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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa a analisar o planejamento enquanto instrumento gerencial, 

bem como a sua aplicabilidade prática no setor público, mais especificamente a uma 

DPC – Delegacia de Polícia Civil de base territorial. Para tanto, estudam-se as 

perspectivas teóricas sobre o planejamento, passando a conhecer a atividade 

policial civil e suas peculiaridades, esboçando ainda o histórico existente sobre o 

planejamento estratégico da PCMG – Polícia Civil de Minas Gerais até os dias 

atuais. Posteriormente, analisa-se a atribuição específica de uma DPC de base 

territorial, destacando seu principal papel e função dentro da sistemática 

institucional. Analisa-se em sequência de que forma é possível se realizar um 

planejamento estratégico de uma DPC, bem como a aplicação de instrumentos 

gerenciais no mapeamento e melhoria de processos de trabalho, buscando a 

conclusão de que os mecanismos gerenciais têm muito a colaborar com a gestão 

estratégica tanto da instituição como de suas unidades, auxiliando na melhoria de 

resultados e no ganho de eficiência do serviço público. 

 

 

Palavras-chave: Planejamento Estratégico; Delegacia de Polícia Civil; Segurança 

Pública; Gestão Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This paper aims to analyze planning as a managerial tool, as well as its practical 

applicability in the public sector, more specifically to a territorial police station. In 

order to do so, the theoretical perspectives on planning are studied, becoming 

acquainted with the civil police activity and its peculiarities, also outlining the existing 

history about the strategic planning of the civil police of Minas Gerais until the 

present day. Subsequently, the specific assignment of a territorial police station is 

analyzed, highlighting its main role and function within the institutional system. It is 

analyzed in sequence how it is possible to carry out a strategic planning of a Civil 

Police of the State of Minas Gerais, as well as the application of management tools in 

the mapping and improvement of work processes, seeking the conclusion that the 

managerial mechanisms have much to collaborate With the strategic management of 

both the institution and its units, helping to improve results and increase the 

efficiency of the public service. 

 

 

Key Words: Strategic planning; Civil Police Station; Public security; Public 

administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Polícia Civil, como tantas outras organizações públicas, tem igualmente 

necessidades de se gerenciar de forma eficiente, formular planejamentos 

estratégicos, operacionais e táticos, de modo a garantir uma prestação de serviço 

eficiente para o cidadão e a sociedade em geral. 

No caso específico de Minas Gerais, nota-se que os gestores das unidades 

de execução (Delegados de Polícia) acumulam as funções gerenciais e táticas, visto 

que coordenam diretamente a prestação do serviço, mas também são responsáveis 

por toda a demanda administrativa das unidades policiais, devendo gerenciar a 

unidade enquanto órgão público e ainda todos os trabalhos que nela são 

desempenhados. 

Para isso, imprescindíveis são os instrumentos gerenciais para que possam 

os gestores conduzirem o funcionamento das unidades policiais de execução em 

consonância com as diretrizes e o planejamento estratégico da instituição, 

otimizando a prestação de serviços públicos e a alocação racional dos recursos. 

Neste contexto, o planejamento se mostra um instrumento de grande valia 

para o atingimento dos fins da organização com o menor gasto material e intelectual 

possível e não apenas no nível organizacional, mas sobretudo suas unidades de 

execução, quem de fato presta diretamente os serviços à sociedade. 
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2 O PLANEJAMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

A análise do planejamento aplicado à gestão pública demanda o 

conhecimento da produção literária desenvolvida até então de modo que possa 

servir de subsídio teórico para a realização da pesquisa. 

Pretendendo-se o estudo do planejamento como ferramenta gerencial nas 

Delegacias de Polícia, é necessário contextualizar o planejamento enquanto tal, bem 

como suas nuances aplicáveis à espécie. 

 

 

2.1 Planejamento como mecanismo gerencial 

 

 

Existem diversas ferramentas gerencias já desenvolvidas de modo a nortear 

os profissionais da Gestão e da Administração a planejarem suas instituições, 

órgãos ou instâncias de atuação, identificando problemas e criando formas eficientes 

de solução deles. 

Uma delas é o planejamento, consistente, a grosso modo, no esforço 

intelectual metodológico com vistas ao atingimento de uma finalidade ou solução de 

um determinado problema.  

O planejamento pode se dividir em estratégico, quando de longo prazo e 

natureza institucional, tático, quando direcionado a unidades intermediárias e 

geralmente com duração média, e ainda operacional, quando destinado a unidades 

específicas de execução com curto prazo de duração (CHIAVENATO, 2003).  

Para a melhor concepção de planejamento estratégico, podemos entendê-lo 

como sendo 

 

 

o processo continuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento 
possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvam riscos; 
organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução destas 
decisões; e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, 
medir o resultado destas decisões em confronto com as expectativas 
alimentadas” (DRUCKER, 2002, p.136). 



11 

 

O planejamento estratégico então é concebido como um processo, ou seja, 

um conjunto de atos destinados a organizar as atividades e tarefas de uma 

organização elaborado com visão de futuro e mecanismos de medição e controle 

dos resultados que apontam à realização de intervenções nos processos de 

trabalho. Não é demais elencar que o planejamento estratégico 

 

 

Ao estabelecer declarações de missão, políticas, estratégias e metas, a 
matriz determina a estrutura dentro da qual as divisões e as unidades de 
negócios preparam seus planos. Algumas corporações dão muita liberdade 
a cada unidade de negócios para instituir suas metas e estratégias de 
vendas e lucro. Outras estabelecem as metas para as UENs [unidades de 
negócio], mas permitem que elas desenvolvam suas próprias estratégias. 
Outras ainda estabelecem as metas e participam do desenvolvimento das 
estratégias de cada unidade de negócios (KOTLER; KELLER, 2006, p. 42). 

 

 

Deste modo, é concebível que o planejamento estratégico pode se 

desenvolver, além do âmbito institucional/corporativo, também aos níveis tático 

(divisões) e operacional (unidades de negócio), conforme a visão do autor acima 

citado. 

Deste modo, considerando que o presente trabalho visa à análise do 

planejamento aplicado a uma Delegacia de Polícia Civil, que se encontra 

notadamente no nível operacional da instituição, é cabível melhor detalhar o 

planejamento estratégico neste nível, chamado também por alguns autores como 

planejamento estratégico de unidades de negócio (KOTLER; KELLER, 2006, p. 49-

50)  

O planejamento estratégico destas unidades de negócio compreende o 

estabelecimento da missão desta unidade, em consonância com a missão geral da 

organização, e ainda a realização da chamada análise SWOT, consistente na 

“avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças” (KOTLER; 

KELLER, 2006, p. 50), que “envolve o monitoramento dos ambientes externo 

[oportunidades e ameaças] e interno [forças e fraquezas]” (KOTLER; KELLER, 2006, 

p. 50)  

Após a realização desta análise, adotam-se diversas etapas seguintes do 

planejamento, quais sejam o estabelecimento de metas, a formulação de 
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estratégias, elaboração e implementação de programas e a realização do feedback 

e controle (KOTLER; KELLER, 2006, p. 49-50). 

No que tange ao estabelecimento de metas, é importante ressaltar que elas 

resultam da missão da unidade, além de levar em consideração o ambiente interno e 

externo, podendo ser entendidas como um objetivo programado daquela unidade de 

negócio a ser atingido num determinado prazo. 

Essas metas precisam ainda ser organizadas hierarquicamente conforme sua 

importância para a unidade de negócio, além de ser expressada, quando possível, 

quantitativamente e serem consistentes e realistas (KOTLER; KELLER, 2006, p. 52-

54). 

Após o diagnóstico da unidade por meio da análise SWOT, bem como a 

definição dos objetivos/metas, é necessária a formulação de estratégias, ou seja, a 

criação de um plano de ação que determinará como esses objetivos serão atingidos. 

Além disso, serão formulados e implementados programas que auxiliarão na 

alocação de recursos e realização das estratégias, definindo ainda quais tarefas 

deverão ser desempenhadas, por quem e em qual prazo. A partir daí se terá a 

execução deste planejamento com o fim de fazer cumprir as metas estabelecidas 

(KOTLER; KELLER, 2006, p. 52-54). 

Por fim e com igual importância é o controle e feedback, atividades que 

permitem ao gestor o monitoramento da execução das tarefas, cumprimento dos 

prazos e ainda a coleta de dados e informações decorrentes de todo o processo de 

realização dos objetivos, que termina por uma reavaliação dos planos de ação e 

programas estabelecidos, permitindo assim um ciclo de melhoria constante. Nota-se 

que 

 

 

À medida que implementa sua estratégia, a empresa precisa acompanhar 
seus resultados e monitorar os novos acontecimentos nos ambientes 
interno e externo. Alguns ambientes permanecem razoavelmente estáveis 
de ano para ano. Outros evoluem lentamente, de maneira bastante 
previsível. Outros, ainda, mudam rápido, de modo imprevisível e por vezes 
violenta. A empresa, no entanto, pode ter certeza de uma coisa: o mercado 
vai mudar. E quando isso acontecer, será necessário analisar e revisar a 
implementação, os programas, as estratégias ou até mesmo os objetivos 
(KOTLER; KELLER, 2006, p. 57). 
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Apesar de se falar em ‘mercado’, pode-se entender esta palavra no contexto 

acima como de ‘cenário’ em que se encontra a unidade de negócios, o que adequa o 

planejamento à finalidade pública, cujo cenário diverge em cada uma das unidades 

de negócio, ou órgãos de nível operacional, que se pretender planejar.  

É de suma importância que os ambientes interno e externo sejam 

monitorados e os planos e programas, embora dotados de certa rigidez, possam ser 

modificados em razão das alterações no ambiente ou até mesmo, no caso da esfera 

pública, modificações legislativas, mudanças de governos, diretrizes e políticas 

públicas. 

A rigidez completa do plano de metas, programas e atividades pode acarretar 

a perda de prestígio, queda de nível organizacional, redução de investimentos ou até 

extinção do órgão, sendo essencial tanto a realização do controle e feedback, 

quanto das necessárias modificações que dali decorrerem, sob pena de 

comprometimento de toda a unidade de negócios. Deve se ter em mente que 

“quando uma organização não consegue responder a uma alteração do ambiente, 

dica cada vez mais difícil reaver a posição perdida” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 

57). 

Em suma, são estas as descrições teóricas básicas a se adentrar no tema do 

planejamento na gestão pública e posteriormente conjugar com os conhecimentos 

específicos da PCMG enquanto instituição e verificar sua aplicabilidade a uma 

Delegacia de Polícia Civil. 

 

 

2.2 Planejamento público e planejamento privado 

 

 

Relevante considerar que a visão a ser trabalhada relaciona-se com o 

planejamento na seara pública, que comporta grandes diferenças com a seara 

privada, sendo possível apontar várias delas e em cada uma há limitações legais, 

restrições da própria natureza pública e uma série de outras situações inexistentes 

no âmbito empresarial. 

Divergem os setores público e privado quanto à sua finalidade, por exemplo. 

Na seara privada, a finalidade própria da instituição é auferir lucros mediante a 

venda de um produto ou prestação de um serviço. Contrariamente, na esfera 
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pública, a finalidade é sempre relacionada a uma destinação pública, de interesse 

comum a todos ou demandas coletivas, ou ainda do interesse específico 

(secundário) da Administração Pública. 

O setor público ocupa-se da promoção do bem-estar geral, sendo que na 

maioria das vezes estes serviços prestados são gratuitos e, quando remunerados, o 

são por preços módicos, já que a essência da atuação estatal não é, e nem pode 

ser, voltada para a obtenção de lucro. 

Além disso, também existe grande diferença entre estes setores no que diz 

respeito à execução das tarefas e da forma de liderança. Na Administração Pública 

todos os seus atos são regidos pela lei, sendo que na omissão legislativa o 

administrador público não pode agir, sob pena de ser responsabilizado civil, penal e 

criminalmente, enquanto o administrador privado depende apenas da aprovação de 

um superior. 

