargo de Chefe da Policia Civil 
causou urna grande expectativa, sobretudo peJo fato de Luz 
passar, nessa condição, a trabalhar diretamente com o secre
tário de Segurança Pública, Ninon Carquelra, ex-comandante 
da operação que resultou na morte do guernlheiro Garfos La
marca . 

Apontado como pellsta, embora nunca tenha se filiado ao 
Partido dos Trabalhadores, Hélio Luz, era considerado como 
um comandante que se artICulava tanto com a cúpula do go
vemo, como com os seus subordinados, dando apoio às rel
Vlndoc:ações salan8IS. Foi Justamente, urna dessas manlfesta-

ÇÕ8S de apoiO aos policiais, que resuttou na queda de Hého 
Luz. 

Já em março 1996. em um atrito maIS grave, Hého Luz 
chegou a entregar o cargo, mas foi convencido por colegas a 
mudar de posição. Na ocasião, Luz alegou que o governador 
não cumpma a promessa de aumentar em 53% os salários 
dos polICiais por causa da pnsão de Emaldo Pinto de Medei
ros, o Uê. o bandido rnalS procurado do estado. Um apelo de 
mrus de 100 poharus, no entanto, fez com que ele revisse a 
posição. 

O episódiO que resuttou no afastamento do Chefe de Po
lícia Civil, deveu-se ao fato de que Hélio Luz deu um prazo ao 
governador Marcello Alencar para O envio do pláno de refor
mulação da polícia à AIe~. O govemador. considerando-se 
ameaçado, demitiu O delegado. 

Hélio Luz, com seu uJtlrnalUm, não considerava que es1J
vesse aIrootando o governador. Para ele, "sena urna afronta se 
eu não esIiIIeSse segurando a Policia Civil sem dinheiro há 26 
meses. Seria aIroota se o governador não tivesse promebdo 
en\ll8l' o plano de retonnulação no pnmeoro dia útil de agosto". 

. ---------------------------------------------------------------------------------------------------.. 
.. 
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Proposta do estado prevê a recuperação e modernização da polícia. Em virtude 
disso, ela propõe a redução de cerca de 2 mil cargos, que serão extintos gradativamente com 

aposentadoria ou morte dos atuais policiais. Valorização salarial é a meta -
: Veja o Plano de Cargos e Salários ... 

Salário inicial dos policiais passa de R$ 390 para R$ 1 .142. Plano estabelece o fim de diferentes categorias 

... o Plano de Cargos e Salário s. que re
o 'mula a estrutura da Policia Civil do Aio. 
.wiado à Assembléia legislativa pelo go
""r'lador MarceJlo Alencar estabelece que 
.,s 9.115 cargos ocupados dentro dos 
quadros da polícia. cerca de dois mil deles 

Pelo plano, os cargos de detetive, ins
petor, escrivão e escrevente passarão a ser 
denominados de agentes de polícia esta
dual. Pela proposta do govemo, o salário 
inicial dos policiais. atualmente de A$ 390, 
passará - com gratrlicações - para A$ 
1.142. Ele não abrange algumas categorl' 
as, como motoristas, carcereiros e pessoal 
de perícia, entre outros. Eis a porposta de 
Plano de Cargos e Salários da Polícia Civil: 

ão extintos gradativamente com a apo
!I!!1tadoria ou morte dos atuais policiais. O 

'lO também estabelece o fim de diferen
_categorias atualmente existentes. 

... 

., 
PODER EXECUTIVO .. 

~SAGEM N" 110 /97 Rio de Janeiro, I~de setembro de 1997, .. .. , , 

I(r:ELENTISSIMOS SENHORES PRESIDENTE E DEMAiS 
_fBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ruo 
- 'ANEIRO ... 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, e bem assim a 
.. lustres Pares, para remeter-lhes, na fonna do art. I) 2, § 1°, /I. alíneas a 

'\a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o incluso Projeto de Lei 
!I""DISPÔE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E 

-:IMENTOS DA POLÍCIA CIVIL E DÁ OUTRAS 
~IDÊNCIAS". 

• O Projeto tem seu primeiro fundamento na recuperação e 
lIrnização da instituição policial. De fato, compulsados todos os 

'10S e fontes imagináveis acerca do problema da segurança pública e 
~ento da criminal idade. nenhum deixará de apontar no rol das causas 
.,.jência do aparato policial. 

"::om efeito, cessado o período de repressão política a polícia deixou 
,- objeto de investimentos relevantes e de projetos de desenvolvimento 
weiónal, inclusive no que conceme ao que é básico : indagar-se a 

ão da carreira policial num ambiente democrático, todavia 
Irnente marcado pela urbanização forçada latino-americana . A 
r certamente incluiria a construção de uma nova polícia. É isto que 
"ie o Plano. 

• 
~onsiderando-se a função policial como daquelas em que se presenta 

Me-fim estatal ( ido educação, saúde ), não somente no sentido da 
• Je, mas, além disso, na prestação direta do servíço ao -:iáadão pelo 
ç'r, no caso, o policial civil. Este, a seu turno, e como já demonstra" 
.. ológica (polis, também de política), é o cidadão responsável pela 
~~a da comunidade, é o garante final da lei da mesma comunidade, 
Mao por isto uma especialidade tal no exerci cio da função, a qual 

,basar-se em três princípios fulcrais : a exclusividade da função 
r.a unidade da função policial e a produtividade da função policial. .. 
~ exclusividade da função policial significa, antes de tudo, dar 
.rio concreto à sobredita especialidade do policial. As atribuições 

inerentes aos cargos de suas carreiras, interpretam-se em sentido .. 
--

estrito. Por isso é que a Policia Civil não pode ser um emaranhado de cargos 
técnicos e administrativos, traçando um estranho paralelo ao objeto 
precipuo da policia judiciária que é a resolução do inquérito pela 
investigação e admitindo uma esdrúxula divisão do trabalho entre o que é 
fonnal e o que é essencial na apuração dos crimes, por separar-se a fase 
inquisitorial artificialmente em parcelas estanques, numa distinção 
tecnicamente frágil, que atenta contra a instrumentalidade dos 
procedimentos administrativos da Polícia Civil. 

Evidente, e forçoso lembrar, preparando o tema, que muitas das 
carreiras ditas "auxiliares" ou de "apoio" à Policia têm relevância pública, 
podendo ter nova vinculação institucional, prestando mais e melhores 
serviços, inclusive para a Policia Civil, como é o exemplo da corporação 
pericial, que deve estruturar um subgrupo autônomo, mantendo a 
independência de função dos Peritos e Legistas, os quais devem organizar
se em carreira própria, objeto do Plano de Cargos a ser oportunamente 
remetido a essa Augusta Casa de Leis . 

Resumidamente, podem ser apontadas dentre aquelas que compõem o 
Plano atualmente vigente as categorias de Delegado de Polícia, Escrivão de 
Polícia, Detetive-Inspetor, Detetive e Escrevente de Polícia como inseridas , 
10UI courl, no conceito de função policial exclusiva, restando as outras 
soluções como a reestruturação, a relotação e o remanejamento, quando for 
o caso, mantidas as prerrogativas de função policial 80S cargos considerados 
em extinção, com destaque para os motoristas e carcereiros policiais. 

A unidade da função policial, por outro lado, representa, a reunião, 
em uma legislação de regência idêntica, em um mesmo grupamento de 
carreiras e obedecendo aos mesmos parâmetros de escalonamento 
remuneratório, de todas as categorias funcionais, hoje existentes, às quais 
fosse aplicável o primeiro requisito ( a exclusividade da função policial ) . 
Pennite, em progresso inestimável, a volta dos Delegados de Polícia ao seio 
do grupamento policial, servindo de referência e base ético-profissional para 
toda a Instituição. 

Nesse mesmo sentido, releva considerar que o Projeto estende a toda 
a corporação a exigência, prospectiva, de graduação em nivel de terceiro 
grau e que se resgata a idéia abandonada da ascensão funcional, em versão 
inovadora e perfeitamente adequada aos ditames do Art. 37, lI, da 
Constituição da República. Tratou-se de criar, por'assim dizer, uma nova 
carreira, vertebrando a Polícia Civil, o .. Agente de Policia Estadual", 
resultante das atribuições de Detetive. Inspetor e Escrivão de Polícia, cujos 
atuais ocupantes a ela concorrerão. Ainda assim, o .. Agente de Policia 
Estadual", em seu último nível, corresponderá ao exercício das recriadas 
funções de Comissário de Policia, devolvendo, deste modo, ao policial a 
perspectiva da progressão vertical e resgatando atividade extremamente útil 
do ponlO de vista da organização dos serviços públicos de Policia . 

Outra inovação consiste na possibilidade de credenciamento do Curso 
Superior de Segurança Pública da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. assumindo a condição pioneira de fonnar policiais na Universidade, 
fazendo do Vestibular a fase inicial do concurso público, que durará os três 
anos do bacharelado mais o tempo de fonnação especifica na Academia de 
Polícia. Sem dúvida, Senhores Deputados, o Estado do Rio de Janeiro terá 
uma Policia Civil dentre as mais capacitadas do país, mercê de um projeto 
institucional de treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem . 

Continua na página seguinte 
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o terceiro princípio, e a ordem, por evidente, não implica em 
"J"'ortâneia, e se implicasse talvez tudo fosse ao reverso, é o da 

";utividade no exercício da função policial, verificando que não há 
)Iieia produtiva sem policial produtivo. Na banalidade desse silogismo 
... e o que há de material na versão de instituição que o Plano almeja. Não 

" que a função seja una e exclusiva, que são pressupostos formais de 
'I'l' relevo ninguém duvida, mas que a unidade e a exclusividade sejam 
~sadas pela busca incessante de eficiência e qualidade em todas as 
fpras de atuação. -o Plano, por isto, introduz de modo decisivo e definitivo o sistema do 
,"o na valorização do policial, com ênfase na capacitação e nos 

3dores de desempenho e de padrão ético no exercício profissional. Para 
~plificar, tem-se que a concorréncia para os atuais Detetives-Inspetores, 
.,ives, Escrivães e Escreventes para o cargo de Agente de Polícia 
~-lual só é admitida após cursar o servidor, com frequência e 
_eitamento, um programa específico de treinamento. As carreiras da 
.. a Civil, dessa forma, serão as primeiras do Estado a obter promoções 
!fIEritério exclusivo de merecimento, abandonando-se o tempo'de serviço 
.,ins outros que não a percepção dos triênios. 

.. Estas são, Excelências, as bases sintéticas do novo Plano de Cargos, 
;ras e Vencimentos da Policia Civil, que apenas e tão somente 

if!Iifde , como já assinalado no início, tomar à raiz etimológica da 
";dade, para que a polis seja de novo realçada na Policia, cada vez mais 
reflexo nitido dos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. .. 

Com protestos de elevada estima e nímia consideração. -
.. .. 
-
-.. .. .. 
.. .. .. 
.. 

!h~ (~;LE::). 
MA!CELLO NUNÉjOE ALi R 

PROJETO DE LEI Nf 
1.619 I 97 

DISPÕE SOBRE A 
REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO 
PERMANENTE DA POLÍCIA CIVIL 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
DO PLANO DE CARGOS E 
VENCIMENTOS E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS . 

" Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
R E S O L V E : 

Título Único 

Capítulo I 

Da Estrutura da Carreira 

Seção I 

Disposições Gerais 

.. Art. 1° - O Quadro Permanente da Policia Civil do Estado do 
, Janeiro, criado pela Lei nO 699, de 14 de dezembro de 1983, passa 
..-integrado dos seguintes grupos, subgrupos, classes e níveis, 

'e previsto no anexo I: .. 

GRUPO POLICIAL: 

Subgrupo I - Autoridade Policial 

Subgrupo 11 - Agente da Autoridade 
Policial. 

GRUPO PERÍCIA CRIMINAL E 
MEDICINA LEGAL: 

Subgrupo Único - Agentes de 
Perícia Criminal e Medicina Legal 

Art. 2° - Integrarão o subgrupo I, do Grupo Policial os atuais 
detentores de cargos de Delegado de Polícia. 

Art. 3° - Integrarão o subgrupo n, do Grupo Policial os 
atuais detentores de cargos de detetive-inspetor, escrivão, detetive e 
escrevente de polícia, cujas atribuições passam a ser comuns, observados 
os requisitos estabelecidos nesta Lei. 

Art. 4° - Integrarão o Grupo Perícia Criminal e Medicina 
Legal em seu subgrupo único, os atuais detentores de ,cargos de Perito 
Legista, Perito Criminal, Perito Criminal Auxiliar, Técnico Policial de 
Laboratório, Técnico de Necrópsia e Auxiliar de Necrópsia . 

§ 1° - Os cargos de Perito Criminal Auxiliar 
considerar-se-ão extintos na medida em que vagarem . 

§2' - Aos integrantes do subgrupo Uni co -
Agentes de Perícia Criminal e Médico Legal, do Grupo Pericia Criminal 
e Medicina Legal, não serão reconhecidas as prerrogativas específicas da 
autoridade policial e seus agentes, inclusive o porte de arma . 

Seção 11 

Dos Vencimentos e Vantagens 

Art. 5° - Os servidores do Grupo Policial terão sua 
remuneração composta pelo vencimento e demais vantagens instituídas 
em lei. 

Art. 6° - Os servidores integrantes do subgrupo n 
concorrerão a gratificaçào especifica, correspondente a oito diferentes 
níveis de exercício das atribuições comuns dos cargos respectivos. 

§ I ° - Aos servidores classificados no nível 
incumbirá, dentre outras atribuições do interesse público, a função de 
Comissário de Polícia. 

§2° - A gratificação de que trata o caput 
incorporar-se-á ao vencimento após três anos ininterruptos de percepção, 
observados os demais critérios estabelecidos nesta Lei. 

§3° - A gratificação, no período previsto no 
parágrafo anterior, incorporar-se-á proporcionalmente na aposentadoria 
compulsória ou por invalidez permanente e na pensão decorrente da 
morte do servidor . 

§4° - Decorrido o prazo estipulado no parágrafo 
2°, passará a denominar-se Agente de Polícia Estadual o cargo ocupado 
pelos servidores integrantes do subgrupo lI, independente da 
nomenclatura original, apurando-se todas as alterações funcionais dai 
decorrentes por mero apostilamento no ato de investidura. 

