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RESUMO 
 
 

 
O presente trabalho versa sobre a organização da Polícia Civil do Estado do Rio de 
Janeiro a partir da sua normatização legal bem como a possibilidade de estágio 
pelos estudantes de direito em projetos como o da Delegacia Legal. Seu surgimento 
no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro será abordado brevemente com destaque 
aos acontecimentos mais importantes. Serão analisados os aspectos normativos, 
isto é, os principais textos normativos que regulamentam a instituição definindo suas 
competências, direitos e deveres de seus agentes e a estrutura dos quadros da 
carreira, especificando os cargos que a compõem e as respectivas atribuições. 
Diante do fato de que nos últimos anos a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 
passou por reformas estruturais, institucionais e operacionais será feita uma 
abordagem minuciosa a respeito do Programa Delegacia Legal que foi a primeira e 
principal medida adotada com o objetivo de reerguer a instituição, com base 
especialmente na experiência que a autora deste trabalho teve em duas delegacias 
legais do Rio de Janeiro. Durante um ano foi acompanhado o trabalho dos agentes 
destas delegacias e observada as estruturas física e operacional de uma delegacia 
legal.  A partir desta experiência verificou-se que seria interessante haver a 
possibilidade de estudantes dos cursos de direito estagiarem em delegacias de 
polícia já que proporcionaria a tais estudantes mais uma oportunidade de 
aprendizado e de carreira além de auxiliarem o trabalho da instituição. Através de 
pesquisas principalmente em jornais eletrônicos descobriu-se que este tipo de 
estágio já foi instituído em outros estados e que no Rio de Janeiro tramita um projeto 
de lei na Assembleia Legislativa a respeito do tema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palavras-Chave: 1.Polícia civil. 2. Polícia judiciária. 3. Inquérito policial.  4. Programa 

Delegacia Legal. 5. Estágio. 

 

 
 



ABSTRACT 
 

 

This paper deals with the organization of the State Civil Police of Rio de Janeiro to 
their normalization cool and the possibility of internship for students of law from 
projects such as the Police Cool. His emergence in Brazil and the State of Rio de 
Janeiro will be addressed briefly highlighting the most important events. We will 
analyze the normative aspects, the main legal texts governing the institution defining 
its powers, rights and duties its agents and the structure of the tables’ career, 
specifying the positions that make up their assignments and their respective tasks. 
Given the fact that in recent years the State Civil Police of Rio de Janeiro has 
undergone structural reforms, institutional and operational will be made a thorough 
approach regarding Police Legal Program that was the first and main measure 
adopted in order to rebuild the institution especially based on experience that the 
author of this work was legal in two police stations in Rio de Janeiro. Over a year has 
been accompanied by the work of these police officers and observed the physical 
and operational structures of a police legal. From this experiment it was found that it 
would be interesting to have the possibility to students of law take an internship in 
police stations since more students would provide such an opportunity for learning 
and career as well as helping the work of the institution. Through research mainly 
electronic journals found that this type of stage has already been established in other 
states and in Rio de Janeiro processing a bill in the Legislative Assembly on the 
subject. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Polícia Civil no Estado do Rio de Janeiro surgiu em 1808 quando D. João VI 

criou o cargo de Intendente Geral de Polícia da Corte cuja principal função era 

defender a capital, na época a cidade do Rio de Janeiro, de espiões e agitadores 

franceses. A capital passou a ter seu próprio Chefe de Polícia em 1841 e em 1842 a 

Intendência Geral de Polícia da Corte foi extinta e suas funções passaram a ser 

exercidas pelo Chefe de Polícia. Em 1902, quando o Brasil já era uma república, a 

Lei n° 9467 autorizou a criação da Polícia Civil do Distrital dividida em civil e militar, 

aquela subordinada diretamente ao Chefe de Polícia, com competência em todo o 

território nacional. Nas décadas de 1960 e de 1970 a Polícia Civil do Rio Janeiro 

teve duas mudanças importantes: em 1960 a capital do Brasil foi transferida para 

Brasília e foi criado o Estado da Guanabara. A instituição se limitou a atuar no 

âmbito deste com a denominação Polícia Civil do Estado da Guanabara; e em 1975 

este Estado se fundiu com o Estado do Rio de Janeiro, assim como suas polícias 

civis em uma só instituição, a Polícia Civil do Estado do Rio Janeiro, a qual ganhou 

maior autonomia na década 80 ao ser criada a Secretaria de Estado de Polícia Civil 

substituída em 1995 pela atual Secretária de Segurança Pública.  

 

Os principais instrumentos normativos que regulam a atividade da Polícia Civil 

do Estado do Rio de Janeiro são a Constituição Federal de 1998, a Constituição do 

Estado do Rio de Janeiro, o Código de Processo Penal, a Lei 9099/95, o Estatuto 

das Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro e seu regulamente e a Lei 

3586/2001.   A Constituição Federal de 1988 determina que toda e qualquer polícia 

civil deve exercer as funções de polícia judiciária apurando e investigando as 

infrações penais, texto este  ratificado pela  Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro. O Código de Processo Penal regulamenta como a polícia civil deve 

proceder nas investigações quando da ocorrência de um delito, estabelecendo para 

tanto dois procedimentos: A VPI (verificação de procedência das informações) que 

deve ser utilizada para verificar e confirmar a existência e a materialidade de uma 

infração penal e a veracidade dos fatos apresentados sempre que aquela for levada 

ao conhecimento da polícia por um terceiro ou pela própria vítima, e o Inquérito 

Policial, procedimento administrativo instaurado com o objetivo de obter indícios de 
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autoria e materialidade do delito, a ser encaminhado posteriormente ao Ministério 

Público para que este inicie ou não a ação penal.  A Lei 9099/95 determina que nas 

infrações de competência dos Juizados Especiais Criminais, ou seja, aquelas cuja 

pena cominada não seja superior a dois anos, a polícia deve-se se valer do Termo 

Circunstanciado, procedimento mais célere que o Inquérito e que não exige as 

mesmas formalidades deste.  O Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Rio de 

Janeiro define os direitos, deveres, responsabilidades, ingresso na carreira dentre 

outras regras internas. E a Lei 3586/2001 versa sobre o quadro permanente da 

carreira da Polícia Civil especificando os cargos e respectivas atribuições. 

 

As Delegacias da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foram 

reestruturadas tanto do ponto de vista físico quanto do operacional a partir de 1999 

com a implantação do Projeto Delegacia Legal. Até este ano as delegacias eram 

ambientes degradados e abandonados, caracterizados pela existência de 

carceragens, de papéis amontoados e pelo isolamento em relação à instituição já 

que não havia intercâmbio de informações. Com o Projeto, este quadro mudou: as 

carceragens foram extintas, foi implantando um software uniforme para todas as 

delegacias o qual permitiu o compartilhamento de dados entre elas como também 

com demais órgãos públicos e as delegacias foram reformadas tornando-se amplas, 

e confortáveis. Para tal reestruturação foi instituído um grupo executivo por meio do 

Decreto 22.599/99, a ser responsável pela construção e montagem física das 

delegacias e pelos equipamentos eletrônicos, dando inclusive um suporte técnico.  

Os setores da Delegacia Legal e suas respectivas funções encontram-se definidos 

na Resolução SSP n° 583/02. 

 

Com todo esse processo de mudanças físicas e operacionais, as delegacias 

de polícia tornaram-se ambientes propícios a receberem estagiários especialmente 

do curso de direito já que as funções policiais exigem conhecimentos da área – a 

fase pré-processual penal é iniciada na polícia civil. No entanto, o estágio para 

estudantes de direito em delegacias não foi implantado no Estado do Rio de Janeiro. 

O que existe é apenas um projeto de lei de autoria do ex-deputado estadual Coronel 

Jairo cuja votação não foi concluída. Situação interessante porque outros estados, 

entre eles Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Alagoas já permitem que 

estudantes de direito estagiem em delegacias.  
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1.0. BREVE HISTÓRICO DA POLÍCIA CIVIL 

 

1.1 O SURGIMENTO DA POLÍCIA CIVIL NO BRASIL 

 

 

 

 A Polícia Civil somente surgiu no Brasil em 1808, quando D. Joao VI criou o 

cargo de “Intendente Geral da Polícia da Corte e Estado do Brasil” cujas 

competências eram as mesmas do de Portugal, entre as quais, a prevenção e 

repressão da delinqüência criminal e a superintendência do controle da população 

móvel e de estrangeiros, sendo o Desembargador Paulo Fernandes o primeiro 

Intendente Geral. Antes da transferência da corte, em 1808, a atividade policial era 

desempenhada por diversas autoridades: os quadrilheiros, oficiais inferiores de 

justiça que em juramento se comprometiam a cumprir funções policiais vinculados à 

Câmara Municipal e ao ouvidor, os capitães-mores de estradas e asfaltos, 

conhecidos como capitães-do-mato, também ligados à Câmara, e, acima deles, os 

Alcaides: o Alcaide-Mor, juiz ordinário com competência policial e o Alcaide Pequeno 

que realizava operações noturnas com finalidade de efetuar a prisão de 

delinquentes. A Carta Régia de 22 de julho de 1766 determinou que o 

desembargador ouvidor-geral do crime da Relação do Rio de Janeiro acumularia a 

função de intendente da polícia.  

 

 Em 1808, meses após a criação do cargo de Intendente Geral da Polícia da 

Corte e Estado no Brasil, a decisão n. 15, de 22 de junho, mandou aprovar o plano 

do intendente Paulo Fernandes Viana a respeito da criação dos oficiais de polícia 

dentro da estrutura da Intendência, estabelecendo assim uma Secretaria que, 

seguindo o modelo de Lisboa, teria seus trabalhos divididos entre três oficiais. O 

primeiro seria responsável pela fiscalização do teatro e dos divertimentos públicos, 

pela expedição de alvarás de licença para casas de jogos, para botequins e para 

mendicância, e pela elaboração de mapas de população, acumulando o cargo de 

intérprete e tradutor de línguas. Ao segundo, caberia o expediente de todas as 

capitanias, alistamento dos meios de transporte, despesas da Secretaria e das 

casas de pasto, estalagens, albergues, dos presos e da iluminação, além de servir 

http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2832
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como escrivão do pagador ou tesoureiro. O terceiro se destinaria ao expediente dos 

passaportes, registro do expediente da Casa de Correção, dos escravos e do 

calabouço, que estava anexado à Intendência. A Secretaria também teria um oficial-

maior e um praticante, que serviria de porteiro. Além disso, haveria, para execução 

das ordens e diligências da Intendência: o alcaide, o escrivão e dez meirinhos. 

 

A organização da Polícia Civil foi sofrendo alterações ao longo dos anos. Em 

20 de novembro de 1832 foi promulgado o Código de Processo Criminal de Primeira 

Instância criando os cargos de Inspetores de Quarteirão escolhidos entre pessoas 

bem conceituadas do local, maiores de vinte um anos, nomeados pela Câmara 

Municipal e com as atribuições de vigiar e advertir os perturbadores da ordem 

pública, sendo este código reformado em 1841 pela Lei 261 a qual instituiu nas 

províncias e no município da Corte (Rio de Janeiro) um Chefe de Polícia, auxiliado 

por Delegados e Subdelegados. A seleção dos Chefes de Polícia feita dentre os 

Desembargadores e Juízes de Direito, e a dos Delegados e Subdelegados, dentre 

quaisquer juízes e cidadãos e todos eram obrigados a aceitar e não podiam ser 

removidos. Em 1842 o Regulamento 120 extinguiu a Intendência Geral de Polícia e 

definiu as funções de polícia administrativa e judiciária, colocando-as sob a chefia do 

Ministro da Justiça. O Decreto 3.598 de 1866 dividiu a força policial em dois corpos: 

um militar e um civil, inicialmente denominado “Guarda Urbana”. 

 

Finalmente em 20 de setembro de 1871, a Lei n.º 2033, regulamentada pelo 

Decreto n.º 4824, de 22 de novembro do mesmo ano, extinguiu a organização 

policial dada pela Lei 261/1841 uma vez que houve a separação da Polícia e da 

Justiça, ficando o exercício dos cargos policiais incompatíveis com os de juízes; e 

atribuiu ao Chefe de polícia, aos delegados e aos subdelegados as competências de 

procederem ao inquérito Policial e de realizarem as diligências necessárias ao 

esclarecimento dos fatos criminosos, inclusive Corpo de Delito, competências estas 

que até hoje são exercidas pela Polícia Civil. 
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1.2 A HISTÓRIA DA POLÍCIA CIVIL NO RIO DE JANEIRO 

 

 

Até a chegada de D. João VI ao Brasil, em 1808, as funções policiais eram 

exercidas por vice-reis, juntamente com os ouvidores gerais. Não havia uma Polícia 

institucionalizada.  Com o Alvará de 10 de maio de 1808 foi criada a Intendência 

Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil. Dom João criou, com as mesmas 

atribuições que tinha em Portugal, o cargo de Intendente Geral de Polícia da Corte, 

nomeando para exercê-lo o Conselheiro do Paço e Desembargador, Paulo 

Fernandes Viana, surgindo assim, a Polícia Civil no Rio de Janeiro com a finalidade 

de defender a capital da colônia contra espiões e agitadores franceses, não 

representando essa organização, necessariamente, um mecanismo repressor de 

crimes comuns. Sua ideia era dispor de um corpo policial principalmente político, 

que amparasse a Corte e desse informes sobre o comportamento do povo e o 

preservasse do contágio das "temíveis" ideias liberais que a revolução francesa 

irradiava pelo mundo. 

 

Durante doze anos Paulo Fernandes Viana exerceu o cargo de Intendente 

Geral de Polícia. Tinha o Intendente Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil 

jurisdição ampla e ilimitada, a ele submetendo-se, em matéria policial, ministros 

criminais e cíveis. Era um verdadeiro Ministro da Polícia. Centralizava em suas mãos 

o mando sobre todos os órgãos policiais do Brasil, inclusive os Ouvidores Gerais, os 

Alcaides Maiores e os Alcaides Menores, Corregedores, Inquiridores, Meirinhos e 

Capitães de Estradas e Assaltos. Foi o organizador, em 1809, da Divisão Militar da 

Guarda Real de Polícia, com um efetivo de 218 praças, sendo seu primeiro 

Comandante o Coronel José Maria Rabelo, tendo por ajudante o Major Miguel 

Nunes Vidigal, que se tornou famoso pelo trabalho que exerceu de repressão à 

marginalidade da época. 

 

Em 1824 foi nomeado o Intendente Geral de Polícia Conselheiro Francisco 

Alberto Teixeira de Aragão (1824 a 1827) que organizou o primeiro Corpo de 

Comissários de Polícia para o qual só podiam ser nomeadas pessoas de 

reconhecida honra, probidade e patriotismo.  No período de 1808 a 1827, as funções 

policiais e judiciárias permaneceram acumuladas, sendo ambas exercidas pela 
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autoridade policial, no entanto em 15 de outubro de 1827 foi criado, com a tentativa 

de separar as funções, o Juizado de Paz com as funções de vigilância e 

manutenção da ordem pública como, por exemplo, custodiar bêbados, reprimir a 

vadiagem, a mendicância, destruir quilombos, intervir em conflitos, velar pelo 

sossego público, lavrar auto de corpo de delito, interrogar criminosos e testemunhas 

e dividir seus distritos em quarteirões.  Com a promulgação do Código de Processo 

Criminal do Império em 1832 além do surgimento das primeiras normas de 

organização judiciária-policial, com a divisão do país em Distritos, Termos e 

Comarcas, o exercício das funções policiais foi conferido oficialmente aos juízes de 

paz e a um dos Juízes de Direito das cidades populosas, o qual a partir de 1841  

desempenhava as funções de Chefe de Polícia. 

 

Em 1842 Intendência Geral de Polícia foi extinta e substituída pelo cargo de 

Chefe de Polícia, sendo nomeado, para ocupá-lo, Euzébio de Queiroz Coutinho 

Matoso Câmara (1841-1844). Pela Lei de 03 de dezembro de 1841, a capital do 

Império, no caso a cidade do Rio de Janeiro, e cada província deste passaram a ter 

seu próprio Chefe de Polícia auxiliado por Delegados e Subdelegados de Polícia, 

extinguindo-se as atividades dos Juízes de Paz, no que dizia respeito às atribuições 

policiais, administrativas e judiciais. As autoridades policiais deveriam usar, em 

serviço, uma faixa com listras verde e amarela e suas residências tinham à porta as 

armas do Império com a indicação do cargo.  