Além disso, os procedimentos gerenciais da Administração Pública são 

regidos pelo Direito Administrativo, que se ocupa de um conjunto de regras e 

princípios que direcionam a atuação administrativa do Estado, comportando ainda as 

mais diversas instâncias de controle (interno, externo, judicial, público, etc). 

Em verdade, a grande diferença é que enquanto o gestor privado atua no seu 

interesse próprio, gerindo seus próprios recursos, o gestor público atua como gestor 

da coisa alheia, isto é, os bens e recursos por ele gerenciados não o pertencem e 

nem pertencem a uma determinada pessoa, mas sim à coletividade, à sociedade. 

Deste modo, o gestor público tem sua autonomia extremamente restrita 

quanto à utilização dos recursos, que depende de lei, procedimentos licitatórios e 

uma série de outras burocracias necessárias à garantia de que a coisa pública está 

sendo gerida em conformidade com a lei, que reflete a vontade de seu real dono, o 

povo. Aliás, dispor de coisa pública como própria, ou utilizá-la em benefício 

desvinculado das finalidades públicas e de sua destinação legal impõe ao gestor a 

responsabilidade e graves sanções, como perda do cargo, restituição ao erário, 

multa e até mesmo a prisão. 

Também é peculiar da Administração Pública o método de tomada de 

decisões. As decisões no âmbito estratégico, tomadas pela alta cúpula das 

instituições públicas geralmente tem caráter político. 
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Quando se trata de planejamento estratégico, é importante relembrar que o 

gestor público, ainda que nos altos escalões, estão sujeitos a uma orientação 

política a ser ditada por pessoas eleitas pelo povo para a realização destes fins. 

Em verdade, a própria eleição de um determinado partido ou coligação já 

representa a vontade política da maioria das pessoas e a indicação de quais os 

pilares ideológicos serão empregados pela Administração Pública no período em 

que as pessoas eleitas estiverem nos altos cargos.  

Nenhuma destas peculiaridades estão expressas nos livros de Administração, 

Gestão, Planejamento e outros, razão pela qual se deve adotar os referidos 

conceitos da ciência administrativa e gerencial com certas ressalvas, lembrando-se 

sempre dos pilares da Administração Pública e das grandes diferenças que regulam 

o setor público em relação ao setor privado. 

 

 

2.3 Peculiaridades da Segurança Pública e Planejamento 

 

 

Existem poucos autores que tratam com clareza a questão do planejamento 

no setor público, sendo essencial então que as teorias e ensinamentos do setor 

privado sejam revisadas sob a ótica pública para viabilizar sua aplicação, como 

explicado na subseção anterior. 

Entretanto, quando o assunto é planejamento na área de segurança pública, 

ou mesmo de uma DPC, a base teórica é extremamente escassa e impõe que se 

adotem as restrições do planejamento público e ainda algumas considerações 

específicas do âmbito da segurança pública. 

As atividades afetas à segurança pública são peculiares em relação a outras 

atividades corriqueiras da Administração Pública, isto porque o seu objeto de 

atuação é a tutela ininterrupta e imediata dos bens jurídicos da sociedade, cuja 

demora ou atraso pode acarretar em lesões irreparáveis à saúde, à integridade física 

e até à vida das pessoas. 

Além disso, como decorrência das atividades de segurança pública, as 

sanções aplicadas, pela própria necessidade e urgência que os casos envolvem, 

são imediatas e relacionam-se com restrições de direitos, especialmente à liberdade 

de locomoção, merecendo com isso atenção especial. 
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Não obstante, não se perca de vista que o Estado exerce o monopólio do uso 

da força por meio das instituições policiais, cujas intervenções demandam a 

utilização de armas letais e não letais, tal qual uma série de outras peculiaridades, 

como o risco à saúde, integridade física e à vida do policial, a alta carga de estresse 

a que eles são submetidos, à natureza ininterrupta do serviço, impondo seu 

funcionamento vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana, e por fim a 

necessidade de apresentar, sempre que demandado, uma resposta imediata à 

sociedade. 

Desta forma, o planejamento público na esfera da segurança pública, e aqui 

mais especificamente de uma unidade operacional da Polícia Civil, demanda o 

conhecimento de uma série de circunstâncias específicas, normativas, 

organizacionais e policiais que devem ser estudadas para a continuidade do ensaio 

que se propõe. 
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3. O PLANEJAMENTO E A ATIVIDADE POLICIAL CIVIL 

 

 

Tendo se conhecido as perspectivas teóricas acerca do planejamento, bem 

como seu contexto de complexa atuação dentro do cenário da segurança pública, 

para dissecar o tema até o foco da proposta é necessário se compreender conceitos 

e diferenças técnicas acerca da contextualização da atividade policial civil no 

ordenamento jurídico e nas relações com o Estado e a Sociedade. 

 

 

3.1 As funções da Polícia Civil e os Sistemas de Segurança Pública e Justiça 

Criminal 

 

 

É preciso se entender os contornos estruturais do sistema de segurança 

pública a partir da visão normativa da Constituição da República, que estabelece, 

dentre diversas outras previsões, a espinha dorsal do sistema de segurança pública 

brasileiro no Art. 144. 

Dentre outras disposições, destaca-se o estabelecimento da função da 

segurança pública como dever do Estado e responsabilidade de todos, bem como as 

suas finalidades, calcadas genericamente na preservação da ordem pública, da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, criando-se as forças [órgãos] policiais 

específicas e encarregados de cada uma das atividades que lhes são atribuídas, 

conforme as diretrizes básicas firmadas pelo Poder Constituinte, como se vê: 

 

 

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: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. [...] (BRASIL, 1988, 
grifo nosso) 
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Com isso, tem-se que a segurança pública pode ser conceituada, a partir da 

perspectiva constitucional, como uma atividade de obrigação do Estado e 

responsabilidade de todos, exercida por um complexo de entidades/órgãos de 

natureza policial e que busca o atendimento da finalidade pública, preservação da 

ordem, incolumidade das pessoas e patrimônio. 

Tratando-se então de uma atividade pública, dotada de considerável parcela 

de poder estatal, estabelece-se o conceito de que o exercício da atividade de 

segurança pública é entregue a órgãos policiais, ou seja, dotados de determinado 

poder de polícia, regulamentado na forma da legislação pátria. 

Este Poder de Polícia, exercido pelos órgãos de segurança pública, precisa 

ser entendido à luz da sua etimologia, para a melhor compreensão das nuances que 

envolvem a atividade policial civil. 

 A palavra polícia designava, etimologicamente o “conjunto de funções 

necessárias ao funcionamento e à conservação da Cidade-Estado” (GOMES, 2012, 

P. 1), representando com isso atividade essencial e intrínseca à própria existência e 

manutenção da organização estatal. 

O Poder de Polícia pode ser entendido como a atividade necessária do 

Estado para condicionar direitos individuais ou até coletivos em prol do interesse 

público, como sustenta a doutrina: 

 

 

Em sentido estrito o poder de polícia se configura como atividade 
administrativa, que consubstancia, como vimos, verdadeira prerrogativa 
conferida aos agentes da Administração, consistente no poder de restringir 
e condicionar a liberdade e a propriedade (CARVALHO FILHO, 2013, p. 76). 

 

 

É importante frisar que o poder de polícia é amplo, como conceitualmente 

demonstrado e está presente em toda e qualquer atividade estatal que restrinja e 

condicione direitos em prol da finalidade pública. É tanto que o Código Tributário 

Nacional tratou de especificar quais atividades constituem o exercício do poder de 

polícia: 

 

 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública 
que, limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a 
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prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 1966). 
        Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia 
quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, 
com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei 
tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder (BRASIL, 1966) 

 

 

A evolução histórica das instituições e dos conceitos, bem como a atuação 

prática dos órgãos encarregados do exercício do poder de polícia notadamente no 

campo da segurança pública e sua nomenclatura peculiar culminaram na separação 

do conceito entre polícia-função e polícia-corporação; entretanto ambos conceitos se 

complementam em prol de um mesmo sentido semântico (GOMES, 2012). 

Tal divisão conceitual respeita apenas à separação subjetiva e objetiva do 

conceito real de poder de polícia, ou seja, designando uma subdivisão entre uma 

atividade objetivamente realizada e aquele sujeito a quem compete a sua execução: 

 

 

cumpre determinar que polícia-função corresponde à prerrogativa conferida 
aos agentes da Administração Pública para exercer o poder de restringir e 
condicionar a liberdade, a propriedade e os direitos individuais no exercício 
da preservação da ordem coletiva e do bem comum. Trata-se de atividade 
tipicamente administrativa e pautada na lei. A polícia-corporação é o órgão 
administrativo de uma sociedade politicamente organizada que tem por 
atribuição impor limites à liberdade individual ou grupal na exata medida da 
necessidade de salvaguarda e de manutenção da ordem pública (GOMES, 
2012, p. 1). 

 

 

Existe ainda divisão formulada pela doutrina administrativista-jurídica de 

extrema importância e objeto de digressões muitas vezes conceitualmente 

equivocadas no âmbito da segurança pública, correspondente nas designações de 

polícia administrativa e polícia judiciária. 

Por polícia administrativa, entende-se aquela atividade típica, relacionada ao 

poder de polícia e regulada pelo Código Tributário Nacional, “é a atividade da 

Administração que se exaure em si mesma, ou seja, se inicia e se completa no 

âmbito da função administrativa” (CARVALHO FILHO, 2013, p. 83).  
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Especificamente no campo da segurança pública, a polícia administrativa 

ostenta como finalidade “prevenir crimes, evitar perigos, proteger a coletividade, 

assegurar os direitos de seus componentes, manter a ordem e o bem-estar públicos” 

(GOMES, 2012, p. 2). 

Já quanto à Polícia Judiciária, esta tem caráter diverso, alcançando tão 

somente o escopo de atuação da segurança pública e justiça criminal, pois “destina-

se a investigar os crimes que não puderam ser prevenidos, descobrir-lhes os autores 

e reunir provas ou indícios contra eles” (GOMES, 2012, p. 2), bem como uma série 

de outros atos derivados especificamente da persecução penal. 

Consubstancia-se em atividade de cunho administrativo, portanto dotada de 

alguns poderes de ordem judicial, já que se destina exclusivamente à preparação de 

um processo criminal que se desenvolverá no sistema de justiça criminal. É dizer 

que a polícia judiciária “prepara a atuação da função jurisdicional penal, o que a faz 

regulada pelo Código de Processo Penal” (CARVALHO FILHO, 2013, p. 83). 

Exatamente nas funções de polícia judiciária é que se encontra a atribuição 

da atividade policial civil dos estados, preconizada na Constituição Federal com o 

texto que segue: 

 

 

Art. 144 [...]  
§ 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 [...] (BRASIL, 
1988, grifo nosso). 

 

 

Do dispositivo referido extrai-se, logo de início e o mais relevante para o tema 

proposto, que a direção da Polícia Civil deve ser exercida por Delegados de Polícia, 

ou seja, definindo como fator estruturante da instituição qual das carreiras que a 

compõem deve exercer as funções administrativas, gerenciais e de planejamento, 

bem como obrigando que os ocupantes de tal cargo sejam “de carreira”, ou seja, 

membros efetivos e aprovados em concurso público. 

Além disso, as funções da Polícia Civil restam delineadas, como as de polícia 

judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Convém explicar 

que a melhor técnica impõe certa separação entre os conceitos-função de polícia 

judiciária e apuração de infrações penais (polícia investigativa). 
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Fala-se que à Polícia Civil, excetuadas as infrações militares e da 

competência da Polícia Federal, incumbem duas funções, como esclarece a doutrina 

processualista penal: 

 

 

Como se percebe, a própria Constituição Federal estabelece uma distinção 
entre as funções de polícia judiciária e as funções de polícia investigativa. 
Destarte, por funções de polícia investigativa devem ser compreendidas as 
atribuições ligadas à colheita de elementos informativos quanto à autoria e 
materialidade das infrações penais. A expressão polícia judiciária está 
relacionada às atribuições de auxiliar o Poder Judiciário, cumprindo as 
ordens judiciárias relativas à execução de mandados de prisão, busca e 
apreensão, condução coercitiva de testemunhas etc (LIMA, 2013, p. 75-76). 