§5° - A atribuição de gratificação específica do 
Subgrupo lI, do Grupo Policial, importará na cessação do pagamento de 

Continua na página seguinte 
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--



• ... 
_Ia Especial Uma publicação da FOLHA DIRIGIDA . PáginaS 

.ulanQ ~stabeleceo fim de diferentes categorias ... 
·'nuação da plÍgina anterior ... 
. quer outras vantagens previstas na legislação, exceto o adicional por 

'f'h de serviço, que incidirá sobre o vencimento. ... 
Art. 7" - Para os efeitos de percepção da gratificação de que 

.., art. 6° o Poder Executivo publicará, no prazo improrrogável de 30 
.. ,) dias a contar da publicação desta Lei, através de decreto, a 
"m dos policiais civis que concorrerão ao subgrupo lI, Agente da 

. dade Policial. ... 
.. § 1° - Os servidores elencados, dentro das vagas 
.~~ pela Chefia de Polícia Civil deverão freqüentar com 
Witamento, cursos específicos na Academia de Polícia Civil, que 
. -ealizados em turmas consecutivas, no período de um ano, com 
,"o mini ma de 180 (cento e oitenta)horaslaula. 

• §2° - A ordem de classificação dlls cursos 
.,de parâmetro para o enquadramento nos níveis do subgrupo II -

da Autoridade Policial, observada a respectiva regra de 
""'ência, prevista no anexo 1. 

Art. 8° - Os policiais civis enquadrados no subgrupo " -
l!I'f1a Autoridade policial, após o enquadramento definitivo de que 

Irt. 5°, §4°, serão reavaliados a cada dois anos, para fins de .- . ssao na carreIra. 

§ 1°_ A primeira reavaliação de que trata o 
!lP'dará antes do prazo previsto no do artigo 6°, § 2°. 

§ 2° - A concorrência para a gratificação 
.. do Subgrupo 11 se dará entre Policiais Civis com efetivo 
;~ na Chefia de Policia Civil da Secretaria de Segurança Pública. .. 

§ 3° - Os Policiais Civis somente poderão ter 
!"fora da Secretaria de Segurança Pública para ocupação de cargo 

são de símbolo igualou superior a DG, na Administraçào 
'lrVP na Administração Indireta. .. 

Art. 9° - A gratificação do subgrupo Agente da Autoridade 
wrá fixada com valores constantes da tabela do anexo ", 

o escalonamento vertical entre a remuneração atribuída aos 
rcrs díferentes Subgrupos, do Grupo Policial. -- Seção III 

Dos Cargos 

,., Art. 10 - Considerar-se-ão extintos, na medida em que 
."dos os cargos que compõem as categorias funcionais 
-~ Lei nO 699 de 14 de dezembro de 1983, Lei n° 1.275 de 14 de 
re na Lei n° 1.431 de OI de março de 1989. 

,., Art. II - As categorias funcionais nào elencadas r.os artigos 
.,:ompostas por séries de classes, tomar-se-ão singulares, 
n~ classe mais elevada 
fIII 

fIII § I ° - As categorias funcionais a que se refere o 
"orno as singulares, integrarão o Quadro Suplementar da 

Mio Estado do Rio de Janeiro. 

fIII 

.,n- 12 - O subgrupo I será integrado por 500 (quinhentos) 
"!,grupo II por 7.500 (sete mil e quinhentos) cargos. ,., 

Art. 13 - As atribuições genéricas das categorias funcionais, 
do subgrupo dos policiais civis estão definidas no Anexo 1II e as dos 
integrantes dos cargos em extinção no forma do Anexo IV da presente 

Lei. 

Capítulo 11 

Do Ingresso na Carreira 

Seção Única 

Do Concurso Público 

Art. 14 - O ingresso no Quadro Permanente da Polícia Civil 
do Estado do Rio de laneiro far-se-á através de concurso público de 
provas e títulos, dividido em duas fases: 

I - exame psicotécnico, provas de conhecimento, 

exame médico e prova de capacidade fisica; 

" - curso de formação profissional, com apuração de 
freqüência, aproveitamento e conceito; 

§ 1° - O candidato será submetido à prova de 
investigação social que poderá se estender-se até a homologação do 
concurso, considerando-se os seus antecedentes criminais, sociais, 
familiares, sua conduta e conceito no curso de formação profissional. 

§2° - Os candidatos aprovados na primeira fase 
do concurso público serão matriculados no curso de formação 
profissional, observadas a ordem de classificação e o número de vagas 

fixados no edital. 

§3° - Os servidores do Quadro Permanente da 
Policia Civil, que estiverem em pleno exercício de suas funções, ficarão 
isentos da prova de capacidade fisica de que trata o item I do presente 

artigo. 

§4° - Ao curso de formaçào profissional referido 
no inciso JI aplicar-se-á o dispositivo do art. 7°, para fins de atribuição da 
gratificação especifica do Subgrupo JI. do Grupo Policial, aos novos 
concursados. 

§5° - O Poder Executivo poderá credenciar o 
curso de bacharelado em Segurança Social, da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro - UERJ, para fins de substituição da primeira fase ao 
ingresso na carreira de Agente de Policia Estadual, de que trata o inciso L 

Art. 15 - Será considerado inabilitado e automaticamente 
excluido em qualquer das fases do concurso, o candidato que em 
qualquer prova, obtiver nota inferior a 50 (cinqüenta) pontos . 

Parágrafo Único - o candidato que for julgado 
inapto ou contra indicado nos exames psicotécnicos ou médico, nas 
provas de capacidade fisica ou investigação social será excluído do 
concurso . 

Art. 16 - Serão nomeados para as vagas fixadas no edital os 
candidatos que forem habilitados em todas as fases do concurso público, 
observada a ordem de classificação da 2' fase. 

Art. 17 - Será exigido do candidato para ingresso no Quadro 
Permanente da Policia Civil, além dos requisitos previstos no Estatuto do 
Policial Civil e seu Regulamento, possuir, quanto ao grau de 
escolaridade, comprovado por ocasião da inscrição no Concurso Público: 

.. -------------------------------------------------------------------------
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.. r -' Delegado de Polícia - diploma de bacharel em 
'Jireito, devidamente registrado; .. 

.. II - Agente de Policia Estadual - diploma de nível 
~uperior ou equivalente de 3· grau, devidamente registrado, salvo o 

-,revisto no § 4· do art. 13. 

-fedicina, .... 
registrado . 

III - Perito Legista - diploma de nivel superior em 
Odontologia, Farmácia ou Bioquímica, devidamente .. 

IV - Perito Criminal - diploma de nível superior em 
~genharia, Biologia, Fisica, Química, Ciências Contábeis, Economia ou 
_ formática, devidamente registrado. 

... V - Técnico de Laboratório - Certificado de conclusão 
,I. segundo grau ou equivalente e habilitação técnica inerente ao cargo, 
Wvid:lmente registrada. 

VI - Técnico de Necrópsia - Certificado de conclusão 
_primeiro grau ou equivalente, devidamente registrado. 

... VII - Auxiliar de Necrópsia - Certificado de conclusão 
,- quarta série do primeiro grau ou equivalente, devidamente registrado. ... 
... Capítulo III 

... Da Progr~ssão Funcional - Seção Única ... 
Art. 18 - As plomoções far-se-ão pelos critérios de 

_'ecimento e bravura, e realizar-se-ão das uma vez por ano, no dia 29 
'etembro, observada a progressão disposta no Anexo V desta Lei. -

_ Art. 19 - O Poder Executivo regulamentará as promoções 
'" merecimento, observando os pressupostos de impessoalidade e 
walidade, obedecendo os interstícios mínimos previstos no Anexo VI. 

... Capitulo IV 

... 
Disposições Finais ... 

Art. 20 - Os servidores da Polícia Civil que forem 
IIJIrrnciados judicialmente por crimes infamantes, terão suspensos um 

de seus vencimentos. ... 
... Parágrafo único - Na ocorrência posterior de sentença 
'~Iutória o servidor terá restabelecido o total de seus vencimentos, 
~ garantida a restituição,dos atrasados. 

... Art. 21 - O Poder Executivo encaminhará mensagem à 

.,nbléia Legislativa propondo a estrutura do Grupo Perícia Criminal e 
dicina Legal. ... 

Parágrafo único - Fica mantido entre os, detentores 
~argos integrantes do Subgrupo Agentes de Perícia Criminal e 

. ~ina Legal, do Grupo Pericia Criminal e as categorias a que se 
~ o artigo 7·, o escalonamento vertical previsto na Lei n· 1.458. de 8 
.,.io de 1989. 

... Art. 22 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no 
de 30 (trinta) dias. .. .. .. 

.. .. 

Art.-23 - Estalei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário: 

Rio de Janeiro, de de 1997. 

ANEXO I 

CONCORRÊNCIA DE CARGOS 

CATEGORIA FUNCIONAL CLASSES CARGO 
GRUPO POLICIAL /NiVEIS CONCORRENTE 
SUBGRUPO I 
Delegado de Poliéia I' Delegado de Policia 
Delegado de Policia 2' Delegado de Policia 
Delegado de Policia 3' Delegado de Policia 

SUBGRUPO 11 
Agente d. Policia Estadual I' 
Agente de Policia Estadual 2' 
Agente de Policia ESladual 3' Deletive-Inspelor 

Escrivão de Policia 
Agenle de Policia Esladual 4' Delelive-Inspelor 

Escrivão de Polida 
Ageme de Policia ESladual 5' Deletive-Inspelor 

Escrivão de Pai ícia 
Agente de Polícia Estadual 6' Detetive de Policia 

Escrevente 
Agente de Policia Estadual 7' Detetive de Policia 

Escrevente 
Agente de Policia Estadual 8' Detetive de Policia 

Escrevente 

ANExon 
TABELA DE ESCALONAMENTO VERTICAL 

GRUPO POLICIAL 

Sl.1aQRl.1~QS CLASSESI VAGAS ESCALONAMENTO 
SUBGRUPO I NivEIS VERTICAL 

Delegado de Policia I' 1.000 (Vencimenlo e 
Representação) 

Delegado de Polícia 2' 900 (Vencimento e 
Representação) 

Delegado de PoliCIa 3' 810 (Vencimenlo e 
Represenlação) 

Sl.1aQRl.1~Q II 
Agenle de Policia I' 400 494 (Vencimenlo e 

Estadual Gratificação de exerclcio 
subgrupo 11 - MP) 

Agente de Polícia 2' 500 466 (Vencimenlo e 
Estadual Grati ficaçlo de exercido 

subgrupo" - MP) 
Agente de Polícia 3' 600 441 (Vencimento e 
ESladual Gralificação de exercício 

subgrupo" -MP) 
Agente de Policia 4' 800 416 (Vencimenlo e 
Estadual Gratificaçlo de exereício 

subgrupo 11 - MP) 
Agenle de Policia 5' 1.000 392 (Vencimenlo e 
Estadual Gralificaçlo de exercicio 

subgrupo" -MP) 
Agenle de Policia 6' 1.200 368 (Vencimenlo e 
Estadual Gratificação de exereício 

subgrupo" - MP) 
Agenle de Policia 7' /.400 348 (Vencimenlo e 
Estadual Gratificação de exercido 

subgrupo 11 - MP) 

Agenle de Policia 8' /.600 330 (Vencimento e 
Estadual Gralificação de exereício 

subgrupo" - MP) 

CLASSES 

I' 
2' 
3' 

I' 
I' 

" 
2' 
3' 
3' 
I' 
I' 
2' 
2' 
3' 
3' 

REMUNERAÇAO 

Venc.RSI.I 09.73 
Rep.RS2.352.63 

Total: RS3.462.36 
V enc.RS998. 77 
Rep.RS2.J17.39 

TOlal: RS3.116.16 
Venc.RS898.90 
Rep.RSI.905.67 

TOlal: RS2.804.57 

Venc.RS208.04 
Gral. RS 1.503,63 
TOlal: RS1.711.67 

Venc.RSI98.14 
Gral. R$ 1.418.52 
Total: RS1.616.66 

V enc.RS 188,71 
Gral. RS 1.338,23 
Total: RS 1.526.94 

Venc:.RS 178.23 
Gral. RS 1.262.48 
Total: RSI.440.71 

Venc.RS167,74 
GraL RS 1.191.02 
Total: RSI.358,76 

Venc.RS150,97 
GraL RS 1.123,60 
Total: RS1.274.57 

Venc.RS146,78 
GraL RS I .060,00 
Total: RSI.206.78 

Venc.RS 142,5 8 
GraL RS 1.000,00 
Total RS 1.142.58 

Continua na página seguinte 
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Estado quer recuperação e modemização da políci. 
.. Continuaçao da página /Interior .. ANEXO UI .. 

GRUPO POLICIAL 

SUBGRUPO I ., 
., DELEGADO DE POLÍCIA 

.. Atribuições Genéricas: .. - zelar pela segurança da sociedade e do Estado, concorrer 
.,para a manutenção da segurança pública, assegurar a observância da lei, 

defender as instituições públicas e promover a prevenção, a apuração e a 
_epressão das infrações penais; 

- exercer atividade de nivel superior, compreendendo 
-Supervisão ,planejamento, coordenação e controle, no mais alto nível da 
~ierarquia da Administração Policial do Estado; 

- exercer atividades de pesquisa, orientação e organização 
.e trabalhos técnicos relacionados com segurança ,investigação e 
~perações policiais 

fi! _ exercer atividades de comando, coordenação e controle de 
~ogramas, planos, projetos e realizações, _assessoramento e auditagem; 

- exercer atividades de dlreçao e chefia nos varlos escalões 
.. estrutura organizacional da SESP; 

- exercer atividades de direção de Divisões, Delegacias 
.pecializadas e Policiais instauração e presidência de todos os 
~ocedimentos de Polícia Judiciária; 

- exercer outras atividades que forem definidas por lei, 
.;ulamento ou resolução. 

