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questão da maioridade penal, da prisão especial e do sursis, por exemplo), 
enquanto os delegados mais velhos e os de direita adotam uma posição mais 
restritiva em relação a esses temas. Tal divisão, entretanto, ocorreu apenas 
no que diz respeito a essa agenda “externa”, o mesmo não se verificando 
quanto aos temas institucionais e organizacionais que, como vimos, 
unificam os delegados em torno do desejo de maior independência da 
função policial e menor interferência das instituições políticas e judiciais 
sobre a polícia. 
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PROBLEMAS E DESAFIOS DA POLÍCIA CIVIL  

AS PERCEPÇÕES DOS DELEGADOS 

Rosângela Batista Cavalcanti 

 

INTRODUÇÃO 

Concluindo, gostaríamos de agradecer a sua colaboração. Solicitamos 
que utilize o verso desta página se tiver comentários a fazer sobre a 
nossa pesquisa ou se quiser esclarecer ou complementar alguma 
resposta. Obrigado. 

A solicitação acima foi feita com o objetivo de o entrevistado 
acrescentar alguma questão não contemplada pelo questionário ou 
complementar alguma resposta. Mais do que isso, tornou-se um “fórum de 
desabafo” para os delegados e delegadas de polícia que se dispuseram a 
tecer comentários sobre assuntos variados. Do ponto de vista analítico, 
revelou-se um instrumento importante para captar sentimentos e opiniões 
mais detalhadas acerca de assuntos conjunturais ou estruturais que atingem 
o universo investigado. 

Trinta e sete por cento (37%) dos entrevistados fizeram comentários1. 
Esse percentual relevante2 indica que os entrevistados valorizaram o espaço 
para expor e explicitar suas avaliações sobre os temas abordados – talvez 
devido à abrangência do questionário, ancorado em cuidadosas entrevistas 
em profundidade com delegados selecionados e em vários levantamentos de 
informações em fontes secundárias, poucos assuntos que não constavam 
dele foram mencionados. Ao contrário, os delegados se manifestaram mais 
justamente sobre aqueles temas que constam do questionário e cujos 

                                                 
1 O estado do Paraná destaca-se com o alto percentual de 56% de comentários, seguido do 
Rio Grande do Sul, com 42,6%. No outro extremo, estão os estados de Goiás (22%), Distrito 
Federal (29,2%) e Bahia (29,5%). Nos demais estados, os resultados são os seguintes: São 
Paulo (38%), Amapá (35,3%), Rio de Janeiro (33%) e Pernambuco (31,3%). 
2 Evidentemente, embora trate-se de número expressivo, as opiniões destacadas não podem 
servir como parâmetro de avaliação dos sentimentos de toda a categoria. 
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percentuais de respostas “muito importante” e “importante” somados 
geralmente ultrapassam os 80%. Por exemplo, a “falta de empenho 
governamental” foi apontada como um sério obstáculo para o bom 
funcionamento da Polícia Civil por 94,7% (soma das respostas “muito 
importante” e “importante”) dos respondentes do questionário; e nos 
comentários, o “descaso do governo” com a Polícia Civil foi amplamente 
debatido. Ainda com relação à interface da Polícia Civil com o Poder 
Executivo, temos que 89,6% dos entrevistados indicaram a “interferência 
política na cúpula da instituição” como outro sério obstáculo ao seu bom 
funcionamento, enquanto grande número de delegados que elaboraram 
comentários mencionou esse problema. A promulgação da Lei Orgânica 
Nacional da Polícia Civil é vista por 82,6% dos entrevistados como muito 
importante para melhorar o funcionamento da Polícia; nos comentários, 
verifica-se que essa proposta é a que mais recebe adesão dos delegados. Na 
mesma direção, a conquista da inamovibilidade pelos delegados, 
considerada muito importante ou importante por 93% dos entrevistados, é 
outra proposta bastante mencionada. 

O universo dos entrevistados que teceram comentários é composto 
por indivíduos que têm percepções razoavelmente homogêneas sobre 
fatores ou problemas que direta ou indiretamente atingem a Polícia Civil, 
mas a maneira como os delegados constroem as suas críticas ou os seus 
argumentos são diferentes. Ademais, a ênfase dada a determinado assunto, 
bem como a frequência com que é citado variam de estado para estado 
contemplado na amostra. Apesar dessas distinções, é possível encaixar as 
diversas opiniões nos seguintes itens: 

a) Polícia Civil e Poder Executivo: ingerência e descaso; 

b) Garantias institucionais como saída para a crise: inamovibilidade e 
Lei Orgânica; 

c) A Polícia Civil, o Ministério Público e a investigação criminal; 

d) Polícia Civil e Polícia Militar: uma competição institucional e. A 
legislação; 

e) Polícia Civil e meios de comunicação. 
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Nos comentários que fizeram, como veremos a seguir, os delegados 
de polícia descortinam sentimentos e opiniões sobre a instituição a que 
pertencem – expondo as suas fragilidades internas – e acerca dos múltiplos 
fatores responsáveis pela escalada da violência e da criminalidade no país. 
Esses atores, que desempenham um papel executivo e direto na gestão da 
segurança pública, também utilizaram o espaço disponível para expor 
ressentimentos – “o preconceito é muito grande [...] a corporação é tratada 
como um lugar onde só tem bandido e corrupto” – e explicitar a “função 
social” do delegado – “nenhuma outra autoridade pública conhece mais de 
perto os medos e necessidades básicas da população que o delegado de 
polícia, nos horários mais improváveis, é ele quem atende o pobre, o rico, o 
louco, a vítima, o desvalido etc.”. Através dos depoimentos, percebe-se que 
a Polícia Civil, muitas vezes acusada por seus “gestos truculentos”, é 
também aquela que possui iniciativas visando a “humanização” de seus 
quadros e a aproximação com a população. 

