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RESUMO 

 

Este é um caso de ensino onde o leitor terá a oportunidade de conhecer um pouco 

dos problemas administrativos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, um órgão de 

repressão ao crime que costuma ser conhecido apenas pela sua função principal: 

investigação. Tomando como base fatos realistas, as personagens representam perfis 

comuns que podem ser encontrados na Polícia Civil, inclusive nas reações quando se 

defrontam com um conceito raro no serviço público brasileiro: inovação. 

 

Palavras-chave: gestão pública; polícia civil; inovação; caso de ensino – polícia.



ABSTRACT 

 

This is a teaching case where the reader will have the opportunity to learn a little about 

the administrative problems of the Civil Police of the State of São Paulo, a crime 

repression department that is usually known only for its main function: investigation. 

Based on realistic facts, the characters represent common profiles that can be found 

in the Civil Police, including reactions when faced with a rare concept in the Brazilian 

public service: innovation. 

 

Keywords: public management; civil police; innovation; teaching case - police. 
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1. IGNIÇÃO ADMINISTRATIVA: O LADO DESCONHECIDO DA POLÍCIA  

 

O que faz você sair da zona de conforto? Você precisa de estímulo para agir? 

Para quem acompanha o jornalismo televisivo bombástico nos finais da tarde, 

deve ter ouvido “A polícia fez...”, “O GARRA1 prendeu...”, “A Polícia Civil fez 

operação...”, “O DHPP2 prendeu o matador....” e outras notícias com o começo 

parecido. Esqueça isso. Vamos conhecer um pouco dos bastidores da Polícia Civil: 

as atividades de suporte que acontecem para que todos os citados pelas reportagens, 

bem como os policiais anônimos que atendem a população todos os dias nas 

delegacias, possam exercer devidamente suas funções, sem faltar viaturas, armas, 

cartuchos de impressoras, canetas, papel e materiais afins. 

A Polícia Civil do Estado de São Paulo é um órgão público estadual com mais 

de cem anos, cuja função principal é investigar fatos criminais, esclarecendo-os e 

identificando a autoria. No entanto, como qualquer órgão público, uma parte de seus 

servidores (obs.: são todos policiais civis também) executam atividades 

administrativas, necessárias para que a atividade investigatória tenha meios para 

acontecer, por exemplo, setores de pessoal, almoxarifado, finanças, controle da frota 

de viaturas, cartórios e outras. 

Tais atividades não eram conhecidas de Mévio, delegado de polícia há 30 anos, 

até a metade da carreira. Orgulhoso neto e filho de delegados de polícia, sempre 

gostou da rua: trabalhar na investigação. Começou a carreira em cidades pequenas 

do interior de São Paulo e foi crescendo na carreira até chegar na capital, onde 

trabalhou no departamento de investigação de tráfico de drogas (DENARC) e no 

departamento de investigação de homicídios (DHPP). Porém, em determinado 

momento, entre 15 e 20 anos de carreira, foi convidado a assumir uma divisão 

administrativa, no próprio DHPP. Por mais que gostasse de “rua”, sabia que aceitar 

tal convite o ajudaria a ser promovido. Passados longos anos, ele não teve mais 

oportunidade de voltar para a rua, estando, atualmente, no Departamento de 

Administração e Planejamento da Polícia Civil (DAP). 

                                                           
1 Grupo Armado de Repressão à Roubos e Assaltos – unidade policial especializada em operações de alto risco, 
subordinada ao DOPE 
2 Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa – departamento especializado na investigação de 
homicídios de autoria desconhecida 
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Em relação ao modo de trabalhar, Mévio sempre seguiu a legalidade e os 

costumes do órgão: “Sempre siga as regras!”, dizia seu pai. “Respeite seus superiores 

e não invente moda”, dizia seu avô. Porém, mesmo na atividade administrativa, Mévio 

começou a ficar incomodado com a gestão pública do órgão, mas não sabia explicar 

o motivo. Ele apenas via que a polícia, mesmo no âmbito administrativo, continuava 

usando os mesmo protocolos da época do seu avô: fichas de papel, vária vias de 

ofícios internos. Mesmo a chegada dos computadores serviu apenas para a Polícia 

dispensar as máquinas de escrever, mas os protocolos eram os mesmos. 

Para reforçar essa tradição burocrática, Mévio contava com investigadores de 

polícia como o Tício em seu setor. Tício tem 12 anos como investigador e trabalhou 

apenas um ano na rua pois logo recebeu o convite para trabalhar no DAP. O histórico 

dele não era exatamente incomum na Polícia Civil: já com seus 50 anos de idade, 

Tício trabalhou até então na iniciativa privada, sujeito aos altos e baixos de estar 

empregado ou desempregado. Um primo dele, analista judiciário no Ministério Público 

Federal, o convenceu a prestar concursos públicos: o salário não era lá essas coisas, 

mas contava com a famosa estabilidade: demissão, só se cometesse crime ou 

improbidade administrativa. Logo começou a estudar e prestar todos os concursos 

que abriam, até que passou no concurso de investigador de polícia. Assim que entrou 

e foi para rua, acabou trabalhando com pessoas empolgadas demais, que se 

arriscavam demais e, às vezes, andavam na linha tênue entre legalidade e ilegalidade. 

Assim que teve oportunidade, conseguiu a transferência para o DAP, onde nem 

precisaria andar armado. Sua experiência anterior em empresas, saber usar planilhas 

eletrônicas e editores de textos, algo incomum para investigadores de rua, ajudaram 

Tício a fincar raízes no DAP, onde pretende trabalhar até a aposentadoria. 