 

 

Não obstante seja claro que a melhor técnica impõe a concepção das funções 

de forma objetiva e separada como versado acima, o longo exercício concomitante 

de ambas funções pelo mesmo órgão, levaram a um conceito subjetivo de Polícia 

Judiciária que confunde as funções (policia investigativa e polícia judiciária) com o 

órgão encarregado de exercê-las (polícia civil, federal ou instituições militares). 

Por isso, apesar da divisão constitucional, é comum encontrar conceitos 

doutrinários, textos legais e regulamentares, julgados, pareceres ou outros 

documentos que utilizem a expressão “polícia judiciária” para designar o órgão 

responsável pelo exercício das funções de auxílio ao poder judiciário, ou da função 

investigativa, ou ambos. 

Para facilitar a compreensão e utilização dos conceitos no presente trabalho, 

opta-se, por técnica de redação, em utilizar “Polícia Civil” com a conotação subjetiva, 

ou seja, para designar o órgão competente para o exercício das funções que lhe 

foram designadas pela Constituição Federal. 

Ao mesmo passo, se utiliza o termo “atividade policial civil” para designar o 

conjunto de atribuições administrativas e judiciais conferidas constitucionalmente à 

Polícia Civil, estando dentre elas as funções de (I) direção, gestão e planejamento 

interno do órgão, (II) a apuração das infrações penais (polícia investigativa) e (III) as 

funções de auxílio ao Poder Judiciário na persecução penal (polícia judiciária). 

Como detalhado, a atividade policial civil tem natureza administrativa, porém 

atua com repercussão direta nas funções de outros órgãos que integram o sistema 
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de justiça criminal, vez que sua atividade é preparatória da persecução penal, que é 

desenvolvida por órgãos e/ou poderes de outras esferas. 

Para se entender a separação entre a atuação frente ao sistema de 

segurança pública e ao sistema de justiça criminal, o marco distintivo deve ser a 

ocorrência de uma infração penal, que acarreta uma série de consequências 

jurídicas e administrativas que envolvem o trabalho da Polícia Civil, objeto 

relacionado ao ensaio que se propõe. 

Deve-se ter em mente que existem infrações penais de competência da 

União, que quando ocorrem estão sujeitas à atuação da Polícia Federal, órgão 

encarregado da função investigativa e de polícia judiciária nesses casos.  

Do mesmo modo, ocorrendo os crimes militares, ou seja, aqueles previstos no 

Código Penal Militar, o órgão que exercerá as funções de polícia judiciária e polícia 

investigativa, exclusivamente nesses casos, será aquele com atribuição legal, de 

acordo com as peculiaridades do caso a depender do autor do crime ou da 

repartição em que este ocorrer, etc, podendo ser o Exército, Marinha, Aeronáutica, 

ou mesmo, no âmbito estadual, a Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar. 

Assim, a atividade policial civil cinge-se à apuração das infrações penais e 

exercício da polícia judiciária nos crimes comuns de competência da justiça 

estadual, dentre outras fixadas em lei. 

Deve-se atentar porém que o fato de um órgão exercer predominantemente 

as funções de polícia judiciária e investigativa não o impede de exercer também 

atipicamente funções de polícia administrativa, e vice-versa, tal qual ocorre entre os 

Poderes Legislativo Executivo e Judiciário, que exercem típica e predominantemente 

suas funções peculiares, mas possuem funções atípicas que relacionam-se à 

atividade dos outros poderes, conforme estabelece a lei e a constituição (BRASIL, 

1988). 

Tem-se como exemplo a Polícia Federal que, embora tenha como atividade 

fim exercer a polícia judiciária e investigativa no âmbito da União, exerce também a 

função administrativa de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras (BRASIL, 

1988); ou mesmo o exemplo da Polícia Civil Mineira, que exerce a função 

administrativa de controle do registro de veículos e condutores, através do DETRAN, 

mas conserva como finalidade as funções que lhe foram precipuamente confiadas 

pela Constituição Federal (MINAS GERAIS, 2013). 



23 

 

Do mesmo modo são as Polícias Militares, que predominantemente exercem 

“a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública” (BRASIL, 1988), porém 

conservam para si o exercício das funções de polícia judiciária e investigativa em 

relação aos crimes militares na forma do Código Penal Militar (Arts. 9º e 10º) e 

Código de Processo Penal Militar (Arts. 7º e 8º) (BRASIL, 1941). 

Dado a tais peculiaridades, é temerário confundir os órgãos do sistema de 

segurança pública com as funções do sistema de segurança pública, sob pena de 

comprometer o entendimento do real escopo das instituições e incorrer em graves 

falhas gerenciais e administrativas de modo a ferir dispositivos legais e subverter a 

missão constitucional de cada ente deste complexo sistema, sendo que os maiores 

prejudicados serão os destinatários desta gama de serviços públicos: a sociedade. 

O sistema de segurança pública, anteriormente mencionado, encontra-se 

predominantemente no escopo de atuação do Poder Executivo. Embora varie entre 

unidades federativas (União, Estados e Municípios), todos os órgãos que compõem 

o sistema de segurança pública são subordinados ao correspondente chefe do 

Poder Executivo, dado à natureza essencialmente administrativa, de fazer cumprir a 

lei de ofício (BRASIL, 1988). 

Entretanto, o sistema de justiça criminal difere-se do sistema de segurança 

pública e envolve o escopo de atuação do Poder Judiciário e das funções essenciais 

à Justiça, posto que dizem respeito a um certo “conflito de interesses” entre um 

cidadão apontado como autor de uma infração penal e o Estado que o submete a 

julgamento perante o Poder Judiciário. 

Nos órgãos policiais do sistema de segurança pública que exercem 

predominantemente as funções de polícia administrativa (Polícia Militar, Corpo de 

Bombeiros Militar, Guardas Municipais e Polícia Rodoviária Federal), a relação com 

o sistema de justiça criminal é bastante pormenorizada, já que sua função é 

direcionada à finalidade administrativa e dificilmente repercutirá no âmbito judicial. 

Adotando-se como exemplo a função de polícia preventiva da Polícia Militar 

ou da Polícia Rodoviária Federal, tem-se que destina-se de um modo geral à 

preservação da ordem, da incolumidade e impedimento do crime e da desordem. 

Eventual ocorrência de um crime não gera consequências futuras para esta 

atividade. 

Já em relação aos órgãos que exercem predominantemente as funções de 

polícia judiciária e investigativa (Polícia Federal e Polícia Civil), em que pese 



24 

 

integrem também o sistema de segurança pública, sua atividade fim está ligada de 

forma intrínseca às atividades que se desenvolvem no sistema de justiça criminal, já 

que terão início com o cometimento do crime e, mesmo após finalizadas, podem ser 

demandadas a qualquer momento enquanto durar a atuação do sistema de justiça 

criminal. 

Com enfoque específico nas atribuições da Polícia Civil, a Constituição do 

Estado de Minas Gerais acrescentou, além das funções típicas já previstas pela 

Constituição Federal, outras funções de ordem administrativa (registro e 

licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutores e processamento e 

arquivo de identificação civil). 

Além disso, especificou-se funções como a Polícia Técnico-Científica e a 

Identificação Criminal, que podem ser classificadas como atos de polícia 

investigativa, quando no curso de procedimento apuratório contribuírem para a 

elucidação da infração penal, ou mesmo de polícia judiciária, quando exercidas de 

modo a atender requisições judiciais no curso do processo penal: 

 

 

Art. 139 – À Polícia Civil, órgão permanente do Poder Público, dirigido por 
Delegado de Polícia de carreira e organizado de acordo com os princípios 
da hierarquia e da disciplina, incumbem, ressalvada a competência da 
União, as funções de polícia judiciária e a apuração, no território do Estado, 
das infrações penais, exceto as militares, e lhe são privativas as atividades 
pertinentes a: 
I – Polícia Técnico-científica; 
II – processamento e arquivo de identificação civil e criminal 
III – registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor 
(MINAS GERAIS, 1989).  

 

 

Especificando com maior propriedade e minúcia, a Lei Orgânica da Polícia 

Civil traça, com considerável grau de esclarecimento, as competências do órgão, 

dentre elas as de natureza gerencial, administrativa e de polícia investigativa e 

judiciária: 

 

Art. 16. À PCMG compete: 
 
I - planejar, coordenar, dirigir e executar, ressalvada a competência da 
União, as funções de polícia judiciária e a apuração, no território do Estado, 
das infrações penais, exceto as militares; 
II - preservar locais de crime com cenários e bens, apreender objetos, 
colher provas, intimar, ouvir e acarear pessoas, requisitar e realizar exames 
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periciais, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e praticar os 
demais atos necessários à adequada apuração das infrações penais e dos 
atos infracionais, na forma da legislação processual penal; 
III - representar ao Poder Judiciário, por meio do Delegado de Polícia, pela 
decretação de medidas cautelares pessoais e reais, como prisão preventiva 
e temporária, busca e apreensão, quebra de sigilo e interceptação de dados 
e de telecomunicações, além de outras inerentes à investigação criminal e 
ao exercício da polícia judiciária, destinadas a colher e a resguardar provas 
da prática de infrações penais e de atos infracionais; 
IV - organizar, cumprir e fazer cumprir os mandados judiciais de prisão e de 
busca domiciliar; 
V - cumprir as requisições do Poder Judiciário e do Ministério Público; 
VI - realizar correições e inspeções, em caráter permanente ou 
extraordinário, em atividades e em repartições em que atue, bem como 
responsabilizar-se pelos procedimentos disciplinares destinados a apurar 
eventual prática de infrações atribuídas a seus servidores; 
VII - formalizar o inquérito policial, o termo circunstanciado de ocorrência e o 
procedimento para apuração de ato infracional; 
VIII - exercer o controle e a fiscalização de suas armas e munições, de 
explosivos, fogos de artifício e demais produtos controlados, observada a 
legislação federal específica; 
IX - exercer o registro de controle policial, especialmente no que tange a 
estabelecimentos de hospedagem, diversões públicas, comercialização de 
produtos controlados e o prévio aviso relativo à realização de reuniões e 
eventos sociais e políticos em ambientes públicos, nos termos do inciso XVI 
do art. 5º da Constituição da República; 
X - desenvolver atividades de ensino, extensão e pesquisa, em caráter 
permanente, objetivando o aprimoramento de suas competências 
institucionais; 
XI - organizar e executar as atividades de registro, controle e licenciamento 
de veículos automotores, a formação e habilitação de condutores, o serviço 
de estatística, a educação de trânsito e o julgamento de recursos 
administrativos; 
XII - cooperar com os órgãos municipais, estaduais e federais de segurança 
pública, em assuntos relacionados com as atividades de sua competência; 
XIII - promover interações para uso dos bancos de dados disponíveis com 
os órgãos públicos municipais, estaduais e federais, bem como para uso de 
bancos de dados disponíveis com a iniciativa privada, observado o disposto 
nos incisos X e XII do art. 5º da Constituição da República; 
XIV - organizar e executar os serviços de identificação civil e criminal, bem 
como gerir o acervo e o banco de dados correspondentes, inclusive para as 
atividades de perícia criminal; 
XV - promover o recrutamento, seleção, formação, aperfeiçoamento e o 
desenvolvimento profissional e cultural de seus servidores; 
XVI - organizar e realizar ações de inteligência, bem como participar de 
sistemas integrados de informações de órgãos públicos municipais, 
estaduais, federais e de entidades privadas; 
XVII - organizar estatísticas criminais e realizar análise criminal; 
XVIII - promover outras políticas de segurança pública e defesa social, nos 
limites de sua competência. 
 