POLÍCIA CIVIL E PODER EXECUTIVO: INGERÊNCIA E DESCASO 

Os delegados admitem a existência de uma crise em sua instituição, 
mas na maioria das vezes atribuem-na a fatores externos, como ingerência 
ou descaso do Poder Executivo. A situação de “abandono material” a que o 
Executivo supostamente teria relegado a Polícia Judiciária é tão prejudicial 
ao seu bom desempenho quanto a ingerência maléfica que esse Poder 
exerce sobre a instituição, de acordo com os comentários: 

[...] importa aqui mencionar a ingerência política (maléfica) às 
funções policiais. Como delegada de polícia assisto, diariamente, 
colegas se sentirem “amarrados” para tomar decisões sobre 
investigações e outros procedimentos quando estes vão de encontro 
aos interesses dos políticos (deputados e vereadores). [...] os políticos 
são tão ousados que chegam a dizer abertamente que, se o delegado 
não atender a tal pedido, será removido. “A política é quem manda”, 
dizem eles (Pernambuco). 

Não interessa às autoridades competentes melhorar a polícia. Um 
ponto comum é a troca de delegados de polícia quando estes não são 
“puxa-sacos”, ou apadrinhados de deputados, políticos em geral. No 
Paraná, tem que ter padrinho deputado estadual, pois cada parte do 
Paraná foi loteada entre os deputados com a conivência dos senhores 
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governadores; e só com o aval desses deputados é que os delegados 
poderão trabalhar em tal cidade e aí o “pedágio” é grande (Paraná). 

A Polícia Civil, para o bom desempenho de suas atividades, tem de 
ter autonomia funcional e administrativa, com prerrogativas e 
garantias constitucionais que lhe permitam uma remuneração 
adequada e independência funcional, a fim de que não seja alvo de 
ingerências políticas que vão desde a falta de equipamentos até a 
exoneração, demissão ou destituição de cargos importantes ocupados 
por delegados de carreira (Distrito Federal). 

O contínuo desmantelamento da Polícia Civil por causa da omissão 
ou intervenção indevida dos governos também é repetidamente mencionado 
no Rio Grande do Sul, mas nesse estado os julgamentos recaem diretamente 
sobre os sucessivos governos de esquerda: 

Como integrante da carreira, ando preocupado com o desprestígio 
imposto pelos governos de esquerda. [...] A Polícia Civil está sendo 
alvo de tentativas de desestruturação total. Essa prática é equivocada 
e trará à população transtornos irreversíveis aqui no Rio Grande do 
Sul (Rio Grande do Sul). 

No estado do Rio Grande do Sul, estamos passando por um desmonte 
da Polícia Civil – política essa empregada por uma ideologia 
esquerdista exacerbada (Rio Grande do Sul).  

Portanto, não importando se se trata de governos de orientação 
político-ideológico mais à direita ou mais à esquerda, os delegados estão 
bastante descontentes com o tratamento dispensado pelo Executivo, que é 
apontado como responsável direto por muitas das mazelas da Polícia Civil, 
seja porque interfere demasiadamente na instituição, seja porque não 
fornece condições materiais adequadas para garantir uma atuação eficiente: 

A Polícia Civil, para ser eficiente, precisa de recursos. Governo que 
desejar atender um dos anseios da população, que é a segurança 
pública, investe em polícia, fortalece sua polícia, o resto é 
clientelismo (Rio Grande do Sul). 

O Estado tem o dever de preparar o policial para prestar serviços 
relevantes no combate ao crime organizado. É importante pagar 
salários dignos para que o policial não se envolva em crimes 
(Pernambuco). 
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Gostaria que os governantes dessem melhores condições de trabalho 
aos policiais, principalmente à Polícia Civil, que tem condições de 
trabalho bastante precárias, como também o salário, para que o 
policial tenha condições de prestar com mais eficiência o 
atendimento à população (Bahia). 

O que a polícia está precisando mesmo, em todo território nacional, é 
de mais recursos (humano e material), para um bom desempenho 
funcional (Amapá). 

A polícia poderia prestar um melhor serviço caso houvesse mais 
apoio por parte do Estado, pagando melhor seu pessoal e dando 
melhor condição de trabalho (Goiás). 

A falta de infraestrutura, decorrente do descaso governamental, aliada 
às constantes interferências políticas, prejudica a autoestima do policial 
e consequentemente a aparição de crimes (Rio de Janeiro). 