Assim era o trabalho de Mévio, coordenando o trabalho de Tício e os demais 

policiais. No entanto, a Polícia Civil é um órgão onde mesmo um setor administrativo 

está sujeito a mudanças sem aviso prévio: eleições estaduais, amizades com 

políticos, demissões, casos de repercussão são exemplos de fatores imprevisíveis 

que podem mudar qualquer policial de local de trabalho a qualquer momento. Com a 

aposentadoria de Andrea, uma escrivã de polícia com o mesmo perfil de Tício, o setor 

de Mévio ficou desfalcado. O setor de Mévio, a Divisão de Suprimentos, era 

responsável por licitar todos os equipamentos padronizados da Polícia Civil: armas, 

coletes balísticos, munição, algemas e ainda gerenciar todas as obras de grande vulto 

(aquelas com valores acima de 10 milhões), como a reforma do Palácio da Polícia, 
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orçada em 32 milhões de reais, principal prédio da Polícia Civil, onde funcionava a 

Delegacia Geral, o DHPP, o departamento de inteligência (DIPOL), o departamento 

de operações estratégicas (DOPE3) e o próprio DAP. Tício e os demais servidores, 

sob a supervisão de Mévio, executavam muitos levantamentos de dados para exercer 

tais atividades, junto à todas Unidades da Polícia Civil. Tomando as armas de fogo 

como exemplo: a Divisão de Suprimentos era obrigada a sempre ter controle da 

quantidade em cada Unidade, realizar as baixas patrimoniais de armas antigas, 

providenciar o trâmite para doações (era comum a Polícia Civil doar armas para 

polícias de outros Estados), realizar toda a burocracia junto ao Exército Brasileiro para 

realizar novas compras. Tanto o Delegado Geral de Polícia quanto o Secretário de 

Segurança Pública e, às vezes, o próprio Governador do Estado requisitavam esse 

tipo de informação. Fornecer dados incorretos causaria grande prejuízo para o órgão. 

Também existem os pedidos da imprensa e meio acadêmico através da LAI (Lei de 

Acesso à Informação) que precisam ser respondidos. 

A mudança chegou na Divisão de Suprimentos na forma de Caio. Caio era um 

investigador de 38 anos de idade e estava na profissão há quase 20 anos, primeira e 

única profissão que exerceu.  Sempre trabalhou na rua, em diversos departamentos 

e delegacias. Os colegas costumavam dizer que Caio respirava polícia: estava sempre 

fazendo cursos que acreditava que fossem melhorar sua capacidade como 

investigador. Praticava esportes, artes marciais e tiro com frequência. Vinha de uma 

família classe média, não dependia do salário da polícia para sobreviver. Mesmo 

assim, tinha a ambição de ser promovido, única maneira de poder chefiar outros 

investigadores e, na sua visão, melhorar a polícia. E a maneira mais fácil de ser 

promovido é ir para o setor administrativo da Polícia, onde havia menos investigadores 

para disputar as vagas de promoção. Uma vez promovido, voltaria para rua, mas já 

em condições de ser chefe de investigadores em qualquer delegacia. 

Caio recebeu o convite de um delegado com quem havia trabalhado na rua, 

agora assistente do Diretor do DAP, para uma vaga que abriu na Divisão de 

Suprimentos. Foi apresentado ao Mévio, titular da Divisão de Suprimentos, e causou 

uma boa impressão, principalmente pelo perfil proativo. 

Realizado os trâmites, Caio foi transferido. Inicialmente, procurava ser 

simpático, mas estranhava o Tício e os demais: como assim, não andar armado? Um 

                                                           
3 Departamento de Operações Policiais Estratégicas – departamento da Polícia Civil que concentra todas 
unidades de operações especiais da Capital, como o GARRA, o GER e o SAT. 
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investigador que não queria ir para a “rua”? Caio, mesmo se sentido um estranho no 

ninho, foi se adaptando aos novos colegas e à função burocrática. Já o Tício, ao 

conhecer Caio, teve a sensação de estar perto daquele povo empolgado que 

conheceu no começo da carreira. Deduziu que Caio havia sentido o peso da idade, já 

não era jovem, e estava ali para ter um trabalho como ele, sem sobressaltos e ficar 

tranquilo até a aposentadoria. 

Nas horas vagas, Caio começou a assistir tutoriais no Youtube e outros sites 

sobre planilhas eletrônicas, dicas para editores de texto, se inscreveu em cursos 

online do governo estadual e federal sobre questões administrativas e começou a 

cursar uma pós-graduação em gestão pública e auditoria na FECAP4, uma faculdade 

tradicional localizada no bairro da Liberdade, onde seu pai havia graduado em 

Contábeis e Econômicas (era um curso unificado nos anos 70). Não demorou para 

Caio querer aplicar esse conhecimentos na Divisão de Suprimentos, mesmo não 

sendo o supervisor da Divisão, função do delegado Mévio, e nem sendo o investigador 

mais antigo ali, como o Tício. 

O primeiro choque de gestão de Caio foi numa tarefa passada por Mévio: 

montar uma planilha eletrônica, enviar como anexo de e-mail para todas Unidades de 

Despesa5 da Polícia Civil (95), receber os e-mails com a planilha preenchida, copiar 

os dados e colar em uma planilha única, para então a informação ser mandada para 

a Secretaria de Segurança. Devido ao prazo exíguo, Caio e Tício chegaram a ficar 

depois do expediente fazendo esse trabalho. Para Tício, foi uma tarefa comum, não 

era a primeira vez e nem seria a última. Para Caio, foi um pesadelo: ele mal dormiu 

pensando em como fazer aquela tarefa de uma maneira mais eficaz. “Preciso 

consultar os universitários”, pensou Caio. “Universitários” é como Caio apelidava 

qualquer amigo ou conhecida que tivesse fosse especialista em algum assunto. Ligou 

para o Guaracy, consultor da Microsoft, quem Caio considerava que conhecia mais 

de informática. Relatou o ocorrido para Guaracy que, sem precisar de muita reflexão, 

instruiu o Caio sobre o uso do Google Forms: enviar apenas um link para as unidades, 

onde responderiam um questionário sobre o dados pedidos pela Divisão e o próprio 

programa elabora uma planilha com as respostas. Ainda teria a vantagem de indicar 

                                                           
4 Faculdade Álvares Penteado. 
5 Unidades Gestoras Executoras, subordinadas, pelo sistema orçamentário, à Unidade Orçamentária – Polícia 
Civil do Estado de São Paulo. 
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o horário de preenchimento, uma vantagem contra as Unidades que não cumpriam 

prazos. 