SUBGRUPO II 

AGENTE DA AUTORIDADE POLICIAL 

• Cargos de Detetive-Inspetor, Detetive, ESCrivão e Escrevente 

., Atribuições comuns: 

., - zelar pela segurança da sociedade e do Estado, concorrer 
Ira manutenção da segurança pública assegurar a observância da lei, 
M1der as instituições públicas e promover a prevenção, a apuração e a 

~~siio das in frações penais: 
., - exercer atividades envolvendo supervisão. orientação, 
.rlenação. controle e chefia de Agentes de Polícia Estadual; 

- exercer atividades de comando em assistência ás 
.. [idades Policiais, em assuntos técnicos especializados e fiscalização 
'-~balhos de segurança nas investigações policiais; 
.. - exercer atividades, envolvendo supervisão e cumprimento 

(OImalidades legais necessárias em procedimento ce Policia 
~ária e demais serviços canorários, em qualquer órgão da Policia 
.compativel com suas atribuições; 

- exercer a chefia das equipes de plantão dos órgãos da 
_ Civil, em assessoramento às Autoridades Policiais; 

- exercer atividades de direção e chefia nos vários escalões 
","utura organizacional da SESP ,obedecida a hierarquia. 

- exercer atividades de natureza técnica, desde que 
Irra dos, .compreendendo a execução de transponc aéreo, 
• cação papiloscópica e operação de diversos aparelhos de 
,."ática, telecomunicações e cinefotográficos 
.. - exercer atividades de trabalhos administrativos que 
.;m _ a aplicação de técnica de pessoal, material, orçamento, 
I'lúçao e metodos, trabalhos datilográficos em geral, auxilio em 
.,mentos administrativos e de Policia Judiciária e outros encargos 
Jalquer órgão da administração Policial Civil, compativel com suas 
wf>es. 

- exercer atividades envolvendo supervisão, phmeJanu 
coordenação, controle, orientação e execução de perícias criminais 
gerais, observadas as respectivas e!:pecialidades, desde que poss 

habilitação específica a nivel de )' grau ,bem como o estabeleciment • 
novas técnicas e procedimentos de trabalhos em qualquer órgão 
Polícia Civil. 

GRUPO PERÍCIA CRIMINAL E MEDICINA LEGAL 

SUBGRUPO ÚNICO 
AGENTES DE PERÍCIA CRIMINAL E MEDICINA LEGAL 

PERITO LEGISTA 

Atribuições genéricas 

- exercer atividade de nível superior envolvendo supervisã, 
planejamento, coordenação, controle, orientação e execução de Perícia 
Médico-Legais no vivo e no mono e exames decorrentes, bem com 
estabelecimento de novos métodos, técnicas e procedimentos de trabalhe 
em qualquer órgão da Policia Civil compativel com suas atribuições. 

PERITO CRIMINAL 

Atribuições genéricas 

- exercer atividade de nível superior envolvendo supervisão, 
planejamento, coordenação, controle, orientação e execução de Perícias 
Criminais em geral. observadas as respectivas formalidades, bem como 
estabelecimento de novas técnicas e procedimentos de trab'alho, em 
qualquer órgão da Policia Civil compatível com suas atribuiçÕc:;. 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

Atribuições genéricas 

- exercer atividades de natureza repetitiva compreendendo 
coordenação, orientação e t::'(ecuç~o qualificada sob supervisão e 
orlentaçiio dos trabalhos de laboratórios relativos a determinações. 
dosagens e análises em geral em colaboração com a investigação policial. 

- operar radiografias em vivo e em cada ver, para localização 
de projéteis de arma de fogo ou outros bem como técnicas hislOlógicas e 

hematológicas . 
- zelar pelo instrumento técnico e cientifico dos laboratórios 

periciais, encarregando-se de sua preparação para exame em geral, 
I i OI peza e conservação. 

TÉCNICO DE NECRÓrSIA 

Atribuições genéricas 

- exercer atividade de natureza repetitiva relativas a 
execução de trabalhos operacionais-complementares na área de 
anatomopatologia, abrangendo a realização de necrópsia e dissecação de 
cadáveres, sob supervisão direta de Peritos Legistas, bem como 
conservação do material técnico, em qualquer órgão da Polícia Civil 
compatível com suas atribuições . 

AUXILIAR DE NECRÓPSIA 

Atribuições genéricas 

- exercer atividades de natureza repetitiva relacionadas com 

Continua na pl1glna seguinte 
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lIeja o.Plano de Cargos e Salários da Polícia Civil 
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P'remoção e asseio de cadáveres, limpeza e conservação de necrotérios, 
.; qualquer órgão da Polícia Civil, compatível com suas atribuições. 

.. .. .. .. .. 

ANEXO IV 

DOSCARGOSEMEXTINÇAo 

PERITO CRIMINAL AUXILIAR 

Atribuições genéricas 

.. - exercer atividades de natureza técnica de nível médío 
nvolvendo a execução, sob supervisão e orientação imediata, de 
lI'lalhos na área de pericia criminalística em geral, em qualquer órgão 

Dolícia Cívil compatível com suas atribuições. .. .. P APILOSCOPIST A .. 
Atribuíções genéricas .. 
- exercer atividade de nível médio, envolvendo supervisão, 

""Ilação, revisão e execução especializada de trabalhos papíloscópicos, 
"Ivos a tomada de impressões papilares, coleta ,análise, classificação, 
squisas e arquivamento de Infonnações e ainda estudos e pesquisas 
lIIivando o aprimoramento do sistema, em qualquer órgão da Polícia 
,." compatível com suas atribuições. .. 
,., 

ENGENHEIRO POLICIAL DE TELECOMUNICAÇÕJ::S .. 
Atribuições genéricas 

- exercer atividade de nível superior envolvendo supervisão, 
lfI'ejamento, coordenação, controle, orientação e execução de projetos 
.,stalação e manutenção de equipamentos de sistemas eletrônicos ou 
res de telecomunicações do Estado. .. 
.. PILOTO POLICIAL 

.. Atribuições genéricas 

., 
- exercer atividades de natureza técnica, compreendendo a 

.,ção de trabalhos relacionados com o transporte aéreo, com o 
'orimento das nonnas de navegação e segurança, preconizadas pelo 
.,e verificação das nonnas reguladoras de manutenção de aeronaves. 

- controlar todo o sistema de comunicação a bordo e julgar 
l1li'0 ao emprego da aeronave, tendo em vista as condições 
.,rológicas. 

.. MOTORISTA POLICIAL 

li' 
Atribuições genéricas ., 
- exercer atividade de natureza qualificada, compreendendo 

.ução de trabalhos relacionados com o transporte de autoridades, 
--indo-Ihes a segurança, bem assim a condução de viatura policial, 
ilf.vas ou não, e, quando necessário, apoio .aos serviços policiais, 
.,omo a conservação de veículos sob sua responsabilidade, em 
~uer ôrgão da Polícia Civil compatível com suas atribuições . .. 
"., 

", 

"., 

.. 

TÉCNICO POLICIAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

Atribuições genéricas 

- exercer atividade de natureza técnica da nível médio, 
envolvendo supervisão, orientação e execução de serviços em oficinas ou 
unidades equivalentes relacionados com a função, bem assim a revisão 
de trabalhos de equipes de funcionários de categoria igualou inferior e 
execução de outras tarefas relativas a área de telecomunicações . 

FOTÓGRAFO POLICIAL 

Atribuições genéricas 

- exercer atividades de orientação e execução de trabalhos 
relacionados com a produção de fotografias inclusive reproduções e 
ampliações, em locais de infrações penais, onde quer que se faça o 
emprego de técnica fotográfica, em qualquer órgão da Polícia Civil, 
compatível com suas atribuições . 

OPERADOR POLICIAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

Atribuições genéricas 

- exercer atividade de natureza técníca de nível médio, 
envolvendo operações em diversos aparelhos de telecomunicações 
integrantes do Sistema de Telecomunicações de segurança. 

- zelar pela conservação e limpeza dos aparelhos e executar 
tarefas compatíveis com o cargo. 

CARCEREIRO POLICIAL 

Atribuições genéricas 

- exercer atividades relacionadas com a custódia, escolta e 
condução de viaturas policiais destinadas ao transporte de presos da 
carceragens e xadrezes das unidades da Polícia Civil; 

- registrar em livro próprio, a existência de bens e valores de 
presos; 

- zelar, através de inspeções pennanentes, pela higiene. 
conservação e a segurança das instalações carcerárias e xadrezes, 
preservando a integridade fisica e a segurança dos presos; 

- providenciar a distribuição da alimentação e, sempre que 
necessário, requisitar a Autoridade Policial a assistência médica dos 
presos; 

fiscalizar as visitas quando autorizadas pelas autoridades 
competentes. 

MÉDICO POLICIAL 

Atribuições genéricas 

- proceder inspeções e visitas as carceragens policiais, 
indicando as medidas que devem se tomadas para a preservação das 
condições sanitárias e da saúde dos presos, e bem assim dispensando 
tratamento aqueles que dele necessitarem. Cabe-lhe também acompanhar 
sempre que requisitado, as diligências políciais e desempenhar outras 
tarefas que lhe sejam remetidas pelo regulamento, sem prejuízos da 
atividade próprias das funções de médico . 

ContJnu. na ,-glna Ngulnte 
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Na avaliação do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do ruo de Janeiro .. (Sinpol), plano do ex-chefe de Polícia Civil, Hélio Luz. é discriminatório, quebra hierarquia e não tem data para 
pagamento. Entidade deseja que sejam efetuadas várias emendas pela Alerj .. ------------------~~------------------~--~--------------------------------------------------------

.. Sindicato quer emendas no Plano .. 
... 

Entidade apresenta emendas, entre as quais a que fixa em 1 º de setembro/97 os novos salários, e inclui categorias ... 
o Sindicato dos Policiais CIVIS do Es

~do do Rio de Janeiro (3inpol) apontou 
'omo dlscnminatório o Plano de Cargos e 

"alá rios elaborado pelo ex-Chefe de Poli
O'a Civil, Hélio Luz, e encamlnnado pelo 
.verno estadual à Assembléia Legislati
va A enlidade vem elaborando uma séfle 

, emendas para encaminhamento aos 
!reputadOS. além de pedir apoIo do gover
.dor Marcello Alencar, para elas. 

A entidade reIVindica Que sela retroati
vo a I" de setembro os novos salános. O 
sindicato, entre outras emendas, propõe 
ainda a elevação em dOIS níveiS dos inSpe
tores. escnvães, deteuves e escrevent&s, 
bem como a Inclusão de aposentados. car
cef'lllros e motonstas. ReivindICa. ainda. Que 
o tnenlo continue a incidir sobre venCimen
tos e gratificações. Eis as pnnclpals emen
das encaminhadas pelo Sinpol: 

., 
lZUlnte: 

Emenda Modificadora ao Artigo 90. 

.,---
Artigo 90. : "A gratificação do subgrupo agente da autoridade 

~icial será fixado com valores constantes da tabela do anexo n., 
!lll'Stado anualmente observado o escalonamento vertIcal entre a 

reja Plano do governo estadual 
" • "clusão da pagina anterior 

" 
... AUXILIAR DE ENFERMAGEM POLICIAL 

., Atribuições gencricas 

- proceder inspeções e VISItas as carceragens policiais, 
rndo as medidas que devem ser tomadas para a preservação das 
,lições sanitárias e da saúde dos presos, e bem assim dispensando 
~ento aqueles que dele necessitarem Cabe-lhe também acompanhar 
're que requisitado, as diligências policiais e desempenhar outras 

IIs que lhe sejam remetidas pelo regulamento, sem prejuizos da 
.,de próprias das funções de auxiliar de enfermagem. 

... ANEXO V .. QUADRO DE PROMQÇÓES 

"UH" 
''')NAl 

l!':' POLICIAL 

lua ac l'ohCIJ 

I CLASSES 

IIN/VE/S 

I' 

~d~ Policia 

I 

I 
: Policia .l:..st.adUJII I 
oe Policia bladual I 
"Pollel:!. EStadUal! 

.oltela Estadu.1 I 
.'ollCla Estadual 1 

~OhCIJ. tstadual I 
~OhCla Estadual! 

e PoliCia Estadual 

... .. 

J' 

I' 

. 
J' 

4' 

S' 

6' 

7' 

8' 

CARGO i CLASSES !,/ERECI~lENTO 

I 
IN/VE/S I /NTERSTlC/O 

CONCORRENITS I M/N/MO 

I I I 

I
lJcl~(ilaoo 

Policia 

I Delqeao 
PolJc11 

I 
I Agente de pOIiCll1 

ESladuaJ 

I ~cr: de POliCI'1 

I Agente de POliCll1 
E.stoduaJ I Agcnle de POliCia! 
E.stoduol I ASC'nlt de Pollc.al 
E.stocIuol I 
I ~er: de POliCl1 I 
I A Imu: de POliCII! 
E.stoduaJ 

I 

. 
l' 

4' 

" 
6' 

7" 

g' 

i 
I 

j 

5 anos 

5 ano. 

I 
I ano 

I ano 

I ano 

I ano 

I ano 

I ano 

2 anos 

remuneração atribuída aos cargos dos diferentes subgrupos" 

J us ti ti cativa : 

Não se pode ter um Plano de Cargos e Salários em que e criada 
uma nova gratificação (exercício) em substituição a uma outra 
latl\idades pengosas! sem estabelecer a necessana atuai17..<lçiio dos 
valores. No caso, como todo servidor público deve ter uma data base 
para reVIsão dos salários, propõe-se que esse ajuste se faça 
anualmente . 

EMENDA ADITIVA 

Acrescentar onde couber: 

Seguinte: 

"Fica estendida a gratificação específica de CJue trata o art. 60. 
desta lei IIOS aposentados e pensionistas detentores dos cargos 
integrantes do subgrupo lI, du grupo policial que se refere o art. 30. 

A ConstitUIção Federal (Art. 40 parágrafo 4) assegura que "05 

proventos da aposentadoria serão revIstos, na mesma proporção (; na 
mesma ebtn, scmpre que sc modificar a remuneração dus SCf\'It!orcs 
em atividade, sendo também estendidos aos inatl\'os qual~,quer 

beneficios ou vanlIigens posteriormentc concedidos aos ser\'ldores em 
~tividade. inclusive quando decorrcntes da t.ransformaçào ou 
reclnssificnção do cargo ou função em que se deu a aposentadona, n<1 
forma da lei". Não se justifica aprovar-se uma k/ em que não se 
assegure nos policiaIs aposentados e pensionistas em que se negue 
esses dIreItos Como estú no proJeto apenas os delegados de poJicw 
mnntenam eSSe beneficio de ter na aposcntadona ~ mesnI' . 
remuneração . 