O policial civil está desestimulado com o salário que ganha e com a 
política administrativa do governo. Esse desestímulo traz negatividade 
e depressão; pessoas depressivas não têm condições psicológicas de 
dar atendimento adequado a qualquer cidadão (São Paulo). 

Com poucas exceções, os delegados de polícia no Brasil são mal 
remunerados. Esse fato, embora não justifique, é um fator a mais que 
pode levar o servidor a se corromper. [...] Os baixos salários levam 
grande parte dos policiais, civis e militares, a exercerem outras 
atividades ou a fazerem “bicos” para a complementação da renda 
familiar (Distrito Federal). 

Os policiais precisam ser tratados com mais dignidade pelos 
governantes (Paraná). 

Mas os problemas relativos, simultaneamente, ao “descaso” e à 
“interferência política” na instituição não se restringem ao Poder Executivo, 
mas também ao Legislativo ou, de forma bastante vaga, à política, 
percebida como causa principal dos problemas que afetam não somente a 
Polícia Civil, mas o país: 

Todos os problemas que temos (segurança, educação, saúde etc.) 
derivam apenas de um: o político. Decididamente, o problema 
brasileiro não é econômico (São Paulo). 
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Pergunta-se: como um órgão que é encarregado de fazer cumprir a lei 
pode ser atrelado e subordinado ao poder político? Só pode não 
funcionar. Ou melhor, funciona, mas para os interesses do “príncipe” 
e não da sociedade (Rio de Janeiro). 

Nesse tipo de crítica – que transcende o óbvio descontentamento com 
o tratamento dispensado à Polícia Civil pelo Executivo, ao qual é atrelada 
institucionalmente –, os delegados valem-se, de certa forma, da insatisfação 
generalizada da população com seus representantes eleitos – uma crise 
alimentada, certamente, por inumeráveis denúncias e escândalos de 
corrupção, mas não somente, pois está relacionada à fragmentação dos 
interesses sociais, à extensão da cidadania, ao fortalecimento da imprensa 
etc.–, justificando muitos de seus problemas por meio de fatores 
independentes de sua vontade ou da qualidade de sua atuação. 

GARANTIAS INSTITUCIONAIS COMO SAÍDA PARA A CRISE: 
INAMOVIBILIDADE E LEI ORGÂNICA 

A promulgação da Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, bem como 
a ampliação de garantias do delegado (inamovibilidade, por exemplo) são, 
de acordo com os comentários, caminhos eficazes para a solução dos 
principais problemas pelos quais passa a instituição: 

A manipulação política, no interesse pessoal do vereador ao 
governador, promovendo a remoção compulsória dos policiais de um 
local a outro, em nada beneficia o trabalho da Polícia Civil, ao 
contrário, quer-se muitas vezes afastar para que não venha a causar 
problemas para eles. Inamovibilidade já (Paraná). 

A inamovibilidade é uma das garantias mais importantes para o 
delegado; temos de conquistá-la em nível nacional (Goiás). 

Sem garantias como a inamovibilidade, trabalha-se com o medo de 
desagradar, pois com um simples telefonema podemos ser 
transferidos para um local distante (Rio de Janeiro). 

Necessitamos urgentemente de uma nova lei orgânica, forte e bem 
elaborada, para que possamos ser independentes (São Paulo). 

113 
 

A POLÍCIA CIVIL, O MINISTÉRIO PÚBLICO E A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

Nos comentários cuja temática envolve conflitos de atuação entre a 
Polícia Civil e outros órgãos do sistema penal, o Ministério Público é 
disparadamente a instituição mais criticada pelos delegados. O principal 
motivo das críticas é a intervenção indevida de promotores na investigação 
e no inquérito policial: 

Os promotores de justiça, usurpando da função, vêm desenvolvendo 
o trabalho de investigação policial (Rio Grande do Sul). 

Mesmo que se tente apregoar que o MP deve tomar a frente da 
atividade policial, o fato é que não possuem preparo técnico-
profissional para isso (Rio Grande do Sul). 

O MP não pode coordenar as investigações, pois é parte; tornaria o 
inquérito parcial e não mais imparcial como hoje é (Rio Grande do Sul). 

[...] prega-se que o MP deve passar a presidir as investigações 
criminais, esquecendo-se que essa instituição faz parte do mesmo 
sistema penal. Com certeza, as injustiças seriam ainda maiores se o 
MP, que é o órgão da acusação e, portanto, parte no processo penal, 
presidisse as investigações criminais, cuja condução para um 
melhor esclarecimento da verdade, que possa levar a uma 
condenação ou absolvição justa, deve ser feita de maneira imparcial 
(Rio Grande do Sul). 

No Brasil, está se criando uma cultura de que o MP pode substituir a 
polícia na investigação dos delitos e muito melhor, sendo que isso é 
uma falácia. Mesmo em países com Juizado de Instrução, como, por 
exemplo, nos Estados Unidos, o MP tem um papel secundário nas 
investigações, sendo a Polícia Judiciária quem investiga os fatos e o 
promotor apenas serve de elo de ligação entre esta e o Poder 
Judiciário (Rio Grande do Sul). 