 

Em 1866, o Governo Imperial, seguindo a tendência europeia de criação de 

corpos policiais civis uniformizados, através do Decreto n. 3.598, de 27 de janeiro de 

1866, criou a Guarda Urbana, destinada a vigilância da Cidade do Rio de Janeiro, 

com subordinação mediata ao Chefe de Polícia da Corte e imediata aos Delegados 

e Subdelegados de Polícia. 

Em 1902 foi editada a Lei n° 947, autorizando o governo a criar a Polícia Civil 

do Distrito Federal dividindo-a em civil e militar; a fazer a nova divisão das 

circunscrições policiais, atendendo ao desenvolvimento e extensão da cidade; a 

regulamentar os serviços de estatística policial e judiciária e de identificação 

antropométrica; a criar colônias correcionais para reabilitação de mendigos, vadios, 

capoeiras e menores. Essa mesma lei subordinou a Polícia Civil diretamente ao 
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Chefe de Polícia e determinou que ela fosse exercida pelos delegados auxiliares, 

pelos delegados de circunscrições urbanas e suburbanas e seus suplentes, 

inspetores seccionais, agentes do Corpo de Segurança Pública e pela Guarda Civil. 

Em 1907, sob a chefia de Alfredo Pinto, a polícia sofreu uma nova 

modificação em sua organização, ficando sob a superintendência geral do Ministro 

da Justiça e à direção de um chefe de polícia, este assistido por três delegados 

auxiliares. A Lei n. 1.631 deste mesmo ano dividiu as oito circunscrições policiais em 

entrâncias. A organização policial era constituída de: um chefe de polícia, três 

delegados auxiliares, 28 delegados distritais, 30 comissários de polícia de 1ª classe 

e 100 de 2ª classe. 

Em 1944 a Polícia Civil do Distrito Federal passou a denominar-se 

Departamento Federal de Segurança Pública, e suas atribuições estenderam-se a 

todo o território nacional, inclusive à polícia marítima e de fronteiras e à polícia 

política e social continuando a exercer, com prioridade, a função de polícia judiciária 

e demais serviços de segurança pública no território do Distrito Federal. 

Em 1960 com a criação do Estado da Guanabara e em decorrência da 

mudança da capital federal para Brasília, a então Polícia Civil do Estado da 

Guanabara, agora na esfera da administração estadual, foi inserida na estrutura da 

Secretaria de Segurança Pública. 

A fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, em 1975, 

ensejou a união das polícias civis de ambos, com considerável aumento da área de 

atuação territorial e a adoção do nome Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Na 

década de 80, foi conferida autonomia à instituição, com a criação da Secretaria de 

Estado da Polícia Civil, esta, extinta em 1995. No quadriênio 1987/1990, o órgão 

passou por uma fase de grande progresso administrativo e policial, inicialmente sob 

a chefia do Procurador Helio Sabóia Ribeiro dos Santos, sucedido pelo Delegado 

Heraldo Gomes. Uma estrutura organizativa modelar lhe foi atribuída por Decreto 

governamental seguida de uma reforma abrangendo compra de novas viaturas, e 

reformas de delegacias além da abertura de Concursos públicos para diversos 

cargos policiais. A Secretaria de Estado da Polícia Civil, após doze anos de 

existência, deu lugar à Secretaria de Estado de Segurança Pública, em 1995, 
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existente até os dias atuais e que trouxe importantes inovações, entre as quais, um 

novo modelo de delegacia, a Delegacia Legal, que será objeto de análise em 

capítulo mais adiante. 

 

 

 

 
Intendente Ara 
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2.0 ASPECTOS NORMATIVOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

 

 

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) como qualquer outro 

órgão público está vinculada a determinadas normas sendo as principais a 

Constituição Federal1, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro2, o Código 

Processo Penal, a Lei 9099/95, O Decreto-Lei 218/75 e seu regulamento e a Lei 

3586/2001. Tais instrumentos normativos determinam e regulamentam diversos 

aspectos da Instituição entre os quais a competência, a organização e a estrutura, 

os procedimentos, os direitos e os deveres dos membros da instituição.  

 

 

2.1 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (CF/88) 

 

 A competência da Polícia Civil é definida no artigo 144 (verbis) da 

Constituição federal de 1988 o qual trata do tema segurança pública.  Esta, de 

acordo com o caput deste artigo deve ser exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através de vários órgãos, 

sendo um deles a Polícia Civil. De acordo com o §4 do artigo 144 da CF/88 as 

polícias civis (verbis), tem como competências as funções de Polícia Judiciária e a 

apuração de infrações penais comuns. Dispositivo este, aplicável à Polícia Civil do 

Estado do Rio de Janeiro tendo em vista que a CF/88 é a Lei Suprema.  

 

 

“Art. 144: A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

 

IV - polícias civis; 

 

                                                 
1
 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 26 fevereiro 2013.  

2
< http://www.cmresende.rj.gov.br/PDF/const_est_rj.pdf>. Acesso em: 26 fevereiro 2013. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.cmresende.rj.gov.br/PDF/const_est_rj.pdf
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§ 4º - Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 
incumbem ressalvada a competência da União as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.” 

 

 

 No tocante à regulamentação da Polícia Civil, a Constituição Federal dispõe 

no artigo 24, XVI (verbis) que cabe tanto á União quantos aos estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre organização, garantias, direitos e deveres 

das polícias civis.  

“Art. 24”. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

 

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.” 

 

Pelo texto constitucional conclui-se que a Polícia Civil é a instituição a qual 

incumbe tomar conhecimento da ocorrência de infrações penais e realizar 

diligências, ou melhor, iniciar uma investigação, com o objetivo de obter indícios de 

autoria e de materialidade do delito; em termos processuais penais, obter a “justa 

causa”.  

 

 Neste sentido é interessante abordar três assuntos: segurança pública, polícia 

judiciária e poder de polícia. Este tema deve ser abordado uma vez o tema “polícia 

judiciária” faz parte de seu estudo, sendo uma de suas divisões. 

 

 

2.1.1 Segurança pública 

 

 

 A segurança pública pode ser conceituada como uma atividade pertinente aos 

órgãos estatais e à comunidade como um todo, realizada com o fito de proteger a 

cidadania, prevenindo e controlando manifestações de criminalidade e da violência, 

garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites da lei e buscando sempre 

estabelecer, aperfeiçoar, manter permanentemente um sentimento de segurança 

coletiva.   
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 Entende-se pela redação do caput do artigo 144 da CF/88 que a segurança 

pública não é apenas um dever do Estado, apesar de este ser o principal 

responsável por sua prestação já que tomou para si o monopólio do uso da força na 

sociedade. Na verdade é um direito e responsabilidade de todos de modo que todo e 

qualquer cidadão deve zelar e fazer o possível para garantir a manutenção da sua 

segurança. O que se pretende garantir com segurança pública é a convivência 

pacífica e harmoniosa, de modo que a violência seja expurgada das relações 

sociais, ou pelo menos, controlada. Essa garantia da ordem pública é efetivada pela 

Administração através do exercício do Poder de Polícia. 

 

2.1.2 Poder de Polícia 

 

 A Administração Pública possui diversas prerrogativas que lhe foram conferidas 

por lei com a finalidade de melhor atender ao interesse público, entre as quais o 

poder de polícia, que permite ao poder público limitar um direito fundamental em prol 

da coletividade, especialmente os direitos à liberdade e à propriedade, determinando 

as medidas necessárias à manutenção da ordem, da moralidade e que em regra, é 

um poder discricionário tendo em vista que o agente público tem a possibilidade de 

escolher uma alternativa dentre as diversas previstas em lei, no entanto há situações 

em que a lei deve ser estritamente cumprida como, por exemplo, nas concessões de 

licença para construir.  

 

A definição legal do Poder de Polícia encontra-se no artigo 78 do Código 

Tributário Nacional (verbis).  

 

“Artigo 178 do CTN: considera-se poder de polícia atividade da 
administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou obtenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à segurança, higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, no exercício das 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder 
público, à tranquilidade pública ou o respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos”. 
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A doutrina divide o poder de polícia em Poder de Polícia no Sentido Amplo e 

Poder de Polícia no sentido estrito, que segundo Celso Antônio Bandeira de Melo3:  

 

 

“Em sentido amplo (atos do legislativo e executivo), o poder de polícia 
corresponde à “atividade estatal de condicionar a liberdade e a propriedade, 
ajustando-se aos interesses coletivos”; e em sentido estrito (atos do 
executivo), abrange “as intervenções do Poder Executivo, destinadas a 
alcançar fim de prevenir e obstar o desenvolvimento de atividades 
particulares contrastantes com os interesses sociais”. Sendo que o sentido 
estrito é responsável pelo poder de polícia administrativo. Desta forma, o 
poder de polícia administrativo tem intervenções genéricas ou especificas 
do Poder Executivo, destinadas a alcançar o mesmo fim de interferir nas 
atividades de particulares tendo em vista os interesses: sociais”. 

  

 

  

No tocante à competência, o Poder de Polícia pertence originariamente aos 

entes federativos. Conforme ensinamentos de Hely Lopes Meireles4: “é competente 

para determinada medida de polícia a entidade que for competente para legislar 

sobre a matéria”. Não havendo previsão expressa, deve ser utilizado o critério da 

predominância do interesse, segundo o qual os assuntos de interesse nacional estão 

sujeitos ao policiamento da União; os assuntos de interesse regional ou local 

sujeitam-se à polícia estadual. No entanto, pode ser outorgado a entidades de 

Direito Público da Administração Indireta, como as agências reguladoras (ANA, 

ANEEL, ANATEL, etc.), e o IBAMA. Os particulares podem até executar atos de 

polícia, como a instalação de radares para controle de tráfego, por exemplo, mas em 

hipótese alguma haverá delegação e sim uma materialização, já que atuam sob as 

ordens estritas dos agentes públicos; sob o comando direto da Administração 

Pública.  

 
 

A Administração Pública no exercício do Poder de Polícia possui três 

importantes formas de atuação: a autuação fiscalizadora pela qual o Poder Público 

controla as atividades dos particulares verificando se estão cumprindo suas 

obrigações; a atuação repressiva que se opera pela aplicação de sanções, 

                                                 
3
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Direito Administrativo.  15 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, 936p. P.62 

4
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2001. 782 p.p 122. 
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penalidades quando da ocorrência de irregularidades; e a atuação preventiva, 

quando é exigida uma habilitação prévia ao exercício de uma determinada atividade. 

 

Por fim, no estudo do Poder de Polícia, há a divisão entre Polícia 

Administrativa e Polícia Judiciária. Aquela é entendida como a “polícia" que regida 

pelo Direito Administrativo atua de forma preventiva visando impedir a ocorrência de 

irregularidades, infrações, ou melhor, de comportamentos antissociais incidindo 

sobre bens, direitos, atividades, cujo exercício é repartido entre diversos órgãos da 

Administração, entre eles a Polícia Militar e as agências reguladoras; e esta, 

trataremos a seguir.  

 

 

2.1.3 Polícia Judiciária   

 

 

A polícia judiciária é aquela que tem uma atuação repressiva, isto é, após a 

ocorrência de uma infração penal. Sua função é a apuração das infrações penais 

com o objetivo de obter indícios de materialidade e autoria. Incide sobre pessoas, e 

é exercida privativamente por órgãos especializados como a polícia civil e a polícia 

federal. Tem como finalidade auxiliar o Poder Judiciário no seu cometimento de 

aplicar a lei ao caso concreto, em cumprimento de sua função jurisdicional e, 

portanto é regulamentada pelo Código de Processo Penal.  

 

 O conceito dado pelo desembargador Dr. Jirari Aram Mequeriam do TRF da 

1ª região5 resume a noção de Polícia judiciária: 

 

 

“É a atividade imprescindível à efetividade do Direito Penal, ou seja, auxiliar 
indispensável do Ministério Público e do Poder Judiciário para apuração de 
crimes, identificação dos autores de delitos, recuperação ou localização de 

                                                 
5
 MEQUERIAM, Jirari aram: Desembargador do TRF da 1ª Região. Polícia Judiciária. Revista Phoenix Magazine. 

São Paulo. Phoenix Editora. Edição n° 1. 2004. Disponível em: 
<http://www.sindepolbrasil.com.br/sindepol01/policiajudiciaria. htm>.  Acesso em: 22 janeiro 2013. 

 

http://www.sindepolbrasil.com.br/sindepol01/policiajudiciaria
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bens objetos do crime, enfim, o órgão auxiliar para possibilitar o exercício do 
poder punitivo do Estado em face dos fatos de natureza criminal.”  

 

 

 A Constituição Federal de 1998 atribui claramente à Polícia Civil a função de 

Polícia Judiciária, no §4° do artigo 144, já que a polícia civil é a responsável pela 

investigação, isto é, pela coleta de provas quanto à autoria e à materialidade de um 

delito após a ocorrência deste.  

 

 

2.2. A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Conforme já mencionado, a competência para legislar sobre organização, 

direitos e deveres das polícias civis é concorrente entre União, Estados e Distrito 

Federal. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro também define as atribuições 

da polícia civil respeitando a hierarquia normativa.  Segundo o caput do artigo 183, I, 

desta constituição, a segurança pública é exercida pela polícia civil e além ter como 

objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio tem o dever de realizar a vigilância intramuros nos estabelecimentos 

penais.  O caput do artigo 188 do mesmo instrumento normativo especifica que à 

Polícia Civil, dirigida por Delegados de Polícia de carreira, incumbe as funções de 

polícia judiciária e a apuração das infrações penais, ressalvadas as competências da 

União e da Justiça Militar. 

 

Percebe-se que a Constituição Estadual é bastante breve no que diz respeito 

à Polícia Civil sendo uma cópia do disposto no artigo 144 da CF/88. No entanto, 

cumpre ressaltar alguns aspectos importantes: a polícia civil é subordinada ao 

Governador do Estado, assessorada pelo Conselho Comunitário de Defesa Social e 

o exercício da função policial é privativo do policial de carreira, isto é, o ingresso na 

carreira da Polícia Civil se dá mediante aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, sendo o candidato submetido a um curso de formação 

policial. 
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2.3 O CÒDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) 

 

 

Sabe-se que pela CF/88 a Polícia Civil, inclusive a do Rio de Janeiro, tem o 

dever de apurar as infrações penais e exercer a função de policia judiciária.  Tais 

atribuições estão regulamentadas no Código de Processo Penal6, embora este seja 

anterior à Constituição, nos artigos 4° ao 23, sendo materializadas em dois 

procedimentos importantes: O Inquérito Policial e a Verificação da Procedência das 

Informações (VPI), com etapas a serem seguidas rigorosamente. 

 

O Código de Processo Penal estabelece ainda, em seu artigo 13, outras 

atribuições à autoridade policial determinando que esta seja responsável para 

representar acerca de prisões preventivas, cumprir mandados de prisão expedidos 

pelas autoridades judiciárias, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo 

Ministério Público e fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias á 

instrução e julgamento do processo.  

 

Durante a leitura do CPP no que diz respeito às competências da Polícia Civil 

verifica-se a utilização constante do termo “Autoridade Policial” o qual representa o 

Delegado de Polícia. Todavia, com a prática, este termo foi relativizado porque as 

investigações podem ser conduzidas por qualquer policial sendo obrigatória a 

assinatura do Delegado em todas as peças.  

 

2.3.1 O Inquérito Policial 

 

O Inquérito Policial é instaurado mediante portaria do Delegado de Polícia 

sendo que este apenas tem permissão para agir de ofício em se tratando de crimes 

de ação penal pública. Nos crimes de ação pena pública condicionada e ação penal 

privada para que as investigações sejam iniciadas, há necessidade, 

respectivamente, de autorização ou representação do ofendido ou de seu 

representante legal através de requerimento contendo a descrição detalhada dos 

                                                 
6
 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso em: 26 fevereiro 2013. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm
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fatos, caracterização do indiciado expondo as razões de considera-lo o possível 

autor da infração ou da impossibilidade de identificá-lo e se houver, indicação de 

testemunhas. Isto se encontra disposto nos artigos 5°, I e II, §1°, §4° e §5°.  