Parágrafo único. As funções constitucionais da PCMG são indelegáveis e 
somente podem ser desempenhadas por ocupantes das carreiras que a 
integram (MINAS GERAIS, 2013, grifo nosso) 

 

 

As atividades que cabem à instituição policial civil mineira são em verdade 

muito mais do que a designação genérica da Constituição Federal, necessitando 
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uma melhor compreensão detalhada de tais tarefas e da forma de organizá-las, em 

planejamento estratégico. 

A análise institucional com fulcro de estabelecimento de um planejamento 

necessariamente deve compreender a dimensão e complexidade das tarefas a 

serem realizadas, definindo-se uma estrutura orgânica, logística e de pessoal que 

seja capaz de executá-las em tempo e modo adequados, além de compreender e 

organizar a dinâmica institucional. 

 

 

3.2 Histórico sobre o planejamento da Polícia Civil de Minas Gerais 

 

 

Conhecendo-se a multiplicidade e complexidade das funções da Polícia Civil 

mineira e partindo dos pressupostos teóricos anteriormente traçados, resta estudar a 

forma como ela se organiza em termos de planejamento para viabilizar a 

concretização de seu papel no sistema de segurança pública e justiça criminal. 

Perlustrando-se extensão considerável de documentos institucionais, verifica-

se uma antiga preocupação com o tema, datando os primeiros registros, dentre os 

encontrados e fornecidos pela instituição, do ano de 1995. 

A Resolução nº 6.082, de 10 de Fevereiro de 1995, publicada no Minas 

Gerais de 11 dia seguinte à sua edição criou uma comissão destinada à realização 

de um curso direcionado ao exercício de funções de direção e planejamento, em 

nível superior. Assim estabeleceu a resolução: 

 

 

Art. 1º - Fica criada a Comissão para elaborar projeto destinado a definir 
métodos e procedimentos concernentes ao aprimoramento do ensino no 
âmbito da ACADEPOL-MG, bem como viabilizar a instituição de curso 
direcionado ao exercício de funções de direção e planejamento, em nível 
superior. (MINAS GERAIS. Polícia Civil, 1995) 

 

 

Após a conclusão dos mencionados estudos, foi institucionalizado no âmbito 

da Polícia Civil mineira o Curso de Estudos Superiores de Planejamento Estratégico, 

no ano de 1996, sendo inclusive recomendado ao Diretor da ACADEPOL-MG – 

Academia de Polícia Civil de Minas Gerais que adotasse ações para que tal curso 
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fosse institucionalizado como pós-graduação latu sensu (MINAS GERAIS. Polícia 

Civil, 1996).  

Os dados analisados demonstraram que, como decorrência da referida 

comissão o curso foi elaborado e ministrado pela Academia de Polícia Civil mineira, 

nos anos de 1996, 1997 e 1998, não havendo registros de continuidade do referido 

curso a partir do ano de 1999 (MINAS GERAIS. Polícia Civil, 1996, 1997, 1998). 

Possivelmente em razão da troca de governadores no ano de 1999, bem 

como da subordinação hierárquica da Polícia Civil ao Poder Executivo, tenha havido 

modificações nas prioridades políticas e de governo, havendo assim a 

descontinuidade do curso sobre planejamento estratégico na ACADEPOL-MG. 

Em 1999 editou-se em Minas Gerais o PMDI – Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado1, com a proposta de um planejamento estratégico para 

todo o Estado, contemplando o período de 2000 a 2003, entretanto as disposições 

acerca da segurança pública apresentaram-se muito incipientes, mencionando 

apenas a necessidade de melhorias na segurança pública como um todo, propondo, 

de ação prática, apenas 

 

 

a efetivação do processo gradual de transferência dos presos provisórios e 
sentenciados sob custódia da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
para os estabelecimentos penais da estrutura da Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos (MINAS GERAIS. Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral. Superintendência Central de 
Planejamento Econômico e Social, 1999). 

 

 

Muito embora a medida acima proposta impactaria, como de fato impactou, 

no trabalho da Polícia Civil (que até então realizava também a custódia de presos), 

estaria longe de prever um planejamento institucional. 

Em verdade, sequer o Estado de Minas Gerais, pelo Poder Executivo, 

dispunha de um planejamento estratégico eficiente até este momento. Embora o 

                                                           
1 O PMDI tem origem na Constituição Estadual de Minas Gerais, sendo um documento que visa ao 
planejamento de todas as políticas públicas e ações governamentais de longo prazo, dentre elas, 
seguramente, aquelas atinentes à segurança pública e defesa social. Suas previsões são inter-
relacionadas com o PPAG – Plano Plurianual de Ação Governamental, que representa o instrumento 
de planejamento a médio prazo e ganham concretude na LOA – Lei Orçamentária Anual, documento 
que programa os gastos e ações públicas de curto prazo (1 ano). 



28 

 

PMDI 2000-2003 tenha inquestionável inovação na área, passou longe de 

estratégias mais claras de evolução do planejamento institucional prevendo pouco 

ou quase nada para as instituições de segurança pública, trazendo apenas alguns 

questionamentos quanto à divisão de tarefas, mas sem um plano concreto de ações 

(MINAS GERAIS. Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. 

Superintendência Central de Planejamento Econômico e Social, 1999). 

Já no ano de 2003, foi editado o PMDI 2003-2020, com características 

completamente diferentes do PMDI anterior, trazendo explicações sólidas, 

apresentando motivos, metas e prazos, agentes envolvidos e setorizando as 

diretrizes de atuação de cada pasta do Governo Estadual, prevendo especificamente 

uma gama de projetos e programas para a área da segurança pública, tendo sua 

melhoria elencada como o primeiro objetivo prioritário (MINAS GERAIS. Secretaria 

de Estado de Planejamento e Gestão. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, 

2003). 

A visão trazida de melhoria da segurança pública apresentou-se como uma 

forma de integrar as ações das diversas instituições envolvidas e tendo como meta 

“reverter a tendência de agravamento dos índices de criminalidade no Estado, 

especialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte” (MINAS GERAIS. 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Subsecretaria de Planejamento e 

Orçamento, 2003). 

Além disso, a pretensão era de criar um eficiente sistema de controle de 

homicídios na região metropolitana de Belo Horizonte, que seria posteriormente 

disseminado ao interior. Contudo, as informações preliminares do PMDI 2003-2020 

diziam respeito tão somente aos objetivos genéricos do Estado, não descendo ao 

planejamento individual de cada entidade envolvida, o que deveria ser feito de forma 

setorizada, no contexto do Estado de Minas Gerais (MINAS GERAIS. Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, 

2003). 

Foram apresentadas uma série de Iniciativas Estratégicas, para cada área, 

sendo criada para a Segurança Pública o seguinte rol de iniciativas: 

 

 

1. Consolidar o projeto de controle de homicídios da RMBH e estendê-lo 
para outras 20 regiões do Estado, intensificando as ações coordenadas com 
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vistas a obter resultados expressivos em curto prazo, principalmente com a 
consolidação do projeto “Fique Vivo”. 
2. Implantar um modelo de segurança que integre as ações das polícias, os 
bancos de dados (SIDE) e as áreas de inteligência, considerando, inclusive, 
o treinamento conjunto. 
3. Racionalizar as atividades operacionais da Polícia Militar e da Polícia 
Civil, nas seguintes ações: 
 · lavratura de auto de prisão em flagrante na unidade mais próxima; 
 · primeiras providências relativas ao fato criminoso, adotadas pelas 
 diversas unidades policiais; 
 · intensificar a ação do policiamento na rua. 
4. Aumentar o enfrentamento integrado contra o crime organizado e 
promover campanhas efetivas de prevenção ao uso de drogas. 
5. Ampliar a quantidade de vagas nas penitenciárias para esvaziar 
delegacias superlotadas, com as seguintes medidas: 
 · Consolidar o comando do poder público nas unidades prisionais, 
 sem regalias nem concessões; 
 · Incentivar os municípios na criação de APAC’s (Associação de 
 Proteção e Assistência ao Condenado) ou similar; 
 · fazer um mutirão de revisão criminal (execução de penas); 
 · concluir as obras dos presídios em fase final de construção. 
6. Ampliar o efetivo e reaparelhar as polícias e o Corpo de Bombeiros, que 
deverá ampliar sua ação no interior do Estado. 
7. Desenvolver políticas sociais focalizadas nas vítimas da violência 
(mulheres, crianças, adolescentes, idosos, etc.) em parceria com agentes 
da sociedade civil, organizações não governamentais e com prefeituras 
municipais. 
8. Promover a ressocialização de adolescentes em conflito com a lei. 
9. Ampliar a integração entre órgãos do Poder Executivo ligados à 
segurança, nos níveis federal, estadual e municipal e com órgãos de outros 
poderes como o Judiciário e o Ministério Público. 
10. Tornar efetivo o sistema de proteção de testemunhas e de pessoas sob 
ameaça. 
11. Criação de um Conselho de Defesa Social para formular as políticas de 
segurança pública, com execução pela Secretaria de Defesa Social (MINAS 
GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Subsecretaria de 
Planejamento e Orçamento, 2003). 

 

 

Tais iniciativas fizeram com que as instituições de segurança pública em 

Minas Gerais adequassem e/ou produzissem seus planejamentos institucionais de 

acordo com as diretrizes gerais do Poder Executivo, constantes do referido plano. 

Em relação à Polícia Civil, no período entre 1999 e 2004 não foi encontrada 

encontrados, dentre os documentos institucionais disponibilizados, nenhuma 

informação sobre capacitação dos servidores em planejamento estratégico nem 

tampouco sobre a elaboração de um plano institucional que pudesse proceder ao 

seu estudo e formulação. 

O momento do PMDI 2003-2020 coincide com a modificação do governo 

estadual e ainda do Poder Executivo Federal, ocorrida pela assunção do presidente 

Lula também no ano de 2003. Deste modo as convicções políticas acerca da 
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segurança pública em âmbito nacional passaram a modificar-se, valorizando de 

modo mais enfático a gestão e integração das forças de segurança pública, num 

propósito de menor repressão e maior garantia e promoção de direitos humanos 

(SOUZA, 2015). 

Apesar de não ter havido uma ruptura tão drástica com ações governamentais 

federais anteriores, o novo prisma federal da segurança pública buscava estabelecer 

um “Sistema Único de Segurança Pública – capaz de articular e maximizar as ações 

de governos voltadas para posicionar a política (de segurança) nos mesmos moldes 

de outras políticas públicas e sociais” (SOUZA, 2015, p. 132). 

A despeito de os governos federal e estadual serem ocupados por partidos de 

orientação política distinta, ocorreu um alinhamento das novas noções de gestão em 

segurança pública, alterando-se sobremaneira a sistematização das instituições e 

suas funções dentro de um contexto que passou a chamar-se defesa social. 

O foco do novo arranjo era a integração do trabalho das polícias e demais 

entidades do sistema de defesa social, bem como privilegiar a prevenção da 

criminalidade, para o que se fizeram necessárias muitas modificações na própria 

estrutura da instituição, notadamente na Polícia Civil, que alcançou o status de 

secretaria, sendo subordinada diretamente ao governador do Estado e dirigida, 

obrigatoriamente, por um Delegado de Polícia de carreira. 

No novo arranjo preservou-se a autonomia funcional de cada entidade, porém 

existia uma subordinação técnica à SEDS – Secretaria de Estado de Defesa Social, 

responsável por articular as ações entre as instituições em termos gerenciais, de 

planejamento e inteligência, bem como coordenar a elaboração e execução das 

políticas públicas estaduais no campo da agora denominada defesa social. 

No ano de 2004, a partir dos desdobramentos nacionais e estaduais 

anteriormente versados, passa então a Polícia Civil a buscar por um planejamento 

institucional nos níveis estratégico e setorial das atividades logísticas e finalísticas, 

integrando o Plano Estadual de Segurança Pública, parte integrante dos projetos 

estruturadores do Governo Estadual2 (MINAS GERAIS. Polícia Civil, 2004). 