É uma piada agentes do Ministério Público conduzindo as 
investigações. Eles são burocratas estudiosos e nada mais. Não têm 
coragem moral e física para bater de frente com a delinquência, 
primando, tão só, pelo exibicionismo (Rio Grande do Sul). 

Quanto ao Ministério Público e suas atribuições, num país com a 
extensão do Brasil e os recursos materiais desse órgão, ao invés de 
ajudar passarem a “investigar”, só atrasaria os serviços (Paraná). 
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Se o MP passar a dirigir a investigação policial, creio que deva ser 
então extinta a classe dos delegados de polícia, devendo a atividade 
ser exercida pelos membros do parquet. A investigação é uma 
atividade técnico-profissional, se os membros do MP se envolverem 
de modo desmedido, a seara jurídica do processo sem dúvida se 
ressentirá de maneira negativa (Paraná). 

O Ministério Público deveria investigar, em última hipótese, os 
agentes públicos, porém, achando-se o dono da verdade, o intocável, 
quer ser polícia, logo mais, vai querer julgar. [...] O Ministério 
Público quer ser polícia, então, por não ter coragem, se alia à Polícia 
Militar e esta, por querer ser Polícia Judiciária, alia-se e sujeita-se ao 
MP, para prejudicar a Polícia Civil (Paraná). 

Entendemos que o maior entrave à atuação da Polícia Civil tem sido 
a nefasta ação do Ministério Público em sua ânsia de assumir a 
presidência do inquérito, em conduzir as investigações, em usurpar, 
enfim, todas as funções da Polícia Civil e em especial dos delegados 
de polícia (Goiás). 

A falsa impressão de que membros do Ministério Público trariam 
celeridade e confiabilidade à apuração criminal não deve prosperar. 
Tais profissionais são totalmente estranhos às atividades policiais, 
desconhecem técnicas de investigação e não possuem perfil 
apropriado. Se, por vezes, surgem como paladinos da justiça, 
“auxiliando” em investigações realizadas por delegados, nota-se que 
são casos em que a mídia atua, não havendo interesse daquela 
instituição em acompanhar casos sem expressão, que são a maioria 
esmagadora. Por outro lado, no Direito brasileiro, o membro do MP é 
parte no processo, o que de pronto afasta sua atuação durante a 
persecutio (São Paulo). 

O MP deveria voltar a ser somente parte na relação processual, 
perdendo o poder de fiscalização. Como um fiscal pode ser parte 
processual? (Rio de Janeiro). 

Entendo ser necessário o MP exercer com afinco suas funções e 
deixar de querer ser polícia (Rio de Janeiro). 

A Polícia Civil é um órgão que busca a verdade real. Exerce 
atividade investigatória de forma imparcial. Já o Ministério Público é 
um órgão de acusação absolutamente parcial. Desta forma, as provas 
obtidas em um inquérito presidido pelo MP seriam a verdade da 
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acusação e nunca a verdade real e justa que todos esperam, sendo 
nulas de pleno direito (Rio de Janeiro). 

[Deveria haver] maior dedicação do Ministério Público na questão 
policial, mas não tentar substituir a polícia, como eles querem 
(Amapá). 

O MP passou a querer controlar todo o trâmite e serviços de 
delegacia, em alguns casos, querendo até mandar no delegado 
(Paraná). 

Quanto ao “controle externo” da polícia civil pelo Ministério Público 
não deveria ser da forma como foi imposto. Quem vasculhará as 
gavetas do Ministério Público? Ou lá somente tem homens de bem, 
que não erram? Da forma avassaladora com que atacam a todos, 
dever-se-á, também, ter uma fiscalização das ações desse órgão (Rio 
Grande do Sul). 

Mas as críticas ao Ministério Público não recaem exclusivamente 
sobre a questão da suposta “invasão” da arena investigativa, mas revelam 
também que delegados de polícia ressentem-se do fato de que promotores e 
procuradores de justiça possuem muito mais garantias institucionais e mais 
poder que delegados de polícia. 

Na comparação com outras carreiras jurídicas, incluindo-se os 
integrantes do Poder Judiciário, os delegados demonstram profundo 
descontentamento com o tratamento desigual – seja com relação a salários 
ou prestígio social: 

O sistema de aplicação de justiça, sobretudo a penal, não pode 
dispensar ao delegado de polícia outro tratamento senão aquele 
semelhante a juízes e promotores, notadamente no que se refere a 
salário, prestígio e posição social (Bahia). 

O delegado de polícia é uma função jurídica – como a de juiz, de 
promotor de justiça, de defensor público – e deve ser tratada como 
tal, sobretudo por seus direitos, deveres e atribuições. A remuneração 
do delegado de polícia, que não poderia ser diferente de outras 
carreiras jurídicas, deveria recompensar positivamente a atividade 
policial (Pernambuco). 

Entendo que o delegado de polícia merece ter o mesmo tratamento 
jurídico, institucional e remuneratório dispensado aos juízes e 
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promotores, afinal de contas, para ser delegado é necessário ter o 
curso de Direito (Goiás). 

É bom que se destaque que o delegado de polícia é um dirigente 
policial e não um policial. Ele é, na verdade, um operador do Direito, 
como os demais, e assim deve ser tratado (São Paulo). 