 

Vale ressaltar que o inquérito é uma fase pré-processual, portanto não há 

autor e réu, mas partes entre as quais o indiciado e a vítima. A doutrina o classifica 

como: inquisitivo uma vez que não são observados os princípios da ampla defesa e 

do contraditório, sigiloso (artigo 20 do CPP) porque o acesso é restrito à polícia, à 

vítima e seu procurador e ao advogado do indiciado, porém a este a consulta é 

limitada aos autos de interesse de seu cliente e às provas já documentadas (súmula 

14 do STF). A justificativa à restrição é o objetivo de evitar a perturbação das 

investigações principalmente por parte do indiciado que pode ameaçar testemunhas 

ou eliminar provas. E discricionário, pois a autoridade policial poderá conduzir a 

investigação da forma que lhe for mais conveniente, determinando as diligencias que 

julgar necessárias. Nas palavras do Delegado da Polícia Civil no Estado de Sergipe. 

Tiago Lustosa Luna de Araújo7: 

 

 

“A instauração do inquérito policial é ato discricionário da autoridade policial 
(Delegado de Polícia) que poderá, após exame preliminar da ocorrência de 
que tomou conhecimento deferir ou indeferir a sua abertura, salvo nos 
casos de requisições judiciais ou ministeriais ou em decorrência de prisões 
em flagrante delito, quando o início do referido procedimento inquisitorial é 
automático”. 

 

 

 

 Legalmente, sempre que a autoridade policial tiver conhecimento da prática 

de uma infração penal através da notitia criminis, comunicação feita pela própria 

vítima, ou da delatio criminis na qual o comunicante é um terceiro (somente crimes 

de ação penal pública), a primeira medida a ser tomada é a confecção do Registro 

de Ocorrência (R.O) cuja finalidade é formalizá-las, contendo a dinâmica dos fatos 

com indicação de data, local e hora, a qualificação dos envolvidos, a descrição dos 

                                                 
7
 ARAÚJO, Tiago Lustosa Luna de.  A Importância do Uso da Verificação Preliminar de Informação pela polícia 

Judiciária. Revista Eletrônica Jus Navigandi. Outubro de 2010. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/17820/a-importancia-do-uso-da-verificacao-preliminar-de-informacao-vpi-pela-
policia-judiciaria>>. Acesso em: 22 janeiro 2013. 

 

http://jus.com.br/revista/texto/17820/a-importancia-do-uso-da-verificacao-preliminar-de-informacao-vpi-pela-policia-judiciaria
http://jus.com.br/revista/texto/17820/a-importancia-do-uso-da-verificacao-preliminar-de-informacao-vpi-pela-policia-judiciaria
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bens danificados ou subtraídos, se for o caso, e a capitulação do delito. A partir disto 

o inquérito terá início, o que é justificado pelo princípio da obrigatoriedade da 

investigação, só podendo ser dispensada a instauração do inquérito se os fatos não 

configurarem crimes ou contravenções penais.  

 

 O artigo 6° do CPP estabelece uma lista das etapas a serem seguidas e que 

correspondem às peças constantes do inquérito. No inquérito Policial todos os atos 

praticados pela Polícia são formalizados em peças específicas.  

 

  Todos aqueles que de alguma forma estiverem envolvidos no delito (vítima, 

indiciado, testemunha) serão intimados a prestar depoimento (incisos IV, V do 

referido artigo), que será registrado em auto apartado por meio do Termo de 

Declaração. Para tal será expedido um mandado de intimação, em duas vias, sendo 

que a segunda via retornará á delegacia com o ciente do intimado. O não 

comparecimento importará em crime de Desobediência conforme artigo 330 do 

Código Penal.  O delegado e os demais agentes, deverão, conforme o caso, 

comparecer ao local da ocorrência (inciso I) não só com a finalidade de preservá-lo 

até a chegada dos peritos como também para colher outras provas. Todos os 

objetos relacionados ao fato ou que possam ajudar em seu esclarecimento sejam os 

encontrados onde a infração aconteceu sejam os apresentados pelas partes serão 

apreendidos e encaminhados à perícia. Está apreensão será formalizada no Auto de 

Apreensão e posteriormente tais objetos, através da Solicitação de Exame Pericial- 

documento genérico que serve para qualquer pedido de perícia- serão 

encaminhados à perícia e, se for o caso, devolvidos à vítima por meio do Auto de 

Entrega. Havendo ofensa à integridade física da vítima esta será encaminhada a 

exame de corpo de delito, sendo expedida a Solicitação de Exame de Corpo de 

Delito a qual deverá ser apresentada no Instituto Médico Legal. A critério da 

autoridade policial outras perícias poderão ser solicitadas (inciso VII) e os 

respectivos laudos deverão constar do inquérito.  

 

 Quanto ao indiciado, além de este ser ouvido, será identificado/qualificado e 

sarqueado termo utilizado pela polícia quando é feita a pesquisa no sentido de 

averiguar não só os antecedentes criminais de alguém como também as pendências 

perante a Justiça Criminal, as ocorrências em já foi parte (artigo6°, VIII e IX do CPP), 
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sendo, portanto juntados aos autos a ficha cadastral, a folha de antecedentes e o 

relatório de vida pregressa. Se durante o inquérito for preso, será encaminhado a 

exame de corpo de delito e a sua prisão, em cumprimento ao inciso LXII do artigo 5° 

da CF/88, comunicada à Justiça, ao Ministério Público e à Defensoria Pública 

através dos respectivos comunicados, expedidos em duas vias. Tratando-se de 

prisão em flagrante, a autoridade policial observará as regras dos artigos 304 a 309 

do CPP e o procedimento possuirá algumas peculiaridades. O prazo para 

comunicação da prisão ao juiz competente e ao defensor público é de 24h (artigo 

306 §1° do CPP), a prisão é formalizada por meio da lavratura do Auto de Prisão Em 

Flagrante (APF) constando qualificação do preso, de seus condutores, das 

testemunhas, depoimentos destes, narração dos fatos e características do delito, o 

preso assinará a nota de culpa, documento contendo o motivo da prisão, capitulação 

da infração e nome dos condutores e testemunhas sendo que uma cópia fica com o 

infrator. Em qualquer caso de prisão haverá a expedição da Guia de Recolhimento 

de Preso a ser encaminhada à casa de custódia para onde o preso será levado.  

 

 O Inquérito Policial deverá ser concluído em dez dias se o indiciado estiver 

preso, contando-se a partir do dia em que foi executada a ordem de prisão nos 

casos de prisão preventiva ou em 30 dias quando em liberdade, com ou sem fiança, 

devendo a autoridade policial elaborar relatório minucioso das investigações e 

encaminhar ao Ministério Público para que este promova ou não a ação penal além 

de exercer o controle externo da atividade policial, conforme artigo 129, VII da Cf/88. 

A autoridade policial nunca poderá determinar o arquivamento dos autos do inquérito 

(artigo 17 do CPP). Este, uma vez iniciado, deverá ser finalizado e encaminhado ao 

Ministério Público (Princípio da Indisponibilidade).  

 

 Na prática, o delegado de polícia instaurará Inquérito quando se tratar de uma 

infração penal com indícios ainda que mínimos de autoria e materialidade ou quando 

houver possibilidades concretas de se chegar a estes indícios, quando os dados do 

R.O contêm diretrizes para uma investigação, sendo que na PCERJ os Inquéritos 

possuem capa cinza.  Nos demais casos a polícia vale-se de outro procedimento: A 

Verificação da Procedência de Informações (VPI), que será abordada a seguir.  
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2.3.2 A Verificação da Procedência das Informações (VPI)  

 

 

Determina o §3° do artigo 5° do CPP que a autoridade Policial procederá a 

Verificação da Procedência das Informações quando qualquer pessoa do povo levar 

ao seu conhecimento, verbalmente ou por escrito, a existência de uma infração 

penal, ou seja, averiguar a existência, a veracidade e a tipicidade destas 

informações que chegaram a sua alçada através da delatio criminis (crimes de ação 

penal pública incondicionada). Esta verificação, denominada também de 

Investigação Preliminar, precede ao Inquérito que será instaurado quando os fatos 

forem comprovados quanto à materialidade e à tipicidade; deve ser instaurada 

apenas nos casos de “delatio criminis” com o objetivo de buscar indícios de 

existência e materialidade do fato que, quando confirmados ensejam 

obrigatoriamente a instauração de inquérito com a repetição, ratificação dos atos 

praticados anteriormente. É uma mera apuração informal da justa causa.  

 

No entanto, na prática, a Verificação da Procedência das Informações se 

tornou um procedimento formal e rotineiro nas delegacias de polícia, sendo 

instaurada sempre que tratar de uma ocorrência cujos dados essenciais à 

investigação criminal sejam indeterminados, cujas informações a respeito da autoria 

ou existência do fato delituoso sejam insuficientes, quando não há diretrizes 

concretas ao início de uma investigação independentemente da forma que foi levada 

à delegacia sendo comum, por exemplo, nos crimes de estelionato envolvendo 

clonagem de cartão uma vez que há somente informações a respeito dos locais 

onde as compras foram feitas.  Nas delegacias do Rio de Janeiro já existem equipes 

especializadas em VPI. 

 

O procedimento da VPI é o mesmo do inquérito policial. A diferença é que 

aquela quando concluída ou será suspensa até o surgimento de novos indícios ou 

convertida em inquérito, repetindo-se os atos pelo Delegado de Polícia, não havendo 

encaminhamento ao Ministério Público e nem prazos legalmente fixados para sua 

conclusão. 
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São características importantes da VPI, conforme leciona o Delegado de 

Polícia Dr. Thiago Lustosa Luna de Araújo8: 

 

“1) a autoridade policial deve instaurar o inquérito policial imediatamente 
após tomar conhecimento da infração penal, salvo se houver necessidade 
da verificação preliminar; 2) a simplicidade, celeridade e informalidade dos 
atos são inerentes à VPI, não devendo ser reproduzidos nela expressões ou 
conteúdo próprios do inquérito policial; 3) normalmente se designa um 
servidor policial (agente, investigador) para execução do levantamento, o 
qual, ao final, emitirá relatório de serviço conclusivo e opinativo do apurado, 
destinando-o à autoridade policial competente. Nada obsta, em nosso 
entendimento, que o próprio delegado realize a averiguação pessoalmente; 
4) as peças da VPI comporão os autos do inquérito policial ou termo 
circunstanciado de ocorrência, caso instaurados; 5) persistindo as dúvidas 
quanto aos fatos, deve ser instaurado o inquérito policial; 6) a VPI pode ser 
arquivada diretamente pela própria autoridade policial (a quem cabe o 
controle, fiscalização, apreciação e decisão da VPI), mediante despacho 
fundamentado, constatada a inocorrência de fato delituoso”.  

 

 

Contudo, a VPI gerou diversas polêmicas no mundo jurídico.  A primeira em 

relação à legalidade.  A doutrina entende que o CPP não regulamentou a VPI como 

um procedimento formal. Nas palavras do Procurador do Estado do Rio de Janeiro, 

Sergio Demoro Hamilton9, este procedimento ganha a seguinte conotação: 

  

 

“Trata-se de uma “anomalia”, já que não prevista em nossa lei processual, 
nos moldes e com as consequências que o Ato-Conjunto lhe empresta. 
Repousa na equivocada interpretação dos arts. 5º, parágrafo 3º e 304, 
parágrafo primeiro do Código de Processo Penal, assim como na leitura 
canhestra do art. 339 do CP.”  

 

 

Existem posicionamentos contrários à instauração de procedimento escrito e 

oficial preliminar ao Inquérito. Nesse sentido se manifesta Guilherme de Souza 

Nucci10, para quem:  

 

 

                                                 
8
 ARAÚJO, Tiago Lustosa Luna de.  A Importância do Uso da Verificação Preliminar de Informação pela polícia 

Judiciária. Revista Eletrônica Jus Navigandi. Outubro de 2010. Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/17820/a-importancia-do-uso-da-verificacao-preliminar-de-informacao-vpi-pela-
policia-judiciaria>>. Acesso em: 22 janeiro 2013. 
 
9
 HAMILTON, Sergio Demoro. Processo Penal – Reflexões. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. P.209. 

 
10

 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004. P.72 

http://jus.com.br/revista/texto/17820/a-importancia-do-uso-da-verificacao-preliminar-de-informacao-vpi-pela-policia-judiciaria
http://jus.com.br/revista/texto/17820/a-importancia-do-uso-da-verificacao-preliminar-de-informacao-vpi-pela-policia-judiciaria
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“Caso a autoridade tenha dúvida a cerca da existência de alguma infração 
penal ou mesmo da autoria, poderá, no máximo, verificar direta, 
pessoalmente e informalmente se há viabilidade para instauração do 
Inquérito”.  

 

 

 

Outros aspectos divergentes são a ausência de um controle externo por parte 

de outros órgãos e o arquivamento/suspensão na própria polícia determinados pelo 

delegado Os entendimentos são no sentido de que a competência do Ministério 

Público de controlar externamente a atuação da Polícia Civil estaria sendo subtraída, 

violando, portanto os artigos 28 do CPP e 129, inciso VII da CF/88. E que a 

Autoridade Policial não teria legitimidade para arquivar uma VPI já que não tem no 

Inquérito O que justifica a adoção da VPI como um procedimento formal é o princípio 

da razoabilidade. Assenta Rogério Greco11: 

 

 

"Não se inicia investigações por puro capricho, por curiosidade, por 
leviandade, mas sim quando se tem um mínimo necessário de provas que 
possa conduzir a investigação à descoberta de um fato criminoso e de seu 
provável autor".  

 

 

 

Quando o delegado está diante de uma ocorrência com informações 

insuficientes a respeito da materialidade é razoável que instaure VPI sob pena de 

haver uma investigação fracassada ou resultar em constrangimento ao inocente 

equivocada ou falsamente acusado ou ainda, ser encaminhado ao Ministério Público 

um procedimento mal elaborado e incompleto, carente do mínimo necessário ao 

oferecimento ou não da denúncia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 GRECO, Rogério. Atividade Policial. 2ed. Niterói: Impetus, 2009. 310 p. P 151. 
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2.4 A LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 

 

 

A Lei 9099 de 26 de setembro de 9512 que instituiu os Juizados Especiais 

Criminais no âmbito estadual em cumprimento ao artigo 24, X da CF/88, trouxe 

inovações tanto ao ordenamento jurídico quanto á Polícia Civil.  Criou o conceito de 

“infração penal de menor potencial ofensivo”, que segundo seu artigo 61, 

consideram-se como tal as contravenções penais e os crimes a que a lei comine 

pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa, prevendo o 

artigo 69, caput um procedimento específico para a sua apuração: o Termo 

Circunstanciado. Pela redação de tal dispositivo o qual dispõe que a Autoridade 

Policial que tomar conhecimento destas infrações lavrará Termo Circunstanciado, 

conclui-se que tal procedimento foi adicionado à competência da Polícia Civil já que 

esta, segundo caput do artigo 144 da CF/88, exercerá a função de polícia Judiciária, 

ou seja, apurar infrações penais. 

 

O Termo Circunstanciado nada mais é do que um Inquérito, porém sem as 

formalidades deste, constando em uma única peça as declarações e a qualificação 

dos envolvidos e a descrição dos fatos, contendo informações suficientes, subsídios 

mínimos, para o Ministério Público formar sua opinião. Tratando-se de situação 

flagrancial a autoridade policial colherá os depoimentos da vítima, do autor e dos 

demais envolvidos; e providenciará, quando necessário, as requisições dos exames 

periciais necessários. Não haverá lavratura de APF e nem recolhimento à prisão, 

possibilidades afastadas pelo parágrafo único do artigo 69, assinando o autor 

apenas o compromisso de comparecer ao Juizado (Termo de Compromisso).  O 

caput deste mesmo artigo determina o encaminhamento imediato das partes ao 

JECRIM competente, porém tal dispositivo é incompatível com a realidade. A 

demanda é muito grande encontrando-se os Juizados sobrecarregados, além de não 

possuírem estrutura e pessoal suficiente.  

 

 Já quando uma infração de menor potencial ofensivo é levada ao 

conhecimento da polícia através da própria vítima, o delegado determinará apenas a 

                                                 
12

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm>. Acesso em: 26 fevereiro 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm
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intimação do provável autor para que este relate sua versão dos fatos. A lei 9099/95 

não fixa qualquer prazo para a conclusão do Termo Circunstanciado, mas como na 

PCERJ as audiências são marcadas automaticamente pelo sistema das Delegacias 

Legais, a polícia vem adotando como prazo o período compreendido entre a 

lavratura do Termo Circunstanciado e a data da audiência.  