                                                           
2 Os projetos estruturadores foram concebidos a partir da modificação das estratégias gerenciais de 
todo o estado no ano de 2003 e consubstanciavam, sucintamente, no meio, estruturalmente 
organizado, de se atingir aos objetivos traçados no planejamento estratégico de longo, médio e curto 
prazo (PMDI, PPAG e LOA). 
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A Resolução nº 6.732/2004 é o primeiro dos documentos institucionais 

apresentados que menciona especificamente o planejamento estratégico e 

institucional da Polícia Civil, estabelecendo uma série de providências e obrigações, 

definido as unidades táticas e estratégicas competentes, bem como diretrizes 

básicas da gestão de projetos e formação de grupos de trabalho para realização de 

planejamento. 

Tal resolução inaugurou na Polícia Civil mineira a perspectiva teórica do 

planejamento institucional, utilizando conceitos técnicos e detalhados para que se 

possa produzir um planejamento institucional eficiente, portanto não foram 

encontrados outros documentos que demonstram a aplicação prática destas 

premissas. 

No ano de 2006 foi apresentado pelo Governo do Estado o PMDI 2007-2023, 

com a perspectiva Estado para Resultados, nos mesmos moldes anteriores, 

prevendo como meta a redução da violência, “[...] com a integração definitiva das 

organizações policiais, enfatizando as ações de inteligência, a ampliação das 

medidas preventivas e a modernização do sistema prisional” (MINAS GERAIS. 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 2007) 

Do mesmo modo, previa apenas diretrizes gerais, determinando às 

instituições que promovessem seus planejamentos estratégicos com base nas 

políticas públicas eleitas pelo Governo como prioridade no campo da agora 

chamada Defesa Social. 

Em relação à Polícia Civil, no ano de 2009 foi editada a Resolução nº 7.196 

da Chefia de Polícia Civil que veio organizar de forma objetiva e sistematizada a sua 

tabela de unidades policiais, fixando as atribuições específicas de cada unidade 

policial, definindo os casos de atuação das Delegacias de base territorial e das 

Delegacias Especializadas e estabelecendo uma série de outras definições de suma 

importância para a instituição (MINAS GERAIS. Polícia Civil, 2009). 

Muito embora a resolução referida não estabelecesse um planejamento 

estratégico com metas, programas e planos de ação, foi essencial para a 

delimitação da estrutura orgânica, estabelecimento de competências e redução de 

conflitos de atribuições e outras questões antes decididas casuisticamente, criando 

assim condições básicas que viabilizassem o desenvolvimento do planejamento 

estratégico. 



32 

 

Evoluindo consideravelmente, no ano de 2010 foi editada a Resolução 7.299, 

tendo como base as diretrizes estaduais e federais tanto do sistema de segurança 

pública (SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública e PMDI) quanto 

diretrizes do sistema de justiça criminal (ENASP – Estratégia Nacional de Segurança 

Pública3). 

O ponto mais relevante da norma referida é estabelecer formas de 

planejamento das atividades finalísticas da Polícia Civil, criando uma série de 

obrigações aos Delegados de Polícia na condição de gestores e membros de 

instituições do sistema de segurança pública e justiça criminal. O principal foco era a 

redução das taxas de homicídio, a redução da impunidade e a priorização da 

investigação de casos graves (MINAS GERAIS. Polícia Civil, 2010a). 

Referida resolução trouxe, num só documento, ações de cunho estratégico, 

tático e operacional, determinando com caráter de ordem as providências que os 

envolvidos devam adotar, descendo à minúcia de estabelecer modelos de peças a 

serem utilizados pelos gestores e executores das tarefas (MINAS GERAIS. Polícia 

Civil, 2010a). 

Diante disso, surge então o primeiro planejamento estratégico oficial da 

Polícia Civil de Minas Gerais, para os anos de 2010-2014, de acordo com os 

documentos acessados, com a edição da resolução nº 7.307, de modo a “possibilitar 

o fortalecimento das atividades e funções da Polícia Judiciária em Minas Gerais” 

(MINAS GERAIS. Polícia Civil, 2010b).  

Além disso, a resolução foi fundada na “necessidade e a importância de se 

definir e instituir o planejamento estratégico como o instrumento de administração da 

Polícia Civil a nortear a gestão da direção superior da Instituição” (MINAS GERAIS. 

Polícia Civil, 2010b). 

Foi definida ainda a identidade organizacional, estabelecidos negócio, missão 

e valores da Polícia Civil, metas e objetivos estratégicos, já detalhando os 

programas e estratégias e fixando seu prazo de atendimento, como forma de plano 

de ação institucional. 

                                                           
3 A ENASP é resultado de uma parceria do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, CNMP – Conselho 
Nacional do Ministério Público e MJ – Ministério da Justiça, com a finalidade de articular os entes 
envolvidos no sistema de segurança pública e justiça criminal, bem como estabelecer metas e traçar 
políticas públicas na área, visando o combate à violência e à criminalidade. 
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Entretanto, ao que tudo indica a resolução que estabeleceu tal planejamento 

não chegou a ter aplicabilidade prática, visto que não existem indícios de nenhum 

reflexo de suas disposições nas atividades operacionais das unidades de execução.  

Por fim, em relação à institucionalização do planejamento estratégico da 

Polícia Civil, foi verificado a partir do final do ano de 2015 uma série de atos no 

sentido de se produzir um planejamento estratégico eficiente, iniciando pela 

definição da Assessoria de Planejamento Institucional, cujas competências foram 

definidas na Resolução nº 7.763 de 09 de dezembro de 2015 (MINAS GERAIS. 

Polícia Civil, 2015). 

A mencionada definição foi essencial para que a Polícia Civil mineira 

passasse então a repensar sua atividade, seus problemas, seus pontos fortes e 

fracos e detectar as oportunidades e ameaças, caminhando na institucionalização do 

Escritório de Projetos, que veio em seguida com a Resolução nº 7.773 de 05 de 

Janeiro de 2016. 

A partir de então o Escritório de Projetos da Polícia Civil passou a ter como 

competência, em geral, o monitoramento, avaliação e adequação de todos os 

projetos institucionais, tendo sido ainda definido o fluxo de criação, tramitação e 

conclusão dos projetos da Polícia Civil (MINAS GERAIS. Polícia Civil, 2016a). 

Em 30 de março de 2016 foi editada a Resolução nº 7.805, instituindo novo 

planejamento estratégico na Polícia Civil fixando Negócio, Missão, Visão e Valores, 

bem como o caderno de diretrizes institucionais e o organograma da Polícia Civil, 

revogando ainda a Resolução que instituía o planejamento estratégico elaborado em 

2010 (MINAS GERAIS. Polícia Civil, 2016c). 

Apesar disso, tal resolução foi revogada pouco mais de três meses depois, 

sendo editada em seu lugar a Resolução nº 7.840 de 05 de Julho de 2016, 

estabelecendo o planejamento estratégico atualmente vigente, com plano de 

negócio, diretrizes institucionais e organograma.  

 

 

3.3 O Planejamento estratégico atual da Polícia Civil Mineira 

 

 

A formatação do planejamento estratégico decorreu de um histórico de ações 

empreendidas no sentido de repensar o papel da instituição no cenário 
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administrativo, político e social, através de um diagnóstico preciso das 

peculiaridades que guardam as atividades desenvolvidas pela Polícia Civil, tendo 

sido firmados, nos mesmos moldes da resolução anterior, do mesmo ano, o plano de 

negócio, as diretrizes e o organograma institucional. 

O Estado de Minas Gerais, desde 2003, reformatou a arquitetura institucional 

da segurança pública a partir do prisma da integração interinstitucional, o que já traz 

um conjunto de demandas para as instituições do Poder Executivo 

responsabilizadas pela segurança pública.  

Adicionalmente, todo o Executivo estadual passou a operar sob bases mais 

sólidas de instrumental de planejamento estratégico e seus desdobramentos (tendo 

como principal marco os projetos estruturadores e toda a arquitetura institucional 

desenhada para acompanhamento das prioridades de governo) e a segurança 

pública acaba se adequando a isso, em alguma medida.  

Nesse sentido, a evolução dos normativos, da visão e dos instrumentos que a 

Polícia Civil mineira vem construindo desde 2003 pode ser resultado desse esforço 

que refletiu em todas as áreas de políticas públicas, mas também de uma 

sensibilização institucional para a relevância do planejamento e seus instrumentos a 

fim de fazer face às demandas múltiplas que são fatalmente enfrentadas.  

As instituições públicas, contemporaneamente, assim como todas as demais 

organizações complexas, percebem o planejamento estratégico, seus 

desdobramentos e instrumentos pertinentes como caminho inevitável para eficiente 

realização de seus objetivos. Nesse sentido, o amadurecimento das normas e 

instrumentos da Polícia Civil demonstra seu esforço para ajustar-se consoante a 

gestão pública contemporânea. 

Ficou estabelecido, como já havia sido feito também na resolução anterior, o 

plano de negócios da Polícia Civil, com os eixos seguintes: 

 

 

Negócio 
Apuração de crimes e contravenções penais por meio da investigação 
criminal indivisível; análise imediata da legalidade da privação da liberdade 
dos indivíduos, em suposta situação de flagrante por meio do exercício das 
funções de polícia judiciária; identificação civil e criminal; registro e 
licenciamento de veículos automotores; formação e controle de condutores. 
 
Missão 
Realizar a investigação criminal de forma eficaz impactando na redução da 
criminalidade e prestar serviços de qualidade nas áreas de polícia judiciária, 
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identificação civil e criminal, trânsito, habilitação e promoção da pacificação 
social. 
 
Visão 
Ser reconhecida pela excelência na investigação criminal e no exercício das 
funções de polícia judiciária, bem como nos serviços de identificação civil e 
criminal, trânsito e habilitação. 
 
Valores 
- Compromisso com o interesse público. 
- Promoção de Direitos Humanos. 
- Identificação dos cidadãos como sujeitos de direitos. 
- Unidade institucional. 
- Ética nas relações internas e externas. 
- Valorização e qualificação profissional. 
- Eficiência, qualidade, imparcialidade, transparência e efetividade dos 
serviços (MINAS GERAIS. Polícia Civil, 2016d, grifo nosso). 

 

 

Em que pese o plano de negócios, organograma e diretrizes institucionais 

terem sido mantidos conforme a resolução 7.805, a inovação se manifesta em 

normas que disciplinaram com mais clareza a forma de execução do planejamento 

estratégico, formulação e execução dos programas, projetos e planos de ação, 

definido ainda protagonistas de suma importância na concretização das ações a 

serem planejadas. 

A exemplo tem-se a criação e definição de atribuições dos Gerentes de 

Resultado e dos chamados setorialistas, além de os titulares dos órgãos superiores 

da Polícia Civil tornarem-se responsáveis pelas diretrizes e estratégias definidas. 