Para a polícia nada, para o MP e o Judiciário imunidades e 
privilégios (Rio de Janeiro). 

No dia em que houver para a Polícia Civil as mesmas garantias do 
Ministério Público e do Judiciário, com certeza a atividade da 
Polícia Judiciária será exercida de forma muito mais satisfatória 
(Rio de Janeiro). 

Na visão dos delegados, enquanto o Ministério Público deve ser 
responsabilizado pela dificuldade de preservação da ordem pública e pela 
interferência indevida na Polícia Civil, o Judiciário deve ser culpabilizado 
pela inércia: 

[o problema da segurança pública] é a ingerência formalista de 
membros do MP, que não se atêm à realidade social, econômica e 
cultural do país, adotando conduta típica de modismo importado de 
centros europeus, que nada têm com nossa vida prática, seja política 
ou cultural (Goiás). 

É de se ressaltar que o Judiciário nunca favorece o serviço 
desenvolvido pela polícia, utilizando-se dos prazos para não atender 
de forma sumária a sociedade (Goiás). 

Um dos grandes obstáculos ao trabalho da polícia tem sido a inércia 
quase total do Poder Judiciário. A inoperância desse Poder, a ponto 
de sequer responder negativamente às representações por 
temporárias, preventivas, buscas domiciliares etc., tem impedido a 
Polícia Judiciária de colher os frutos das investigações (Bahia). 

A segurança pública está diretamente ligada à atuação das duas 
polícias (Civil/Militar) e o Judiciário está ligado à “insegurança 
pública”, pois em quatro anos na mesma unidade policial, eu 
particularmente já autuei em flagrante o “mesmo indivíduo” três vezes 
por prática de crime contra o patrimônio. Não adianta a Polícia Militar 
reprimir, a Polícia Civil agir se a impunidade persistir (São Paulo). 
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[Deveria haver] interesse maior do Judiciário pela questão da 
violência, pois são omissos, fazendo apenas beneficiar e incentivar a 
criminalidade (Rio de Janeiro). 

POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR: UMA COMPETIÇÃO INSTITUCIONAL 

Para os especialistas na área de segurança pública, a diferenciação da 
polícia em dois ramos distintos – Polícia Civil e Polícia Militar – esgotou-se 
como modelo de controle da criminalidade, pela ineficácia de seus 
resultados, pelos altos custos de sua manutenção e pela enorme 
complexidade de seu gerenciamento. À primeira vista, os delegados 
também tendem a concordar com essas afirmações:  

A unificação das polícias civil e militar, bem como os institutos de 
perícia em um só órgão, reduziria os custos do Estado, aumentaria a 
eficiência, diminuiria os entraves burocráticos e afastaria os conflitos 
de competência (Rio Grande do Sul). 

A unificação das polícias estaduais deve ser priorizada, uma vez que 
essa bipolaridade tornou-se insuportável (Pernambuco). 

A unificação proporcionará maior conforto ao cidadão, que 
desconhece as diferenças de atuação de ambas [as polícias] e 
somente quer ver os problemas resolvidos (Paraná). 

[É necessária] a unificação da Polícia Civil e da PM, buscando-se 
soluções em conjunto com a população e poderes constituídos, 
tendentes a minimizar os problemas da segurança pública (Bahia). 

Não existe perspectiva de melhoria em médio prazo, na segurança 
pública, sem que haja unificação das duas polícias. Duas polícias, 
uma invadindo a área da outra (nas coisas que dão ibope), e ninguém 
faz a sua parte a contento, dentro de suas competências 
constitucionais. Falta pessoal nas duas, criam-se delegacias 
especializadas, não as suprem de pessoal, desfalcam outras, tudo de 
improviso (São Paulo). 

A unificação das polícias deveria ser estudada no Legislativo por 
pessoas com experiência na área de segurança pública; levando-se 
em conta a realidade de cada estado e sem conotação político-
eleitoreira, como é tratada hoje (Distrito Federal). 
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Mas as suas apreciações com relação a esse ponto extrapolam a 
preocupação com a condução de políticas de segurança mais amplas e 
guardam uma estreita relação com uma antiga competição travada entre os 
dois ramos da polícia estadual. Alguns delegados, por exemplo, acusam a 
Polícia Militar de fazer lobbies para manter supostos privilégios e de ser 
muito distanciada da população: 

Embora a Polícia Militar tenha um lobby muito forte para manter 
seus privilégios e seja contrária à unificação das polícias, essa é a 
única saída para termos uma polícia forte, mais eficiente e menos 
corrupta, voltada para a sociedade (São Paulo). 

A formação militar básica (ordem unida etc.) desincompatibiliza o 
policial com a população, pois não o faz integrado a ela, formando-o 
como um ser à parte. Isso é uma filosofia de instituição e nunca 
mudará com paliativos. É flagrante a diferença de pensar e ver as 
coisas de um militar, especialmente os oficiais, e um civil. O 
militarismo faz ver inimigos na sociedade, quando na verdade o 
policial é um prestador de serviços ao indivíduo, que nem precisa 
estar com a cidadania em dia, e não a sua instituição ou ao Estado 
(São Paulo). 