Em que pese as vantagens da ferramenta, não seria fácil para Caio conseguir 

a implantação dela. Já havia percebido que Mévio era um superior hierárquico que 

privilegiava um bom ambiente de trabalho acima de qualquer coisa. Se Tício e os 

demais rejeitassem a novidade, dificilmente Mévio aprovaria a adoção da ferramenta. 

Por outro lado, deixar de apresentar alguma “novidade” em nada colaboraria para a 

acelerar a promoção de Caio. 

Diante desse cenário, Caio abordou Tício aos poucos. Primeiro, apenas 

comentou que havia descoberto uma outra maneira de fazer aquela tarefa trabalhosa. 

Depois foi mostrando como se fazia o uso do Google Forms. Quando veio outra tarefa 

parecida, tentaram, juntos, já fazer com a ferramenta. Assim que viu que Tício gostou 

do conforto do uso da ferramenta, Caio apresentou a ideia para Mévio, já comentando 

a agilidade e maior controle que teriam sobre as respostas das Unidades. 

Mévio, ao tomar conhecimento da iniciativa de Caio, começou a refletir sobre 

as rotinas administrativas da Polícia Civil. Ele não era desinformado: percebeu todas 

as movimentações do Caio para implantar a ideia. Por que não havia mais iniciativas 

assim? O que seria necessário para a Polícia Civil acordar e começar a inovar? 

Inicialmente, pensou se a inovação era realmente necessária: Tício e os demais 

policiais subordinados sempre conseguiram executar as suas funções, mesmo sem 

conhecer as novidades tecnológicas. A Polícia Civil encontra-se com servidores de, 

em média, 40 anos de idade e um pouco mais de 20 anos de serviço. No geral, são 

pessoas resistentes à novidade mas, responsáveis, sempre arrumam um jeito de 

cumprir a função. Esse quadro era um pouco mais pesado nos setores administrativos: 

eram servidores com média de idade e serviço mais altas que os demais setores, por 

volta de 45-55 anos de idade, muitos em condições, ou próximos, de aposentadoria. 

Procuravam os setores administrativos justamente para evitar problemas na rua que 

pudessem atrapalhar a aposentadoria. 

Além disso, o Departamento de Inteligência (DIPOL), também responsável 

pelas questões tecnológicas da Polícia Civil, possuía servidores encarregados de 

trazer e implantar inovações, como vem fazendo: boletim de ocorrência eletrônico, 

inquérito policial eletrônico, pesquisas georreferenciadas nos bancos de dados... 

Não menos importante, Mévio não possui nenhuma ferramenta que estimule 

servidores como Tício a inovar. Ao contrário da iniciativa privada, não é possível 



15 
 

monetizar nenhuma iniciativa dos servidores. Como vimos, a atividade administrativa 

é uma atividade de suporte. Isso significa que, juridicamente, não pode ser elaborado 

nenhuma forma de bonificação para essa atividade. A atividade principal, repressão 

ao crime, está sujeita à Bonificação por Resultado, por exemplo. Dependendo dos 

resultados da região, nos crimes com resultado morte, roubo e furtos de veículos e 

roubos comuns, o policial pode receber, trimestralmente, de 200 à 4000 reais. 

Mévio não gostaria que tais fatores fossem um obstáculo para a atividade de 

suporte ter alguma inovação. 

O DIPOL era encarregado das inovações tecnológicas? Sim, porém, o 

departamento não acompanhava as demandas modernas, tanto por questões 

burocráticas no desenvolvimento de iniciativas quanto pelos servidores estarem 

distantes das atividades-fim e meio, fazendo com que eles não saibam qual a 

demanda e urgência de inovações nesses setores. 

 Sobre os servidores improvisarem, Mévio percebeu que a Administração não 

poderia ficar dependendo disso. Esse comportamento esporádicos, reativos, não 

poderiam ser considerados normais. Na atividade de investigação, a função principal 

da Polícia Civil, a Administração oferecia cursos, aperfeiçoamento, atualizações, 

treinamento. Por que não havia o mesmo para as atividade suporte? Não que não 

houvesse cursos e afins para atividade de suporte, mas existiam em quantidade 

insuficiente para gerar a mesma cultura da atividade-fim. 

Sem possibilidade de alguma de monetizar uma inovação, como Mévio poderia 

estimular isso? 

Começou por questionar Caio se o pessoal da faculdade FECAP não teria 

interesse em ajudar a Polícia Civil de alguma maneira. Um professor da pós-

graduação de Caio, Donatello, comentou que, durante as férias de julho, havia um 

curso de imersão para alunos da graduação de gestão pública da FECAP que 

consistia em visitar um órgão público por uma semana, conhecer as rotinas e, ao final, 

apresentar uma proposta de melhoria. Assim que possível, Caio trouxe o Professor 

Donatello para uma reunião com o delegado Mévio para apresentar essa iniciativa. 

Mévio não só aprovou a ideia como levou ao conhecimento do diretor do DAP, o 

delegado Trebônio, para que os alunos, na próxima imersão, pudessem analisar 

diversos setores da Polícia Civil. 

Entre as ideias apresentadas pelos alunos, após a imersão, teve uma que 

chamou a atenção de Mévio: um concurso de iniciativas de gestão pública na Polícia 
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Civil. Para democratizar a participação, a inscrição da ideia seria pela intranet da 

Polícia, usando o acesso individual que cada policial civil possui. Não precisaria ser 

ideias mirabolantes: uma iniciativa como a de Caio, aplicação do Google Forms, já 

seria uma forte candidata. 