Aos Gerentes de Resultado, indicados pelos titulares de órgãos superiores da 

PCMG, coube diversas atribuições, consistentes basicamente no monitoramento de 

ações e zelo pela realização sistemática do planejamento, conforme se vê: 

 

 

Art. 2º O monitoramento do Planejamento Institucional da Polícia Civil 
será realizado de maneira sistemática pela Chefia da Polícia, por meio da 
Assessoria de Planejamento Institucional, com o apoio dos Gerentes de 
Resultados indicados pelos titulares dos Órgãos Superiores da PCMG. 
§ 1º Ao Gerente de Resultados compete o acompanhamento da execução 
das atividades vinculadas às diretrizes institucionais, estruturadas nos 
planos de ação, promovendo, por meio da interlocução com as demais 
unidades, a construção da visão sistêmica da instituição. 
§ 2º São atribuições dos Gerentes de Resultado: 
I - participar de reuniões de status junto à Assessoria de Planejamento 
Institucional; 
II - realizar o alinhamento estratégico com os Órgãos Superiores da PCMG. 
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III - manter a Assessoria de Planejamento Institucional atualizada a respeito 
das ações que compõem os planos de ações para a execução das 
Diretrizes Institucionais; 
IV - apoiar a coleta de informações e garantir a conformidade e integridade 
das mesmas. 
V - promover a divulgação das Diretrizes Institucionais; 
VI - monitorar e avaliar o desempenho global da PCMG, colaborando na 
identificação de entraves e oportunidades e na proposição de ações que 
visem a assegurar o cumprimento dos objetivos e planos de ações 
estabelecidos; 
VII - coordenar a implantação de processos de modernização 
administrativa e de melhoria contínua, articulando as funções de 
racionalização, organização e otimização; 
VIII - coordenar ações voltadas para a geração, a estruturação, o 
compartilhamento e a disseminação do conhecimento no âmbito da PCMG; 
IX - analisar a adequação das propostas de projetos e de convênios 
institucionais à estratégia institucional. 
§ 3º Os Gerentes de Resultados serão designados por meio de ato da 
Chefia da PCMG após a indicação do respectivo membro do Conselho 
Superior de Polícia Civil. 
§ 4º Poderão ser indicados, além dos Gerentes de Resultados, Gerentes de 
Resultados Suplementares, vinculados aos respectivos Órgãos Superiores, 
tantos quantos forem necessários, para atender ao propósito do 
acompanhamento dos resultados esperados. 
§ 5º Os Gerentes de Resultados poderão indicar Sub-Gerentes de 
Resultado em diferentes níveis da estrutura hierárquica para o 
desenvolvimento e difusão das atividades estratégicas. 
§ 6º A designação de servidores para as atividades de Gerente de 
Resultado e Sub-Gerente de Resultado não acarreta remuneração (MINAS 
GERAIS. Polícia Civil, 2016d, grifo nosso). 

 

 

Outro protagonista que teve seu papel definido foi o setorialista da Assessoria 

de Planejamento Institucional, que passou a gerenciar as atividades desenvolvidas 

por meio de diversas atribuições, trabalhando em conjunto com os Gerentes de 

Resultados para a efetivação prática e real dos planos de ação e da concretização 

das ações definidas, como a resolução estabeleceu:  

 

 

Art. 3º O gerenciamento das atividades que integram o Planejamento 
Estratégico da PCMG será realizado pelos setorialistas da Assessoria de 
Planejamento Institucional designados para o monitoramento das ações 
definidas para cada um dos Órgãos Superiores. 
§ 1º Compete aos setorialistas: 
I - realizar a interlocução entre a Assessoria de Planejamento Institucional e 
os Órgãos Superiores em relação à execução do Planejamento Estratégico; 
II - elaborar, em conjunto com os Gerentes de Resultado, os planos de 
ação para o desenvolvimento das atividades específicas vinculadas às 
diretrizes institucionais; 
III - promover reuniões de status com os Gerentes de Resultado para a 
atualização dos planos de ação, bem como do alinhamento com a Chefia 
da Polícia Civil; 
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IV - atualizar os status das atividades específicas constante no 
Planejamento Estratégico; 
V - monitorar o desenvolvimento das atividades específicas, 
verificando sua aderência às Diretrizes Institucionais; 
VI - identificar atividades específicas que podem ser desdobradas em 
projetos institucionais e encaminhá-las para o Escritório de Projetos para 
análise e composição do portfólio de projetos da PCMG; 
VII - aperfeiçoar a execução das atividades específicas, por meio da 
interlocução com os Gerentes de Resultados e a Chefia da PCMG, a fim de 
verificar entraves ao desenvolvimento das ações, propondo soluções e 
encaminhamentos; 
VIII - participar das atividades de divulgação das Diretrizes Institucionais e 
do Planejamento Estratégico; 
IX - fornecer informações para a atualização do Planejamento 
Estratégico da PCMG, quando solicitado; 
X - realizar os ajustes e adequações necessários ao desenvolvimento das 
atividades específicas; 
XI – identificar e apresentar regularmente os resultados alcançados em 
curto prazo, no que se refere às pequenas entregas decorrentes da 
execução de atividades específicas (MINAS GERAIS. Polícia Civil, 2016d, 
grifo nosso). 

 

 

Além da definição dos papéis referidos, também foram reforçados o plano de 

negócios e as diretrizes institucionais, sendo perceptível o esforço em que houvesse 

a divulgação constante de tais diretrizes, de modo que todos os colaboradores 

pudessem ter acesso a elas e pautar seus comportamentos e decisões na mesma 

direção apontada pelo planejamento institucional. 

Acrescente-se que o plano de negócios da PCMG, bem como as diretrizes 

que serão posteriormente elencadas são bastante divulgados para os colaboradores 

da instituição, na intranet, em planos de fundo na área de trabalho de todos os 

computadores e ainda no próprio site da instituição, com amplo acesso a toda a 

sociedade. 

Além disso, se tem incluído nos cursos de formação dos profissionais 

conteúdo sobre planejamento e gestão pública, com a disciplina de FGP – 

Fundamentos de Gestão Pública, a qual leciona a evolução da Administração 

Pública brasileira, bem como as perspectivas para o futuro e os desafios gerenciais 

do setor público, demonstrando também o interesse institucional na disseminação de 

tal conhecimento entre seus servidores. 

Tamanha importância das diretrizes institucionais, como pilares do 

planejamento estratégico, que merecem a abordagem específica em subseção 

própria, para a posterior identificação de quais delas se aplica diretamente ao 

trabalho desenvolvido pela Delegacia de Polícia Civil, unidade de base territorial. 
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3.4 Diretrizes Institucionais da Polícia Civil de Minas Gerais 

 

 

A Polícia Civil, enquanto órgão integrante do sistema de segurança pública e 

justiça criminal, com funções tão complexas como anteriormente explicitado e como 

órgão especial e autônomo (MINAS GERAIS, 2013), tendo determinado seu próprio 

planejamento estratégico, após ter discutido seus problemas e constatado a 

necessidade de intervenções, definiu diretrizes institucionais que sustentarão uma 

série de ações daí decorrentes de modo a solucionar os problemas e alcançar os 

resultados almejados pela instituição. 

A formulação dessas diretrizes obedeceu a uma estrutura programática 

derivadamente descendente, estipulada no plano de Gestão da Polícia Civil, 

consistente no diagnóstico dos principais problemas, estabelecimento de 

orientações sobre suas condições de solução, definição de objetivos a serem 

alcançados por meio de ações amplas e ações pontuais (MINAS GERAIS. Polícia 

Civil, 2016e).  

Em que pese não terem sido disponibilizados registros acerca da forma de 

realização do diagnóstico dos problemas utilizados na formulação das diretrizes, se 

tem informações de que a chefia da instituição visitou diversas unidades em todo o 

estado, bem como conversou com servidores de todas as carreiras para colher 

dados, impressões e informações que subsidiassem a delimitação das principais 

necessidades institucionais. 

As diretrizes tiveram como principal foco servir de ponto de partida, já que na 

prática não havia anteriormente um planejamento estratégico sendo aplicado na 

instituição. Fala-se no planejamento estratégico que 

 

 

As diretrizes apontam o que se pretende alcançar ao passo que os 
desdobramentos, em seus diversos níveis, sugerem as etapas a serem 
executadas para que a diretriz seja alcançada. Assim, novos 
desdobramentos, cada vez mais aprimorados, serão necessários. Esse é o 
desafio inicial, que se transforma em oportunidade à medida em que se 
detalha de maneira mais aprofundada cada uma das diretrizes (MINAS 
GERAIS. Polícia Civil, 2016b). 
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Como resultado do trabalho mencionado, foram formuladas as seguintes 

diretrizes, de conteúdo autoexplicativo, porém decorrente dos problemas 

encontrados na instituição, dentre eles até mesmo a dificuldade de diagnóstico: 

 

 

Diagnóstico Institucional 
É preciso diagnosticar a real situação de unidades, pessoal e recursos da 
PCMG. 
 
Integração Interna 
Preciso romper com a identificação pormenorizada de unidades ou setores 
em ações rotineiras e de melhoria, adotando-se a nomenclatura institucional 
PC em substituição à de unidades que a compõem. 
 
Desconcentração da Gestão com níveis adequados de autonomia dos 
Departamentos, Delegacias Regionais e demais unidades da linha 
intermediária 
É preciso que a Chefia da PC cuide de assuntos estratégicos, permitindo-se 
o gerenciamento local e regional de assuntos de rotina e refletindo nas 
várias partes do Estado a estrutura gerencial presente na capital. 
  
Melhoria do Gasto e Otimização do Orçamento 
É preciso que os recursos disponibilizados à PC sejam bem utilizados em 
projetos alinhados à estratégia institucional e que impactem na melhoria de 
condições de trabalho e consequentemente na apresentação dos 
resultados. 
  
Valorização e capacitação dos servidores 
É preciso que os integrantes da PC tenham acesso à permanente 
capacitação, inclusive, por meio de ferramentas tecnológicas que permitam 
cursar conteúdos a distância, formando-se bancos de talentos para 
implementação da gestão de pessoas por competência. 
  
Modernização da Investigação Criminal com Inteligência e Análise 
Criminal Aplicadas 
É preciso que a investigação criminal tenha como premissa um diagnóstico 
territorial do fenômeno da criminalidade, especialmente a violenta, 
permitindo-se a atuação cirúrgica em níveis que impactem os índices e 
fomentem a sensação subjetiva de segurança do cidadão. 
  
Prestação de serviços de qualidade nas áreas de Identificação, 
Trânsito e Habilitação 
As atividades nas áreas de Identificação, Trânsito e Habilitação são 
extremamente importantes, tanto do ponto de vista do armazenamento das 
informações para o suporte ao processo investigativo, quanto para o 
financiamento da atividade policial por meio da arrecadação decorrente das 
taxas oriundas da prestação deste serviço. 
 
Padronização da Identidade Institucional 
É preciso que a PC tenha uma imagem global padronizada, seja em seus 
uniformes e documentos, seja na utilização de uma nomenclatura de 
divulgação de ações que viabilize ao público interno e externo a percepção 
da instituição Polícia Civil e não de algumas de suas unidades específicas. 
  
Definição de protocolos de conduta e atividades 
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É preciso transformar o conhecimento tácito e pessoal dos servidores da PC 
em conhecimento explícito e formal, por meio de protocolos que descrevam 
as diversas atividades rotineiras em áreas distintas, orientando os 
servidores de maneira adequada sobre o "como fazer", alinhando 
comportamentos e condutas no âmbito organizacional. 
  
Eficiência da comunicação interna e externa 
É preciso que os canais de comunicação interna viabilizem a transmissão 
de informações em tempo real de forma a alcançar todos os níveis 
hierárquicos, inclusive com a utilização de tecnologias habituais. É preciso 
que a comunicação externa seja ágil, eficaz e que mantenha a unicidade 
organizacional. 
  
Definição de posições institucionais no Sistema de Justiça Criminal e 
em relação aos demais órgãos e entidades públicas e privadas 
É preciso que a PC defina posições em assuntos estratégicos, 
comunicando-os internamente e se posicionando externamente. 
  
Captação de recursos 
É preciso que sejam identificadas e utilizadas fontes extraordinárias de 
recursos para a implementação de projetos, especialmente em razão da 
delicada situação econômico-financeira atual, viabilizando-se a realização 
dos resultados. 
  
Tratamento regionalizado do fenômeno criminal 
É preciso que a PC atue cirurgicamente no enfrentamento à criminalidade, 
conforme a realidade e as prioridades de cada região do Estado, tornando-
se um instrumento eficaz na redução da violência (MINAS GERAIS. Polícia 
Civil, 2016b). 