Em outros depoimentos, a Polícia Militar é apontada como uma 
instituição ineficiente e menos cobrada que a Polícia Civil pela crise da 
segurança pública: 

A Polícia Militar vem se mostrando ineficiente na prevenção dos 
delitos, contudo, quando a segurança pública mostra-se preocupante, 
as atenções são voltadas para a Polícia Civil e cobram-se explicações 
e providências (Rio Grande do Sul). 

O relacionamento ruim com a Polícia Militar é porque essa 
instituição está “escolhendo” suas atribuições, ou seja: está decidindo 
o que quer fazer e o que não quer. E a Polícia Civil fica somente com 
o lado ruim do trabalho policial, levando a culpa pela insegurança 
pública (Paraná). 

Bastante indicativo dessas antigas divergências é o depoimento de 
um delegado que apontou a “extinção da Polícia Militar” como proposta 
para melhorar a segurança pública: 

A pergunta de número 25 merecia a opção extinção das PMs. Não há 
sentido em manter a Polícia Militar (Rio de Janeiro). 
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Portanto, os comentários evidenciam a tensão histórica entre as duas 
polícias. E esse conflito também pode ser verificado nas respostas dadas ao 
questionário, em que 26,7% dos entrevistados demonstraram resistência 
com relação à unificação das polícias Civil e Militar como proposta para 
melhorar a segurança pública. 

A LEGISLAÇÃO 

No que diz respeito à legislação atual, os delegados apontam a 
exclusividade do juiz para o mandado de busca e apreensão como a 
principal causa do aumento da criminalidade: 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, enfraqueceu a 
autoridade do delegado de polícia, quando deu ao juiz autonomia no 
que diz respeito ao mandado de busca e apreensão. O delegado que 
preside o inquérito policial tem todas as informações possíveis para 
execução do serviço, apreensão de objetos e de pessoas até; quando 
solicitado ao juiz, simplesmente é negado, com justificativa sem 
nexo, porém, se o delegado for amigo ou bajular o juiz, ele decreta a 
preventiva ou o mandado de busca e apreensão (Amapá). 

Para melhorar a segurança do povo: volta das expedições de mandado 
de busca e apreensão pelo delegado de polícia (Rio Grande do Sul). 

[...] nos ressentimos pela falta de um sistema de normas realista. [...] 
é imprescindível a expedição de mandado prévio para a realização de 
busca domiciliar. Dispomos de magistrados e promotores seis horas 
por dia, de segunda a sexta. Em média levam-se quinze dias para sua 
expedição. Com realismo: os objetos permanecerão onde se 
encontram aguardando esse momento? Difícil é confundir a vontade 
do cidadão vítima com a realidade da lei (Pernambuco). 

A Constituição Federal tem de ser reformulada a fim de ser dado ao 
delegado de polícia o poder de realizar busca e apreensão, quebra de 
sigilo telefônico e informações bancárias (Rio de Janeiro). 

Importante seria o retorno da busca domiciliar, em certos casos, para 
que não desaparecessem as provas do crime. Hoje, até conseguir uma 
busca domiciliar na justiça, leva-se no mínimo cinco dias, tempo 
suficiente para consumir qualquer objeto (Paraná). 

[...] Sentimos dificuldades e tristeza quando perdemos um trabalho 
em virtude da demora nas respostas das representações por busca e 
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apreensão, que na maioria das vezes são indeferidas porque o juiz ou 
o MP entendem não haver justa causa ou insuficiência de elementos 
para deferimento da medida. De igual forma, já fiquei mais de seis 
horas na porta de um gabinete de um promotor de justiça aguardando 
um breve parecer (manifestação) relativo à Representação de Prisão 
Preventiva, que foi emitido após a saída do juiz, obrigando a me 
deslocar até a residência do juiz de plantão, passando-se mais de 
quatro ou cinco horas até obter o mandado. A meu ver são as piores 
dificuldades no exercício da profissão (Distrito Federal). 

Inovações legislativas, como a Lei 9.099/95, também são apontadas 
como responsáveis pelo aumento da impunidade, devido à falta de rigor: 

Com o advento de tal norma (Lei 9.099), buscava-se acelerar a 
prestação jurisdicional; o efeito, todavia, foi o contrário: quizilas que 
eram até então resolvidas eficazmente nas delegacias de polícia, tais 
como ameaças, vias de fato, lesões corporais leves (principalmente 
entre cônjuges), hoje são (pela facilidade da feitura do termo 
circunstanciado) levadas ao conhecimento do Poder Judiciário, 
aumentando de muito o número de feitos policiais. Faça-se, por 
exemplo, um exame comparativo do número de casos de “ameaça” 
de conhecimento do PJ de antes e depois da vigência de tal lei e 
constatar-se-á, com certeza, um multiplicador estratosférico (Rio 
Grande do Sul). 

Entendo que a legislação penal deveria ser mais rigorosa, pois 
algumas leis que têm surgido, como a Lei 9.099/95, geram uma 
grande sensação de impunidade e, ao tratar de forma branda crimes 
praticados com violência e ameaça, estimula que outros ainda mais 
graves sejam praticados (São Paulo). 