 

 

O objetivo da Lei 9099/95 foi simplificar a investigação policial, tornando-a 

mais célere nos casos de infração penal de menor potencial ofensivo, dispensando o 

Inquérito. No entanto não é o que acontece na prática. Ocorre que na maioria das 

vezes as pessoas relatam tais infrações à polícia sem qualquer informação a 

respeito da autoria, sem provas quanto à materialidade do delito ou então levam á 

delegacia situações tão complexas que consequentemente torna-se necessária uma 

investigação mais detalhada, exigindo o mesmo rigor e as mesmas formalidades do 

Inquérito.  
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2.5 O ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro possui sua própria norma que é o 

Decreto-Lei 218 de 18 de julho de 197513, seu estatuto, regulamentado pelo decreto 

3044 de 22 de janeiro de 198014. Os dois instrumentos normativos regulamentam a 

carreira da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro dispondo sobre o ingresso na 

carreira, ética, responsabilidades, direitos, penalidades, dentre outros temas. De 

acordo com os artigos 1° do Estatuto e 2° do Decreto 3044/1980 são policiais civis, 

os funcionários legalmente investidos em cargos de provimento efetivo do quadro do 

serviço policial civil, sendo também considerados policiais, para efeitos destas duas 

normas, os ocupantes de cargo isolado de provimento em comissão ou função 

gratificada, com atribuições e responsabilidades de natureza policial.  

 

 Para tratar do tema proposto neste item muitos foram os obstáculos 

encontrados porque não existe grande quantidade de obras ou artigos abordando 

uma análise mais minuciosa do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Rio de 

Janeiro, e porque em muitos aspectos as legislações supracitadas são 

desatualizadas e incompletas, havendo necessidade de complementar informações 

com as Leis 3586/2001, a ser tratada no próximo item, e 4020/200215 que alterou 

alguns artigos daquela.  

 

 Percebe-se também que o Estatuto assim como seu regulamento por serem 

anteriores à Constituição Federal apresentam dispositivos incompatíveis com esta, 

como por exemplo, o artigo 6° de ambas as normas que prevê estágio probatório de 

dois anos aos servidores empossados. 

 

 Sobre a legislação abordada é interessante analisar três temas: Ingresso na 

Carreira, Cargo e Função e Ética Policial.  

                                                 
13

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/5f26f86a751527ae032569ba00834b5f/7b70abd0353bb83803256b0300
4aac81?OpenDocument>. Acesso em26 fevereiro 2013. 
 
14

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/c8ea52144c8b5c950325654c00612d63/580d18fceeb2924e03256aef005
e6c39?OpenDocument&Highlight=0,3044. Acesso em: 26 fevereiro 2013. 
 
15

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/389a13f3aeff1cc683256c8a0069
0f0c?OpenDocument>. Acesso em: 26 fevereiro 2013. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/5f26f86a751527ae032569ba00834b5f/7b70abd0353bb83803256b03004aac81?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/5f26f86a751527ae032569ba00834b5f/7b70abd0353bb83803256b03004aac81?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/c8ea52144c8b5c950325654c00612d63/580d18fceeb2924e03256aef005e6c39?OpenDocument&Highlight=0,3044
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/c8ea52144c8b5c950325654c00612d63/580d18fceeb2924e03256aef005e6c39?OpenDocument&Highlight=0,3044
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/389a13f3aeff1cc683256c8a00690f0c?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/389a13f3aeff1cc683256c8a00690f0c?OpenDocument
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2.5.1 Do Ingresso na Carreira 

 

 Os cargos específicos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro são de 

carreira sendo todos eles divididos em classes. O ingresso nesta carreira se dará 

mediante habilitação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos 

(provimento efetivo), organizado pela Academia de Polícia (ACADEPOL). 

Excepcionalmente haverá nomeações em comissão quando se tratar de cargos aos 

quais a lei determinou esta forma de provimento cuja finalidade será atender a 

encargos de direção e assessoramento superiores. Tais cargos, segundo o artigo 7° 

do Decreto 3044/1980, serão providos por servidores designados livremente pelo 

Governador do Estado, por indicação do Secretário de Segurança, entre policiais 

civis e pessoas que possuam aptidão intelectual necessária ao cargo mediante 

apresentação do diploma de curso de nível superior e que tenham aptidão 

profissional comprovada através da compatibilidade entre os encargos típicos do 

cargo em comissão e os do cargo efetivo, civil ou militar ou em se tratando de 

policial inativo, de sua atividade de natureza privada. 

 

Atualmente, o nível superior completo é a escolaridade mínima exigida para 

os cargos de Delegado de Polícia (bacharel em direito), Perito Legista (medicina, 

farmácia, bioquímica ou odontologia), Perito Criminal (engenharia, informática, 

farmácia, veterinária, biologia, física, química, economia, ciências contábeis ou 

agronomia), Engenheiro Policial de Telecomunicações (Engenharia), Oficial de 

Cartório Policial, Inspetor de Polícia e Papiloscopista Policial; Ensino Médio 

completo para os cargos de Técnico Policial de Necropsia e Investigador policial, 

para este é necessário também habilitação técnica inerente à rádio operador e 

noções de fotografia; e Ensino Fundamental Completo apenas para o cargo de 

Auxiliar policial de Necropsia.  O cargo de Piloto Policial além do ensino médio exige 

a carta de piloto comercial expedida pelo Departamento de Aviação Civil – DAC. 

 

No tocante às provas, o concurso da Polícia Civil é realizado em três etapas: 

provas objetivas, e dependendo do cargo, provas orais e discursivas; psicotécnico e 

o teste físico. Haverá também o exame médico com o objetivo de verificar se o 

candidato possui aptidão física e mental para o exercício do cargo e a investigação 



26 

 

social pela qual são considerados os antecedentes criminais e sociais já que a 

Polícia Civil é uma instituição imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

É obrigatória participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases 

quando se tratar do cargo de Delegado e os aprovados realizarão obrigatoriamente 

curso de formação profissional a ser ministrado na própria ACADEPOL, que 

consistirá de atividades acadêmicas e treinamento prático, destinados a dotar o 

candidato dos conhecimentos específicos necessários ao fiel e adequado 

desempenho das atribuições do cargo escolhido. Até 2011 este curso era 

considerado como etapa do concurso e ocorria no período denominado estágio 

experimental, previsto no Estatuto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro 

(Decreto-Lei 220/75) e em seu regulamento (Decreto 2479/79). O estágio 

experimental foi revogado pela Lei Complementar nº 140 de 18 de março de 201116. 

 

 

2.5.2 Do Cargo e Da Função 

 

 

Pela análise do Estatuto e do seu Regulamento verifica-se que o exercício 

dos cargos de natureza policial é privativo de servidores conceituados no artigo1° de 

ambos os textos normativos, ou melhor, os abrangidos por tais normas e integrantes 

do quadro do serviço policial civil. 

 

A função policial é caracterizada, conforme artigo 8° do Estatuto, pelo 

exercício de atividades específicas desempenhadas pelas autoridades, seus 

agentes e auxiliares, para assegurar o cumprimento da lei, manutenção da ordem 

pública, proteção de bens e pessoas, prevenção da prática dos ilícitos penais e 

atribuições de polícia judiciária, sendo incompatível com qualquer outra atividade, 

salvo exceções legais. 
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 <http://solatelie.com/cfap/html35/lei_complementar_140_18-03-2011.html>. Acesso em: 26 fevereiro 

2013. 

http://solatelie.com/cfap/html35/lei_complementar_140_18-03-2011.html
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2.5.3 A Ética Policial 

  

 

O Estatuto e seu regulamento dedicaram um capítulo à ética estabelecendo 

condutas a serem seguidas pelos policiais civis estando ou não em serviço conforme 

estabelece o inciso XVII do artigo 10 do Estatuto: 

 

 

XVII – prestar auxílio, ainda que não esteja em hora de serviço: 
1 – a fim de prevenir ou reprimir perturbação da ordem pública; 
2 – quando solicitado por qualquer pessoa carente de socorro policial, 
encaminhando-se à autoridade competente, quando insuficientes às 
providências de sua alçada. 

 

 

Verifica-se que o legislador demonstrou preocupação no tocante ao 

tratamento dispensado pelos policiais à sociedade e também aos infratores.  O 

policial civil cumprirá seu dever de preservar a ordem pública repelindo a violência 

respeitando sempre as leis, a Constituição Federal, os direitos e garantias 

individuais e a dignidade da pessoa humana (incisos IV, V, VII, X do artigo 10) Com 

o infrator, será inflexível, porém justo, isto é, o tratará com frieza, mas sem ofender 

sua integridade física e moral e fazer observar os seus direitos, entre os quais o de 

permanecer calado, se comunicar com a família e ser assistido por advogado (inciso 

IX). Situação até curiosa porque o Estatuto entrou em vigor em 1975, época em que 

a ditadura ainda reinava no Brasil e a Polícia Civil assim como as demais instituições 

policiais, fazia parte da Repressão.  

 

O policial civil terá também a obrigação de respeitar e obedecer aos seus 

superiores hierárquicos cumprindo as ordens emanadas destes, com exceção das 

manifestamente ilegais. (inciso XIV e XVI). A hierarquia é tão valorizada que o artigo 

11 do Estatuto o Policial Civil estabelece que em sua 1ª lotação prestará um 

compromisso quando se apresentar a seu chefe:  

 

 

“Prometo observar e fazer observar rigorosa obediência às leis, 
desempenhar as minhas funções com desprendimento e probidade, 
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considerando inerentes à minha pessoa a reputação e honorabilidade do 
órgão policial a que agora passo a servir.”  

 

 

Basicamente o policial civil submete-se a quatro coordenadas: ser fiel 

cumpridor dos deveres legais, ter como obrigação fundamental o serviço à 

sociedade (inciso I), protegendo vidas e bens (inciso II), não demonstrando medo 

nem fraqueza diante dos perigos (inciso VI), garantir a segurança a todas as 

pessoas, defendendo o inocente e o fraco contra o engano e o opressor (inciso III), e 

ser um profissional responsável, imparcial, não se deixando influenciar por 

sentimentos pessoais.  

 

 

As funções da Polícia Civil devem ser exercidas de modo humanitário, com 

probidade, descrição e moderação e o policial deve atuar como pessoa, afinal, ele é 

um ser humano que trabalha para seus semelhantes, tendo uma conduta pública e 

privada exemplar, amando a verdade e a responsabilidade como fundamentos de 

ética do serviço policial (XIII). 

 

A ética policial pode ser observada em algumas Delegacias do Rio de 

Janeiro17. Os policiais atendem ao público com dedicação sendo atenciosos e 

compreensivos, respeitam os direitos do infrator perguntando sempre se este quer 

somente se pronunciar em juízo e se quer avisar aos familiares ou amigos sobre a 

sua prisão, prestam assistência a qualquer pessoa que procura a delegacia e 

procuram cumprir seu dever da melhor forma possível, se dedicando ao máximo às 

investigações e tomando as providências necessárias para localizar e capturar os 

infratores. 

 

 

Pode-se dizer que o policial civil deve ser multifuncional: ele é policial, 

psicólogo, assistente social e advogado.  

 

                                                 
17

  A autora no ano de 2010 acompanhou o trabalho de duas delegacias de polícia do Rio de Janeiro: DEAM-
CENTRO e 5ª DP  
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2.6 A LEI SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO PERMANENTE DA 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

A Lei 3586 de 21 de junho 200118 reestruturou pela 3ª vez o quadro 

permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Este quadro foi criado em 

1979 pela Lei 256 de 30 de agosto19 e já havia sofrido duas modificações: uma em 

1983 com a Lei 699 de 14 de dezembro20 e outra em 1998; Lei 2990, de 23 de 

junho21. Vale ressaltar que a Lei 4368, de 05 de julho de 200422 alterou alguns 

dispositivos da Lei 3586/2001. 

 

Até 2001 os cargos da Polícia Civil eram divididos em dois grupos: O Grupo 

Policial com dois subgrupos: Autoridade Policial representado pelos cargos de 

Delegado de Polícia e Agente de Autoridade Policial, composto pelos cargos de 

Detetive-inspetor, Escrivão, Papiloscopista, Detetive, Escrevente, Motorista Policial, 

Operador Policial, Operador Policial de Telecomunicações, Técnico Policial de 

Telecomunicações, e Carcereiro; e o Grupo Perícia Criminal e Medicina Legal 

integrado pelos cargos de Perito Legista, Perito Criminal, Perito Criminal Auxiliar, 

Técnico Policial de Laboratório, Técnico de Necropsia e Auxiliar de Necropsia. 

 

 A Lei 3586/2001 manteve a divisão em grupos acrescentando mais um e 

enxugou os cargos, alterando inclusive suas denominações. Se antes eram 

dezesseis cargos, agora seriam apenas onze.  Segundo os artigos 2°, 3° e 4° desta 

lei a carreira policial ficou assim dividida: Primeiro Grupo, Autoridade Policial, 

fazendo parte deste a Carreira de Delegado de Polícia, Segundo Grupo, Agentes de 

Polícia Estadual de Apoio Técnico-Científico, integrado pelo cargo isolado de 

Engenheiro Policial de Telecomunicações e pelas carreiras de Perito Legista, Perito 
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<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/407a5c1b832573fe03256a76005c
bf1c?OpenDocument>. Acesso em: 26 fevereiro 2013. 
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 <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/228340/lei-256-79-rio-de-janeiro-rj>. Acesso em: 26 fevereiro 2013. 
 
20

< http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/230827/lei-699-83-rio-de-janeiro-rj>. Acesso em: 26 fevereiro 2013. 
21

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/00808c1b068b4c25032566b10073
469c?OpenDocument>. Acesso em: 26 fevereiro 2013. 
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<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/98788f24716a79a583256e
d2005c5206?OpenDocument>. Acesso em: 26 fevereiro 2013. 
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http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/00808c1b068b4c25032566b10073469c?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/98788f24716a79a583256ed2005c5206?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/98788f24716a79a583256ed2005c5206?OpenDocument
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Criminal, Papiloscopista Policial, Técnico Policial de Necropsia e Auxiliar Policial de 

Necropsia, e o terceiro grupo, Agentes de Polícia Estadual de Investigação e 

Prevenção Criminais, composto pelas carreiras de Inspetor de Polícia, Oficial de 

Cartório Policial, Investigador Policial e Piloto Policial.  

 

Nesta reestruturação foram criados os atuais cargos de Inspetor de Polícia e 

Oficial de Cartório Policial, através de provimento derivado por enquadramento, que 

transformou os cargos de Detetive-Inspetor, Detetive de Polícia, Técnico Policial de 

Telecomunicações e Técnico Policial de Laboratório, com três classes, no cargo de 

Inspetor de Polícia, com seis classes, e os cargos de Escrivão de Polícia e 

Escrevente Policial, com três classes, no cargo de Oficial de Cartório Policial, com 

seis classes. Também houve a transformação dos cargos de Operador Policial de 

Telecomunicações, Motorista Policial e Fotógrafo Policial, com três classes, e 

Carcereiro Policial, Classe Singular no cargo de Investigador Policial, com três 

classes, diretamente subordinado aos Inspetores de Polícia e Oficiais de Cartório. 

Por fim, o Anexo I definiu as atribuições de cada um dos onze cargos da Polícia 

Civil, sendo estas exemplificativas. 

 

Ao Delegado de Polícia, cabe promover a prevenção, a apuração e a 

repressão das infrações penais, instaurando e presidindo os devidos procedimentos, 

Inquérito ou VPI; exercer atividades de supervisão, planejamento, coordenação e 

controle, no mais alto nível de hierarquia da Administração Policial do Estado, isto é, 

a Chefia da Polícia Civil, cargo atualmente ocupado pela Delegada Dra. Martha 

Rocha, como também nos vários escalões da estrutura organizacional da Polícia 

Civil.  É o Delegado quem administra a delegacia, dá as ordens, dirige os trabalhos, 

coordena as operações. Cabe a ele também exercer atividades de pesquisa, 

orientação e organização de trabalhos técnicos relacionados coma a segurança 

pública, ou seja, é ele quem ordena, por exemplo, a elaboração das estatísticas. 

 

 O Perito Legista é responsável pelas perícias médico-legais tanto nos vivos 

quanto nos mortos, pelos exames de corpo de delito enquanto o Perito Criminal é 

encarregado das perícias criminais genéricas, observando as respectivas 

especialidades representadas pelo nível superior exigido. É ele quem deve procurar 
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impressões digitais, vestígios de sangue ou outras substâncias no local do crime, 

realizar balísticas.  