Como sempre, não seria algo tão simples. Inicialmente, Mévio gostaria que a 

iniciativa fosse permanente, não apenas decorrente de sua amizade com o diretor 

Trebônio. Seria caso de promover a elaboração de uma Portaria do Delegado Geral 

de Polícia sobre o concurso? Ou seria melhor pleitear que o Secretário de Segurança 

elaborasse uma Resolução? Quem sabe ainda alguém da Polícia, com um forte 

contato político, poderia levar a ideia da edição de um decreto ao governador. 

Também lhe ocorreu que não sabia como comparar e julgar as iniciativas que 

aparecessem. Como comparar o uso do Google Forms com, por exemplo, o sistema 

de registro de flagrantes por via remota, algo que um delegado do interior de São 

Paulo já estava testando em sua cidade, para evitar grandes deslocamentos do efetivo 

policial? Ou com uma outra iniciativa que estavam testando em outra cidade do 

interior, sobre haver uma conciliação entre as partes de um boletim de ocorrência na 

própria delegacia, evitando a abertura de investigação? Não ocorria para Mévio que 

critérios usaria. Talvez a formulação de categorias? 

No meio de tudo isso, Mévio lembrou que as eleições estaduais se 

aproximavam. Em cada mudança de governo, a maioria dos divisionários, diretores e 

delegado-geral são realocados e, tradicionalmente, não existe “follow-up” de projetos 

em andamento, pois cada um que assume a nova posição quer deixar sua marca, e 

não promover o antecessor. Se não conseguisse a implantação do prêmio de gestão 

e outras ideias de estímulo à inovação na atividade de suporte até o janeiro seguinte, 

distante apenas oito meses, era certo que os sucessores de Mévio e Trebônio não 

dariam continuidade. Justo agora que Mévio acendeu para enxergar as possibilidades 

de melhoria na gestão, não passava pela sua cabeça deixar de fazer algo antes das 

eleições. 
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2. NOTAS DE ENSINO 

 

Embora possa parecer corriqueiro para quem tem convivência com o setor de 

público, o caso é uma amostra que serve para tanto quem não teve contato, como os 

alunos de graduação, como para quem teve, como os alunos da pós-graduação. 

Procuramos preencher o caso com um problema principal – como inovar no 

setor público – e com abordagens secundárias, mas não menos importantes. 

Independente da aula a ser dada com o caso, recomenda-se a montagem de 

um quadro sinóptico, para melhor vislumbrar a situação. Os alunos podem ser 

incentivados a montar o seguinte quadro básico: 

 

QUADRO 1 - PERSONAGENS 

PERSONAGEM CARGO PRÓS CONTRAS 

Mévio Delegado 1 – tomador de 
decisão; 

2 – postura 
conciliadora 

3 – aberto para 
inovações 

1 – falta de 
conhecimento de 

gestão; 
2 – acomodou-se ao 

longo da carreira 

Tício Investigador conhecedor de rotinas 
burocráticas 

 

resistente às 
inovações 

Caio Investigador proativo só quer inovar para 
ser promovido 

 

Após esse quadro com os personagens, poderia ser montado um quadro sobre 

o problema principal, a falta de inovação, e os prós e contras elencados por Mévio: 

 
QUADRO 2 – PROBLEMAS NA INOVAÇÃO 

INOVAÇÃO NA POLÍCIA CIVIL 

ABORDAGEM PRÓS CONTRAS 

Necessidade de inovação Proatividade Improvisação resolve; 
servidores resistentes às 

inovações 

Premiar inovações Estimular cultura de inovação Falta de legislação; só pode 
premiar em dinheiro a 

atividade-fim 

Inovações somente pelo 
DIPOL 

Função de desenvolvimento; já 
fez diversos sistemas; 
servidores dedicados 

Não acompanha o ritmo das 
mudanças; não tem contato 

com as demandas dos 
servidores da rua e do suporte 

 

Com a formulação desses quadros, independente da disciplina que abordará o 

caso, os alunos possuem os elementos que podem pesar nas decisões de Mévio 

sobre como instituir a inovação nas atividades de suporte da Polícia Civil. 
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Note-se ainda que a atividade de suporte administrativo existe em qualquer 

órgão público. Esse problema de inovação pode ser transplantado para qualquer um 

deles. Isso significa que, no caso, quem age e quem decide são, necessariamente, 

servidores públicos concursados, o que pode dificultar a personificação dos alunos 

que não pretendem ser concursados. No entanto, quando os alunos entendem que o 

mesmo problema pode ocorrer em qualquer órgão, fica mais fácil personificar o 

tomado de decisão, pois, em outros órgãos, o tomador de decisão não é, 

necessariamente, um servidor concursado. Com certa frequência trata-se de um 

comissionado ou entidade do terceiro setor administrando órgão público, como as 

organizações de sociais de saúde que administram entidade de saúde pública. 

Para finalizar a análise, presumimos que os alunos podem chegar na seguintes 

hipóteses: 

  

 - não há necessidade de inovação imediata. O setor de Mévio não 

apresenta problemas com o ritmo atual; 

 - Mévio precisa implantar as inovações o quantos antes. Não é 

admissível um órgão público não possuir cultura de inovação; 

 - uma mescla da hipóteses anteriores: precisa de inovação, mas não 

como Mévio cogita. Não precisa de inovação, mas isso não quer dizer que 

Mévio deve ficar inerte; 

 

2.1 Noções de Direito Constitucional e Administrativo 

 

Na disciplina de noções de Direito Constitucional e Administrativo, o caso pode 

ser usado para abordar questões administrativas, incidentalmente constitucionais. 

O estudo começaria com o princípio da legalidade para a Administração 

Pública, no sentido que a Administração Pública, e seus servidores, só podem fazer o 

que estiver previsto em lei. Isso afeta diretamente as políticas públicas em cenário 

macro ou, no caso, cenário micro: alterações importantes e permanentes em um órgão 

público dependem de portarias, decretos, resoluções e leis serem editadas. 