Emenda Modificadora 80 Art. 60. Parágrafo 50. 

SeguInte: 

Art. 60. § 50. "A atribUição de gratificação específica ào 
subgrupo policial Importara cessação do pagamento da gratificação 
de atIvidades pengosas. O adicional por tempo de semço incldua 
sobre o vencimento e a gratificação específica de que trata o artigo 
60. 

Justificativa: 

o projeto praticamente substitw a gratificação de atividades 
pengosas, atualmente em 230% sobre o vencimento, por um valor 
vanado de acordo com a classe, com a rubnca de gratificação àe 
atividade. HOJe o poltcial civil recebe o adicional por tempo de 
semço sobre a soma do vencimento maIS a gratificação de atividades 

Continua na pagina seguinte 
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:Confira as propostas de emendas dos policiais 
-Conclusão da página anterior .. 
-,engosils Niíll se pode aceItar que o atJicional aCIma ilgora passe <l 

~cidlr ilpenas sobre o venCImento, que 1I0 projeto contlllua 

.,l1Ilterado .. 
Emenda Substitutiva ao Parágrafo 20. Artigo 60. 

Parágrafo 20. : "A gratificação de que trata o caput, mtegrará o 
:-ncimento para fins de percepção do adicional por tempo de sefVlço, 
.cidIndo sobre ela il contrIbuição asslstcnclal, Incorporando-se 
. finitlvamente ilO venCImento apos um ano Imterrupto de .. -,. 
lerccpç:ao .. 
"stiticatlva. .. 
.. A Integração da gratificação de exercício crIada em 
IhstltUlÇão a de atIVIdades perigosas. terá que valer tilmbém para os 
Wtos dó adICIOnal por tempo de servIço. Atuillmcnte esse adicIOnal 

de sobre il soma dos vencImentos com a gratificilçlio de atividades 
~gosas N50 é lusto agora cortar esse direito do polIcial ciVlI 
.no também o prazo para essa mcorporação que se propõe que 
~'1Z<1 de três para um ano, uma vez que pelo menos 30% do illual 
!Ivo da poliCIa CIvil aguarda há três anos alguma melhoria para se 
."entar Da forma proposta ficariam impedIdos, aumentando para 

'. anos o prazo de espera .. 
renda Modificadora ao Artigo 190., passa a vigorar 
., a seguinte redação: 

'" . Artigo 190. : "O Poder Executivo regulamentará as promoções 
~nltguidade e merecimento, observando os pressupostos de 

,soalidade e moralidade obedecendo os InterticlOS mímmos 
~tos no anexo V" , 

• dicatIva. 

t\ reguinmentnção do cnleno por merecImento se faz necessária 
~perfelçoar essas promoções. Como tambem o cnténo li;] 
.,dade que sempre fez pnrte das promoções dos POllCi;lls c 
"~ serVIdores públicos. Niio se pode negar esse direIto, agor~, no 
lIIrJ civIl .. 
~da Modificadora ao Artigo 18, passa a vigorar com 
.,inte redação: 

~igo 18: "As promoções far-se-ão pelos critérios de 
'pade e merecimento e realizar-se-ão uma vez por ano. no dIa 
> setembro de cada ano, observada a progressão dlsposw no 
p/ desta lei." 

"atIva 

~ promoção por bravura Já está prevIsta nop Art. 2 I 7 do 
:Lei 3.044. 
~ promoções no seTVlço público sempre asseguram o criténo 
lIIf!:uldade como um dos preceItos para esse fim. Não se pode .. 
--.. 

tolher esse dIreIto do polICIal. uma vez que para ser nr/tIgo, cumpnL 
todas as eXlgêncws legaIS como concurso público. cursos. alem de 
manter um comportamento correto em suas tarefas. 

Emenda Modificadora ao Artigo 21. passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

Artigo 2 I "O Poder Executivo ellcammhará mensagem J 

Assemblélil LegIslativa no prilzo de até 4S (quarenta e Clllcol dws. 
propondo a estrutura do grupo Je pencta crlllllnni e IlIcdicllln legai .. 

JustlÍicali\'n . 

A eslrutura do grupo de Perícli! Crimmal ..: Medicmn Leg:Il que 
o [xecutlvo pretende CrIar atrnl'es da Mensngem pre\lsta no ArtIgo 
2 I desse Projeto 1150 pode ficar sem d<lta. Por cssaa razão toma-se 
necessarlO que se fixe um prazo para !.11. Como as discussões Junto J 

Secretana de AdmulIstraç<1o sobrc o i!SsWIlO Jil estão acul1tcccndo 
atra\'és das Assocl;JçÕCS de PerllOs C Paptloscoplstas, propõe-se o 
pra;:o de ale 45 dl;JS para que o ExecutIvo Il1nndc a Mensagem a 

ALERJ 

Emenda Modificadora ao Parágrafo 30. do Artigo 60. 

Seguinte: 

Parágrafo 30 "A gratIficação no período preVIsto no para grafo 

anterIor. IIlcorporar-se-á na aposent.ldoria e na pensão decorrente da 
morte do servldor.·' 

JustIficativa: 

Não se pode reduzir a remuneração do polICIal quando este se 
aposenta. Como também a pensão em caso de faleCImento cio 
servIdor. Ao se cnar essa proporCIOnalidade. estamos retirando a 
gratIficação de atIVIdades pengosas (230%), que hOJe é paga 
mtegralmente na aposentadona. Como se pode tl,;-tr uma vantagem 
mtegrai pari! substItUIr por outra proporelOnaJ'l 

Emenda Substitutiva ao Artigo io .. que passa a vIgorar 
.com a seguinte redação: 

Artigo 70 "A gratIficação de que tratn o nrtlgo 60. passara a 
m!.Orar a contnr de (J I de setembro de 1977. devendo o Poder 
E.;ecutlvo. publIcar para quc produZ<1 os efeitos de sua percepção. no 
prazo Improrrogavel de trmtil dias, a contnr da pllblIcaçfio des!.1 leI. 
decrcto contendo a listagem dos polICIaIS CI\'IS que concorreriío ao 
subgrupo lI. agente da autorIdade poItclal 

JustIficatIva . 

o ex-Chefe da PolíCIa Civil VInha falando desse projeto de 
reestruturação da Polícw hil maIs de 18 meses. E com ISSO conseguIU 
que os polclnls ~guardassem essa melhona :lte agora. mesmo 
s:lbendo-se que o descumpmnento da LCI I .j5~/89 garante aos 
polIciaiS lIm reajuste de 84.62%. Fato esse obreto de Mandildo c.ie 
Seguran..:a unpetrildo pelo SindIcato dos PoliclillS CIVIS. umil \'ez que 
nada {OI pago de reajuste aos poltciais desde setembro de 1994 

Niio se pode 'aprovar uma lei CUJos efcitos financeIros ficam sem 
prazo Dai a necesSldaJe de se fixar a data de I de setembro de 1997. 
ate porque a médIa dc reajuste no projeto é de 84%. comcldmdo com 
a perda dos polICIaIS \erificada desde setembro de 1994 
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Uma publicação da FOLHA DIRIGIDA Página 11 ~Iha Espec;al ... Opinião de liderança dos policiais é de que único ponto positivo no Plano .. de Cargos e Salários é o curso superior para os policiais. Contudo, ele faz a ressalva que sem 

bons salários. ninguém com maior escolaridade vai querer arriscar a vida -
Bandeira afirma que plano é diabólico 
'fesidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol) considera que propostas de mudanças prejudicam a categoria ., 
"O Plano é diabólico". Foi esta 

"orma com que o Plano de 
'gos e Salários foi definido 

!'ro presidente do Sinpol (Sin
• to dos Policiais Civis), Fer
'l1do Bandeira, um dos elabo
"res da Lei 699/83, que até 
·"\0 regulamentava a Polícia 
"" do Estado do Rio de Janei
.geduz o efetivo, não dá van
lem nenhuma, e só paga sa
• no próximo govemo. O pro
.... foi unanimamente odiado 
1Il'0dos. Violou todos os direi-

'o policial". alega. 
"ara ele. o único ponto po
., do Plano é o curso de ní
superior para os policiais. 

..-,te de Polícia Estadual é 
'1om curso de 3 anos, na 

!lr'J. Só não sei se vai ter 
,,; gente interessada em ter 
ir superior para correr risco 
ada e ganhar um salário 
• ... s", disse o presidente do 
~ato. Fernando também 
.rda que perito não preci
e carteira e arma, mas en
.,ser um absurdo carcerei
-''ir sem arma cuidando de .. 
''"\ndeira enumera as irre., 

F I!mando Bandl!ira aFITmIJ qUI! úi 699/83 ainda i a mt!lhor para a PolícitJ Civil 

gularidades do Plano de Car
gos e Salários, e aponta como 
problema maior a quebra da hi
erarquia dentro da polícia. Pelo 
plano, detetive e inspetor vão 
ter atribuições iguais, o que 
quer dizer, segundo ele, que 
todos serão rebaixados. 

O salário, em relação ao es
boço mostrado aos poliCiais no 
início do ano, diminuiu em R$ 
1.000 da proposta apresentada 
na Assembléia. O sindicato tez 

os cálculos e concluíu que o 
aumento, que só irão receber 
daqui há um ano, não passa 
muito de 80% do que recebem 
hoje. Pelo Plano. o vencimento 
base não é alterado, e o triênio 
(10% a 60%, de acordo com o 
tempo de serviço), que atual
mente incide sobre o vencimen
to e a G.A.P (gratificação por 
atividade perigosa calculada 
em 230% do salário), passa a 
incidir somente no vencimento . 

~cleo aponta déficit de pessoal ., 
-.. ato Ferraz. coordenador 
P-:leo de Defesa do Polici
.:1, ao classificar como "de
!li!', total" a reação da cate-

o Plano de Cargos e Sa
~iz que na verdade eXls
.-alícia déficit de pessoal. 
'"tter, em relação ao quan
ri "não dá conta. Fica po
re papel. Há um déficit de 
.,.tetives de terceira clas-
10pulação aumentou e as 
.,::ias são as mesmas. 
!le abrir concurso já", as-

• 'ria sobre o Plano de Car-
ll'ilários que está em ava-
')ara breve votação na 

IIfléia Legislativa do Rio 
. ~iro, Ferraz, detetive da 
l!"'L..eblon, frisa que "a me-

ão vem já". Para ele 
!!I!I vinculado ao curso na 
.ia de Polícia". "Vende
JTTlO lagosta, mas veio 
., 

sardinha", metaforizou o dete
tive, que ainda chamou o plano 
de diSCriminatório, por não 
atender a todo mundo. 

Pelo esboço apresentado 
aos pOliciais no início do ano, 
os salários do superagente, 
como chamam o novo agente 
de Polícia Estadual, girariam 
entre R$ 1.224 e R$ 2.600. Po
rém, o projeto final levado à 
Alerj estipula em R$ 1.142 o 
piso salarial. e em R$ 1.700 o 
teto. "Salários foram diminuídos 
em R$ 1.000", concluiu. "E na 
prática ninguém chega ao teto 
tão cedo", completou Renato 
Ferraz. 

O coordenador do Núcleo 
de Defesa do Policial é radical
mente contra o Plano. porque 
só terão direito à gratificação os 
ativos. "E um tiro nos aposen
tados e pensionistas. e a grati
ficação só é incorporada depoIs 

de 3 anos". disse, Para Ferraz, 
"não há vontade política de re
solver o problema salarial das 
categorias. A questão do apo
sentado é gritante". 

Juntamente ao pouco au
mento de salário e à eXigência 
de 32 grau. as atribuições do 
agente de Polícia Estadual au
mentaram bastante. "Eu sou te
lefonista. sou porteiro, não dá!", 
disse Renato Ferraz. 

Renato Ferraz aponta ainda 
inconstitucionalidades no Pia
no, como o artigo 20, segundo 
o qual o policial perde um terço 
do vencimento caso seja de
nunciado por qualquer crime. 
"Quem julga é o juiz. E preciso 
esgotar todas as sentenças, 
não pode bastar uma denúncia 
do promotor. Não estou defen
dendo policial bandido, mas 
como é que fica se o policial for 
absolvido?", questiona, 

A exclusão dos aposentados 
é outro ponto em discussão. "A 
Constituição Estadual assegura 
que os policiais inativos rece
bam o mesmo que os ativos" . 

EMENDAS - Com a apre
sentação do Plano de Cargos 
e Salários em sua possivel for
ma definitiva. caso não venha 
a ocorrer por parte dos deputa
dos nenhuma emenda ou veto . 
estão se intensificando os mo
vimentos reinvindicatórios dos 
policiais, cUJos grupos repre
sentantes. cada um por SI. mas 
ao mesmo tempo uniaos em 
seus pleitos. têm ido à Aler! 
mostrar seus questionamentos 
aos deputados, enquanto ain
da é tempo. 

O Sinpol levou para a Co
missão de Constituição e JUSti
ça, na Assembléia, 14 suges
tões de emendas ao Plano, e 
um "emendão" que substituiria 
o projeto do ex-chefe da Polí
cia Civil, delegado Hélic Luz, 
propondo um aumen'.o de 
84,62%, pelo descumprimento 
da Lei 1.458/89. que garante a 
hierarquia funcional e salarial 
dos policiais. 

Comissão de 
Valorizacão foi 
início de tudo 

A população ex,g'u uma pol,· 
cla mais humana. voltada para a 
segurança do Cidadão. O delega· 
do Hélio Luz, na epoca chefe da 
PoliCia Civil do Estado do RIo de 
Janeiro, com esse propósito, CriOU 
a Comissão de ValOrização do 
PoliCiai, com homens de sua con· 
fiança, e o resultado fOI o Plano 
de Cargos e SaláriOS. DepoIs de 
18 meses de espera, o tão falado 
Plano finalmente chegou para ava· 
liação e votação na Assembléia 
Legislativa do Estado do RIo de 
Janeiro. provocando uma decepo 
ção generalizada nos poliCiaiS CI' 
VIS do estado. 

O ex-chefe da Policia Civil. em 
entrevIsta á FOLHA DIRIGIDA, 
conSiderou a Policia Civil um "ca· 
bidão", onde a maio na dOS funclo, 
nános trata o emprego como um 
mero "bico" de canelra aSSinada. 