 

O Papiloscopista é o especialista em identificação, ficando responsável desde 

a coleta até o arquivamento, envolvendo planejamento, coordenação, supervisão, 

controle e execução de trabalhos periciais papiloscópicos relativos ao levantamento, 

coleta, análise, codificação, decodificação e pesquisa de padrões e vestígios 

papilares, inclusive também pela Pericia de Prosopografia, isto é, a descrição de 

uma pessoa (envelhecimento, rejuvenescimento e reconstituição facial),bem como a 

realização de estudos e pesquisas técnico-científicas, visando à identificação 

humana.  É tarefa dele ainda dirigir viaturas policiais, quando a situação o exigir, em 

qualquer órgão da Polícia Civil, compatível com suas atribuições. 

 

O Engenheiro Policial de Telecomunicações é competente para supervisão, 

planejamento, controle, orientação e execução de projetos de instalação e 

manutenção de equipamentos de sistemas eletrônicos ou redes de 

telecomunicações no âmbito da Polícia Civil. 

 

O Piloto Policial exerce as atividades de natureza técnica, compreendendo a 

execução de trabalhos relacionados com o transporte aéreo, com o cumprimento 

das normas de navegação e segurança preconizadas pelo DAC e verificação das 

normas reguladoras de manutenção de aeronaves; controlar todo o sistema de 

comunicação a bordo e julgar quanto ao emprego da aeronave, tendo em vista as 

condições meteorológicas. É ele quem pilotará os helicópteros da Polícia Civil. 

 

O Técnico Policial de Necropsia deverá exercer atividades de natureza 

repetitiva relativa à execução de trabalhos operacionais complementares, na área de 

anatomopatologia, abrangendo a realização de necropsia e dissecação de 

cadáveres, sob a supervisão direta de Peritos Policiais, bem assim conservação do 

material técnico, em qualquer órgão da Polícia Civil, compatível com suas 

atribuições enquanto o auxiliar Policial de Necropsia ficará encarregado das 

atividades de natureza repetitiva relacionada à remoção, lavagem e asseio de 

cadáveres, limpeza e conservação de necrotérios. 
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O Investigador Policial fica responsável pela execução de trabalhos 

relacionados ao transporte de autoridades, garantindo-lhes a segurança, à condução 

de viaturas policiais ostensivas ou não e à conservação de veículos sob sua 

responsabilidade, em qualquer órgão da Polícia Civil, bem, como participa de 

investigações e operações policiais, com vistas à prevenção e à apuração de 

condutas que caracterizem ilícitos penais.  Executa também atividades: envolvendo 

operações em diversos aparelhos de telecomunicações integrantes do sistema de 

telecomunicações de segurança, zelando por sua limpeza e conservação; de 

orientação e execução de trabalhos relacionados à produção de fotografias, 

inclusive reproduções e ampliações, em locais de infrações penais, onde quer que 

se faça necessário o emprego da técnica fotográfica na investigação policial; e 

relacionadas à custódia temporária e à escolta e à condução das pessoas detidas à 

casa de custódia competente. Higiene, conservação e segurança das instalações 

carcerárias e xadrezes, preservação da integridade física e segurança de pessoas 

recolhidas às suas dependências, inspeções nas instalações carcerárias policiais, 

fiscalização às visitas de pessoas presas quando autorizadas pelas autoridades 

competentes, impedindo que objetos aparelhos ou quaisquer instrumentos não 

permitidos possam ser introduzidos nas dependências destinadas ao recolhimento 

provisório de presos e distribuição da alimentação aos presos, incluem-se nas 

atribuições dos investigadores.  

 

 

O Oficial de Cartório é o agente competente para exercer atividades 

envolvendo supervisão, coordenação, orientação, controle e chefia de equipes de 

Oficiais de Cartório Policial, bem como a assistência às autoridades superiores em 

assuntos técnicos especializados relacionados ao cumprimento das formalidades 

legais necessárias em procedimentos de polícia judiciária e demais serviços 

cartorários, exercer atividades de trabalhos administrativos que envolvam a 

aplicação de técnicas de pessoal, material, orçamento, organização e métodos; 

executar trabalhos de escrituração manual, em equipamento mecanográfico, elétrico 

ou eletrônico em auxílio aos procedimentos administrativos e de polícia judiciária. 
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Por fim, ao Inspetor de Polícia caberá exercer atividades que envolvem 

supervisão, coordenação, orientação, controle e chefia de policiais civis, bem como 

assistência às autoridades superiores em assuntos técnicos especializados e 

fiscalização de trabalhos de segurança, investigações e operações policiais, 

segurança de autoridades, de bens e de serviços ou de áreas de interesse da 

segurança interna, e participação em investigações e operações policiais, com vistas 

à apuração de atos e fatos que caracterizam infrações penais; de natureza 

repetitiva, compreendendo a execução qualificada, supervisionado e orientado por 

superior, dos trabalhos laboratoriais, relativos a determinações, dosagens e análises 

em geral, operar radiografias em vivo e em cadáver, para localização de projéteis de 

arma de fogo ou outros, bem como técnicas histológicas e hematológicas.  Também 

desenvolve atividades de natureza técnica, envolvendo supervisão, orientação e 

execução de serviços em oficinas ou unidades policiais relacionadas com a função, 

bem assim a revisão de trabalho de equipes de funcionários de categoria igual ou 

inferior, além de outras relativas às áreas de informática e de telecomunicações 

policiais, quando exigidas especialidade e a habilitação profissionais no concurso 

público. 
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3.0 A DELEGACIA LEGAL 

 

 
Em 1999 o Rio de Janeiro enfrentava uma crise na segurança pública 

representada pelo aumento da violência somada à corrupção e a degradação das 

polícias. Era necessário reformular a política de segurança, modernizar as 

instituições ligadas à área, incluindo a Polícia Civil que se encontrava em uma 

situação de abandono, distanciada da população, sujeita a péssimas e precárias 

condições de trabalho.  O Cientista Político e Subsecretario de Segurança Pública 

da época Luiz Eduardo Soares entendeu que a Polícia Civil precisava ser 

reestruturada, recuperada, modernizada, o que se concretizou por meio do 

Programa/Projeto “Delegacia Legal”. Deu-se uma reestruturação radical das 

delegacias de polícia tanto do ponto de vista físico como operacional.  

 

 

Explicam Cesar José de Campos, coordenador do programa e Marcelo 

Soares de Oliveira23:  

 

 

“A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro há anos vem sofrendo uma 
deterioração em seu sistema organizacional que só foi interrompida graças 
ao Programa Delegacia Legal, que trouxe para a atividade policial, além de 
novas perspectivas, recursos tecnológicos, treinamento técnico e 
operacional. Ao mesmo tempo, questionou profundamente o processo de 
gestão existente, que não mantinha nenhum compromisso com resultados, 
metas e até mesmo com a imagem institucional. Assim, com a adoção de 
tecnologia e a mudança de processos de trabalho, impôs-se uma 
necessidade imperiosa de mudança na forma de gerenciar, controlar e 
planejar as atividades do dia a dia de uma unidade policial, abrangendo 
tanto os aspectos operacionais quanto administrativos, como nunca houve 
na história da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro”. 

 

 

 

                                                 
23

 CAMPOS, Cesar José de; OLIVEIRA, Marcelo Soares de.  Inteligência Competitiva Para A 5ª Delegacia de 
Polícia Civil Do Estado do Rio de Janeiro. 2003. Projeto Final (Programa de Pós-Graduação em Engenharia) – 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003.69 p. P.23. 
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Quanto à legislação, o que marca a implantação do Programa Delegacia 

Legal é o Decreto 25.999 de 22 de setembro de 1999 que instituiu o seu Grupo 

Executivo a ser abordado posteriormente.  

 

 

3.1 AS DELEGACIAS TRADICIONAIS 

 

 

Até 1999 as Delegacias de Polícia do Estado do Rio de Janeiro eram 

caracterizadas pelo abandono e pala desorganização sendo comum a existência de 

delegacias em estado deplorável, apresentando vazamentos, infiltrações e até 

mesmo indícios de desabamentos, comprometendo a segurança dos agentes e do 

público. As delegacias também não eram informatizadas e o acúmulo de papéis era 

constante. Aquela imagem clássica da delegacia com papéis espalhados pelo chão, 

amontoados nas mesas, correspondia à realidade. A desorganização era tanta que a 

celeridade das investigações ficava comprometida em razão da dificuldade em 

localizar os documentos, os procedimentos. Fora que naquela época as delegacias 

praticamente não eram informatizadas e nem possuíam um sistema uniforme, 

portanto, não havia o compartilhamento de informações. As unidades policiais 

encontravam-se em uma situação de isolamento em relação à instituição. Cada 

delegacia tinha uma rotina e realizava os procedimentos da forma que mais lhe 

conviesse. Não havia um padrão. Esta situação foi relatada pelo Cientista Político 

Luiz Eduardo Soares24 e por policiais civis que trabalharam nas delegacias 

tradicionais25. 

 

A burocracia em relação aos procedimentos também caracterizava as 

delegacias de polícia do Rio de Janeiro. O tempo entre a confecção do R.O e a 

investigação levava muito mais de uma semana. Vários agentes ficavam 

encarregados do mesmo procedimento: um fazia o registro, o outro se 

responsabilizava pela investigação preliminar e havendo instauração de inquérito os 

atos eram repetidos quando chegavam às mãos de mais um agente.  Cada ato era 

                                                 
24

 SOARES, Luiz Eduardo. Meu Casaco de General: 500 Dias no Front da Segurança Pública do Rio de Janeiro. 

1 ed.  São Paulo: Companhia das Letras; 2000. 475 p. 
25

 A autora conversou com policiais da 5ª DP a respeito das delegacias de polícia antes da implantação do 
Programa Delegacia Legal.  
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documentado gerando cada vez mais o acúmulo de papel já que era hábito manter 

tudo o que se havia registrado. E com a ausência de um sistema uniforme se uma 

delegacia registrasse uma ocorrência ocorrida na circunscrição de outra, 

encaminhava o procedimento à delegacia competente e esta era obrigada a fazer 

uma reautuação, ou seja, as peças eram novamente confeccionadas. Os dados de 

cada ocorrência não ficavam armazenados em um sistema sendo encontrados 

simplesmente nas estantes das delegacias entre os papéis amontoados.   

Outro aspecto marcante era a existência das carceragens, corredores com 

celas gradeadas, sob a responsabilidade de um agente, o “carcereiro”, cargo 

existente até 1998 na PCERJ. Prisões em flagrante, cautelares e provisórias eram 

cumpridas na própria delegacia ficando os presos nesta até o julgamento quando 

finalmente eram transferidos aos presídios.  Tal situação representava um risco aos 

policiais porque a possibilidade de os detidos serem resgatados por seus 

comparsas, companheiros, era grande, e ainda, comprometia a tranquilidade do 

trabalho já que era comum os presos gritarem em suas celas. Vale lembrar também 

que as condições de higiene da carceragem destas delegacias eram precárias, o 

que não se verifica atualmente já que a carceragem foi substituída por uma pequena 

sala de custódia.   

 

Nas palavras de Cesar José de Campos e de Marcelo Soares de Oliveira26: 

; 

 “Na realidade, o trabalho de uma unidade policial próximo da virada do 
milênio conservava a mesma rotina de quarenta ou cinquenta anos atrás, 
ainda realizado de forma burocrática, sem qualquer tipo de avaliação ou 
controle de qualidade, vergado ao peso da lentidão e do excesso de 
procedimentos administrativos, enquanto que este trabalho deveria ser 
dinâmico e com as características de trabalho de natureza mental.”  

 

 

As delegacias de polícia no Rio de Janeiro eram marcadas pelo abandono, 

sendo ambientes degradados, depredados, o que afetava consideravelmente a 

autoestima dos policiais civis e provocava certo receio na população. As pessoas 

tinham medo de entrar em uma delegacia de polícia. 

                                                 
26

 CAMPOS, Cesar José de; OLIVEIRA, Marcelo Soares de.  Inteligência Competitiva Para A 5ª Delegacia de 
Polícia Civil Do Estado do Rio de Janeiro. 2003. Projeto Final (Programa de Pós-Graduação em Engenharia) – 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. P 19. 
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3.2 O PROJETO E SUA IMPLANTAÇÃO 

 

 Durante a transição do Governo Marcelo Alencar para o Governo de Anthony 

Garotinho, ocorrida no período de outubro a dezembro de 1998 foi instituída uma 

Comissão formada por representantes da Polícia Militar (PMERJ), da Polícia Civil 

(PCERJ) e da sociedade civil liderada pelo Cientista Político Luiz Eduardo Soares, 

com o objetivo de definir projetos para a área de segurança pública, sendo um deles 

a “Delegacia Legal”, inicialmente denominado ‘”Polícia Legal”.  

 Os primeiros trabalhos relacionados ao projeto “Delegacia Legal” tiveram 

início em dezembro de 1998 quando foram realizadas auditorias externas nas 

delegacias de polícia do Rio de Janeiro no sentido de acompanhar suas rotinas, 

cujos resultados foram assustadores: ambientes insalubres, hostis, depredados e 

desaparelhados marcados pela negligência governamental e pela ineficiência das 

investigações devido à burocracia. A reestruturação era urgente. O Rio de Janeiro 

precisava de um modelo novo de delegacia que procurasse aproximar a polícia da 

população e modernizar o sistema policial de modo que a investigação se tornasse 

mais eficiente e que houvesse um intercâmbio de dados entre as instituições 

policiais.  

 O projeto buscava transformar as delegacias em plataformas de atendimento 

imediato; informatizá-las substituindo os livros e papéis por uma rede virtual, “a 

máquina de escrever por computadores”; instaurar procedimentos ágeis de 

organização e disponibilização de informações armazenando-as em bancos de 

dados nas instituições policiais interligando estas virtualmente, inclusive, 

estabelecendo uma comunicação permanente entre a Polícia Civil e os bancos de 

dados das demais instituições ligadas à segurança pública, entre elas a Polícia 

Militar. Visava também ao bom atendimento ao público aliado a melhores condições 

de trabalho dos policiais. Para tanto, seriam introduzidas funções não policiais: tais 

como a de recepcionista e a de administrador. A de recepcionista a ser exercida por 

assistentes sociais, por psicólogos ou por pedagogos acompanhados de um 

estagiário universitário destas áreas, cuja principal finalidade era humanizar o 

atendimento ao público. Eles fariam o primeiro atendimento e posteriormente 
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encaminhariam a parte ao policial que iria atendê-la e registrar a ocorrência. O 

administrador cuidaria dos equipamentos e da manutenção do prédio, como um 

síndico. Assim, todo o tempo de trabalho dos policiais ficaria liberado para 

exercerem suas funções constitucionais anteriormente mencionadas.  

No sentido de diminuir a burocracia, os cartórios foram extintos e então a 

investigação antes conduzida por pelo menos três policiais ficaria a cargo de apenas 

um. O policial que registrasse a ocorrência ficaria responsável pelas diligências e 

conduziria o procedimento investigativo que fosse instaurado. E para que a 

qualidade do serviço melhorasse os agentes lotados na delegacia legal, além de 

receberem uma gratificação a título de bolsa de estudos, seriam submetidos a uma 

requalificação e capacitação através de cursos de aperfeiçoamento e treinamento, 

sendo periodicamente avaliados. 

O ponto mais importante da Delegacia Legal era extinguir as carceragens das 

delegacias, deslocando os presos para casas de custódia cuja construção também 

fazia parte do projeto, sendo fundamental para seu sucesso. Esta extinção justificou 

a escolha do nome do projeto porque a manutenção de presos em delegacias de 

polícia representava uma ilegalidade, ou melhor, uma inconstitucionalidade uma vez 

que não há lei atribuindo a custódia de presos à polícia civil e nem o artigo 144 da 

CF/88 menciona esta função como sendo da Polícia Civil.  