No caso, por exemplo, temos uma propostas de edição de concurso para ideias 

inovadoras. No mínimo, deveria haver uma Portaria DGP (ato do Delegado Geral de 

Polícia, publicado no Diário Oficial do Estado) para estabelecer o concurso. Como a 

Administração segue o princípio da autotutela, o poder de rever os seus próprios atos, 
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o Delegado Geral de Polícia seguinte poderia, simplesmente, cancelar a Portaria DGP 

anterior. Mas se o concurso fosse estabelecido por Resolução SSP (ato do Secretário 

de Segurança Pública, publicado em Diário Oficial do Estado) somente o próximo 

Secretário, e não o Delegado Geral de Polícia seguinte, poderia cancelar a Resolução 

SSP. Como o governador é o chefe máximo do Executivo estadual, este poderia editar 

um Decreto (ato privativo do chefe do Poder Executivo, publicado em Diário Oficial) 

sobre o concurso, permitindo somente ao próximo governador revogar tal Decreto. 

Havendo uma noção melhor na média do perfil de alunos, é possível pegar essas 

opções para demonstrar a pirâmide de Kelsen (hierarquia das normas). A conclusão 

é que quanto maior a autoridade regulamentadora, mais difícil será a revogação da 

regulamentação. Esse conhecimento é aplicável para qualquer órgão público. 

Havendo a possibilidade de debater sobre atividade-fim e atividade-meio, os 

alunos podem notar a observação “são todos policiais civis também”. Interpretando a 

finalidade do órgão, pode haver uma abordagem sobre a impossibilidade de 

realização de concursos específicos para a atividades-meio: administradores, 

contadores, biblioteconomistas e outros com conhecimento mais aplicável ao tema 

burocrático. Nesse ponto, existem duas soluções conhecidas. 

A primeira solução é aquela adotada pelo Departamento de Polícia Federal 

(DPF): criou uma carreira denominada agente administrativo da Polícia Federal. 

Trabalham em qualquer área do DPF que não envolva investigação policial, tais como 

Recursos humano, patrimônio, financeiro, gestão de contratos e outras. Possui como 

escolaridade para o concurso o público o ensino médio e não possui porte de arma. 

A Polícia Civil do Estado de São Paulo possui uma carreira chamada de oficial 

administrativo nos mesmo moldes. O problema dessa solução é que diversas 

questões burocráticas, como a inovação, dificilmente serão elaboradas, e não podem 

ser exigidas, por alguém cargo de ensino médio. Exigir um conhecimento superior ao 

requerido pelo cargo pode implicar em desvio de função do servidor (o Estado paga 

salário de ensino médio mas exige conhecimento de ensino superior no cotidiano), 

podendo o agente (superior hierárquico) que o exigir responder por improbidade 

administrativa. Para entender um pouco mais essa conclusão, será necessário um 

contato prévio com a Lei federal nº 8.112/90, a lei geral para servidores públicos 

federais, porém, comumente adotada como guia para as legislações de servidores 

estaduais e municipais e com a Lei federal nº 8.429/92, a Lei de Improbidade 
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Administrativa, uma lei de conhecimento compulsório para qualquer pessoa que lide 

com a Administração Pública, tamanha a sua abrangência. 

A segunda solução, cabível no Estado de São Paulo, é a abertura de concurso 

público de Analista em Planejamento, Orçamento e Finança Públicas (APOFP). 

Embora seja uma carreira do Quadro da Secretaria da Fazenda e Planejamento, o 

edital de abertura do concurso público alerta que o APOFP pode ser designado em 

qualquer Pasta do Governo do Estado de São Paulo. Nem todas as funções 

administrativas estão no rol de atribuições da carreira, conforme redação da Lei 

Complementar estadual nº 1.034/2008, mas a maioria da relatadas da Divisão de 

Suprimentos, no caso, cabem no art. 3º dessa lei: 

 

 Artigo 3º - Aos integrantes da carreira de Analista em 

Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas incumbe: 

I - formular o planejamento estratégico estadual, os planos 

setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social, o plano 

plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais; 

II - gerenciar o processo de planejamento e orçamento 

estadual; 

III - desenvolver, acompanhar e avaliar a programação 

financeira do Estado, os direitos e haveres, garantias e obrigações de 

responsabilidade do tesouro estadual e prestar orientação técnico-

normativa referente à execução orçamentária e financeira; 

IV - supervisionar, coordenar, dirigir e executar trabalhos 

especializados sobre planejamento estratégico, gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial, análise contábil, auditoria contábil e de 

programas, despesas de pessoal, política econômica, relações 

empresariais públicas e política creditícia e financeira; 

V - supervisionar, coordenar e executar os trabalhos referentes 

à programação financeira anual e plurianual do Estado, e acompanhar 

e avaliar os recursos alcançados pelos gestores públicos; 

VI - analisar, pesquisar e realizar perícias dos atos e fatos de 

administração orçamentária, financeira e patrimonial, visando 

promover informações gerenciais necessárias à tomada de decisões 

estratégicas; 

VII - prestar assistência aos responsáveis pelos sistemas de 

planejamento e orçamento, de administração financeira, de 

contabilidade, de controle interno, de administração de despesa de 

pessoal do Estado e de modernização. 
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Nada impede que os alunos cogitem capacitar os próprios policiais para 

exercerem as atividades-meio. Pode-se alegar que não seria um desvio de função, 

visto que o policial civil também exercerá atividade necessária para a o funcionamento 

do órgão, logo, o histórico de ter trabalhado na linha ajudaria nessa atividade-meio, 

algo que seria impossível de obter em um concurso público específico para atividades 

burocráticas. Em diversos órgãos policiais, mesmo no exterior, é comum policiais 

veteranos, já em ritmo de aposentadoria ou em readaptação, pedirem por funções 

burocráticas, pois permanecer “nas ruas”, sem a condição física adequada, poderia 

apresentar riscos para si e para outros, além da chance de sofrer alguma apuração e 

sanção pela Corregedoria, o que poderia prejudicar o recebimento da aposentadoria. 