.-----------------------------------------------------------------------------.. 

., 
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FOLHA ESPECIAL -

:Vidal diz que policial tem bom nível 
• DANIELA PIZZOLATO 

.. Sobre a possibilidade de exigên
a do curso de bacharelado de Ci

~ncia em Segurança Social. na Uerj. 
ua se tornar policial. o novo chefe 

Ire policia Civil, Manoel Vidal. disse 
'1 entrevista à FOLHA DIRIGIDA rue não haverá elitlzação da poli-
1. "O policial é um dos Que tem 

~aior índice de escolaridade. por
'e emprego está mUito difícil. Tem 

~uita gente formada. com 3" grau. 
m trabalho". justificou. Manoel 

"'dai afirmou que independente do 
rno de Cargos e Salários estão 
Igendados cursos de aprimoramen
.,e reciclagem para os policiais na 
\cademia de Policia, 

cia Civil. dentre outros postos de Im
portânCia. o delegada de carreira 
ManoelVidal Leite Ribeiro, 51 anos, 
aposentou-se em maio deste ano, 
e em setembro foi conVidado a ocu
par o cargo de chefe da Policia Ci
vil. 

Sua meta é o combate ao tráfiCO 
de drogas e o "cativeiro zero", ou 
seja. nenhum sequestro. Para auxI
liá-Ia, Vidal CriOU um colegiado for
mado por oito delegados para tra
balhar na cúpula. 

.,Segundo ele, desde o Inicio do 
lavemo. vem sendo feito um traba
.. de resgate da confiança da po
lulação na Policia Civil. "Antes era 
.rópria cúpula que estava envol
Ida nos crimes. por isso era difícil 
III"rimir as más ações dos policiais 
1enos graduados", 

Delegado Manoel VuIaI i a favor tk que os policiais possuam fOn7llJfão em nível superior 

O delegado Edilson Chaves. che
fe da InspetOria Ger.al da Secreta
ria de Segurança Pública, até o mês 
passado; o delegado Mário Covas, 
ex-corregedor geral; o delegada 
Paulo Maiato. subchefe de Luz, ate 
dois meses atrás; João Bosco, atu
ai subchefe; Ciro Advincula, subche
fe e corregedor geral na gestão Hé
lio Luz; e José Verslllo, da Correge
doria. estão na cúpula. Os outros 
dois nomes ainda não foram defini
dos. 

.,o delegado Manoel Vidal alegou 
lIe não Irá tratar de questão salari
"'Sou técnico". afirmou desim
I1mbindo-se da tarefa de negociar 
• o governo do Estado do Rio de 
,.,eiro a situação dos policiais. "O 

• 

meu trabalho é o de reprimir o cri
me e cumpm a lei", lembrou, 

Em reldção ao Plano de Cargos 
e Salários que está na Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio de Ja
neiro e, será avaliado e votado em 
regime de urgência. disse que "es
tou poupado de falar do Plano, O 
governador me liberou disso", res
saltou o delegado de l' classe Ma
noel Vidal. que garantiu a continui-

dade do trabalho do delegado Hélio 
Luz, "Haverá avaliação permanen
te do que está sendo feito, e tudo 
pode ser discutido". disse em rela
ção à questão da diminuição em 
25% do efetivo da PoliCia Civil. 

HISTÓRICO - Depois de vinte e 
cinco anos de Policia Civil, tendo 
passado por quase todas as dele
gacias da cidade e tendo sido che
fe da Corregedoria Geral de Poli-

Os policiais, inclusive o preSiden
te do Sinpol, Fernando Bandeira, 
parecem satisfeitos com o novo che
fe da Policia Civil. "Ele disse estar 
de portas abertas a nós e que o úni
co risco é tomar chá de cadeira para 
ser atendido', afirmou Bandeira. 

puadro mostra proposta de reajuste 
o Sindicato dos PoliCiais CivIs 

.npol) esclarece, referindo-se a labe
a com o quaaro demonstrativo referen
~os percentuais aa proporclonallda
te salarial, que os valores atribUi dos a 

'réncla 1.000 servem ae base ae cal· 
~ para as demaiS categorias. o valor 

-

atual de R$ 209,67 é proporCIOnai a RS 
65, o percentual necessáriO a correção 
para R$ 120 (piSO do estado) é de RS 
84,62, elevando ponanto para R$ 372 
o valor atualizado atrlbuido a referén
cla 1.000 

De acordo com a entidade, as per-

~ PERÍODO: MAIO/95 A ABRIL/96 

"-::ATEGORIA FUNCIONAL CLASSE REF. 1j,1G~ I .. .. 
., 
-

Auxiliar de Necrópsia 

Carcereiro. (sing) 
MotolFoto. PaI. 
Tec. Necropsia 

Detetive. Escrevente. 
Tec. PoI. Lab. 

.. DeL Inspetor. Escrivão 

., ,~apilosc,?pist~ 

• Médico Policial 

... Perito CriminallLegista 
Piloto PaI. (sing) -.. .. .. .. 

3a 

2a 

I a 

3a 

")a 

la 

la 

3a 

")a 

la 

Sing. 

3" 
")a 

I a 

310 
320 
390 
420 
450 
520 
680 
700 
720 
800 
850 
900 
950 
1000 
1 100 
1200 

112.00 
112.00 
112.00 
112.00 
112.00 
112.00 
142.50 
146.77 
150.96 

1

167.74 
178,22 
188.70 
199,19 

1

209.67 
230.64 
251.61 

das acumuladas de setembro/94 a lunhol 
97 com a correção ao saláriO mlnlmo 
passa a ser de 1.744,62% (dezesseis 
saláriOS integrais e meio). O vencimen
to-base mais gratificação por atiVidade 
perigosa do detetive de 2' classe e hOJe 
Intenor ao saldO maIS gratltlcaões aa 

P.M/BM - classe B (gratificação mais 
auxilio moradia maiS habilitação prof,s, 
slonal). Detetive de 2' classe = R$ 
146.77 mais 230% = R$ 484.34 e PM/ 
BM classe B = R$ 120 mais 305'" = RS 
486. Verifique a segUir o Quaoro De· 
monstratlvo' 

PERCENTUAL 
DEVIDO 

0% 
8,5% 

33.45% 

45,82% 
56.24% 
65.60% 
72.31% 
72.31% 
72.31 % 

72.31 % 
72,31 % 
72.31 % 
72.31 % 
72.31 % 
72.31 % 
72.31 % 

PERÍODO: A PARTIR MAIO/97 

REF. 

310 
320 
390 
420 
450 
520 
680 
700 
720 
800 
850 
900 
950 

1000 
1100 
1200 

VALOR PERCENTUALI VENCIMENTO 
PAGO DEVIDO BASE ATUALIZADO 

120.00 
120.00 
120,00 

120.00 
120.00 
120.00 
142,50 
146.77 
150.96 
167.74 
178.22 
188.70 
199.19 
209.67 
230.64 
251.61 

0% 
3,22% 

20.09% 
30.20% 
39,50% 
61.20% 
84,62% 
84.62o/c 
84,62% 
84.62% 
84,620/c 
84,62O/C 
84,62% I 
84.62 % I 
84.62% 
84.62% 

120.00 
123.86 
145.08 
156.24 
167,40 
193.44 
256.96 
260.40 
267.84 
297.60 
316.20 
334.80 
353,40 
372.00 
409.20 
446.40 
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AOS COLEGAS DP.~ POLICIA. CIVIL 

Este trabalho o~jetiva esclarecer dúvidas ::;obre o PLANO DE CARGOS E 
SALÁRIOS, a ser enviado à Assembléia Legislativa. pelo Sr.Govemador: 

Como ficaremos? 

A Polícia Civil, será constituída de quatro l:,'Tupnrnentos: 

Subgrupo] - Autoridade Policial - Delegados de Polícia. 
Subgrupo II - Agentes de Polícia Estadual ( os atuais Det.lnsp., Escrivães, Del. 

e Escreventes) . 
Sub!:,'1llpo UI" Todos os cargos da área de Perícia tCcllica . 
Quadro Suplementar - Todas as demais caregOlias . 

.. Quais serão as atribuições genéricas do Agente de Polícia Estadual? 

.. As atuais atlibuições do Det.lnsp., Escrivão, Detetive e Escrevente . .. .. .. .. 
.. .. 

.. 

----

Quanto será o vencimento do /\gcnte de PüIícia Estadual? 
Inicial de R$ 1.246,42 e o teto de R$ 2.76'1,84, mais os triênios (tabela em 
anexo), inicialmente em fonna de gratificacão . 

Quando a gratificação Especiai de APE seI á jtl~orporada ao vencimento? 
Após 03 (três) anos da aprovação da Lei . 

É preciso ter o curso para começar receber a GraLEsp.de APE? 
NÃO, começaremos a receber imcdiatame::1Lco após a aprovação, 1n 2 avos ao 
mês até completar os 12í12 avos, com ganho aproximado de 20% ao mês. 

Qual o critério para inh'TeSSO no curso de A PE ') 
ANTIGÜIDADE . 
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ANEXO 1- RELATÓRIO DE REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL 
NA PCERJ DE AGOSTO DE 1997 
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RELATÓRIO DE REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL NA 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
(SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇOS) 

OBJETIVO DO ESTUDO: 
Projeto de reestruturação da Superintendência de Administração e Serviços visando 
modernizá-la, através de maior flexibilização para acompanhar as mudanças organizacionais da 
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro na administração em curso, conforme proposto no 
início desta administração e aceito, tendo em vista publicação em Boletim Informativo desta 
isntituição veiculado em 28 de julho de 1997. 

RELEVÂNCIA DO ESTUDO: 
A estrutura da PCERJ apresentava-se com diversas deficiências que requeriam urgente 
modernização, como vem ocorrendo desde o segundo semestre de 1995, e tendo em vista os 
problemas que a seguir enumero a Superintendência de Administração e Serviços não poderia 
deixar de obter novo desenho organizacional: 
• não afinidade de objetivos e missões dos órgãos internos da Superintendência(SAS); 
• excessiva centralização de processo decisório em órgão da atividade meio; 
• gigantismo da estrutura; 
• excessiva morosidade nos processos internos; 
• desperdício dos recursos humanos alocados ; 
• não atendimento da clientela interna da PCERJ como necessário 
• ineficácia de modelos obsoletos de gerência associada à inaplicabilidade de novas propostas 
flexíveis e dinâmicas; 
• matérias relativas a pessoal administradas por mais de um órgão na mesma instituição, 
sendo geridas, portanto, com diferentes posicionamentos . 

ESTADO DA ARTE E CONSIDERAÇÃO: 
Na atualidade as atividades de recursos de uma organização estão separadas de maneira a 
facilitar e agilizar sua gestão. É usual separar os recursos humanos dos recursos financeiros e 
materiais por sua administração requerer aptidões diferentes dos funcionários, e por 
conseguinte variada forma de atuação de seu dirigente. 
Conforme publicado no Decreto n. 22.932 de 29 de janeiro de 1997, à Superintendência de 
Administração e Serviços compete: "dirigir, coordenar e controlar as atividades relacionadas a 
pessoal, material, patrimônio, execução financeira, transportes, serviços gerais, assistência 
médica e comunicações administrativas" 
Considere-se para a mudança organizacional a necessidade de se enfatizar a problemática dos 
Recursos Humanos como elementar em qualquer estrutura, em qualquer entidade, mormente 
em uma instituição com mais de dez milhares de profissionais, com aspirações distintas entre 
si. 
Considere-se, ainda a identificação da necessidade de uma maior aproxímação com a 
sociedade, através de adequação de recrutamento ao perfil desejado do novo profissional de 
segurança pública, formação humanística com ótica no cidadão, perfeito gerenciamento das 
demais áreas de recursos humanos preocupação com a otimização do atendimento à sociedade 
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CONCLUSÃO 
A sugestão para que se desmembre a Superintendência de Administração e Serviços significa 
alocar meios e recursos próprios onde sejam melhor administrados . 
Para tanto faz-se necessária a criação de uma Superintendência de Desenvolvimento e 
Recursos Humanos onde estejam todos os órgãos diretamente relacionados a pessoas, visando 
desempenhar seu papel de principal gestor de desenvolvimento do elemento humano na 
organização, desde o recrutamento, seleção, fonnação e treinamento de novos servidores, bem 
como de órgãos necessários à administração de cargos e salários , e os que participam no 
processo de promoção de pessoal, o serviço de atendimento ao servidor policial, a assistência 
médica sendo fundamental a existência de um órgão para pesquisa e desenvolvimento, 
englobando relações internacionais . 
A Superintendência ( de Recursos Materiais ou de Apoio Logístico) destinada à administração 
de material, patrimônio, serviços gerais e transportes, bem como comunicações 
administrativas, deverá ser criada sem ônus para a administração, por alocação do cargo em 
comissão, símbolo DG previsto no Decreto supra citado . 
Os órgãos referentes a compras ( Comissão Pennanente de Licitação ) e finanças (Divisão de 
Administração Financeira) deverão subordinar-se, diretamente ao principal gestor da Polícia 
Civil do Estado do Rio de Janeiro . 
Assim é o presente relatório sobre as modificações em curso . 
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ANEXO J - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO JANEIRO NO PERÍODO DE 

JULHO DE 1995 ATÉ A PRESENTE DATA 
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1. ALIMENTAÇÃO 
No início da atual administração lutou-se para a liberdade de opção do 

policial se alimentar onde e como melhor se lhe apresentasse, licitando-se e contratando-se 
empresa fornecedora de Vales Alimentação abolindo-se a antiga quentinha de má qualidade, 
a custo extremamente inferior. 

2. LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES POLICIAIS 
Ao iníciar a administração encontrou-se um sistema de limpeza ineficaz, que 

não atendia às necessidades desta organização, licitando-se e, por fim contratando-se 
serviços de higienização com menor número de funcionários, com economia para os cofres 
públicos e melhor prestação deste serviço. 