Segundo Merhi Daychoum27
:  

 

“A reforma do Modelo Delegacia Legal veio em resposta ao modelo 
existente e se deu em dois níveis: o primeiro correspondente a uma 
mudança estrutural e o segundo, a uma mudança cultural. No nível 
estrutural, as reformas consistiram em modificar fisicamente as delegacias 
visando conforto ao cidadão e melhoria nas condições de trabalho do 
policial, além da reestruturação dos processos de trabalho intradelegacias, 
para transformá-las em plataformas de atendimento imediato. Também a 
informatização dos serviços policiais permitiu que os procedimentos fossem 
totalmente realizados por softwares especialmente desenvolvidos para as 
delegacias legais, e que mecanismos de controle fossem criados para 
acompanhamento da própria ação policial. No que concerne à proposta da 
mudança cultural, sabemos que a evolução da cultura de uma instituição 
não é algo que se possa dar repentinamente, esta tem se apresentado 
como um exaustivo processo de reeducação de maneira de agir e de 

                                                 
27

 DAYCHOUM, Merhi. Gerência de Projetos-Programa Delegacia Legal. 1 ed.  Rio de Janeiro: Brasport, 
2005.220 p. PP 8 e 9 
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pensar do universo policial, exigindo intermináveis horas de aula, de 
reuniões e palestras elucidativas dos princípios e valores que dão 
sustentação ao novo modelo. Os policiais que ingressam no modelo 
Delegacia Legal prescindem de uma seleção e aprovação nos cursos 
introdutórios do programa, recebendo uma gratificação financeira após 
lotação na nova delegacia, vinculados a quinze horas mensais de cursos 
profissionalizantes, inclusive com treinamento à distância via Intranet”.  

 

 

 Resultado de observações nos Estados Unidos e em países da Europa e de 

pesquisas de campo, com a participação de técnicos e especialistas através de 

convênios com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Delegacia Legal 

deveria ser um ambiente inteiramente transparente, devassado, aberto à observação 

externa, sem paredes, sem cantos obscuros e sem salas que poderiam ser 

utilizadas para tortura ou negociações ilegais, tendo como finalidades básicas a 

implantação de um layout mais funcional para as delegacias policiais e de novos 

procedimentos para atendimento da população, incluindo o serviço de estagiários do 

serviço social e de psicologia para o primeiro atendimento e o desenvolvimento e 

implantação de um sistema unificado para desenvolver todas as atividades 

relacionadas ao registro de ocorrências policiais, o SCO (Sistema de Controle 

operacional).  

 

 Explica Luiz Eduardo Soares28, mentor do Projeto: 

 

“As 121 delegacias distritais do estado reformadas e transformadas em 
delegacias legais, regidas por novas regras de funcionamento, novas 
rotinas, inteiramente informatizadas, interligadas por redes internas e 
integradas a sistemas virtuais, sem carceragem, com administradores e 
atendentes universitários, assistentes sociais, ligações diretas com o 
Ministério Público, a Defensoria Pública e Juizados Especiais, ocupadas por 
policiais selecionados segundo critérios rigorosos, mais bem pagos (de 
início, graças à concessão da bolsa), requalificados, operando em 
ambientes respeitosos de sua dignidade profissional e da dignidade dos 
cidadãos atendidos, subordinados a padrões unificados de trabalho e 
avaliação sistemática”. 

 

 

 

                                                 
28

 SOARES, Luiz Eduardo. Meu Casaco de General: 500 Dias no Front da Segurança Pública do Rio de Janeiro. 
1 ed.  São Paulo: Companhia das Letras; 2000. 475 p. P 261. 
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Em janeiro de 1999 foram iniciadas as obras da 5ª Delegacia Policial que 

seria a 1ª Delegacia Legal do Estado do Rio de Janeiro, na Av. Gomes Freire, no 

Centro da cidade do Rio de Janeiro, cuja inauguração se deu em 29 de março de 

1999. A partir desta inauguração decorreram outras medidas relacionadas à 

Delegacia Legal. Entre eles, a construção de casas de custódia, com destaque para 

a POLINTER, destinadas a abrigar presos provisórios; o Deposito de Evidências 

Criminais (DECs), um local adequado e com condições ideais ao armazenamento de 

procedimentos e arquivos, de modo que estes ficassem organizados e conservados, 

o que não acontecia nas delegacias tradicionais onde os papéis não mais utilizados 

amontoavam-se em cima de mesas ou prateleiras na própria delegacia; e as DEACs 

(Delegacias de Acervo Cartorário) que receberiam todos os procedimentos oriundos 

de uma delegacia tradicional que fosse transformada em Legal para dar-lhes 

seguimento.  Na Delegacia Legal os únicos procedimentos guardados são os que se 

encontram em andamento ou aqueles já mandados para o Ministério Público, mas 

que foram devolvidos para maiores diligências. 

 

 Atualmente o Estado do Rio conta com pelo menos 138 Delegacias Legais. 
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3.3 O GRUPO EXECUTIVO 

 

 

 

Diante da burocracia estatal que dificultava a continuação do projeto 

Delegacia Legal, Luiz Eduardo Soares sugeriu em julho de 1999 ao Governador 

Antony Garotinho a criação de um grupo executivo para ficar responsável pela 

execução do projeto.  Sua proposta foi acatada, sendo indicado como coordenador o 

gestor Cesar José De Campos. O próprio Luiz Eduardo Soares29 justifica a medida: 

 

 

 

“Acontece que o governo tem metas e é isso que lhe diferencia e lhe da 
personalidade política própria. As metas, para serem cumpridas, 
frequentemente exigem iniciativas interdisciplinares e a participação de 
várias secretarias ao mesmo tempo. Por isso, e quanto não for possível 
repensar a própria estrutura de secretarias, talvez valesse a pena estudar a 
criação de grupos executivos, para usar a expressão do jurista e sociólogo 
Vitor Nunes Leal, que Juscelino celebrizou. Esses grupos seriam 
interdisciplinares, reuniriam profissionais lotados em diferentes secretarias, 
receberiam dotações orçamentárias próprias através de uma fundação, 
disporiam de autonomia em relação aos entraves burocráticos usuais e 
seriam destinados à implantação de determinados projetos prioritários, 
visando o cumprimento de certas metas”.  

 

 

 

 Em setembro de 1999 foi instituído o Grupo Executivo do Programa 

Delegacia Legal no âmbito da Secretaria Estadual de Segurança Pública pelo 

Decreto nº 25.599 de 22 de setembro de 1999 do Rio de Janeiro30. De acordo com o 

artigo 1° deste decreto o Grupo Executivo tem a função de planejar, coordenar, 

controlar e integrar todas as ações técnicas, administrativas e operacionais 

necessárias à implantação do Projeto. O Grupo ficou encarregado da construção, da 

montagem, da forma física, da estruturação interna e administrativa, do mobiliário e 

dos equipamentos eletrônicos incluindo os de informática das novas delegacias. Em 

outras palavras, foi o responsável pela reforma/construção das Delegacias Legais, 

                                                 
29

 SOARES, Luiz Eduardo. Meu Casaco de General: 500 Dias no Front da Segurança Pública do Rio de Janeiro. 
1 ed.  São Paulo: Companhia das Letras; 2000. 475 p. P 261. P. 338 
30

 http://www.delegacialegal.rj.gov.br/decreto25599.asp. Acesso em; 27 fevereiro 2013. 

http://www.delegacialegal.rj.gov.br/decreto25599.asp
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oferecendo manutenção técnico-operacional durante a implantação do Projeto como 

também propostas para a regulamentação e prestação dos serviços de competência 

das delegacias, fixando as metas a serem atingidas e a forma de prestação de 

serviço, determinando parâmetros para aferição e fiscalização de sua qualidade. Em 

suma, o Grupo centralizou o planejamento, a coordenação e o controle de todas as 

medidas e ações necessárias à implantação do Projeto/Programa. 

 

O artigo 2° do decreto supracitado criou dois cargos em comissão em sede do 

Poder Executivo: Coordenador Geral e Coordenador Assessor, ambos a serem 

alocados no Grupo Executivo da Delegacia Legal que conforme §1° do mesmo 

artigo haveria três coordenadores assessores sendo eles um Delegado de Polícia, 

um Procurador do Estado e um Administrador. O Grupo Executivo é organizado em 

grupos de trabalho específicos abrangendo basicamente as áreas de arquitetura, 

engenharia, administração, operações especiais, orçamento e finanças, informática, 

jurídica, acompanhamento e controle e recrutamento, seleção treinamento e 

desenvolvimento de recursos humanos, cabendo ao Coordenador Geral e aos 

Assessores o gerenciamento dos trabalhos no espaço e na consecução das metas 

estabelecidas ao Projeto, segundo artigo 3°, caput e §1°.  

 

O Grupo Executivo conta ainda com um Grupo Consultivo, a ser composto 

por três membros de notável saber com relevante participação na concepção do 

Programa Delegacia Legal que exercem função pública não remunerada na 

condição de Agentes Honoríficos, isto é, pessoas convocadas, designadas ou 

nomeadas pelo Poder Público para prestar, temporariamente determinados serviços 

ao Estado sem qualquer vínculo empregatício e em regra sem remuneração, cuja 

função é acompanhar e avaliar o Programa periodicamente assim como aconselhar 

o Coordenador Geral. O Decreto Nº 33.363, de 10 de junho de 2003 em seu artigo 

2° determinou que o Grupo Consultivo tivesse em sua composição profissionais das 

áreas Médico-Legal, Criminalística e de Identificação Civil, estes indicados pelo 

Chefe de Polícia Civil. 
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Em junho de 2008 o Decreto n° 41.37931 transferiu o Grupo Executivo do 

Programa Delegacia Legal para a estrutura da Secretaria de Estado de Obras, onde 

permanece até hoje.  

 

 

3.4 A ESTRUTURA E A ORGANIZAÇÃO DA DELEGACIA LEGAL 

 

A Delegacia Legal foi implantada com o objetivo não só de melhorar a 

qualidade dos serviços e da atividade policial como também de promover uma maior 

aproximação entre a Polícia Civil e a sociedade.  As modificações realizadas nas 

delegacias de polícia envolvem desde a organização e a montagem do espaço físico 

até as rotinas internas do trabalho desenvolvido nas delegacias. O modelo 

arquitetônico visou tanto propiciar boas condições de trabalho aos policias como 

conforto à população e a informatização deu maior celeridade aos procedimentos e 

ampliou a troca de informações entre a Polícia Civil e demais entidades 

governamentais, entre elas o DETRAN e os Juizados Especiais Criminais. 

 

3.4.1 O Espaço Físico 

 

 De modo que possibilite a qualquer transeunte visualizar o interior das 

delegacias, a entrada da Delegacia Legal é caracterizada por uma porta grande e 

transparente de blindex, demonstrando que a Polícia Civil do Estado do Rio de 

Janeiro é uma instituição idônea, aberta, democrática ao contrário de como era na 

Ditadura Militar, época em que seus trabalhos eram sigilosos.  

 

 Internamente, há um salão amplo e aberto denominado salão principal onde 

as ocorrências são registradas e dependendo da delegacia, onde funcionam alguns 

setores. As salas e os compartimentos são separados por paredes finas e simples 

divisórias dando a impressão de que os cômodos estão interligados e em contato 

permanente.  

 

                                                 
31

 http://www.delegacialegal.rj.gov.br/decreto41379.asp. Acesso em: 27 fevereiro 2013. 

http://www.delegacialegal.rj.gov.br/decreto41379.asp
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Visando ao conforto e à privacidade dos policiais, especialmente os 

plantonistas, cada delegacia legal conta com dois dormitórios, um feminino e um 

masculino dotados cada um de duas camas, um banheiro privativo e refeitório amplo 

e equipado com pelo menos uma geladeira e um micro-ondas, Assim, os policiais 

podem fazer suas refeições na própria delegacia e terem um local onde possam 

descansar. Há também armários onde os policiais guardam seus pertences 

pessoais. O ambiente de trabalho do policial se tornou digno e humanizado.  

 

 Já que não há mais carceragens, os presos que chegam à delegacia são 

alocados nas salas de custódia onde devem permanecer por no máximo quarenta e 

oito horas. Há apenas duas salas destas, uma feminina e outra masculina, de 

aproximadamente 4m2, contando com aparelho sanitário. Apesar de ser curto o 

tempo de permanência houve a preocupação de não deixarem os presos em 

condições subumanas.  

 

 Vale mencionar a existência de uma sala destinada ao reconhecimento de 

infratores, É um compartimento pequeno onde há um espelho com duas faces, onde 

a vítima é colocada na frente deste espelho e vê várias pessoas, para apontar 

dentre elas o autor do fato. O interessante é que as pessoas visualizadas pela vítima 

através do espelho não conseguem enxergar quem está do outro lado, isto é, na 

sala de reconhecimento.  

 

 

Outra característica da Delegacia Legal é que os presos em flagrante são 

levados à delegacia por uma entrada exclusiva não passando assim pela entrada 

principal, evitando, portanto, que constranjam vítimas e testemunhas.  
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3.4.2 A Estrutura Organizativa Operacional 

 

 

A Delegacia Legal possui setores e funções específicos, sendo sua 

organização definida pelas resoluções SSP nº 317, de 03 de fevereiro de 2000 e 

SSP nº 583, de 03 de dezembro de 200232. Por tais instrumentos normativos a 

estrutura organizativa operacional da delegacia legal compreende a SESOP (Seção 

de Suporte Operacional), a SIP (Seção de Inteligência Policial); o GI (Grupo de 

Investigações); o GIC (Grupo de Investigação Complementar), o Agente de Pessoal 

(AP) e os Delegados: Titular, Assistente e Adjunto. Embora não previstas nestas 

resoluções, fazem parte da Delegacia Legal o Balcão de Atendimento e o Chefe da 

Delegacia, chamado também de Chefe de SI.  

 

A SESOP é uma espécie de correio interno, responsável pelo recebimento 

dos malotes e demais documentos ou papéis enviados à delegacia, inclusive as 

notícias-crimes ou petições encaminhadas pelas partes, como também pelo envio. A 

este setor cabe relatar todos os procedimentos suspensos a serem armazenados no 

DECs, entregar intimações, elaborar as estatísticas da delegacia, encaminhar 

materiais à perícia, remeter procedimentos a outras Delegacias, entre outras 

funções, É um serviço meramente burocrático. Pode funcionar no salão principal, 

como na 5ª DP no Centro do Rio, ter uma sala específica, como na DCAV ou ter 

algum espaço reservado, como na DEAM-CENTRO, em que se localiza no salão do 

2° andar onde possui uma área reservada.  

 

No tocante à SIP, composta por no mínimo quatro e no máximo oito agentes, 

pode-se dizer que é o setor mais aprimorado da Delegacia, com um banco de dados 

rico em informações. Em uma sala reservada, todo e qualquer preso conduzido à 

delegacia é submetido à identificação: sua foto é tirada e são consultadas a sua 

ficha cadastral, a sua Ficha de Antecedentes Criminais, o seu Boletim Individual e a 

sua Vida Pregressa. Tais procedimentos ficam a cargo dos agentes responsáveis 

pela SIP, o qual possui um sistema interligado com demais entes governamentais 

especialmente o DETRAN.  Através deste sistema é possível localizar todos os 

                                                 
32

 http://grupopcerj.tumblr.com/post/10928854462/resolucao-ssp-n-583-de-03-de-dezembro-de-2002. Acesso em: 
26 fevereiro 2013.  

http://grupopcerj.tumblr.com/post/10928854462/resolucao-ssp-n-583-de-03-de-dezembro-de-2002
http://grupopcerj.tumblr.com/post/10928854462/resolucao-ssp-n-583-de-03-de-dezembro-de-2002
http://grupopcerj.tumblr.com/post/10928854462/resolucao-ssp-n-583-de-03-de-dezembro-de-2002


46 

 

dados de uma pessoa, inclusive o endereço, muitas vezes com apenas o número da 

identidade, assim como a situação de um veículo. Há uma cartilha em relação às 

atribuições do SIP: sarquear toda e qualquer pessoa conduzida à delegacia; 

tratando-se de infrator, atualizar ou criar dados do prontuário físico; manter sempre 

em dia a pasta de mandados de prisão e alvarás de soltura, os álbuns fotográficos e 

os retratos falados; importar os dados das prisões em flagrante ao sistema, 

averiguar situação de veículos além de inserir, em relação a estes, as ocorrências 

envolvendo furto, roubo, apropriação indébita, estelionato, receptação e recuperação 

no sistema de Roubos e Furtos de Veículos – SRFV. A SIP deve executar atividades 

de identificação, classificação, processamento e arquivamento de informações de 

caráter policial, repassando-as ao GI e ao GIC.  