Novamente, a justificativa jurídica seria a eficiência pelo policial civil veterano trazer a 

experiência também burocrática que trouxe “das ruas”. Por exemplo, um policial que 

pediu férias anuais ao longo da carreira, por consequência, saberia com facilidade a 

lidar com pedidos de férias de outros policiais, caso fosse designado para o setor de 

pessoal. 

 

2.1.1 Leituras recomendadas 

 

Recomenda-se a leitura da legislação pertinente, em especial a Constituição 

Federal, a Lei federal n. 8.112/90 e a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São 

Paulo (LOP) – Lei Complementar estadual 207/79. 

Sobre os conceitos administrativistas, recomenda-se qualquer livro de Direito 

Administrativo. Este tópico foi elaborado com base no manual da Maria Sylvia Zanella 

Di Pietro (DI PIETRO, 2014). 

Para questões constitucionais, foi usado o manual do Gilmar Mendes 

(MENDES, 2009), porém, não é uma leitura fácil para leigos em Direito. 

  

2.2 Relações de Trabalho no Setor Público 

 

Diversos detalhes do caso, que passariam despercebidos numa leitura sem 

maior profundidade, são adequado para discussão nessa disciplina. 

A primeira reflexão seria esse necessidade de mudança de setor para 

conseguir ser promovido. Como funciona a progressão de carreira na Polícia Civil? 

Por que essa necessidade de mudar de setor para conseguir uma promoção? 
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A progressão na Polícia Civil se dá por ascensão vertical, através de classes, 

por merecimento ou antiguidade. Por exemplo, um investigador de polícia inicia sua 

carreira na 3ª classe. A partir daí, só irá para a 2ª classe por merecimento, quando 

pertencer à metade mais antiga da 3ª classe, ou por antiguidade, quando for um dos 

mais antigos da 3ª classe. Funciona assim até a 1ª classe, com a diferença que para 

a classe especial, o investigador precisa estar entre os 2/3 mais antigo da classe e 

somente vai para a especial por merecimento. Como curiosidade, existem duas 

promoções automáticas: da 3ª para a 2ª classe, com quinze anos de serviço, e da 2ª 

para a 1ª classe, com vinte e cinco anos de serviço. 

Enquanto as promoções por antiguidade não precisam de maiores explicações, 

as promoções por merecimento merecem uma atenção destacada. 

Não existe nenhum regulamento que estabeleça critérios objetivos para a 

promoção por merecimento. O mais próximo disso é a Lei Complementar estadual n. 

1.151, de 25 de outubro de 2011, alterada pela Lei Complementar estadual n. 1.1249, 

de 3 de julho de 2014. Em seu art. 15, §3, a lei diz que:  

 

“(...) 

 § 3º - A avaliação por merecimento será efetuada pelo 

Conselho da Polícia Civil e deverá observar, entre outros, os seguintes 

critérios: 

1 - conduta do candidato; 

2 - assiduidade; 

3 - eficiência; 

4 - elaboração de trabalho técnico-científico de interesse 

policial. 

5 - coordenação ou efetiva participação em seminários, cursos, 

congressos, simpósios, oficinas e outros eventos reconhecidos, 

voltados ao aperfeiçoamento profissional.” 

 

Não há necessidade de estudar cada um dos conceitos. Nesta disciplina, o 

aluno precisa ser informado que não é elaborado nenhuma espécie de processo 

administrativo para verificar se o candidato possui essas características. O “processo 

real” é simplesmente um lobby político que, raramente, considera critérios objetivos 

do “candidato” à promoção. O lobby comum é o “candidato” procurar chamar atenção, 

ou trabalhar diretamente, com delegados que estejam nas melhores posições, ou 
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ligados a quem esteja nas melhores posições, na época em que se abre o processo 

de promoção (duas vezes ao ano). 

Para o aluno entender que existe promoções com critérios objetivos na 

Administração Pública estadual, vejamos o caso dos agentes fiscais de renda da 

Secretaria da Fazenda e Planejamento. Eles começam a carreira no nível I e, para 

passar para o nível II, há um concurso anual de títulos: congressos, seminários, pós-

graduações e eventos afins. Quando é aberto o concurso de promoção, o candidato 

protocola um processo administrativo contendo todos os certificados, onde uma 

comissão irá verificar a autenticidade de cada um e juntará uma pesquisa sobre a 

produtividade do candidato. Aqueles que possuírem as maiores pontuações, dentro 

do número de vagas estabelecidos, serão promovidos. Daí por diante, os títulos serão 

zerados e, para o concurso seguinte, além de certo lapso temporal, serão necessários 

novos títulos. 

Agora que vimos o problema dos critérios de merecimento, de certa forma 

subentendido no caso, o próximo problema da promoção é a quantidade de vagas de 

promoção por departamento. No caso, dois personagens deixam posições na função 

principal da Polícia Civil, a investigação criminal, havendo menção do quanto gostam 

de exercê-la, para migrar para setor administrativo para facilitar a promoção. 

O que define as vagas de promoção são as aposentadorias, falecimentos, 

demissões, promoções e exonerações em cada classe de cada carreira da Polícia 

Civil. Tomemos como exemplo a carreira de delegado de polícia e o seguinte cenário: 

   

- 3 delegados de classe especial faleceram; 

- 8 delegados de classe especial aposentaram; 

- 5 delegados de 1ª classe foram demitidos; 

- 20 delegados de 2ª classe pediram exoneração porque 

passaram em outros concursos públicos; 

 

Para a promoção seguinte, teríamos: 

 

  - 11 vagas para promover delegados da 1ª classe para a especial; 

  - 16 vagas para promover delegados da 2ª classe para a 1ª; 

  - 36 vagas para promover delegados da 3ª classe para a 2ª; 
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Aos alunos pode ser apresentada uma publicação de pessoa promovidas no 

Diário Oficial do Estado. O formato costuma ser “promovendo [nome do servidor] para 

a [classe superior] em virtude de [aposentadoria, exoneração ou falecimento de [nome 

do servidor que deixou a vaga]”. 