3. REMODELAGEM ORGANIZACIONAL 
A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro encontra-se em fase de 

remodelagem organizacional visando flexibilização e modernização em sua estrutura e 
mecanismo procedimental administrativo. Para tanto a Superintendência de Administração 
e Serviços, órgão incumbido da administração de matérias relativas a pessoas, material, 
patrimônio, transportes e comunicações administrativas bem como da área de compras e de 
execução financeira e assistência médica será desmenbrada em duas superintendências, sem 
ônus para o Estado, cada qual com sua área de interesse definida, ou seja, uma referente a 
pessoas e outra referente a materiais e patrimônio, sendo que a área de compras e a de 
execução financeira serão diretamente administradas pelo principal dirigente da instituição, 
o Chefe de Polícia Civil. 

4. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 
Há proposta de um novo Plano de Cargos e Salários que apresenta 

inovações na administração de Recursos Humanos no âmbito da Polícia Civil do Estado do 
Rio de janeiro, tais como: 

-redução de categorias funcionais de 22 cargos para apenas 3; 
-redução significativa de efetivo previsto de 22.539 servidores para 8.000; 
-exigência de 32 grau para ingresso na carreira de Agente de Polícia 

Estadual; 
-salário compatível com a atividade de um servidor de segurança pública; 
-criação de um programa de avaliação e desempenho do profissional, 

redefinindo critérios de promoção; 
-redefinição e redesenho de cargos na estrutura da Polícia Civil. 
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5. FORMAÇÃO DO POLICIAL 
Tem-se, atualmente como exigência para o ingresso nos cargos de agentes 

de autoridade, entendendo-se como aqueles a quem compete a prática de atos 
investigatórios, entre outros como idade limite, gozo de direitos políticos e sociais, boa 
saúde e aptidão fisica e psicológica, e o nível de formação de 2º grau de escolaridade . 

O novo plano de Cargos e Salários prevê formação de 3º grau para o 
ingresso na carreira de Agente de Polícia Estadual. 

Para atender, em nível de excelência, tal demanda foi realizado em convênio 
com a UERJ anteprojeto do curso de Graduação Bacharelado em Segurança Social 
(Cidadania e Investigação Policial) realizado por professores da VERJ e equipe 
multidisciplinar composta por autoridades policiais, com previsão para irúcio no primeiro 
semestre de 1998 . 

Trata-se de proposta inovadora onde se desloca o enfoque do curso de 
Direito para uma visão transdisciplinar mantendo afinidade com esse curso, apontando para 
uma atuação humanística e social no lidar com a sociedade, enfatizando-se o respeito à 
cidadanía e à investigação científica com respeito ao caráter ético. 

Neste Bacharelado constarão disciplinas como Filosofia, Psicologia , 
Sociologia da Instituição Policial, Polícia e Relações com a Comunidade, Direito, Estado 
Governo e Sociedade, Movimentos Sociais, entre outras. 

Com esta atitude diminui-se o risco da improvisação no atendimento à 
comunidade do Estado do Rio de Janeiro, preparando-se um policial amadurecido e 
comprometido com o atendimento a pessoas com o mais variado tipo de personalidades e 
problemas . 

6. EXERCÍCIO DA CIDADANIA "INTERNA CORPO RIS" 
Para que haja maior confiança da sociedade e segurança do profissional de 

polícia é que a Superintendência de Desenvolvimento e Recursos Humanos, em fase de 
implantação por transformação da atual Superintendência de Administração e Serviços, já 
executa trabalhos no sentido de valorização do policial, a saber: 

• curso de Educação Continuada promovido pelo Estado através da FESP, 
onde em curto espaço de tempo foram recrutados e pré-selecionados 
cerca de 1.200 policiais, selecionando-se mais de 600 para inscrição no 
curso; 

• visando o exercício da cidadania dentro da instituição foi elaborado o 
Manual de Direitos e Vantagens do Policial Civil - nome provisório -, em 
fase de revisão final, que será publicado e divulgado na instituição; 

• pesquisa de perfil sócio-econômico-cultural e de demandas sob a ótica 
dos próprios servidores policiais visando saber quem somos para 
viabilizar propostas de melhorias estruturadas, coordenadas e eficazes; 

• realização de seminários internos onde serão compartilhados os 
conhecimentos profissionais, visando a não acumulação de informação em 
um só profissional, o que pode vir a desqualificar o serviço por 
concentração de saber e conseqüente poder 

• valorização do profissional através de cursos de capacitação realizada em 
convênio com a FESP ( Fundação Escola do Serviço Publico ), bem 
como em âmbito interno . 
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7. METÁFORAS EMPREGADAS 
Entendendo-se metáforas como guias de pensamento é que vimos propor 

uma alteração da Metáfora da Guerra, que é a empregada pela grande maioria dos 
integrantes das atividades policiais, mesmo ao lidar com a sociedade, por uma Metáfora da 
Hannonia, onde pode e deve haver integração, respeito e construção de uma realidade 
policial condizente com os anseios da sociedade na qual estamos inseridos em parâmetros 
éticos que nos são impostos enquanto seres humanos e muito mais como participantes de 
uma comunidade . 

8. CONCLUSÃO 
Em dois anos e dois meses de administração, estas modificações e inovações 

na área de pessoal auxiliaram na constante implementação de um ambiente de trabalho onde 
se ruma para o melhor atendimento da sociedade carioca . 
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Art. J. - OI desdobramentos organizacional e operacional, 
u competencias e atribuiçOes previstas na eSlrUrura bâsica, serao implantadas 
de modo gradual e sucessivo por resoluçlo do Secretário de Estado da 
Segurança Pública. ~ fim de garantir a continuidade du atividades de 
compet~ncia da Policia Civil, no prazo de 120 (cento e vinta) dias a partir da 
publiaçjo deste decreto, .• _, .,. ... _ ,", _,.' 

An. ••• Este decreto enUllrá em vigor na data de sua 
publicaçAo, revogadas as disposiçOes em contrário . 

IlAACE1.l0 ALENCAR 

ANEXO I " 

1. FINALIDADE: 

A Policia Civil. instiiuiçJo permanente do Poder Público. órgllo 
integrante da Secretaria de Estado de Segurança Pública, tem por finalidade, 
ressaJvada I com~lência da Uni40. u funções de Policia Judiciária e' ' . 
apunçJo da5 infraçOes penais, exceto as militares, 

, 
Slo funções institucionais da Policia Civil, além daquelas 

elenc8da~ constitucionalmente: 

Concorrer para a convivência harmõnica da comunidade;· 
Praticar todos os atos atinentes à Policia Judiciária, no âmbito do território do 
Estado, na forma da legislaç40 em vigor; 
Realizar a atividade repressivo-investigatória indispensável aos atos de 
Policia Judiciária; 

fI, .... Proteger pessoas e bens; ,.;' '~', í ',' 
Proteger direitos e garantiu individuais;'" • 
Prevenir e reprimir u infrações penais; 

.~ 

Exercer ações policiais de natureza preventiva e de vigilância. Indispensáveis' '.' " .', . 
, as atividades de Policia Judiciária; 

Participar do Sistema Nacional de Identificação Criminal e do Sistema 
,Nacional de Armas e Explosivos; 
Promover;'recrutamento. seleçllo, formaçllo e aprimo",mento profissional e 

"'. 'cultural dOI policiais; 
!'restar colaboração 80 Poder Judiciário, ao Minlstérió Público e demois 

.:"" autoridade3 constituídas: .~ "~" .. ~ ., .~~. ;-~' '.::': Q~ •. ' 'to 'r:,~:::: .," ; 
Panicipar, proteçllo do bem estar ~ comunidade e doa dlrelto. ds pessoa" ~", i ,.~ 

,humans" ~ "--
, Manter. ;~~Iço de emerg!ncia policial, paraliiisrep'res5ivo-lnvestigatórío; 

Manter seu serviço de telecomunicaçOes e informática; 
Manter Interc'mblo sobre assuntos de interesse policial, com instituições 
educacionais e com órgllos integrantes do sistema de segurança pública 
estadual elencados na Constituiçllo Federal, bem como organizações 
nacionais e internacionais voltada! para a segurança pública e assuntos 
correlatos; 

Realizar sindicâncias e processos administrativos t.lisciplinares; 
Controlar e executnr a segurança Interna de .eus 6rgãos c : 
Registrar, controlar e fiscalizar armas. explosivos e agressivos qui micos de 
uso contro'lado, COnsoante o estabelecimento na legislação feúeraL ,' .. ", . 

~. '.1 " • j 1 

2. ORGANIZAÇÃO: 
0 ... 1'1."· , 

':~ .I' .. !,' 

A Policia Civil será dirigida por um Chefe da PoHcia Civil. ocupante do 
cargo de Delegado de Policia, emnnal de carreira. sendo substituldo em 
seu .futamento e impedimento evenruals pelo Subchefe ,da Policia Civil. 

J. ESTRUTURA nÁSICAt ,.. c, 
I (:t,' I,,' 

A Policia Civil tem a seguinte ~lrUlura: 
( ... ",' 

3,1 • CI;efia de Policia Civil e Órg4a"s de AaseSloramento Direto 
e Imediato . 

~.' 

.~' 

a) Gabinete do Chefe; , 
. ....... ' , \. ' ... \ : ,"'.,' j.'. I,; ~ . 

b) Assistencia Jurldica; 
c) Assistência Técnico-Administrativa; 

. -dI Assist~ncia de Comunicação Social; ./ 
. ,'e) Assistencia'de Planejamento; : f·.1 

. f) C rd ad ' d I r' - I 'I ·'·~i' .. · ' .... " 00 en ona G. nte agencI&.; " ; I .. ;._,..,. f" .. ,; !~.r ,'1 , 

'\:-- g) Centro de Informática e Telecomunicaçãd:- ' , ' 
.'" .. -" • '.' bIt.' "Of ;,.:',. tI •• ·~ ·.n.. "i 

, ;, c 3.2 • Órg60 Colegi~do; :,~:,' .:~' ;.: ," ,; l' ... --------
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b'l,losivos; 

a) Conselho Superior de Policia Civil. 

1.3. Úrgilo de Apoio Administrativo . 

A) Superintendêncio de AÚlllinistraçào e Serviços 

..1 . Serviço de A~.iMénciR Social; 
a.2 • Comis.40 Perrnnn~nte de Licitoçl1es; 
a.J - Coordenadoria de Recursos Humonos; 

n.4 - C"ordenndori~ de "poio Loglstico; 
n .. ~ • I )ivi~i\o de Adl11ini-.lrnçll0 FinnncC'irA; 

'.6· Ilospital da Policio Civil· Jose! C"." ~Ioreirn. 

3.4 - <'>f!!ll0 de Recrutnm('nlo. Sclrç~o e Treinomento 

alAcRllemia E.lndunl de Policio Silvio TerTo 

J.5 - Úrg.o. de Atividade. C.pecini • 

"' :iubchelia de Policia Civil 

A. I • 1J.,legociR Superior de Oi,,; 
, 2 • Divi.40 de Fiscaliznçdo dc AmIA. c 

".3 • Delegncia de Caplum e Policio Inlere5I"duol; 
.,.1 • Delegacia de Proteçdo Q Criança e no 

"d"lescente; 
n .. ~ - Delegacia Anli.Se"ue.lro; 
..6 - DelegaciA de Atendimento ri Mulh~r; 
.1.7 • DelegAci. de Pmteç40 ao Meio Ambienle; 
'1 R - DelegAcia de PoliciA Fa7.endÓrin; 
a. 'I • Deleg"ci. de Crime,. Contra o Consnmidor; 
11.10 • Delegaci. de Atendimento ao Turi.tA; 
,. II - Delegacia de Repres.lIo a Entorpecentes; 
11.12 • Delegacia de Roubos e furto.; 
11.13 • Delegacia de Defraudações; 
~.14 -Instituto de Identificação Félix Pacheco; 
.,. I 5 - In"itulo de Criminalhtica Carlos Éboli; 
R. 16- Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto . 

3.6 • Órp-An. Openiclonais 

_~) SUp<;rintendência GerAI de Crimes contra a Vida 

1 'a. I _ Delegacia de Homicídios. 

111 Delegacias Regionais de Policia· METROPOL 

b.1 • Delegncias Policiais. 
b.1 - Comis.ariado • 

c) Delegacias Regionais de Policia· INTERIOR 

c.1 • Delegacias Policiai •. 
c.1 • Comissariados 

d) Coordenadoria de Recu .. o. Especiais 

3.7. t)rgdo de Correiçilo 

a, Corregedoria Geral de Polícia Civil 

4. COMJ'ÉT~NCIA VOS ÓRGÃOS: 

4.1· Gabinete do Chefe. 

Ao (jahin~le do Chele co'" 1"'1 e n ..... or no Chere de 
Policia Civil na 'UA r""re."ntaç~o polltica e social. incumbindo·.e do 
despacho de seu ""rediente """oal. .. 
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~.2- A5,i.l~ncia Juridica . 

À A"isl~ncil Jurldica comr<'le a emi.,do de parecere, em 
processos c: 8~sumos que envolvem mottria }uriJica CUJO txnme lhe !eja 
delerminauo pelo Chefe de Policia Civil. 

4.]. Assistlncia Ttcnico.Aum;nislr.lliva . 

Á Assistência Técnico-AdrnllllSlratlva compete 8!5eSSllrar 
o Chefe ele: Gahinete em assuntos de nalurC1B r~(;1l1c().Adminislrativa. 

.: 4- J\s!ilstencia de ComunH:aç:\o SO\:IBI. 

A "ssist~ncia de ComllnlctiçJo Social com rei e \1 

Jcsc:mpel1ho un~ IlliviJuJc! uc: relações pllhlicas c: divulijlH;llu da DtUllI"t\O da 
Chefia uc: I'olil:ia l'jvil. 

04.5- Assistencia tle Planej:Jlnento . 

A Assistência de Plnnejamento compete oricnl8r. <;u
pCf"t"isionar, c()ordcl1ur e controla.r 8 execução u:Js Dllvit.ladt!5 de plnncjllOlcnlo 
exercida pelos órgãus ua estrutura hásica do Chctiu. oe Policia Civil. 

~.6- Cuordenadoria de Inleligência . 

A Coordenadoria ue Inleligência compele normnlil.ar, 
planejar, dirigir. coordenar, supervisionar e executar atividades desunadas à 
produçilo ue cunhecimcnto que contnbuam para instruir decisões do Chefe de 
Policia Civil, al'm da execução .de .ç~o ue segurança de dignilários e ua 
instolação desta Chefia . 