 

O GI (Grupo de Investigação), composto especialmente pelos policiais 

plantonistas organizados geralmente em quatro equipes (EPs) com pelo menos 

quatro agentes, tem a tarefa de atender ao público e conhecer as infrações penais e 

todo e qualquer de interesse relevante à atividade policial ocorridos na circunscrição 

da delegacia, confeccionando, após conhecimento e classificação pela autoridade 

policial os Registros de Ocorrência e os Autos de Prisão em Flagrante, estes com a 

supervisão e auxílio do delegado.  O GI substituiu os antigos cartórios. As 

investigações antes conduzidas por estes passaram a ser da competência do GI, 

que deve realizar as diligências a respeito das ocorrências que registrar, com 

exceção das de responsabilidade do GIC. Compete também ao GI executar medidas 

cautelares e atos de polícia judiciária, participar de ações policiais coletivas da 

própria delegacia ou de órgãos superiores sempre que designado pela autoridade 

competente, e responsabilizar-se pela guarda do preso ou custodiado durante a 

permanência em unidade policial. Para o exercício de suas atribuições conta com 

viaturas, armamentos e equipamentos de informática.  

 

O GIC é responsável pelos inquéritos que demandam diligências mais longas, 

rigorosas e elaboradas como, por exemplo, uma interceptação telefônica, que 

versam sobre delitos graves e de grandes extensões, por solicitação do Delegado 

Adjunto ou avocação do Delegado Titular, ambas fundamentadas. Segundo as 

resoluções já citadas são os inquéritos relativos aos crimes de homicídio, latrocínio, 
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extorsão seguida de morte, estupro, atentado violento ao pudor, tráfico de drogas, 

associação no tráfico de drogas e formação de quadrilha ou bando. 

 

O Delegado Titular exerce o gerenciamento operacional da delegacia legal 

auxiliado pelos Delegados Assistente e Adjunto. É o administrador da delegacia e, 

portanto coordena, supervisiona e fiscaliza todas as atividades administrativas. É ele 

quem organiza as escalas de serviço, férias e outros afastamentos temporários 

previstos em lei; adota providências de natureza disciplinar podendo delegar ao 

Delegado Assistente a presidência de sindicâncias sumárias; solicita motivadamente 

transferência de servidor da delegacia ouvindo o Delegado de Polícia ao qual esteja 

diretamente subordinado o servidor e dirige, coordena, orienta e fiscaliza as 

atividades do GIC.  

 

O Delegado Assistente além de prestar auxílio ao Delegado Titular na direção 

e fiscalização dos serviços policiais, o substitui nos casos de incompatibilidade ou 

impedimento, afastamentos temporários ou eventuais. Compete a ele também 

substituir ou designar outro Delegado Adjunto nos casos de incompatibilidade ou 

impedimento, bem como auxiliá-lo na condução de investigações policiais 

fornecendo-lhe apoio técnico e administrativo e dirigir, coordenar e fiscalizar as 

atividades da SIP, da SESOP e do AP.  

 

O Delegado Adjunto é o delegado plantonista. É ele quem supervisiona e 

auxilia as atividades do GI acompanhando a confecção dos ROs e dos APFs. Ao 

tomar conhecimento das infrações penais e de fatos de interesse policial ocorridos 

na circunscrição da delegacia determina qual procedimento será adotado 

designando de imediato qual policial ficará responsável por sua condução após 

lavratura do RO e solicitando, se for o caso, a atuação do GIC. Cabem também ao 

Delegado Adjunto remeter no prazo legal Inquérito Policial, Investigação Preliminar e 

RO ao órgão competente do Poder Judiciário ou a outro órgão de atribuições legais 

especiais e comunicar ao Delegado Titular fato administrativo referente à delegacia 

de que tome conhecimento, constante do Registro de Comunicações Administrativas 

(RCA), ressaltando o estado de viaturas, armamento e munição e material 

permanente sob custódia. As delegacias possuem quatro Delegados Adjuntos, 

sendo cada um responsável por uma equipe plantonista (EP).  
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O AP funciona como um setor de Recursos Humanos formalizando as escalas 

de serviço observadas a jornada de 24 X 72 horas e as solicitações de férias, 

licenças e remoções a partir de autorização do Delegado Titular e mantendo 

atualizado o cadastro dos servidores lotados na unidade policial.  Cabe ao AP 

organizar a rotina interna da delegacia e ficar informado a respeito dos Boletins 

Informativos e Diários Oficiais, repassando às Autoridades Policiais e aos servidores 

os assuntos de interesse da Administração, requisições judiciais e administrativas. É 

também responsável pelo fornecimento das senhas do SCO aos policiais que 

chegam à delegacia, passando a fazer parte de sua lotação.  

 

 

Qualquer cidadão que se dirige a uma delegacia legal passa pelo balcão de 

atendimento composto por recepcionistas das áreas de assistência social, 

psicologia, pedagogia e pelos respectivos estagiários. A função deste setor é realizar 

o primeiro atendimento, fazer um cadastro preliminar e encaminhar a parte ao 

policial que irá atendê-la. Os recepcionistas também possuem uma função 

assistencialista. No balcão a parte recebe as orientações e os encaminhamentos a 

outros entes públicos, como a defensoria pública e o CEDIM - Conselho Estadual 

dos Direitos da Mulher. O balcão demonstra-se um setor eficiente porque qualquer 

seja motivo que levou a pessoa à delegacia receberá todo apoio e quando o assunto 

extrapola a competência dos recepcionistas estes de imediato encaminham a 

pessoa ao delegado.  

 

Função interessante é a de Chefe da Delegacia, “vulgo” Chefe de SI, exercida 

por um servidor designado pelo Delegado Titular, tendo praticamente as mesmas 

atribuições deste, sendo uma espécie de assessor direto. É ele quem organiza as 

equipes plantonistas, fiscaliza o GI, comanda operações externas da delegacia, 

decide pela remoção de servidores, dentre outras funções. Na ausência do 

Delegado Titular quem gerencia a delegacia é o Chefe de SI. O inspetor de Polícia 

Robson Ribeiro de Oliveira33 explica a respeito do Chefe: 

 

                                                 
33

 OLIVEIRA, Robson Ribeiro de. A Gestão nas Delegacias Legais. Rio de Janeiro, 2012. 71 f. Monografia 
(Especialização em Segurança Pública, Cultura e Cidadania) - Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, 

Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. P 33. 
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“Por vezes, o “chefe” é quem organiza as rotinas administrativas da 
Delegacia e decide quais policiais irão compor suas equipes, principalmente 
aquelas que formarão o plantão. O “chefe” possui considerável autonomia 
administrativa e é quem formula e distribui ordens diretas aos demais 
policiais, tudo com o aval do gestor, inclusive, em quantitativo de ordens, 
costuma mandar mais do que o próprio gestor”. 

 

 

 

 Outro aspecto relevante desta função é a ausência de previsão legal. Em 

tese, seria uma função de confiança já que somente é ocupada por servidores 

efetivos, mas a CF/88 determina no inciso V do artigo 37 que as funções de 

confiança serão preenchidas conforme a lei:  

 

“Art.” 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  

 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento”. 

 

 

 

 

Independentemente de lei, em todas as delegacias há um “Chefe”, que é o 

braço direito do Delegado Titular.  
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4.0 O ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE DIREITO EM DELEGACIAS DE POLÍCIA 

 

É importante salientar que no curso de Direito é obrigatório que os estudantes 

façam estágio que pode ser no NPJ de empresas privadas ou em órgãos públicos no 

sentido de adquirirem prática profissional e aperfeiçoarem seus conhecimentos. 

 

Normalmente tais estudantes no Estado do Rio de Janeiro estagiam no 

Ministério Público, na Defensoria Pública, na Justiça Federal. Porém esta realidade 

não se verifica na Polícia Civil uma vez que não há tal oportunidade devido à 

ausência de regulamentação o que é curioso porque a Polícia Civil do Estado do Rio 

de Janeiro é altamente estruturada. 

 

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, hoje, está preparada para receber 

estagiários. Com a implantação do Projeto Delegacia Legal as delegacias passaram 

a ter outro aspecto físico, de delegacias degradadas e desorganizadas tornaram-se 

delegacias limpas e bem estruturadas. Vale ressaltar que o Projeto Delegacia Legal 

também modernizou as rotinas das delegacias e requalificou os policiais.  Verifica-se 

que estes estão aptos a supervisionarem equipes de estagiários dos cursos de 

direitos e que as delegacias possuem um ambiente favorável ao estágio por serem 

informatizadas e terem uma eficiente divisão de funções.  

 

Então, neste capítulo abordaremos a possibilidade de o estágio de estudantes 

de direito em delegacias ou órgãos da Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro ser 

uma possibilidade interessante e produtiva para os futuros bacharéis em direito 

através da experiência em outros estados, tais como RS, SP, AL e MG. Vale 

ressaltar que o estágio de estudantes nos órgãos da Polícia Civil destes Estados é 

regulamentada através de leis, convênios.  
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4.1 ALGUNS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA POLICIA CIVIL DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 

 

 

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro apesar de ser uma instituição 

notória e de relevante papel no combate à violência no Estado do Rio apresenta s 

problemas como a falta de investimentos suficientes por parte do governo, baixos 

salários e a insuficiência de efetivo, que pode ser considerado o principal. Este 

último compromete a eficiência e a celeridade da prestação do serviço. 

 

Nas delegacias algumas situações são frequentes, a saber: a existência de 

apenas um policial responsável por uma grande quantidade de procedimentos 

investigatórios; equipes plantonistas competentes para registrar as ocorrências 

compostas de apenas três agentes.  Dependendo da localidade ou da especialidade 

da delegacia os policiais na maioria das vezes não conseguem dar conta da 

demanda. Consequentemente fica praticamente impossível dar atenção às 

ocorrências mais sérias e elaborar com precisão as diretrizes da investigação 

preliminar referente às infrações penais sérias e com indícios concretos de autoria e 

materialidade do delito.   

 

Outra consequência da falta de pessoal é que diversas vezes o policial fica 

sobrecarregado porque além de ele desempenhar as funções que lhes são afetas, 

ele é obrigado também a exercer outras. Seria o caso do oficial de cartório que tem 

a função de proceder aos inquéritos, mas que também é incumbido de registrar as 

ocorrências que chegam à delegacia através de petições, já que os plantonistas se 

encontram extremamente ocupados atendendo ao público. 

 

Não se pode deixar de mencionar que os servidores da PCERJ têm direito a 

férias e a licenças.  Nestes períodos o serviço fica ainda mais comprometido devido 

à dificuldade de substituição ou por não ter quem o faça ou devido à burocracia. 
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4.2 O ESTAGIRIO COMO UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO 

 

 

Diante da situação mencionada, de carência de funcionários na PCERJ a 

contratação de estagiários, dentre estudantes dos cursos de direito, afigura-se 

oportuna tanto para os estagiários quanto para a instituição. Além do mais não 

podemos esquecer que as carreiras policiais exigem notórios conhecimentos 

jurídicos tanto no concurso para ingresso como no exercício das funções de polícia 

judiciária.  

O concurso público para ingresso na carreira de policial civil precisa seguir 

certa burocracia em sua realização e as dificuldades da PCERJ necessitam de 

soluções imediatas.  Por mais que em cada concurso sejam admitidos mais de 600 

agentes, o efetivo continuará sendo insuficiente uma vez que muitos desistem da 

carreira policial e os que já fazem parte do efetivo se aposentam ao longo dos anos. 

 

Os estagiários contribuiriam para esta instituição porque auxiliariam os 

agentes no desempenho de tarefas burocráticas, ajudando na confecção de 

relatórios, estatísticas, cumprimento de cotas ministeriais; e também ficariam 

responsáveis pelos registros ocorrências mais simples e rotineiras, aquelas que não 

ensejam qualquer procedimento investigativo, como são os casos de furto de celular.  

Estes quase nunca apresentam qualquer indício de autoria, sendo mínima, até 

mesmo impossível, a possibilidade de investigação; o importante é entregar o 

Registro de Ocorrência à vítima.  

 

Com os estagiários colaborando na forma descrita no parágrafo anterior, os 

policiais teriam muito mais tempo para se dedicar às ocorrências sérias 

investigando-as com muito mais rigor. Em resumo, os estagiários agilizariam o 

trabalho nas delegacias e aprenderiam o desta instituição, abrindo-se um novo 

campo para a prática jurídica (profissional).  
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4.3 BENEFÍCIOS AOS ESTUDANTES 

 

 

O estágio em delegacias de polícia beneficia não só à Polícia, como também 

o estudante. Este terá uma experiência prática de como o direito é aplicado, 

conhecendo os instrumentos jurídicos utilizados na fase da investigação legal, do 

devido inquérito policial e do devido processo legal constitucional.  

 

 Contrariando o senso comum, nas delegacias de polícia não há somente 

Direito Penal e Direito Processual Penal. O estudante terá contato com diversos 

ramos do direito: família, da criança e do adolescente, civil, do trabalho uma vez que 

ele deverá saber o que é e o que não é competência da polícia, explicar às pessoas 

as providências que deverão tomar em cada situação. Isto é evidenciado nas 

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (DEAM) sonde as vítimas não só 

relatam a ocorrência de violência doméstica como também levam questões 

referentes ao divórcio, à guarda dos filhos, temas de direito civil.  

 

Este estágio ainda faz crescer também o interesse por questões sociais, já 

que dentro de uma delegacia o estudante fará contato imediato com a população, e 

lidará com desde o advogado até o infrator. É uma maneira de adquirir experiência 

de vida porque o estagiário aprenderá ouvindo as histórias de outras pessoas. 

 

Outro ponto importante é que o aluno, ao participar do estágio, leva para a 

sala de aula as dúvidas e as experiências vivenciadas por ele no ambiente de 

trabalho, o que é interessante porque estimula o debate inclusive a respeito de 

temas polêmicos com a conduta policial. É uma oportunidade para mostrar que a 

Polícia não é uma “vilã”, que os policiais se empenham para desvendar os crimes e 

que estão à disposição da população, de ver como realmente a polícia é, 

desmistificando a visão negativa dada pela imprensa.  

 

 

A Polícia Civil pode ser vista como mais uma carreira para o estudante seguir 

após conclusão do curso, especialmente aos “apaixonados” por Direito Penal como 

também uma oportunidade àqueles com aptidão para pesquisa, já que existe uma 
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grande quantidade de material que podem ser trabalhados dentro das unidades 

policiais e transformados em estudos que, inclusive no futuro, podem auxiliar nos 

planejamentos e projetos na área de segurança pública.  

 

 

 
4.4 A EXPERIÊNCIA EM OUTROS ESTADOS 
 
 
 
 

Enquanto o Estado do Rio de Janeiro possui apenas um projeto de lei 

(PL1072/2007) 34, do ex-deputado estadual Coronel Jairo cuja votação ainda não foi 

concluída, acerca do estágio de estudantes de direito em delegacias de Polícia 

(verbis). No entanto, outros estados tais como Rio Grande do Sul, Alagoas, Paraná, 

São Paulo e recentemente Minas Gerais já implementaram este tipo de estágio.  

 

 

 
“DISPÕE SOBRE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE DIREITO NAS 
DELEGACIAS DE POLÍCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
Número do projeto:  
PL1072/2007  
Data de apresentação:  
Nov. 2007  
PROJETO DE LEI Nº 1072/2007 
EMENTA: 
DISPÕE SOBRE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE DIREITO NAS 
DELEGACIAS DE POLÍCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Autor (es): Deputado CORONEL JAIRO 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
RESOLVE: 
Art. 1º - Fica facultado estágio nas Delegacias de Polícia do Estado do Rio 
de Janeiro aos estudantes que estejam regularmente matriculados no 4º e 
no 5º anos do curso de Direito. 
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta 
das dotações próprias consignadas no orçamento anual, suplementadas se 
necessário. 
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei. 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 07 de novembro de 2007. 
Deputado CORONEL JAIRO 
Justificativa:  

                                                 
34

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0711.nsf/0cd372d488e6ae5783256cee00699aa2/9913f8d5af8c3b2f8325738c0
06c60f5?OpenDocument. Acesso em: 27 fevereiro 2013.  

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0711.nsf/0cd372d488e6ae5783256cee00699aa2/9913f8d5af8c3b2f8325738c006c60f5?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro0711.nsf/0cd372d488e6ae5783256cee00699aa2/9913f8d5af8c3b2f8325738c006c60f5?OpenDocument
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O presente projeto tem o propósito de assegurar aos estudantes do curso 
de Direito a possibilidade da prática de estágio nas unidades da Polícia 
Civil. Tal medida não apenas contribuirá para o aperfeiçoamento de sua 
formação, como também irá melhorar a qualidade do atendimento prestado 
ao público nas Delegacias. Demais disso, tenho a expectativa de que o 
Poder Executivo, na regulamentação da Lei, institua auxílio pecuniário, 
consagrando assim a isonomia entre esses estagiários e os que prestam 
serviços nas diversas Secretarias de Estado, na Administração Indireta, na 
Defensoria Pública e outros. “Diante do exposto, submeto este projeto à 
apreciação de meus pares”.  