O cerne da questão é que essa vagas serão repartidas o mais igualitariamente 

possível entre os departamentos da Polícia Civil, independente da quantidade de 

servidores do departamento. 

Hoje, a Polícia Civil conta com 19 departamentos, logo, 19 diretores no 

Conselho da Polícia Civil, órgão que define quem vai ser promovido ou não. Como 

temos, no cenário proposto, menos vagas que departamentos para as classes 

superiores, teremos departamentos que não receberam vagas para promover seus 

servidores. O lobby político, dentro e fora da Polícia Civil (deputados, vereadores, 

secretários, magistrados que sejam amigos ou parentes dos diretores da Polícia Civil), 

definirá que departamentos receberam as vagas de promoção. Como os 

departamentos que fazem a atividade-fim possuem quantidade muito superiores de 

servidores que os demais, onde predomina a atividade-meio, a probabilidade de ser 

promovido em um departamento menor é maior que em um departamento maior. Isso 

explica porque os dois personagens deixaram a atividade-fim para terem mais 

chances de serem promovidos. 

Dado os problemas, critérios de promoção e vagas de promoção, poderia ser 

proposto para os alunos uma reflexão sobre os malefícios desse sistema para 

Administração Pública e uma pesquisa sobre outros modelos, como o mencionado 

modelo dos agentes fiscais rendas. 

Outro problema que pode ser analisado no âmbito desta disciplina: a carreira 

única. 

Em vários momentos é mencionado que um dos personagens quer ser chefe 

da carreira dele, mas ainda assim seria inferior aos delegados de polícia. Não importa 

a qualificação dos servidores ou empenho deles, não chegarão ao topo da carreira do 

órgão.  

Uma breve pesquisa comparada, que pode ser proposta aos alunos, será 

constatado que as polícias dos países desenvolvidos sempre são compostas por 

carreiras únicas, variando a presença de quadro auxiliar para questões 

administrativas. Enquanto isso, a Polícia Civil do Estado de São Paulo possui 14 

carreiras completamente distintas, com processos seletivos distintos, não havendo 



25 
 

nenhuma maneira de progressão entre elas, principalmente para a carreira de 

delegado de polícia. 

A falta de carreira única afeta o órgão de diversas maneiras. Como vimos no 

caso dos agentes fiscais de renda, uma carreira única facilitaria a existência de um 

processo de promoção mais democrático. Também facilitaria a melhor distribuição das 

vagas de promoção, visto que seriam somadas todas as disponibilidades de vagas 

das 14 carreiras. 

O caso mostra um problema na avaliação de desempenho dos servidores. 

Podemos destacar o problema em avaliar os servidores que não estão na atividade-

fim: como avaliá-los? Devem ter vantagens ou desvantagens em relação aos 

servidores da atividade-fim? Quais a experiências comparadas? 

Ao final, o protagonista mostra diversas reflexões sobre mudanças que podem 

ter consequências sobre a estrutura da Polícia Civil. Do ponto de vista dessa 

disciplina, é uma proposta para os alunos pensarem qual delas terá efeito, maior ou 

menor, no órgão à longo, médio e curto prazo. Seria uma oportunidade para provocar 

mudanças nas carreiras? Nas promoções?  

 

2.2.1 Leituras recomendadas 

 

 O artigo da Helena Kerr do Amaral(AMARAL, 2014), embora foque no governo 

federal e sua Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), faz considerações 

importantes sobre capacitação do servidor público pela Administração. 

 Tratando de avaliação de desempenho do servidor, o que pode nortear o 

debate sobre promoção e desempenho, temos o artigo da Tábata Rêgo (RÊGO, 2013) 

que oferece conceitos e reflexões. 

 Não é necessário especificar algum autor específico nas discussões sobre 

carreira única na polícia. Uma pesquisa breve na internet indicará diversos artigos, 

porém, a tendência de tais artigos é ser classista ou corporativista. 

  

2.3  Análise de Políticas Públicas 

 

Numa abordagem mais simples, o caso, mesmo sendo um microcenário, ilustra 

o ciclo de políticas públicas. 
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Um dos personagens encontra o que ele acredita ser um problema, como a 

fase de identificação do problemas. Para formar a agenda, ele convence os pares de 

que o problema é importante e precisa ser resolvido, conforme a formação da agenda. 

Quando ele busca a solução, configura a fase de formulação de alternativas. Por fim, 

ele passa para a fase de tomada de decisão, quando apresenta para o superior, o 

tomador de decisão. 

Outra abordagem nessa disciplina é analisar o conceito de burocracia de nível 

de rua. O caso cita várias passagens sobre os efeitos da discricionariedade dos 

policiais. É interessante notar que a política de segurança pública foi a primeira 

“vítima”, porque dois policiais tiveram que deixar as “ruas” por questões meramente 

corporativas, o que denota a necessidade de uma outra política para corrigir isso. A 

personagem que primeiro convenceu os pares sobre os benefícios da mudança para, 

somente depois disso, apresentá-la ao burocrata de médio escalão, também 

demonstrou um comportamento típico da burocracia de nível rua. 

Em relação às ideias no final do caso, cabe uma análise por parte dessa 

disciplina: a personagem principal, mesmo sendo leiga, está pensando em quais 

políticas públicas podem entrar na agenda de cada tomador de decisão, para que este 

implemente através de ato normativo, dificultando que a política seja descontinuada 

pelo próximo tomador de decisões. Para completar o ciclo, faltou a personagem 

pensar em formas de avaliação de impacto das propostas, o que é algo que pode ser 

proposto aos alunos. 