4.7- Cenlro de Infumllilica e lei<comunicação . 

1\0 Centro de Intt.lrm8lic3 e TelecnmunicsçAn compete 
planejur. L"~Hlnl~"ar. cuntrolar, execular e la7er executar as DII'Viuades de 
telet.:umu1\ica~(\es, processamento de dados e IIHcrntilmagcrn . 

~.K- Cnn.elho Superior da Policia Civil. 

Ao Conselho ~lIperior da rollcla Civil compele 7elar pelA 
tlh~erv.inciu d{)~ principios illstilllclUnals 00 Policio Civil e opinar IIUS 
maftrius que lhe forem suhmetidas . 

4.9- SUr<'rinlend~ncla de AdminiSlraç'o e Serviços . 

À Superinlend~ncia ue Administraç40 e Serviço. compele 
dirigir, coonJennr e controlar as ativic.J8l1e~ rclacionadas I pe,soal. muterial • 
palflmôlliu. execução finllnC~if1lt lranspone" serviço, gerais. tUsj51~ncia 
medica e cOnlunicaç"e, administrativa, . 

4.10- Academia Estadual de Policia Slvio Terrn. 

À Academia csladual de Policia Silvio Terra compele o 
recnll.menlO, a seleçlo, a (onnaçdo prof:uional, I e'pecialil.8ção, o 
aperfeiço.menlo e o desenvolvimenlo dos recuno' humano. no âmbilo da 
Chefia de Policia Civil. 

4.\ 1- Subchefia de Policia Civil . 

A Subchefia de Policia Civil compele dirigir, planejar, 
coordenar e conlrolar u .!ividade. de pollcl. j udlel6ri. no locanle •• puraçdo 
das infrações penais conllderadas de nalureza e.pecial, allvidades de 
criminalíSlica, medicina leg.l e identlfic.çlo civil e criminal. 

4.12- Superintendlncia Geral de Crim •• COnlra a Vida . 

A Superlnlendlncla GenJ de Crimes conlra a Vida 
compele planejar, coordenar e controlar .. atividades de Policia Judiciária em 
relaçdo" infrações penais contra a vida . 

4.13- Delegaciu Regionai. de PollciL ... 

A Delegacia Regional de Policia compele sUr<'rvislonar, 
coordenar. planejar, conlrolar e fi5Calizar u atividades de Policia Judici6ria 
da, Delegacias Policiais inlegrantes de sua eSUUlUra, bem como o, .eus .. 
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ANEXO L - BOLETIM DE MÉRITO 



<:EC~ ,- r ,\ RI A DE ESTADC 0/\ POLfclA CIVIL. . 
SECRE""TA~'I~ Ê"'XECUflVA DA COMISSÃO DE PHOMOçAo 

BOLETIM DE MERECIMENTO (20~~FIDEt~CIAl) -- A . S:'llBstre OU "eríodo: """ ..... , .. ,.,., ........ ,. no ........... ,·.. " -. MATf..:CULA: ....... " ................ " ,.,.,e ~O POLICIAL: ........... " ...... " ................... " ....... , ............................................. ,",................. . 

.. . '.,.' :'. .. ........................ , ............. " ................................... CLASSE: ................................... . 
,liGO ....................................................... " ... ... . ~,;O .. ' ....... , .......... , .. 11 ••••••••••• • •• ···········,·····,.,., •••••• 11 •••••••••••• ••• .. ······"··' .. •••••• .. ···,",,,.'. 

t4. : Ii I ... tO "" ". I ••••••• , "o ••••••••• " ... I' •• ' "" 11" Ii ., ••• ' o" OI .. •• • ... 
. . 11 ÇO/SEÇ xO/SETOR' . . ...................... , ........... I.·.' .... ··.······················,········~'·'··I ................. , ................. . 
~ 1-\ ............................... ,. 

------------------------------------------• QUALIDADE DO 
- TRABALHO -
p" Número Incomum de erros 

,..-Erros freqüentes 

rErros ocasionais: 
.... trabalho normal. 

,., Perfe içA0 descjJda 

r Excepcionalmente perfeita ... 
.... AUTO·SUFICI~NCIA 

r" Necessita, em carjt~r 
"permanente. de asslst~ncla . 

rPrecis3 de supervisão 
.. ocasional 

,..-Necessita raramen'e 
_de supervisão 

_Não prec:sa de asslstén':') 
ou slJoervisJo -

.. - INICIATIVA 

..N~o possui Iniciativa 

..uuase não possui inicia· 
'Iva ., 

.,Demonstr.J iniciativa oca· 
sionalmente .. 

CONDIÇOES ESSENCIAIS 

o ç).·I1)onstra iniciativa com 
f;t;'qüência 

O excepcional Iniciativa 

IV - TIROCINIO 

o FJlta de tiroclnio 

O Fouco tiroclnio 

O Regular liroclnio 

O Desejável tiroclnio 

O Excepcional tiroclnlo 

v - COLABORAÇAO 

o 
O 

'O 
Ir 

'---' 

Reluta em cooperar 

Colabora pouco 

Dá colaboraç~1) regular 

Coopera com freqüência 

C Dá excepcional coopera
ção 

1/1 - CONHECIMENTO DO 
TRABALHO 

C Insuficientes capacidade e 
conhecimento 

O, Regulares capacidade e 
conhecimento 

o Normais capacidade e co-
nhecimento . 

O Desejados capacidade e 
conhecimento 

O Excepcionais capacidade e 
conhecImento 

VII - APERFEiÇOAMENTO 
FUNCIONAL 

o Não comprova aperfei' 
çoamento funcional 

O Demonstra pouco aperfei
çoamento funcional 

O Aperfeiçoamento funcIo
nai regular 

O Aperfeiçoamento funcio
nai desejado 

O Comprova excepcional 
aperfeiçoamento funcional 

VIII - ~TICA PROFISSIONAL 

o Comportamento insufi-
ciente 

O Comportamento regular 

O Comportamento normal 

O Comportamento desejado 

O Comportamento excepcio-
nal 

.,----------------------~--------------------------~-------------------------

., 
LOCAL: ............................................................ DATA: .............................................. .. -- ASSINATURA, CARGO E MATRICULA DO CHEFE IMEDIATO 00 POLICIAL. 

... 

... 

... 
-... 
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ANEXO M - DOCUMENTOS DOS WORKSHOPS 
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FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Pesquisa: PCERJ / Informação e Gestão da Informação 
Orientadora Acadêmica: Dra Sylvia Constant Vergara 
Orientador PCERJ: DeL Hélio Tavares Luz 
Mestranda: Cládice Nóbile Diniz 

RESUMO DOS TRABALHOS DO WORKSHOP 
Data: 17/07/1997 
Local: ACADEPOL / fi Curso de Aperfeiçoamento de Delegados 
Professora: Del. Zoraia Saint-Clair Bonelli 
Disciplina: História das Instituições Policiais 

Enfoques considerados: 
• A história como ciência que permite ao policial adquirir conhecimentos a partir de fatos importantes 

acontecidos. 
• O policial como um dos atores da história das instituições policiais e o cenário atual do atendimento ao 

contribuinte levantado pelos participantes. 
Metodologia adotada: 

Dinâmica de grupo por adaptação da técnica Phillips 66, formando-se 2 grupos 

de 6 participantes trabalhando no tema por uma hora e 1 grupo de 3 partipantes iniciando 

meia hora após, com um relator cada, relato conciliado e sintetizado em seguida pelos tres 

relatores em meia hora de trabalho. 

Participantes: 

Quinze delegados participantes do II Curso de Aperfeiçoamento de Delegados. 

Facilitador: Cládice Nóbile Diniz 

Informações aos participantes do workshop: 

Foi comunicado que a colaboração dos participantes era fundamental e ajudará a todos, e 

que não era necessário assinar ou de se identificar, discorreu-se sobre os enfoques a ementa 

descritos acima e sobre o objetivo do workshop de levantar a rotina da investigação policial. 



--------
--... -... 
-

Fundação Getúlio Vargas 
Escola Brasileira de Administração Pública 
Curso de Mestrado em Administração Pública 
Pesquisa: PCERJ í Informação e Gestão da Informação 
Orientadora Acadêmica: Dr· Sylvia Constant V-ergara 
Orientador PCERJ: Del. Hélio Tavares Luz 
Mestranda: Cládice Nóbile Diniz 

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES DO WORKSHOP 

.. A sua colaboração é fundamental e ajudará a todos. Não há necessidade de assinar ou .. 
de se identificar • 

.. .. WORKSHOP 

OBJETIVO: 

... .. .. 

... .. 

... .. 

... .. .. .. 

.. .. 

.. 

.. 

... 

... 

... 
-



-



---- RESULTADO APRESENTADO: .. 
- ROTINA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE EM UMA DELEGACIA 

-- 1. Recepção da parte, com as dúvidas: "Com quem eu falo?" "Onde me dirigir?" 

2. Atendimento pelo plantonista, que recebe a P ARTE, em geral, com descortesia e má--
.. vontade; .. 
- 3. O plantonista, em geral, procura transferir o problema para outro local, a fim de evitar o 

.. 
registro, encaminhando a parte para hospitais e outros órgãos públicos e até orientando de 

.. forma completamente desencontrada ("clmta a ocorrência"); .. 
4. Lavrando o registro de ocorrência, o faz de maneira incompleta, omitindo dados de .. 

relevância para a apuração; .. 
.. 5. Aciona os órgãos técnicos necessários, que na mruona das vezes demora a atender a 
... .. requisição, nem sempre consulta SARQ-POLINTER; 

6. Confeccionando o RO ele é encaminhado ao delegado que lhe dá a destinação, .. 
... determinando as diligências da serem cumpridas, tudo com a aquiescência do delegado 

... titular que apõe o seu visto; 

.. 7. Logo a seguir, o RO com os trâmites legais passando pelo Núcleo de Administração e de lá 

... para o S.I. (Setor de Investigação), segue para VPI (Sindicância) ou para o Cartório se for 

.. para o INQUÉRITO; 

... 8. Ato contínuo o sindicante ou requisita o comparecimento das partes envolvidas por .. 

.. aerograma (com numerário próprio); 

.. 9. Comparecendo as partes são elas inquiridas, bem como as demais testemunhas e informantes 

mencionados; .. 
.. 10. Concomitantemente requisitam as peças comprobatórias da materialidade; 

.. 11. No inquérito promove o interrogatório do indiciado (s) ou suspeitos (s) cumprindo os 

.. 

.. 
2 .. 

.., 

--



--
, -

... 

trâmites legais, compreendendo: identificação datiloscópica se for o caso, emissão de 

boletim individual, relatório de vida pregressa e por fim requisita a sua FAC (folha de 

antecedentes penais); 

12. Também efetua diligências externas visando localizar partes faltantes, partes mencionadas 

apenas por cognomes, etc. 

13. Concluidas as investigações em VPI (sindicância) ela é encaminhada à apreciação do 

delegado titular que instaura inquérito ou suspende as investigações quando verifica se 

infundada a procedência da informação; concluído o inquérito a Autoridade Policial expede 

-' o relatório final e encaminha à apreciação judicial. -

-
-, ... 

-... 
... 
... 

-... 
... 

,.;, 

-
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o POLICIAL, HOJE, CONSTRUINDO A HISTÓRIA DA PCERJ QUE SERÁ ESTUDADA NO FUTURO 

Lista de eventos do processo 

"ROTINA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE 
EM UMA DELEGACIA" 

levantada em análise conceitual da PCERJ em 17/07/1997 

1. Recepção da parte, com as dúvidas: "Com quem eu falo?" 

"Onde me dirigir?" 

2. Atendimento pelo plantonista, que recebe a PARTE, em 

geral, com descortesia e má-vontade; 

3. O plantonista, em geral, procura transferir o problema para 

outro local, a fim de evitar o registro, encaminhando a 

parte para hospitais e outros órgãos públicos e até 

orientando de forma completamente desencontrada ("chuta 

a ocorrência"); 

IDENTIFICAÇÃO 
DE ORGÃOS E 

PESSOAS 
RESPONSÁ VEIS, 

PRAZOS DE 
EXECU~ÃO 

É REALMENTE 
NECESSÁRIO 
FAZER ISSO? 

DÁ PARA 
MELHORAR? 

SUGESTÕES 

4 
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4. Lavrando o registro de ocorrência, o faz de maneira 

incompleta, omitindo dados de relevância para a apuração; 

5. Aciona os órgãos técnicos necessários, que na maioria das 

vezes demora a atender a requisição, nem sempre consulta 

SARQ-POLINTER; 

6. Confeccionando o RO ele é encaminhado ao delegado que 

lhe dá a destinação, determinando as diligências da serem 

cumpridas, tudo com a aquiescência do delegado titular que 

apõe o seu visto; 

7. Logo a seguir, o RO com os trâmites legais passando pelo 

Núcleo de Administração e de lá para o S.I. (Setor de 

Investigação), segue para VPI (Sindicância) ou para o 

Cartório se for para o INQUÉRITO; 

5 
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8. Ato contínuo o sindicante ou requisita o comparecimento das 

partes envolvidas por aerograma (com numerário próprio); 

9. Comparecendo as partes sáo elas inquiridas, bem como as 

demais testemunhas e informantes mencionados; 

10. Concomitantemente requisitam as peças comprobatórias da 

materialidade; 

11. No inquérito promove o interrogatório do indiciado (s) ou 

suspeitos (s) cumprindo os trâmites legais, compreendendo: 

identificação datiloscópica se for o caso, emissào de 

boletim individual, relatório de vida pregressa e por fim 

requisita a sua FAC (folha de antecedentes penais); 

6 
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12. Também efetua diligências externas visando localizar partes 

faltantes, partes mencionadas apenas por cognomes, etc. 

13. Concluidas as investigaçoes em VPI (sindicância) ela é 

encaminhada à apreciação do delegado titular que instaura 

inquérito ou suspende as investigações quando verifica se 

infundada a procedência da informação; concluido o 

inquérito a Autoridade Policial expede o relatório final e 

encaminha à apreciação judicial. 

Há outro processo ou atividade profissional que mereciam ser discutidos? Quais? 

AGRADECEMOS A SUA PARTICIPAÇÃO. 