 
 
 
 
No Rio Grande do Sul, conforme matéria publicada no site da Secretaria da 

Segurança Pública Estadual em 17 de Dezembro de 200335, diversas universidades 

como a Universidade da Região da Campanha (URCAMP), a Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM) e a Universidade de Caxias do Sul (UCS) firmaram convênio 

com a Secretaria da Justiça e da Segurança, havendo inclusive uma cerimônia com 

a participação do secretário da Justiça e da Segurança, do Chefe de Polícia, e de 

representantes das universidades conveniadas. Os estagiários atuariam nas 

Delegacias Regionais de Polícia (DRPs), Postos Policiais para a Mulher, nos 

Centros de Operações e nas delegacias. O estágio seria voluntário, não 

remunerado, com duração de um semestre, podendo ser renovado por mais um, 

garantindo certificado aos universitários participantes. 

 

No Estado de Alagoas, o estágio foi implantado em 14 de janeiro de 2010 

pelo Delegado-Geral da Polícia Civil que criou as vagas e instituiu um regulamento36, 

o qual se encontra disponível na página da Secretaria de Defesa Social do Estado. 

De acordo com os artigos 6°e 7° de tal instrumento normativo os estagiários teriam 

as seguintes atribuições e deveres (verbis): 

 

 
“Art. 6º. São atribuições dos estagiários credenciados a Delegacia-Geral da 
Polícia 
Civil: 
I – auxiliar os Delegados, junto aos quais atue, nas atividades de: 

                                                 
35

 http://www.ssp.rs.gov.br/?model=conteudo&menu=81&id=3006>. Acesso em: 22 fevereiro 2013 
 
36

<http://www.defesasocial.al.gov.br/sala-de-
imprensa/noticias/2010/arquivos/REGULAMENTO%20DE%20ESTGIO%20UNIVERSITRIO%20DA%20POLCIA
%20CIVIL%20DO%20ESTADO%20DE%20ALAGOAS.pdf>. Acesso em: 23 fevereiro 2013.  

 

http://www.ssp.rs.gov.br/?model=conteudo&menu=81&id=3006
http://www.defesasocial.al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/2010/arquivos/REGULAMENTO%20DE%20ESTGIO%20UNIVERSITRIO%20DA%20POLCIA%20CIVIL%20DO%20ESTADO%20DE%20ALAGOAS.pdf
http://www.defesasocial.al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/2010/arquivos/REGULAMENTO%20DE%20ESTGIO%20UNIVERSITRIO%20DA%20POLCIA%20CIVIL%20DO%20ESTADO%20DE%20ALAGOAS.pdf
http://www.defesasocial.al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/2010/arquivos/REGULAMENTO%20DE%20ESTGIO%20UNIVERSITRIO%20DA%20POLCIA%20CIVIL%20DO%20ESTADO%20DE%20ALAGOAS.pdf
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a) análise de inquéritos civis e criminais, petições, representações, 
processos administrativos e documentos de interesse da Instituição; 
 
b) digitação de peças e documentos em geral; 
II – realizar pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais de interesse dos 
órgãos junto aos quais atuem como auxiliares; 
 
III – controlar o recebimento e a devolução de inquéritos, termos, petições e 
documentos em geral; 
 
IV – exercer outras atividades correlatas. 
Art. 7º. São deveres dos estagiários credenciados a Delegacia-Geral da 
Polícia Civil: 
 
I – acatar as orientações e recomendações dos membros da Delegacia a 
quem cumprem auxiliar; 
 
II – permanecer no local do estágio durante o horário previamente 
estabelecido; 
III – encaminhar até o quinto dia útil, a contar da data final de cada 
quadrimestre, os relatórios de atividades e, mensalmente, até o terceiro dia 
útil do mês subsequente, as cópias das cadernetas de frequência, nas quais 
deverão constar as assinaturas dos membros da Delegacia-Geral da Polícia 
Civil, responsáveis por sua orientação profissional. 
 
IV – apresentar semestralmente o comprovante de matrícula no Curso da 
Faculdade a que se encontre vinculado; 
 
V – cumprir a carga horária de 06 (seis) horas diárias, de segunda a sexta-
feira, totalizando a jornada de estágio de 30 (trinta) horas semanais; 
 
VI – participar das reuniões, encontros, seminários, palestras, visitas e 
treinamentos em geral organizados pela Delegacia-Geral da Polícia Civil , 
quando previamente convocados, destinados à atualização e ao 
aperfeiçoamento dos estudantes credenciados ao estágio; 
 
“VII – devolver, ao fim do estágio ou na data do ato de desligamento, a 
caderneta de frequência, fonte de registro do tempo de estágio”. 

 
 

No Paraná, na cidade de Maringá, segundo publicação do jornal eletrônico O 

Diário.com ,de 09/03/200937 um convênio celebrado neste mesmo ano entre a 

Secretaria Estadual da Segurança Pública e o Conselho Municipal de Segurança 

implementou este estágio. Os estagiários ficariam encarregados de auxiliar as 

equipes da polícia civil em trabalhos como o cadastramento de inquéritos ou 

serviços administrativos, sempre com a supervisão de um agente policial. 

 

                                                 
37

 FONTANELLA, Juliana. Estagiários Agilizam Trabalho nas Delegacias de Polícia de Maringá. Odiario.com. 
Maringá, Paraná. 09/03/2009. Disponível em: <http://maringa.odiario.com/maringa/noticia/212600/estagiarios-
agilizam-trabalho-nas-delegacias-de-policia-de-maringa/>. Acesso em: 23 fevereiro 2013.  

 

http://maringa.odiario.com/maringa/noticia/212600/estagiarios-agilizam-trabalho-nas-delegacias-de-policia-de-maringa/
http://maringa.odiario.com/maringa/noticia/212600/estagiarios-agilizam-trabalho-nas-delegacias-de-policia-de-maringa/
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No Estado de São Paulo em 07 de novembro de 1985 foi instituído o estágio 

de estudantes de direito em delegacias policiais pela Lei 482438 (verbis), 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 44.920, de 22 de maio de 200039: 

 

 

 
“Lei 4824/85 | Lei nº 4.824, de 7 de novembro de 1985 de São Paulo 
Compartilhe 
Dispõe sobre o estágio de estudantes de Direito nas Delegacias de Polícia 
do Estado 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte 
lei: 
Artigo 1º - Fica facultado aos estudantes de Direito, que estiverem cursando 
o 4.º e 5.º anos, o estágio nas Delegacias de Polícia. 
Artigo 2º - A secretaria da Segurança Pública baixará normas no sentido de 
que não seja impedido o estágio. 
Artigo 3º - As funções a serem desempenhadas pelos estagiários constarão 
da regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, a contar da data da promulgação da presente lei.  
Artigo 4º - O estágio a que se refere o artigo 1.º da presente lei, não gerará 
direito algum aos seus participantes, nem no âmbito funcional, nem no 
sentido de contagem de tempo de serviço, para qualquer efeito. 
Parágrafo único O estágio não será objeto de criação de cargos, de 
qualquer natureza. 
Artigo 5º - Não haverá remuneração, a qualquer título, aos estagiários.  
Artigo 6º - aos estagiários será assegurado o desenvolvimento de suas 
funções nas instalações já existentes nas Delegacias de Polícia. 
Artigo 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 7 de novembro de 1985. 
FRANCO MONTORO 
Michel Miguel Elias Temer Lulia Secretário da Segurança Pública 
Luiz Carlos Bresser Pereira 
Secretário do Governo Publicada na Assessoria Técnico - Legislativa, aos 7 
de novembro de 1985. 
Secretário do Governo Publicada na Assessoria Técnico - Legislativa, aos 7 
de novembro de 1985”. 

 
 
 

Segundo o Decreto supracitado os estagiários desempenhariam as seguintes 

funções, conforme artigo 9°, verbis. 

 
“Artigo 9º - Compete ao estagiário assistir a autoridade policial nos atos 
formais de polícia judiciária, a critério desta, em especial: 
I - auxiliar, a critério do Delegado de Polícia, na redação de documentos 
oficiais ou peças formais do inquérito policial; 
II - acompanhar os processos criminais originados dos inquéritos policiais, 
com o objetivo de detectar eventuais deficiências da fase inquisitiva; 
III - levantar e acompanhar a situação processual dos presos custodiados 

                                                 
38

 <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/194140/lei-4824-85-sao-paulo-sp>. Acesso em; 23 fevereiro 2013.   
39

<http://www2.oabsp.org.br/asp/clipping_jur/ClippingJurDetalhe.asp?id_noticias=9032&AnoMes=20005#>. 
Acesso em: 22 fevereiro 2013 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3612660/art-2-da-lei-4824-85-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3612647/art-3-da-lei-4824-85-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3612634/art-4-da-lei-4824-85-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3612604/art-5-da-lei-4824-85-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3612592/art-6-da-lei-4824-85-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3612580/art-7-da-lei-4824-85-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/194140/lei-4824-85-sao-paulo-sp
http://www2.oabsp.org.br/asp/clipping_jur/ClippingJurDetalhe.asp?id_noticias=9032&AnoMes=20005
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na unidade policial, propondo ao Delegado de Polícia a adoção das 
medidas pertinentes, quando necessário; 
IV - realizar estudos e pesquisas doutrinários e jurisprudenciais solicitados 
pelo Delegado de Polícia”.  
 
 
 
 
 

Este estágio se tornou realidade nas delegacias de Bragança Paulista e de 

Araçatuba. Em Bragança Paulista, segundo reportagem de 24/10/2011 do site da 

própria Polícia Civil do Estado de São Paulo40, esta instituição assinou convênio com 

a Universidade São Francisco no sentido de permitir que os estudantes de direito 

desta estagiassem nas delegacias da cidade. A assinatura dessa parceria objetivou 

beneficiar tanto os alunos, já que este trabalho é requisito para se formarem; quanto 

a Polícia Civil, uma vez que contaria com o apoio de “futuros profissionais” para dar 

suporte técnico jurídico àqueles que necessitam de seus serviços. E em Araçatuba, 

de acordo com publicação de 01/06/2008 do jornal eletrônico Folha da Região41, O 

1º Distrito Policial em outubro daquele ano, em parceria com o Centro Universitário 

Toledo, desenvolveu um projeto piloto que ofereceu vagas de estágio a alunos do 

curso de Direito, cujo início se deu com três estagiários. O delegado da época Dr. 

Vilson Disposti, responsável pela supervisão das atividades desenvolvidas pelos 

estagiários relatou que teve a ideia de implantar tal projeto porque havia sido 

procurado por alunos que lhe pediram para estagiar na delegacia e que acabou 

sendo uma saída ao déficit de profissionais, situação comum na Polícia Civil.  

 

 

Por fim, no Estado de Minas Gerais, uma resolução recente da chefia da 

Polícia Civil42, (Resolução 7453 de 18 de maio de 2012) instituiu regras para o 

estágio de estudantes no âmbito da Polícia Civil do Estado. Tal resolução 7453 

dispõe a respeito de vagas, admissão, duração e extinção, deveres e vedações, e 

                                                 
40

 MATOS, Kerma Sousa. Ação social: Delegacias de Polícia de Bragança Paulista Terão Estagiários de Direito à 
Disposição da população. Polícia Civil do Estado de São Paulo. São Paulo. 24/10/2011. Disponível em: 
<http://www2.policiacivil.sp.gov.br/x2016/modules/news/article.php?storyid=2150>. Acesso em: 22 fevereiro 
2013. 

 
41

 ROCHA, Diogo. Alunos de Direito Auxiliam Equipe do 1° Distrito Policial. Folha da Região.com. Araçatuba, São 
Paulo. 01/06/2008. Disponível em: <http://www.folhadaregiao.com.br/Materia.php?id=92297 >. Acesso em: 22 
fevereiro 2013.  
 
42

<http://sindepominas.com.br/index.php/noticias/49-noticias/812-resolucao-no-7453-institui-regras-para-o-
estagio-destinado-a-estudante-no-ambito-da-pcmg>. Acesso em 23 fevereiro 2013.  
 

http://www2.policiacivil.sp.gov.br/x2016/modules/news/article.php?storyid=2150
http://www.folhadaregiao.com.br/Materia.php?id=92297%20
http://sindepominas.com.br/index.php/noticias/49-noticias/812-resolucao-no-7453-institui-regras-para-o-estagio-destinado-a-estudante-no-ambito-da-pcmg
http://sindepominas.com.br/index.php/noticias/49-noticias/812-resolucao-no-7453-institui-regras-para-o-estagio-destinado-a-estudante-no-ambito-da-pcmg
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coordenação e supervisão do estágio. A Faculdade de Direito de Varginha (FADIVA) 

publicou em seu site na data de 27/11/1243 que em breve assinará um convênio com 

a Polícia Civil para implantar este estágio na Delegacia em Varginha. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 CAZELATO, Daniela. FADIVA em convênio com a Delegacia da Polícia Civil. Faculdade de Direito de 
Varginha. Varginha, Minas Gerais. 27/11/2012. Disponível 
em:<http://www.fadiva.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=735:2711-fadiva-em-convenio-
com-a-delegacia-da-policia-civil&catid=5:ultimas-noticias&Itemid=.> Acesso em: 22 fevereiro 2013.  

 

http://www.fadiva.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=735:2711-fadiva-em-convenio-com-a-delegacia-da-policia-civil&catid=5:ultimas-noticias&Itemid=
http://www.fadiva.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=735:2711-fadiva-em-convenio-com-a-delegacia-da-policia-civil&catid=5:ultimas-noticias&Itemid=
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CONCLUSÃO 

 

 

Verifica-se que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, 

vem passando por significativas reformas institucionais e aos poucos, recuperando 

seu prestígio. 

 

Durante a ditadura milita, a Polícia Civil se tornou uma instituição temida pela 

população por fazer parte da repressão. As pessoas tinham medo dos policiais 

vendo-os como torturadores. Esta visão permaneceu mesmo após a 

redemocratização e no início da década de 90, durante o governo Marcelo Alencar a 

descrença na instituição se agravou diante das denúncias de corrupção e da 

valorização das atitudes violentas representada pela Gratificação Faroeste, prêmio 

que os policiais recebiam por atos de bravura.  

 

 No entanto este quadro começou a mudar no final da década de 1990, no 

Governo Anthony Garotinho, quando o tema da segurança pública passou a fazer 

parte das prioridades do governo.  Com o aumento da violência e com o crescimento 

do tráfico de drogas as autoridades começaram a repensar as atuações da polícia e 

os métodos utilizados no combate à criminalidade analisando os possíveis erros 

praticados nos governos anteriores. Verificou-se que era necessário requalificar os 

policiais civis, aproximar a população da instituição e remodelar as delegacias 

marcadas pela degradação e pelo abandono.  

 

O Programa Delegacia Legal implantado pelo antropólogo Luiz Eduardo 

Soares e a exigência de nível superior para o ingresso na carreira policial foram 

medidas que contribuíram para a recuperação da instituição. As delegacias se 

tornaram ambientes convidativos e o nível dos policiais civis melhorou uma vez que 

os cargos passaram a ser ocupados por pessoas instruídas e qualificadas, o que 

contribuiu para o aperfeiçoamento da atividade policial fazendo com que as pessoas 

começassem a confiassem na polícia.  

 

Tendo em vista esta melhora institucional, o concurso da Polícia Civil do 

Estado do Rio de Janeiro se tornou concorrido atraindo bacharéis em direito recém-
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formados que veem, por exemplo, o cargo de delegado como uma excelente 

oportunidade profissional já que não exige atividade jurídica prévia.  A Polícia Civil 

passou a ser vista como mais uma opção de carreira. 

 

 Diante desta renovação pessoal e operacional, seria interessante também 

que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a OAB-RJ e com 

universidades, instituísse um programa de estágio voltado para o curso de direito. 

Configuraria uma oportunidade de aprendizado aos estudantes ao mesmo tempo em 

que estes auxiliariam os policiais em determinadas tarefas, ressalvadas as de 

competência exclusiva dos servidores efetivos do quadro de pessoal da instituição. 

Este estágio já foi implantado em Estados como São Paulo, Goiás, Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul e, segundo as reportagens anteriormente mencionadas, foi muito 

bem recebido tanto pelas universidades e seus alunos quanto pelas polícias civis 

respectivas.  
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