 

2.3.1 Leituras recomendadas 

  

 Leonardo Secchini possui uma das obras mais didáticas sobre o ciclo de 

políticas públicas (SECCHINI, 2010), em especial nos capítulos 1 e 3 desta obra. 

 Não há como falar de burocracia de nível de rua sem citar a obra seminal do 

Michael Lipsky (LIPSKY, 2019), com a vantagem de ter sido traduzida e disponível 

gratuitamente no sítio da ENAP6. 

  

 

 

                                                           
6 Disponível em https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4158. Acessado em 13 de janeiro de 2020. 

https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4158
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2.4 Governança Democrática na Segurança Pública Brasileira 

 

A perspectiva nessa disciplina é entender qual relação dos fatos com a 

segurança pública. Quando a personagem sai da “rua”, qual a perda para a delegacia 

em que ele estava? Qual era a produtividade dele na “rua”? E se mais policiais civis 

resolverem sair da “rua”, como fica? 

Sem o caso, a Polícia Civil já tem problemas como a falta de planejamento 

estratégico. O caso apenas ressaltou quantos fatos podem acontecer por causa dessa 

falta de planejamento. Existe uma perda de servidores na “rua” sem que a Polícia Civil 

possua qualquer ferramenta gerencial que identifique essa perda. 

Para que qualquer um possa cogitar alguma solução, seria necessário que 

houvesse transparência de quantos policiais existem em cada unidade de polícia 

judiciária, algo que não há. Seria necessário o uso de LAI pelas pessoas interessadas. 

E, com esses dados e mãos, os alunos poderiam pensar, ou serem induzidos a 

pensar, que poderiam cruzar os dados de delegacias territoriais que perdem 

servidores  

Em relação às inovações, é mais um dos problemas tradicionais da Polícia Civil. 

Mesmo quando há iniciativas individuais, dificilmente elas tem continuidade, logo, 

esse fator precisa ser considerado em qualquer uma delas. 

O prêmio de boas iniciativas em gestão, na real, chegou a ser rascunhado: teria 

uma banca formada por pessoa do meio acadêmico, para garantir a imparcialidade; 

haveria diversas categorias, para abranger o máximo de iniciativas. O regulamento do 

prêmio poderia ser uma proposta de atividade para os alunos, com enfoque de como 

ele ajudaria a atividade de polícia judiciária. Isso seria um pretexto para os alunos 

aprenderem sobre a história da polícia judiciária no Brasil, em especial sobre a 

principal ferramenta dela, o inquérito policial 

 

2.4.1 Leituras recomendadas 

 

 O artigo básico para entender a disciplina e como aplica-la ao caso é de Renato 

Sérgio de Lima e Samira Bueno “Por uma nova política de segurança pública” (in: 

(Paiva et al., 2018). 

 Para entender um pouco mais das formulações de políticas de segurança 

pública, temos o artigo de Luiz Soares (SOARES, 2007). 
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2.5  Dinâmica Organizacionais no Setor Público 

 

O caso serve para demonstrar algumas dinâmicas de um órgão quase típico na 

Administração Pública brasileira. 

Mesmo não sendo uma instituição militarizada como a Polícia Militar, a Polícia 

Civil tem características mecanicistas clássicas: as decisões são “top-down” e o caso, 

de maneira disfarçada, indica que o perfil do burocrata de médio escalão, presente na 

história.  é de exceção, não é a regra. O padrão é ser o personagem acomodado, que 

só quer cumprir ordens e não quer desafio e nem inovação. A falta de inovação 

também é uma característica mecanicista. 

Quando o caso fala em “rua”, está mostrando uma cultura organizacional: os 

policiais civis de “rua” não querem estar no setor administrativo. São expressos que 

só estão nele por questões de progressão profissional. O caso também mostra como 

os de “rua” são diferentes dos “administrativos”, como estes não gostam de “rua”. 

Havendo tempo para maiores esclarecimentos, seria interessante contar sobre 

as características de conflitos de classes da Polícia Civil. Ao contrário da Polícia 

Militar, onde a obediência hierárquica é absoluta, sendo os oficiais a classe superior, 

na Polícia Civil os delegados, a carreira dirigente, não tem ferramentas para exercer 

a autoridade como os oficiais da Polícia Militar, sendo necessário que sejam muito 

mais maleáveis que estes. 

Além da ausência de ferramentas militares, como detenção sumária na base, 

previsto do Regime Disciplinar da Polícia Militar, os delegados acabam sendo tratados 

de maneira diferenciada pelos subordinados dependendo da origem. 

Os delegados que foram investigadores ou de outras carreiras, antes de serem 

aprovados no concursos público, costumam ser os mais maleáveis e melhores 

tratados pelos subordinados, afinal, eles “amassaram barro” (fizeram policiamento em 

locais e distritos precário da cidade) antes de serem delegados. 

 Na outra ponta do diâmetro, temos os delegados que vieram da vida de 

“concurseiros” ou estavam em profissões não-policiais antes, como a advocacia. Além 

de serem mais novos que a média dos policiais subordinados, o fato de não terem 

passado pelas agruras do trabalho fazem com que sejam tratados como 

“privilegiados”, “Nutella” e, salvo os que se adaptam ao meio, acabam sofrendo alguns 

boicotes no início da carreira. 
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Entres as duas pontas, temos aqueles que foram policiais antes, mas o fato de 

serem delegados agora é motivo de tratarem os colegas (agora subordinados) com 

soberba (“delegatite”) e aqueles que não foram policiais, mas aprenderem 

rapidamente a serem maleáveis como se tivessem sido policiais antes. 

Entender todas essas dinâmicas para poder elaborar políticas públicas que 

corrijam as distorções é a melhor aplicação do caso nessa disciplina. 

 

2.5.1 Leituras recomendadas 

 

 Não há como falar de metáforas de organização sem indicar a leituras de 

Gareth Morgan (MORGAN, 2006), inclusive pela abordagem didática. Destaca-se as 

imagens mecanicistas, culturalistas e político-sistêmicas da obra. 
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