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Tema: Polícia Judiciária 

Vinculação: Secretaria da Segurança Pública 

Programa 1801 – Ampliação da Investigação Judicial 

          Ação 4989 – Polícia Judiciária 
 

A fiscalização aqui desenvolvida teve por foco avaliar as ações de 

Polícia Judiciária na apuração de infrações penais e sua autoria, as quais se 

relacionam à Ação Governamental 4989 – Polícia Judiciária, integrante do 

Programa 1801 – Ampliação da Investigação Policial. 

Referido programa enfatiza as ações de inteligência policial e 

ampliação da investigação criminal com o objetivo de se antecipar ou dar 

pronta resposta à evolução da criminalidade, apurando as infrações penais e 

sua autoria. 

No escopo dos trabalhos, foi incluído, também, o 

acompanhamento sobre as recomendações exaradas nas Contas do Exercício 

de 2013 e apurações sobre a infraestrutura de prédios e materiais 

disponibilizados para as atividades investigativas. Para isso, procedeu-se ao 

levantamento da legislação aplicável, notícias e dados disponíveis em páginas 

oficiais, além de entrevistas, visitas em 75 delegacias e requisições de 

documentos. 

O primeiro aspecto levantado por DCG se refere aos recursos 

orçamentário-financeiros disponibilizados no âmbito da Polícia Civil. 

Originalmente, ficou orçado na LOA de 2018 a destinação de R$ 3,9 bilhões 

para o Programa 1801, com a liquidação de R$ 3,7 bi (94,57% do total). 

Anotou-se, além disso, a redução de 7,55% na destinação de recursos em 

relação ao ano anterior. 

Do total destinado para o programa, R$ 3,4 bi (88,20%) foram 

alocados na Ação 4989 – Polícia Judiciária, dos quais foram liquidados 93,82% 

(R$ 3,2 bi). Percebe-se, igualmente, redução de 5,52% na destinação de 

recursos para essas atividades comparativamente ao período anterior. 

Deu-se relevo, ainda, à pequena destinação de recursos neste 

programa à Ação 1133 – Instalações da Polícia Civil. Aqui, os recursos se 



limitaram a R$ 45 milhões, equivalente a 1,17% do total, mas apresentando 

uma liquidação de despesas bem mais tímida, de R$ 28 milhões (62,19% do 

originalmente orçado). 

Passando aos aspectos operacionais, o relatório destaca que o 

Quadro de Pessoal da Polícia Civil e Técnico-Científica apresenta um déficit 

crescente entre os anos de 2014 e 2018, o qual atingiu 30% do total de cargos, 

aqui excluído o posto de Delegado. Tal informação, aliada a constatações in 

loco, demonstraram a insuficiência de Recursos Humanos para a adequada 

execução das atividades de Polícia Judiciária, ocorrência que se acentua 

principalmente nas delegacias das regiões periféricas, mais populosas e com 

maiores índices de crimes graves. 

Cruzando as informações passadas pela Polícia Civil com aquelas 

levantadas junto à Unidade Central de Recursos Humanos do Estado, 

evidenciou-se que 30% dos policiais em atividade já se encontram aptos a se 

aposentarem a qualquer momento e que 37% do quadro têm idade superior a 

50 anos. A despeito disso, não restou demonstrada a existência de um 

planejamento do Estado para a reposição gradual desses profissionais, 

mediante a realização de concursos públicos e preparação de novos servidores 

para a execução dos trabalhos de inteligência, os quais requerem ações de 

treinamento de médio prazo. 

Sobreleva-se, igualmente, a constatação de que o Departamento 

de Polícia Judiciária da Capital – DECAP possui já elaborado um Plano de 

Modernização que estimou, com base em critérios técnicos e objetivos 

estratégicos, a quantidade ideal de profissionais para atender às necessidades 

de segurança da Capital, cuja estruturação traria ganhos expressivos em 

termos de redução dos índices de criminalidade e aumento dos casos 

esclarecidos. Apesar disso, o DECAP está atuando com um déficit de 2.165 

policiais, equivalente a 31% do estimado em seus estudos para o 

melhoramento das atividades de segurança pública. 

Presenciou-se uma melhoria das ferramentas de Tecnologia de 

Informação destinadas ao controle estatístico de ocorrências, estando todas as 

delegacias da amostra integradas ao Registro Digital de Ocorrências - RDO. 

Com base nesses dados, é elaborado mensalmente o Boletim Estatístico 



Eletrônico e, então, a planilha prevista na Resolução 160 da SSP, utilizada 

como dados oficiais de indicadores criminais da Pasta. Todas as unidades 

também estão integradas ao Sistema de Inquérito Policial Eletrônico (IP-e). 

Por outro lado, os sistemas policiais sofrem com problemas 

frequentes de interrupção, instabilidade e lentidão, os quais são agravados pela 

baixa qualidade de conexões de internet disponibilizadas nas delegacias. 

Identificou-se, igualmente, a possibilidade de ampliar a integração e automação 

de algumas rotinas, já que a legislação estadual prevê o preenchimento de 

livros obrigatórios que não estão integrados aos demais sistemas, ocasionando 

redundância de informações e retrabalho no registro manual de dados que já 

estão disponíveis nos bancos de dados informatizados. 