 

 

Seguindo-se o planejamento estratégico apontado pela Polícia Civil, esperou-

se que todas as ações da instituição, em todos os seus níveis, estivessem 

engajadas e consoantes pelo menos uma dessas diretrizes institucionais, como 

forma de unidade de desígnios e ações, fortalecendo o espírito de corpo e a o 

engajamento orgânico da instituição. 

Conhecer a origem e características do planejamento estratégico da 

instituição é de suma importância a todos os seus gestores, posto que serve de base 

para todas as estratégias, decisões e ações que serão adotadas nos mais variados 

níveis da instituição, inclusive nas Delegacias de base territorial, que se aborda na 

próxima seção. 
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4. ATRIBUIÇÕES DE UMA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE BASE 

TERRITORIAL NA PCMG 

 

 

Após conhecer as funções da Polícia Civil como um todo, bem como sua 

sistematização no âmbito do planejamento estratégico e inserção no contexto da 

gestão pública, de suma importância que se delimite, dentre todas as atribuições 

mencionadas, quais delas e em que medida cabem à unidade de base territorial 

denominada Delegacia de Polícia Civil. 

Delimitando-se quais são as atribuições da unidade policial é que se poderá 

então aferir quais delas estarão susceptíveis de aplicação dos mecanismos 

gerenciais de planejamento e gestão. 

 

 

4.1 Estrutura Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais 

 

 

A estrutura orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais é detalhada pela Lei 

Complementar Estadual nº 129, de 08 de Novembro de 2013, consistindo na forma 

de sistematizar e organizar as unidades que exercerão as atribuições institucionais 

já analisadas 

A estrutura é dividida, basicamente, em órgãos da Administração Superior, 

sendo a Chefia da PCMG, a Chefia Adjunta da PCMG, o Conselho Superior da 

Polícia Civil e a Corregedoria Geral de Polícia Civil e aqueles chamados órgãos de 

administração, como se vê: 

 

 

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA ORGÂNICA 
 
Art. 17. São órgãos da PCMG: 
I - da administração superior: 
 a) Chefia da PCMG; 
 b) Chefia Adjunta da PCMG; 
 c) Conselho Superior da PCMG; 
 d) Corregedoria-Geral de Polícia Civil 
 
II - de administração: 
 a) Gabinete da Chefia da PCMG; 
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 b) Academia de Polícia Civil; 
 c) Departamento de Trânsito de Minas Gerais; 
 d) Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária; 
 e) Superintendência de Informações e Inteligência Policial; 
 f) Superintendência de Polícia Técnico-Científica; 
 g) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças. 
 
§ 1º Integram, ainda, a estrutura orgânica da PCMG as seguintes unidades 
administrativas: 
I - Instituto de Criminologia; 
II - Departamentos de Polícia Civil: 
 a) Delegacias Regionais de Polícia Civil: 
  a.1) Circunscrições Regionais de Trânsito - Ciretrans; 
  a.2) Delegacias de Polícia Civil; 
 b) Divisões Especializadas: 
  b.1) Delegacias Especializadas; 
 
III - Instituto de Criminalística; 
IV - Instituto Médico-Legal; 
V - Postos de Perícia Integrada, Postos Médico-Legais e Seções Técnicas 
Regionais de Criminalística; 
VI - Instituto de Identificação: 
 a) Postos de Identificação; 
VII - Hospital da Polícia Civil; 
VIII - Colégio Ordem e Progresso; 
IX - Divisão de Polícia Interestadual - Polinter; 
X - Casa de Custódia da Polícia Civil. 
 
§ 2º Os Departamentos de Polícia Civil, a Divisão de Polícia Interestadual e 
a Casa de Custódia da Polícia Civil subordinam-se à Superintendência de 
Investigação e Polícia Judiciária e o Instituto de Criminologia e o Colégio 
Ordem e Progresso subordinam-se à Academia de Polícia Civil. 
§ 3º O Instituto de Criminalística, o Instituto Médico-Legal, os Postos de 
Perícia Integrada, os Postos Médico-Legais e as Seções Técnicas 
Regionais de Criminalística subordinam-se à Superintendência de Polícia 
Técnico-Científica e o Instituto de Identificação subordina-se à 
Superintendência de Informações e Inteligência Policial. 
§ 4º As demais unidades administrativas da estrutura orgânica 
complementar e a distribuição e descrição das competências das unidades 
administrativas da PCMG serão estabelecidas em decreto. 
§ 5º O Hospital da Polícia Civil, resultado da transformação do 
Departamento de Saúde da Polícia Civil, conforme disposto na Lei nº 
11.724, de 30 de dezembro de 1994, terá estrutura administrativa no nível 
de superintendência, na forma de regulamento. 
§ 6º As Delegacias de Polícia Civil, de âmbito territorial e de atuação 
especializada, são dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, e as 
Delegacias Regionais de Polícia Civil e as Divisões de Polícia 
Especializada, por Delegados de Polícia de, no mínimo, nível especial. 
§ 7º A direção das Superintendências, dos Departamentos de Polícia Civil 
de âmbito territorial e atuação especializada, da Academia de Polícia Civil, 
do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, da Corregedoria-Geral de 
Polícia Civil, do Instituto de Identificação, do Gabinete da Chefia da PCMG, 
da Chefia Adjunta da PCMG e o cargo de Delegado Assistente da Chefia da 
PCMG serão exercidos exclusivamente por Delegados-Gerais de Polícia, 
observado o disposto no § 1º do art. 41. 
§ 8º Os titulares dos cargos a que se referem a alínea “d” do inciso I e as 
alíneas do inciso II do caput, bem como o Delegado Assistente da Chefia da 
PCMG, serão escolhidos pelo Chefe da PCMG e nomeados pelo 
Governador do Estado dentre os integrantes, em atividade, do nível final da 
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respectiva carreira que possuam, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço 
policial. 
§ 9º Os titulares dos cargos a que se referem os incisos XII e XIII do art. 25 
serão escolhidos pelo Chefe da PCMG dentre os integrantes, em atividade, 
do nível final da respectiva carreira que possuam, no mínimo, quinze anos 
de efetivo serviço policial (MINAS GERAIS, 2013). 

 

 

Como visto, a legislação aclara quais são os órgãos superiores e os órgãos 

administrativos, sendo que não desce à minúcia de especificar as Delegacias de 

Polícia Civil, que são as unidades policiais que atuam diretamente no exercício das 

atividades finalísticas da instituição, isto é, a prestação dos serviços públicos de 

Polícia Investigativa e Polícia Judiciária, além de vários outros conforme se verá em 

sequência. 

 

 

4.2 Divisão de Atribuições da Polícia Civil de Minas Gerais 

 

 

A divisão das atribuições finalísticas da Polícia Civil segue, basicamente, dois 

critérios. Pelo critério da territorialidade, leva-se em consideração a atribuição de 

uma unidade policial com base no local onde ocorrem as infrações, utilizando-se a 

divisão política de limites entre bairros e cidades e ainda a definição 

interinstitucional, compartilhada com as demais instituições do sistema de segurança 

pública (polícia militar, corpo de bombeiros militar e sistema prisional). 

O outro critério é o da especialidade, que considera o tipo de infração, ou 

alguma qualidade da vítima ou do autor que faça surgir a necessidade de atuação 

das unidades especializadas. 

No interior do Estado as atribuições das unidades policiais seguem, via de 

regra, o critério territorial, podendo as delegacias especializadas atuarem ali 

conforme a demanda e mediante determinação do Superintendente de 

Investigações e Polícia Judiciária. 

Já na capital, as atribuições utilizam-se dos dois critérios, sendo 

primeiramente o da especialidade, que define alguns tipos de infrações que serão da 

atribuição das delegacias especializadas, enquanto aqueles que não forem 
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definidos, restarão às delegacias de âmbito territorial pelo critério da territorialidade 

simples (competência residual). 

Nas delegacias especializadas, o critério da territorialidade é utilizado de 

forma secundária, tão somente para que se defina qual destas delegacias atuará 

naquele caso específico, de acordo com o local da infração. 

Todo o arranjo de distribuição das atribuições entre as unidades policiais 

encontra-se atualmente delineado na Resolução nº 7.196/2009 da Chefia de Polícia 

Civil, cujo conteúdo vem sendo estudado, tendo sido inclusive informado pela equipe 

da alta gestão da PCMG que existe grande possibilidade de uma reorganização 

dessas atribuições em breve para que se promovam melhorias e adequações das 

competências das unidades policiais. 

Estabelece a dita resolução sobre as delegacias de polícia civil: 

 

 

Art. 1º A Polícia Civil passa a ter em sua estrutura orgânica as unidades 
policiais civis, de âmbito territorial, subordinadas às unidades que integram 
a Administração Superior da Polícia Civil, descritas no anexo I, estruturadas 
em três níveis hierárquicos, da seguinte forma: 
 
     I - Departamento de Polícia Civil; 
     II - Delegacia Regional de Polícia Civil; e 
     III - Delegacia de Polícia Civil. 
 
     Parágrafo único. Às unidades de âmbito territorial compete a apuração 
de infrações penais e o exercício da polícia judiciária nas matérias 
sujeitas à atuação Policial Civil, nos limites da circunscrição geográfica 
sob sua responsabilidade, ressalvadas as disposições expressas em 
sentido contrário, caso em que a competência será da unidade policial civil 
especializada definida na forma desta Resolução (MINAS GERAIS. Polícia 
Civil, 2009, grifo nosso). 

 

 

Em suma, sempre que não houver reserva expressa de atribuição da 

delegacia especializada, se estará diante de atribuições das delegacias de polícia 

civil, de âmbito territorial, subordinadas a uma delegacia regional, que por sua vez 

está subordinada a um departamento, de grande abrangência territorial. 

A título de exemplo, toda a cidade de Belo Horizonte se encontra sob o 

comando do primeiro departamento, composto por seis delegacias regionais 

(Centro, Barreiro, Venda Nova, Leste, Sul e Noroeste) e cada uma dessas unidades 

composta por mais quatro delegacias de polícia civil sob a sua supervisão regional. 
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A resolução prossegue firmando e igualando as atribuições gerais do titular de 

uma Delegacia de Polícia Civil e de uma Delegacia Especializada, visto que 

constituem, ambas, unidades de ponta, responsáveis pelo nível operacional, seja em 

âmbito territorial ou matéria especializada: 

 

 

Art. 7º São atribuições do titular de Delegacia de Polícia Civil e de Delegacia 
Especializada: 
 
     I - executar as ações necessárias para a apuração das infrações penais 
e o exercício da polícia judiciária em sua área de atuação; 
 
     II - cumprir e fazer cumprir as determinações superiores, observados os 
prazos estabelecidos, de forma a tornar eficiente e eficaz as ações da 
Polícia Civil; 
 
     III - presidir inquérito policial, termo circunstanciado de ocorrência e 
demais atos e procedimentos de competência da Polícia Civil em sua área 
de atuação, garantido a autonomia técnica e funcional pertinente às 
conclusões fundamentadas dos policiais civis subordinados; 
 
     IV - promover ações de polícia comunitária e de mediação de conflitos 
que assegurem a efetividade dos direitos humanos; 
 
     V - informar incontinenti ao superior hierárquico as ações e fatos 
relevantes que possam ser de interesse de unidade superior da Polícia Civil; 
 
     VI - manter atualizados os dados e informações sob sua 
responsabilidade no âmbito dos sistemas em uso na Polícia Civil; e 
 
     VII - exercer outras funções, sob sua competência, definidas na Lei nº 
5.406, de 16 de dezembro de 1969 (MINAS GERAIS. Polícia Civil, 2009). 

 

 

A legislação trata das atribuições de forma genérica, não estando todas elas 

sistematizadas de forma didática, sendo que na prática, a unidade policial executa 

diversos serviços auxiliares à sociedade que não necessariamente são de pleno 

conhecimento público e nem sempre se encontram descritos claramente na 

resolução mencionada. 