Mas os depoimentos coletados apontam tanto certezas como 
ambiguidades. Os mesmos agentes que apontam a legislação “branda” ou a 
sua “falta de rigor” como causas do aumento da criminalidade, são também 
aqueles que se mostram razoavelmente abertos ao envolvimento da polícia 
com a comunidade, como caminho para minimizar os problemas da 
segurança pública. Em tempos de priorização da prevenção em lugar da 
repressão, ou “do comunitário ou proativo em contraponto ao modelo 
‘profissional clássico’, reativo” (ver Bayley e Skolnick, 2001), os delegados 
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tendem a valorizar, ou pelo menos não desprezam, propostas que viabilizem 
essa aproximação, como é o caso dos Conselhos de Segurança (Consegs)3: 

Gostaria de informar que procuramos nesta 8 secção contato bastante 
profundo com a população, com reuniões mensais com a 
comunidade, além do trato com os Consegs (São Paulo). 

Acho que o atendimento ao público feito com respeito, independente 
de classe social, é fundamental para melhorar a imagem da Polícia 
Civil. A criação dos Consegs já foi um grande avanço (São Paulo). 

O anseio da população brasileira por uma administração pública 
orientada por princípios éticos é crescente. Nos dias atuais, nenhuma 
instituição – ou nenhum Poder de Estado – pode se dar ao luxo de “fazer 
ouvidos moucos” às reivindicações por transparência em suas ações. As 
polícias e todo o aparato de justiça, considerados tradicionalmente avessos a 
intromissões externas, também têm sentido a força do controle social ou de 
outros órgãos públicos. E, não raro, têm sido chamados a explicar ou 
justificar determinados atos ou omissões. Programas sociais desenvolvidos 
pela polícia, como os Consegs – proposta cujo alcance ainda é 
desconhecido –, são indicativos de que a instituição está atenta a essa nova 
ordem, sob pena de perda de legitimidade e impopularidade. 

POLÍCIA CIVIL E MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Sondagens da opinião pública sobre questões ligadas à polícia mostram 
avaliações muito negativas sobre sua atuação. A primeira ideia associada à 
polícia é negativa: 52%, segundo pesquisa do Instituto Datafolha (1999). 
Cerca de 20% da população de São Paulo foi vítima de assaltos entre os anos 
de 1991 e 1995, desses estimados dois milhões de pessoas vitimadas, 77% 

                                                 
3 Os Consegs “são grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se reúnem para 
discutir, planejar e acompanhar a solução de problemas comunitários de segurança, 
desenvolvendo campanhas educativas e buscando cooperação entre as várias lideranças 
locais; cada conselho é uma entidade de apoio à Polícia Estadual nas relações comunitárias e 
se vincula às diretrizes emanadas da Secretaria de Segurança Pública, por intermédio do 
Coordenador Estadual para Assuntos dos Conselhos Comunitários de Segurança” (Secretaria 
de Segurança Pública). As reuniões dos conselhos são mensais, realizadas normalmente no 
período noturno, em imóveis de uso comunitário. A Secretaria de Segurança Pública tem 
como representantes, em cada Conseg, o Comandante de Companhia da Polícia Militar da 
área e o Delegado de Polícia Titular do correspondente Distrito Policial. 
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deixaram de notificar a polícia sobre o crime sofrido. Motivos: para 19%, 
despreparo ou ineficiência da polícia, para 12%, a violência dos policiais, 
para 10%, a corrupção, para 7%, ineficiência no combate ao crime, além de 
outras razões apontadas. Para os delegados que fizeram comentários, essa 
imagem negativa é reforçada pelos meios de comunicação que, segundo eles, 
é parcial ao expor os problemas e falhas da instituição: 

[...] em todas as instituições existem bons e maus profissionais, por 
que, então, generalizar somente a instituição policial? As mazelas da 
polícia são mais expostas na mídia. Por que dizer que as 
corregedorias das polícias são corporativas? Será que a do MP ou da 
Magistratura não são? (Pernambuco). 

[...] o interesse da mídia é que a polícia seja colocada sempre como 
responsável pela impunidade (Goiás). 

A Imprensa também sabe macular nossa imagem, mas quase não 
divulga as boas ações ou mesmo a morte de nossos heróis em 
combate. Qual a divulgação dos casos dos policiais mortos no 
episódio do helicóptero? Apenas algumas linhas. Porém, se um 
bandido morre, a matéria é veiculada por vários dias (São Paulo). 

A imprensa, na grande maioria das vezes, causa um efeito negativo 
quanto à repressão aos crimes. Nunca os noticiários divulgam um 
trabalho bem feito pela polícia (Rio de Janeiro). 

Fator preponderante na formação da imagem negativa da Polícia Civil 
é a exploração sensacionalista feita pelos meios de comunicação. A 
divulgação de fatos negativos, a forma tendenciosa pela qual são 
expostos e a ocultação do trabalho da Polícia Civil, que não aparece, 
faz com que a imagem da polícia seja abalada e que o infrator se sinta 
impune diante dos órgãos de repressão do Estado (Distrito Federal). 