Essas informações se mostraram essenciais para elaborar 

operações de repressão e prevenção ao crime, mediante gráficos do tipo 

“manchas de criminalidade”, identificação de padrões, contextos e modus 

operandi dos criminosos, atuando pró-ativamente para coibir as condutas 

penais.  

DCG verificou que boa parte dos crimes de maior potencial 

ofensivo apresentou crescimento nas taxas de elucidação entre 2014 e 2018, 

embora os percentuais de crimes esclarecidos ainda sejam baixos (v.g.: 33% a 

35% para homicídio doloso; 20% a 24% para tentativa de homicídio). 

Ressaltou, todavia, a falta de um critério homogêneo entre as unidades 

policiais para identificar em que ponto e quais os casos passam ao status de 

elucidado. 

A maioria das Unidades Policiais sofre com a insuficiência e 

obsolescência dos equipamentos de informática, dado corroborado por 78% 

dos entrevistados. No mesmo sentido, muitas unidades não possuem 

quantidade suficiente de viaturas para o trabalho policial (percepção de 66% 

dos entrevistados) e as existentes carecem de reparos constantes ou estão 

inoperantes, denotando sucateamento da frota veicular. 

Muitas delegacias convivem com dificuldades operacionais e 

riscos em suas instalações devido à falta de manutenção predial, sendo que 

64% delas não atendem às normas da ABNT sobre acessibilidade. Nesse 



sentido, constatou-se que a Delegacia Municipal de Lorena está com sua 

estrutura tão comprometida que foi considerada inapta para a continuidade de 

suas operações, havendo proposta da Municipalidade para sua interdição por 

perigo iminente aos funcionários, aos encarcerados e aos cidadãos que 

buscam ali os seus serviços. Isso porque pendia sem atendimento, desde 

2014, processo para possibilitar a reforma da unidade. 

Quanto às recomendações exaradas no ano de 2013, a equipe de 

fiscalização entendeu que a utilização do RDO como fonte única das 

estatísticas de ocorrências policiais foi convenientemente atendida, estando 

todas as delegacias integradas ao sistema. 

No sentido contrário, a coleta de dados estatísticos criminais 

utilizados na formação de indicadores da polícia judiciária foi marcada por 

diversas fragilidades que comprometem a fidedignidade dos resultados 

apurados. Aqui, criticou-se a ausência de um parâmetro homogêneo entre as 

unidades sobre o que é um caso esclarecido; a necessidade de coletar 

manualmente as informações de diferentes sistemas para a elaboração de 

estatísticas, culminando em redundância de trabalho, aumento dos casos de 

erro humano e desperdício de tempo (destinação de 4,3 dias/mês do trabalho 

de um policial para esse objetivo); e as frequentes instabilidades nos sistemas 

informatizados então existentes. 

Na extensão dos trabalhos realizados, não foi restou evidenciado 

em que medida os indicadores estatísticos produzidos contribuem efetivamente 

na elucidação das ocorrências criminais, embora seja reconhecida sua 

importância no planejamento de ações contra a criminalidade. Aventou-se 

como salutar a automatização das estatísticas como modo de tratar 

sistematicamente as informações criminais, com forma de auxiliar as ações 

preventivas e repressivas da polícia. 

Por fim, considerando o déficit crítico de recursos humanos sem 

uma perspectiva de reposição, a precariedade das delegacias e a falta ou 

sucateamento dos recursos materiais, avaliou-se que a Polícia Civil está 

desprovida de recursos de toda ordem para cumprir adequadamente sua 

missão institucional, o que pode culminar, sem as devidas correções, em sua 

inoperância. 



Endereçaram, assim, as seguintes recomendações: 

 
À Polícia Judiciária: 
 
1) Automatize o processo de geração de dados estatístico e livros eletrônicos a partir dos 
bancos de dados de ocorrências e inquéritos da Polícia Civil;  
2) Disponibilize infraestrutura de tecnologia da informação e equipamentos adequados 
às necessidades dos Distritos Policiais;  
3) Ajuste os sistemas de Registro de Ocorrências (RDO) e de Inquérito Eletrônico (IP-e) 
para corrigir as deficiências atuais e desenvolva novas funcionalidades para simplificar e 
reduzir os trabalhos burocráticos nos Distritos Policiais;  
4) Dimensione a necessidade atual e futura de efetivo para atender as particularidades 
dos Distritos Policiais e dos Departamentos da Polícia Civil;  
5) Planeje e realize concursos para repor as necessidades de recursos humanos da 
Polícia Civil;  
6) Verifique as necessidades de infraestrutura dos Distritos Policiais, planeje, priorize e 
execute as reformas necessárias;  
7) Mensure a necessidade e planeje a reposição e a manutenção de viaturas para os 
Distritos Policiais e considere a alternativa de terceirização da frota descaracterizada;  
8) Desenvolva e implante soluções tecnológicas de apoio à investigação e de inteligência 
policial. 

 