7 
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"ROTI:'-lA DE ATE:"J;:;EHE~TO A J CCNTR!BUiNTE 
E:\1 U:\L\ DELEGACIA" 

levantada em análise conceitual da PCERJ em 1 i fOi f199i 
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OL CEGÃOS E 
PESSOAS 

Rr:SPO~SÁ VEIS. 

PRAZOS DE 
EXECUC..\.O 

E. iU.~_L:\-iE>~TE 
l"fECESS . .\RIO 
FAZER ISSO? 

DA PAhA 
MELHORAR? 

.". 

SCGESTÕES 

1_ Recepção da pane. com as dú\;das: .. ( 'um quem eu falo')' :Jl \ - I I. -<'\..~_.." ",-(-+--.,' 

··Onde me dingrr'J" 
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geral, com desconesia· e má-vontade~ 

h..~. 

3 _ O plantonista, em geral, procura transferir o problema para- I 
Q,\:'~~~~~e~~ 

outro local, a fim de evitar o registro. encaminhando a 

parte para hospitais e outros órgãos públicos e até 

orientando de fonna completamente desencontrada ("chuta 

a ocorrência"); 
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4. Lavrando o registro de ocorrência, o faz de maneira 

incompleta, omitindo dados de relevância para a apuração~ 

5, Aciona os órgãos tecnicos necessários, que na maioria das 

vezes demora a atender a requisição, nem sempre consulta 

SARQ-POLrNTE~ 

6 Confeccionanào O RO ele e encaminhado ao delegado que 

lhe dá a destinação. determinando as diligências da serem 

cumpridas. tudo com a aquiescência do delegado titular que 

apõe o seu \ÍSIO~ 

i 7 Logo a s~!:!uir, o RO com os trâmites legais passando pelo 

I 
Núcleo àe Administfzção e de lá pa;-a o S.l. (Setor oe 

lnvestiS3.ção), segue pzra VPI (Sindicância) ou para o 

Canório se for pa;-2 o n~Q:.ER1TO~ 
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8. Ato contínuo o sindicante ou requisita o comparecimento das 

panes envolvidas por aerograma (com numerário próprio); 

9 Comparecendoas-panes.sao elas inquiridas, bemcomo_.a5 

demais testemunhas e informantes mencionados; 

( 
I 

J O Concomitantemente requisitam as peças comprobatórias da 

materialidade, 

J I. 1\0 inquérito promove o interrogatorio do indiciado (s) ou 
~ 

suspeitos (s) cumprindo os trâmites legais, compreendendo 

identificação datiloscópi:a se for o caso, emissao de 

bolet:~ i;1::i'.iduz.L reiatóno de vida pregr~s5a e Dor r.m 

requisita Z S:'-::. FAC (folha de anteceà~r:tes penai~): 

« • , « • • « « , 

~ \ - . 

'-(h\ ~ 1.: - '.:> '-' -~ f·' c'._ 
rc'''' <-ç ",i.rr'\i2. .~ 

<:\ J~ <'.'z .,k ----L rv---. c.Jv-

" \ :J\... ( ~ Yr~ '" lT'--..C 

c'-.:...-~ C,f\ c'-z ~ ~ r"" I) 

y-c.c ê. d--<-~ \ 
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12. Também efetua diligências externas visando localizar panes 

faltantes, panes mencionadas apenas por cognomes, etc. 

13 Concluidas as investigações em VPI (sindicância) ela é 

encaminhada à apreciação do delegado titular que instaura 

inquérito ou suspende as investigações quando verifica se 

infundada a procedência da informação; concluido o 

inquérito a Autoridade Policial expede o relatório final e . 
I 

encaminha a apreciação judicial 

Há outro processo ou atividade profissio:ul qu~ mereciam ser discutiàos? QU!lis? 

S-, ~ . l-l. ~~"L 
- - I 

~"-L<""_'-'-- -~...,..c~....-_ ~\.:,-. \, 

..... 

'?I'-L-\ L.Lc:';-Á.. c..--~~y 
(...j 

.. 

~; 

f.C:_-.I:EC2i •• :S .". SUA PARTICIP:\.Ç;'C,. 
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FuNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Pesquisa: PCERJ / Informação e Gestão da Informação 
Orientadora Acadêmica: D'" Sylvia Constant Vergara 
Orientador PCERJ: Del. Hélio Tavares Luz 
Mestranda: Cládice Nóbile Diniz 

RESUMO DOS TRABALHOS DO WORKSHOP 
Data: 22/07/1997 
Local: ACADEPOL / fi Curso de Aperfeiçoamento de Delegados 
Professora: DeL Zoraia Saint-Clair Bonelli 
Disciplina: História das Institnições Policiais 

Enfoques considerados: 
• A história como ciência que permite ao policial adquirir conhecimentos a partir de fatos importantes 
acontecidos. 
• O policial como um dos atores da história das instituições policiais e o cenário atual do atendimento ao 
contribuinte levantado pelos participantes. 
• Olhar o passado, situar a partir dele o cenário presente e planejar o futuro da organização . 

Metodologia adotada: 
1& Parte: 8h e 30 min às 10:00 h 
Aula da professora Zoraia S.C. Bonelli sobre os fatos apresentados, em transparências e retroprojetor, da 
Tabela-I da pesquisa "Seqüência Cronológica de Eventos Comentados" e seus reflexos nas praticas da polícia e 
sociedade hoje. 
2& Parte: 10:00h às 12:00 h 
Dinâmica de grupo visando colher idéias e sugestões para melhorar o processo de trabalho da investigação 

policial usando-se a técnica "brainstorm". As sugestões eram anotadas e elencadas em quadro eletrônico pela 
facilitadora para acompanhamento de todos e anotadas pela professora. 
Participantes: 
Dezoito delegados participantes do 11 Curso de Aperfeiçoamento de Delegados . 

Facilitador: Cládice Nóbile Diniz 

Informações aos participantes do workshop: 

Foi comunicado que cada participante poderia levantar todas as sugestões que lhe viesse a 

mente fazer, e a regra era: "Vale todas as sugestões, vale sonhar, só não vale criticar a 

sugestão de colega" . 

RESULTADO APRESENTADO: 

Não houve tempo para identificação de órgãos e pessoas responsáveis, e prazos de execução. 

Deu-se importância às questões" É realmente necessário fazer isso? dá para melhorar? Quais as 
sugestões?" 

Lista de eventos do processo 
"ROTINA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE EM UMA DELEGACIA" 

levantada em análise conceitual da PCERJ em 17/07/1997 
EVENTO SUGESTÕES CONFORME FORAM ANOTADAS 

1. Recepção da parte, com as dúvidas: Mudar lay-out das delegacias. 
"Com !ruem eu fEio?" "Onde me Por uma pessoa atendendo . 



• 

... 

... 
dirigir?" Instalar placas identificadoras. ... Proporcionar conforto para os plantonistas e partes, tais como bancos, ar ... condicionados, cafézinho, água gelada . 

... Distribuir aos usuários da delegacia uma cartilha sobre o quê e como fazer . 
Fornecer na delegacia serviços afins como assistência social, defensoria .. pública, atendimento psicólogico, serviços de intérpretes . .. Atendimento ao público não comporta em haver custódia de presos, pois, a 

carceragem choca a população . .. Terminais para consulta e outros equipamentos para o plantão para a .. identificação . 
Aumento do número de servidores no plantão . 
Instalar máqina de coca-cola. 

... 

... Instalar bebedouro, água potável e geladeira . .. Instalar estande de tiro . 
Banheiro funcionando para plantão e partes . .. Guloseimas para crianças que acompanham as partes. .. Creche para funcionários e fraldários para partes . 
Rede interna de TV. 
Vale Transporte. .. Médico legista para atender as partes . 
Atendimento Psicológico ao funcionário. 
Plano de saúde . ... Atendimento pelo plantonista, que 1) Melhorar seu salário. .. recebe a PARTE, em geral, com Identificar o plantonista e retirá-lo do plantão. 

descortesia e má-vontade; Reciclagem . 
Mudança de horário de plantão. 

... 

... Núcleo de recepcionistas . ... 
3. O plantonista, em geral, procura Reciclar os atendentes. 

transferir o problema para outro Melhorar salários. .. local, a fim de evitar o registro, Personalizar o atendimento . 
encaminhando a parte para hospitais Mudar o critério de avaliação do servidor . 
e outros órgãos públicos e até Mudar a visão do dirigente que plantonista também é gente. 

... 

... orientando de forma completamente Forma de incentivo para plantonista . 

... desencontrada ("chuta a Caderno de procedimentos . 
ocorrência"); Identificar, consignar, todos os atendimentos que ocorrerem. - ? ... Delegacias em prédios de p_aredes de vidro a ~ova de bala . 

4. Lavrando o registro de ocorrência, o 1) Valorizando o homem buscando-se a consciência - importância da sua 
faz de maneira incompleta, omitindo atividade. 

... 

... dados de relevância para a apuração; Instalando terminal de registro e informatização de registros . 

... 3) Melhor salário . 
-) Término das DEAM (observação: o propositor após perceber pelos ... comentários dos colegas que a sugestão não era pertinente a questão pediu ... a retirada da sugestão no que foi atendido.) 
Reciclagem, aula de redação e portugues. Alfabetizar e dar o 2° Grau . 
Seleção de pessoal. 

... - Alfabetizar. 

- Atendentes com 3° grau. 
Aula de relações públicas . ... Gerência da crise. ... Reuniões periódicas . 
Informatizar. - 5. Aciona os órgãos técnicos 1) A completa informatização dos orgãos técnicos e suas interligações com - necessários, que na maioria das as unidades policiais. - vezes demora a atender a requisição, Criação de um grupo de investigadores que possam atuar imediatamente. 

nem sempre consulta SARQ- Obrigatoriedade de consulta aos órgãos técnicos (SARQ-POLINTER) ----



.. 
POLINTER; Um terminal em cada plantão ligado com os orgãos técnicos . .. Valorizar o servidor. .. 6. Confeccionando o RO ele é 1) Desnecessária a aquiescência do titular . 
encaminhado ao delegado que lhe dá É necessário a presença de um delegado. 
a destinação, determinando as O delegado acompanha a equipe de investigação. 

.. 

., diligências da serem cumpridas, O delegado faz acompanhamento da elaboração do registro e determina a .. tudo com a aquiescência do delegado investigação . 
titular que apõe o seu visto; O titular deverá ter ciência das ocorrências . ., ° titular deverá liberar as equipes de investigação. .. O comando das equipes é do delegado adjunto . 

Mudança no legislação que não permita ao titular alterar o despacho do 
adjunto sem fundamentação. 

.. .. 7. Logo a seguir, o RO com os 1) Informatizar . 

., trâmites legais passando pelo Queimar etapas: comunicação mais rápida entre plantão, adjunto e setor de 
Núcleo de Administração e de lá investigação ou cartório . .. para o S.1. (Setor de Investigação), Procedimento a ser realizado após feitura do registro. .. segue para VPI (Sindicância) ou 
para o Cartório se for para o 
INQUÉRITO; 

.. 
1) Ouvir o maior número de pessoas por ocasião do registro. .. S. Ato contínuo o sindicante ou 2) Mudança da legislação para que as partes tenham seus depoimentos 

requisita o comparecimento das gravados . .. partes envolvidas por aerograma O comunicante presta declaração no próprio campo 8 do RO, sempre que .. (com numerário próprio); possível. .. Contrato da _polícia com os correios para aquisição de aerogramas . 
1) Ambiente favorável para a oitiva. ... 9. Comparecendo as partes são elas Depoimentos filmados . .. inquiridas, bem como as demais Mais máquinas de escrever . 

testemunhas e informantes Depoimentos gravados não fossem invalidados (mudança na legislação) . .. mencionados; Aceitação pelo judiciário de depoimentos informais no próprio local do fato .. da apuração . 
Substituir depoimentos por relatório do detetive que poderá ser assinados ou 
não pelas partes. 

.. .. 10. Concomitantemente requisitam as 1) Aparelhamento dos ógãos técnicos . .. peças comprobatórias da Informatizar . 
materialidade; Provas enviadas por fax ou computador para agilizar. 

Fixação de prazos para encaminhamento das peças (1 semana). - Maior intercâmbio com orgãos técnicos. 
11. No inquérito promove o 1) Modificar o sistema legal, processual no que diz respeito ao inquérito: 

interrogatório do indiciado (s) ou gravação como prova, informatizar, inquérito, prazos. -... suspeitos (s) cumprindo os trâmites Autonomia ao delegado para mandado de busca e apreensão (retomar 
... legais, compreendendo: identificação atribuição perdida) 

datiloscópica se for o caso, emissão Observância ao artigo 144 da Constituição de que o monopólio da - de boletim individual, relatório de investigação é exclusiva do delegado da PC. ... vida pregressa e por fim requisita a Concentrar recursos na obtensão da prova técnica . 
sua FAC (folha de antecedentes 
penais); 

... .. 12. Também efetua diligências Ver anteriores . ... externas visando localizar partes 
faltantes, partes mencionadas apenas ., 
por cognomes, etc. 

., 13. Concluídas as investigações em O delegado Adjunto tornar-se responsável pela direção da VPI . 
VPI (sindicância) ela é encaminhada Um administrador de empresa gerindo a delegacia - no METROPOL- a 
à apreciação do delegado titular que parte administrativa. .. instaura inquérito ou suspende as Um gestor estratégico no METROPOL. 

., 
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investigações quando verifica se 
infundada a procedência da 
informação; concluído o inquérito a 
Autoridade Policial expede o 
relatório final e encaminha à 
apreciação judicial. 

Cursos de gestão para os titulares . 
Unificação da PC e PM. 
Aumentar a participação de titulariedade e quatro delegados para o plantão 
se mantido o atual turno . 
Alterar escala de plantão de forma a evitar que o mesmo funcionário seja 
obrigado a trabalhar 24 horas initerruptas . 

Há outro processo ou atividade profissional que mereciam ser discutidos? Quais? 
Sim: 
1) Diminuição da carga horária sem prejuízo da produção. 
Aumento do número de funcionários . 
Aumentar a rotatividade dos funcionários. 
Considerar a Previdência privada e assistência emergencial. 
Descentralização financeira da atividade policial. 
Escola para os filhos dos policiais . 
Moradias para os policiais (plano Habitacional). 
Reaquecer a cooperativa dos funcioonários públicos . 


