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PROPOSTAS: 

 1) Efetuar gestões políticas nos Poderes Executivo e Legislativo para aprovação da 
PEC estadual nº. 07/2015, que prevê a eleição em lista tríplice para Delegado Geral de 
Polícia. Vale ressaltar que tal emenda já foi aprovada em todas as comissões da 
ALESP, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça. Nesse aspecto apresentei 
relevante contribuição na redação da referida emenda, encabeçada pelo ilustre 
Deputado e colega Delegado Olim. É imprescindível para o fortalecimento da Polícia 
Civil que seu dirigente maior tenha representatividade, mandato fixo e esteja blindado 
contra a ingerência deletéria de alguns políticos inescrupulosos na gestão policial. Daí 
a autonomia técnica/administrativa representar o primeiro passo para a indispensável 
autonomia financeira da Polícia Civil; 

 2) Direcionar todos os esforços para que a Polícia Civil tenha autonomia 
financeira/orçamentária, condição inafastável para a melhoria salarial de todos os 
policiais civis. A autonomia técnica e financeira é uma bandeira, levantada por um 
grupo de colegas idealistas, do qual honrosamente participei, desde 1991, denominado 
"Dignidade e Ação", posteriormente rebatizado como "Delegados para a Democracia", 
cujos abnegados idealizadores foram os digníssimos Drs. Maurício Henrique 
Guimarães Pereira, Abrahão José Kfouri, Alberto Angerami, Ary José Bauer, Newton 
Fernandes, Bismael Batista de Moraes, Válter Fernandes e tantos outros defensores 
intransigentes da nossa carreira e prerrogativas. Na esteira da autonomia financeira, 
estender a gratificação por acumulação de titularidade a todas as unidades da polícia 
civil, quando a situação ocorrer; 

 3) Efetuar gestões no sentido de que os delegados de polícia ativos e inativos sejam 
remunerados por subsídios, desvinculando-os do teto salarial do Executivo e os 
submetendo ao regime retribuitório (subsídio) ao teto do Judiciário (maior), em 
cumprimento ao disposto no art. 144, § 9º da CF; assim colegas que recebam muitos 
adicionais, incorporações de benefícios etc não teriam o malfadado redutor salarial 
automático na fonte; 

 4) Firmar posição, com o apoio das entidades de classe, no sentido de que o 
Governador NÃO nomeie para o cargo de Secretário de Segurança promotores ou 
procuradores de justiça do Ministério Público. É sabido de todos que Promotores e 
Procuradores de Justiça, salvo honrosas e raríssimas exceções, são concorrentes à 
investigação criminal da Polícia Civil e, por conseguinte, não almejam o sucesso 
institucional da polícia judiciária, sobretudo quando, costumeiramente, submetem os 
delegados de polícia a toda gama de constrangimentos, visando sua desmoralização, 
não raro coadjuvados por setores subservientes da imprensa; 

 5) Efetuar gestões contrárias ao malfadado "Ciclo Completo de Polícia" pela Polícia 
Militar. A Polícia Militar deve se ater às suas funções constitucionais de policiamento 
ostensivo e preservação da ordem. O pretenso ciclo completo pelas polícias militares 
subverte a ordem jurídica, desencadeia insegurança e ofende a Constituição Federal. 
Mais disso, o gigantismo da Polícia Militar é nocivo ao Estado Democrático de Direito, 
pois a formação aquartelada da polícia militar, com a visão de que o criminoso é 
inimigo do Estado e deva ser destruído, invariavelmente é fonte incessante de abusos 
e violência de toda sorte, principalmente contra moradores humildes das periferias. 
Nesse sentido, propomos a municipalização do policiamento ostensivo, por meio de 
emenda constitucional, atribuindo-se poder de polícia municipal também às guardas 



civis, que se subordinariam administrativamente às prefeituras e funcionalmente aos 
delegados de polícia titulares de município e/ou seccionais no interior, na macro-são 
paulo e na capital; 

 6) Proposição, mediante discussão e apoio das entidades representativas, de adicional 
de atividade investigativa e de atividade cartorial, respectivamente a investigadores de 
polícia e escrivães de polícia, carreiras importantíssimas à polícia judiciária e de nível 
superior, que necessitam urgentemente de requalificação remuneratória; 

 7) Investimento na tecnologia de comunicação de última geração, com o fortalecimento 
do DIPOL, bem como recuperação e transformação do CEPOL; 

 8) Investimento e fortalecimento dos Grupos Operacionais Especiais, como o GARRA e 
o GOE, os quais foram deteriorados e abandonados nas últimas administrações, bem 
como recuperação do serviço aerotático (SAT), com a aquisição de novas aeronaves, 
inclusive descaracterizadas para apoio das operações e investigações em terra; 

 9) Proposição da criação de cargos de escrivão de polícia e extinção de unidades 
policiais ociosas. No passado recente houve a proliferação desordenada de distritos 
policiais e delegacias de polícia em todo o Estado, sem a necessária criação dos 
cargos para tais unidades, o que contribuiu para a diminuição do efetivo e 
consequentemente da qualidade da atividade-fim (investigação policial); 

 10) Proposição de alteração da Lei Orgânica da Polícia Civil, sobretudo no que diz 
respeito às infrações disciplinares, pois a lei orgânica é repleta de infrações abertas, 
que são uma afronta ao princípio da legalidade, como por exemplo o "procedimento 
irregular de natureza grave", "a incontinência pública e escandalosa" etc. É preciso 
uma lei disciplinar enxuta, justa e adequada ao século XXI. Destarte é importante criar, 
por lei, a edição de "Súmulas Disciplinares", para dupla garantia de quem investiga e 
de quem é investigado pela Corregedoria. Exemplo: "Súmula Disciplinar nº 1: denúncia 
anônima desprovida de outros elementos de informação não autoriza a abertura de 
procedimento disciplinar"; 

 11) Propor e exigir, mediante alteração legislativa, o cumprimento do art. 133 da 
Constituição Estadual para que todos os professores da Academia de Polícia possam 
incorporar os honorários recebidos, na base de 1/10 (um décimo) por ano até totalizar 
10/10 (dez décimos), referentes às horas/aulas lecionadas; 

 12) Evitar os comissionamentos em classe superior, salvo se comprovadamente 
houver "situação excepcional". É inaceitável a administração comissionar delegados de 
polícia em classe superior, havendo colegas à disposição para a função e designados 
para funções incompatíveis e vexatórias para a carreira (a execrável "NASA"), pois isso 
caracteriza compadrismo, nepotismo e improbidade administrativa, sujeitando os 
autores do ato de comissionamento e beneficiários à responsabilização consentânea. 

 