De acordo com os delegados, os meios de comunicação também 
colaboram para difundir na população a ideia de que o órgão policial é 
contrário aos anseios democráticos; um resquício, segundo eles, de épocas 
anteriores, em que a polícia foi utilizada indevidamente para a manutenção 
do regime autoritário iniciado em 1964: 

A Polícia Civil possui um estigma que demorará um certo tempo para 
a comunidade em geral esquecer. Tal estigma remonta a épocas de 
arbitrariedades que não mais coadunam com a conduta policial 
contemporânea (Rio Grande do Sul). 
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A polícia é uma instituição necessária em qualquer regime político, 
para, como um conjunto de serviços organizados pela Administração 
Pública, assegurar a ordem pública, a integridade física e moral das 
pessoas, mediante certas limitações impostas à atividade individual. A 
Polícia Política foi extinta. A Polícia de Segurança existente deve ser 
prestigiada, como as Forças Armadas, e não desprestigiada (Bahia). 

Infelizmente a polícia de hoje sofre as consequências das práticas 
realizadas durante o regime militar. Não há discernimento por parte 
da sociedade das mudanças ocorridas nesses quase trinta anos. As 
críticas que sofremos teriam de ser estendidas também ao Ministério 
Público e ao Poder Judiciário, que também foram coniventes com os 
desmandos da época (São Paulo). 

A Polícia Civil como instituição democrática serve à ideologia 
contida na nossa Constituição Federal. Infelizmente, já fomos 
utilizados em regimes autoritários, o que levou ao distanciamento da 
sociedade a que servimos (Distrito Federal). 

CONCLUSÃO 

A criminalidade violenta está atingindo índices alarmantes nas 
cidades brasileiras. Com um índice de 25 assassinados por 100 mil 
habitantes/ano, como coeficiente nacional, o Brasil encontra-se em posição 
extremamente desfavorável perante outros países, não só entre aqueles que 
costumam apresentar baixos índices de violência, como Japão (coeficiente 
de 0,6), Inglaterra e França (1,0), mas também na América Latina, onde só 
perde para a Colômbia. Argentina, Paraguai, Chile, Costa Rica detêm 
índices próximos de 5. Os dados do Datasus, do Ministério da Saúde 
(1997), revelam dados inquietantes na maioria dos estados quanto ao 
coeficiente de homicídios, principalmente porque os índices estão 
ponderados com populações de cidades interioranas menos afetadas pela 
violência. As regiões metropolitanas mostram que nos grandes aglomerados 
urbanos estão os índices mais altos de violência. Os índices coletados na 
Grande São Paulo, no primeiro semestre de 1999, quando comparados com 
períodos anteriores, por meio de médias mensais, mostram uma evolução 
acelerada dos principais delitos: aumento de 60% entre 1997 e 1999 e 
aumento de 131% entre 1994 e 1999. 
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A cidade de Goiânia, que também dispõe de um bom contingente 
policial (um policial para cada duzentos habitantes), apesar de uma redução 
de homicídios em 5%, entre 1997 e 1998, teve um aumento expressivo nos 
roubos nesse período: 41% (Datasus, 1997). 

A violência não é mais fenômeno restrito aos grandes centros e às 
cidades periféricas das capitais. No estado de São Paulo, por exemplo, a 
comparação por coeficientes de delitos por dez mil habitantes coloca a 
Capital em 20º lugar na incidência de homicídios, dentre as cidades do 
estado (1998). Com um coeficiente de 5,22, a cidade de São Paulo está 
longe de Diadema (330 mil habitantes e coeficiente de 10,76), São 
Sebastião (41 mil habitantes; 10,15), São Vicente (283 mil; 6,63) ou 
Montemor (33 mil; 5,44). No coeficiente de roubos, a cidade de São Paulo, 
com 96,4 roubos para dez mil habitantes/ano, ocupa a quarta posição entre 
as cidades do estado (Instituto Fernando Braudel de Economia). 

Nesse cenário, as instituições do sistema de justiça tornam-se alvo de 
críticas constantes, apontadas como as principais responsáveis pela situação 
da segurança pública. No caso das polícias, que possuem um papel executivo 
e direto na gestão da segurança pública, a desconfiança é ainda maior. Como 
mencionado, os delegados justificam-se afirmando que há muitos fatores, 
sobre os quais não têm controle, que dificultam uma boa atuação da 
instituição, como a legislação atual, e apontam a inércia de outros atores 
envolvidos na questão da segurança pública como causa da crise. 

Ademais, dos comentários feitos por delegados de polícia de nove 
estados brasileiros, é possível concluir que é preciso prestigiar a polícia, 
pagando-a melhor e conferindo-lhe maior autonomia. É necessário, 
também, mudar o Código de Processo Penal, diminuindo as possibilidades 
de recursos e de prescrição da pena. De acordo com os delegados, é 
importante, ainda, uma mudança radical de atitude dos brasileiros em 
relação à polícia, não acostumados a pensar nela como instrumento de 
garantia de direitos e preservação da ordem pública, mas tão somente como 
um “órgão de contenção do descontentamento social”. Este último aspecto, 
que remete à relação frequentemente tensa entre polícia e sociedade 
democrática, ao que parece, está longe de se esgotar, mesmo com a 
implementação de um novo modelo de polícia ou com a superação de suas 
principais deficiências. 
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