Utilizando-se as disposições anteriormente faladas, os documentos 

disponibilizados pela instituição e ainda a experiência do autor na titularidade de 

uma delegacia de polícia civil, tornou-se possível elencar os principais serviços 

realizados por uma unidade desta natureza com vistas a mapear todas as atividades 

necessárias a este serviço, compreendendo assim o real escopo de atuação da 

delegacia de âmbito territorial. 
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4.3 Portfólio de Serviços 

 

 

A partir das disposições normativas que delimitam o âmbito de atuação das 

delegacias de base territorial, tem-se sempre em voga que a finalidade de todos os 

serviços prestados pela PCMG, mais especificamente pelas mencionadas unidades, 

é sempre pública, ou seja, que todas as atividades e tarefas por ela exercidas 

guardam uma relação com a prestação de um determinado serviço público. 

Por isso, elegeu-se como forma de sistematizar as atribuições a elaboração 

de um portfólio de serviços, identificando e separando todos os serviços que são 

prestados à sociedade, de modo que se possa, com a evolução de um futuro 

planejamento estratégico, realizar o mapeamento, análise e eventual remodelagem 

dos processos de trabalho.  

Assim, a partir da enumeração dos serviços prestados torna-se possível 

delimitar quais atividades são desenvolvidas com a finalidade de prestar este ou 

aquele serviço, viabilizando ainda futuras intervenções que podem melhorar um 

dado serviço. Posteriormente, se torna possível um desmembramento ainda mais 

minucioso, tarefa a tarefa, para a realização daquela atividade, que integra a 

prestação de um serviço. 

 

 

4.3.1 Polícia Judiciária 

 

 

Como já descrito, os serviços de polícia judiciária compreendem a realização 

de atos que auxiliem o Poder Judiciário no seu mister, podendo ser elencado entre 

eles o cumprimento de ordens judiciais de prisão e busca e apreensão, a requisição 

de laudos periciais, documentos, bem como quaisquer outras diligências 

determinadas pelo Juiz ou membro do Ministério Público no curso de processo ou 

investigação criminal. 

Representa, assim como a apuração das infrações penais a seguir elencada, 

uma das principais atribuições da Polícia Civil em âmbito nacional, sendo tal 

atividade a finalidade precípua da instituição de acordo com o comando 

constitucional. 
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4.3.2 Apuração das Infrações Penais – Polícia Investigativa 

 

 

Os atos de Polícia Investigativa são aqueles que se destinam ao 

esclarecimento completo da autoria, materialidade, motivação e circunstâncias de 

uma infração penal, podendo ser exemplificados como o registro do fato, o 

comparecimento da equipe policial ao local da infração, a oitiva de testemunhas, 

realização de perícias, estudos de vida pregressa, campanas, colheitas de 

informações e uma série de outros atos que venham a contribuir com a elucidação 

de uma infração penal. 

 

 

4.3.3 Registro de ocorrências atípicas 

 

 

Apesar de o registro de ocorrências de fatos criminosos ser uma atividade 

própria da Polícia Investigativa, vez que integra o conjunto de diligências 

empreendidas para o início das investigações, tal tarefa pode também ser vista 

como um serviço autônomo. 

É que além de registrar todos os fatos que ferem a legislação penal, também 

é dever da Polícia Civil registrar fatos relevantes em geral, com cunho preventivo ou 

até mesmo devido à relevância dos acontecimentos. Um bom exemplo é o registro 

de extravio de documentos, perda de objetos, acidentes, suicídios, ilícitos civis, 

trabalhistas, dentre uma série de outras situações que não configuram qualquer 

infração penal, mas geram a necessidade de registro e com isso consomem 

recursos, sendo assim um serviço de utilidade pública prestado à sociedade. 

 

 

4.3.4 Providências periciais em fatos atípicos 

 

 

Na mesma lógica do registro de ocorrências, a realização de exames periciais 

também pode funcionar como serviço autônomo, em caso de acidentes, desastres 

naturais, suicídios, dentre uma série de outras possibilidades.  
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Mesmo sabendo que a realização dos exames periciais não se encontra no 

rol de atribuições de uma DPC, como decorrência destas situações que ensejam a 

realização do exame pericial, surge também o serviço de realizar, primeiramente, a 

requisição da perícia e posteriormente o recebimento e arquivamento do laudo 

pericial e ainda o atendimento das pessoas interessadas e o fornecimento de cópias 

autenticadas, o que também é um serviço gratuito colocado à disposição da 

sociedade, a cargo da unidade territorial, e não relaciona-se necessariamente aos 

atos de polícia judiciária e investigativa. 

 

 

4.3.5 Atividades fiscalizatórias em geral 

 

 

Não obstante a tarefa da Polícia Civil seja eminentemente repressiva, ou seja, 

se desenvolve após a infração penal e com vistas à responsabilização do seu autor, 

existem diversas tarefas de caráter fiscalizatório desempenhadas pela Polícia Civil, 

das quais muitas delas encontram-se a cargo da Delegacia territorial. 

A título de exemplo, se tem, costumeiramente, a autorização de transporte e 

remoção de cadáveres e restos mortais que, em decorrência de falta de previsão 

legal e com viés preventivo, acabam sendo fornecidos pela Polícia Civil. 

Com vistas a evitar que os cadáveres sejam violados em desrespeito ao 

sentimento aos mortos, companhias aéreas, empresas de transporte e funerárias 

costumam exigir que o interessado esteja autorizado pelo Delegado de Polícia do 

lugar de onde o corpo ou restos mortais serão retirados, como forma de resguardar 

a integridade do cadáver e ainda de noticiar às autoridades públicas aquela 

movimentação. 

Além disso, também compete por exemplo fiscalizar presos em saída 

temporária, quando autorizados a gozar tal benefício em cidade diversa da que 

cumpre sua pena. Deste modo, tão logo o apenado chegue ao local onde gozará o 

benefício deve apresentar-se ao Delegado de Polícia que, determinando as 

diligências fiscalizatórias cabíveis, assina um documento comprovando a 

apresentação e fiscalização da medida, que é reapresentado ao Diretor do presídio 

e ali arquivado como prova da fiscalização realizada e do cumprimento dos deveres 

do apenado. 



49 

 

Como terceiro exemplo destas atividades fiscalizatórias em geral tem-se a 

emissão de atestados de idoneidade de entidades que pretendem obter junto ao 

Poder Legislativo a declaração de utilidade pública, havendo inclusive previsão na 

Lei Estadual mineira nº 12.972/1998. 

 

 

4.3.6 Polícia Comunitária e Integração Interinstitucional 

 

 

Além do exercício das atribuições convencionais fala-se pouco na polícia 

comunitária, atividade com previsão regulamentar e de suma importância no 

contexto da segurança pública, sendo ainda uma das fortes razões de existência das 

delegacias de base territorial, por se posicionarem mais próximas da comunidade, 

facilitando o acesso do cidadão aos serviços ali prestados e criando aproximação e 

até mesmo uma relação de confiança das pessoas na polícia. 

Como exercício das atividades de polícia comunitária se pode citar o 

comparecimento a reuniões comunitárias, fóruns de discussão dos problemas da 

comunidade, aproximação com associações de moradores, comerciantes, 

organizações filantrópicas e outros congêneres, estando com isso promovendo 

atividades de incentivo ao cumprimento das normas e integrando o trabalho policial 

com a sociedade. 

Como derivação deste serviço, a aproximação tanto do Delegado de Polícia 

quanto dos demais policiais da sociedade civil organizada além de gerar grandes 

benefícios para a comunidade, facilita também o curso das investigações, já que as 

pessoas tendem a confiar mais no trabalho da polícia por conhecer as pessoas que 

a integram, levando a um aumento da colaboração, como a prestação de 

informações importantes na elucidação de crimes. 

Além disso, a aqui chamada integração interinstitucional consiste na 

necessária aproximação da Polícia Civil com os demais órgãos e instituições como 

Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados, 

Polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar, Sistema Prisional, Guarda Municipal, 

Defesa Civil, escolas, postos de saúde e outras entidades públicas, promovendo da 

mesma forma a integração e a facilitação das relações interinstitucionais, que 

refletem de maneira positiva no restante dos serviços prestados pela Polícia Civil. 
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Também é digno de nota o papel informativo da Polícia Civil junto aos órgãos 

e entidades de imprensa em casos de repercussão social e midiática ou que a 

divulgação de informações possa colaborar para as investigações, respeitadas as 

normas éticas e legais que regulamentam a espécie. 

A divulgação midiática, na medida e nos casos certos, contribui para o 

engrandecimento institucional, mostrando à sociedade trabalhos exitosos, bem como 

auxilia também na própria prevenção do crime, reforçando a autoridade estatal e 

desencorajando condutas criminosas. 

 

 

4.3.7 Função Administrativa e Gerencial 

 

 

Embora não seja um serviço prestado diretamente à sociedade como os 

anteriormente mencionados, a função administrativa e gerencial é de grande 

importância em qualquer unidade policial, sobretudo nas unidades territoriais, onde o 

Delegado de Polícia é o único gestor de recursos humanos, logísticos e materiais. 

O caráter auxiliar da atividade gerencial em relação às demais atividades 

finalísticas não diminui a grande importância desta função que se mostra 

imprescindível ao sucesso dos demais serviços. 

Atividades como providenciar junto aos setores responsáveis manutenção 

predial, da rede informatizada, de computadores, periféricos, veículos, móveis, 

limpeza e conservação da unidade policial e do patrimônio público, protocolo, 

registro e logística de documentos, elaboração de planilhas, controles de frequência 

mensal, escalas de férias, inventário patrimonial e avaliações de desempenho são 

essenciais à própria existência da unidade policial e consequentemente aos demais 

serviços prestados. 

Não obstante, a função gerencial de alocação e distribuição de recursos, 

administração de conflitos, gestão de pessoas, atendimento ao público em geral, 

coordenação dos trabalhos, monitoramento e melhoria dos processos, reuniões com 

equipes e chefia, elaboração de planos de ação e de metas e outras atividades de 

caráter gerencial são também de suma importância para o atingimento da finalidade 

da instituição e devem ser realizados com propriedade pelo Delegado de Polícia na 

qualidade de gestor da unidade policial. 
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Tais funções acarretam um grande dispêndio de recursos de toda ordem, 

como tempo, materiais, mão de obra e uma série de outros esforços que somente 

podem ser vislumbrados na prática e consubstanciam inclusive o ponto chave do 

presente trabalho, qual seja a utilização de métodos de planejamento e gestão 

eficientes do trabalho policial. 

Com isso, foram descritos os principais serviços prestados por uma DPC de 

base territorial, tudo delineado dentro da sistemática de atuação institucional e do 

contexto atualmente vigente no setor público, restando então a análise da forma de 

planejamento e coordenação destes serviços à luz dos mecanismos e ferramentas 

gerenciais disponíveis. 
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5 O PLANEJAMENTO PÚBLICO APLICADO A UMA DELEGACIA DE POLÍCIA 

CIVIL DE BASE TERRITORIAL 

 

 

Detalhados os serviços que são prestados numa delegacia de base territorial 

a partir do portfólio anterior, se torna possível analisar, com maior propriedade, como 

os mecanismos teóricos do planejamento podem auxiliar na atividade prática da 

unidade policial territorial. 

Com isso, necessário se faz conhecer as divisões internas da unidade, tanto 

do ponto de vista funcional quanto orgânico, para a partir de então esboçar como 

seria a realização do planejamento destas atividades. 

Insta salientar que grande parte do conteúdo a seguir decorre de 

conhecimento empírico do autor, obtido durante o trabalho em unidades desta 

natureza, que pretende contribuir, agora em âmbito acadêmico, para a melhoria do 

processo gerencial e ganho de eficiência da atividade policial civil. 

 

 

5.1 Estrutura interna básica de uma Delegacia de Policia 

 

 

A primeira das etapas do planejamento, como visto anteriormente, consiste na 

realização de um diagnóstico real da unidade a ser planejada, conhecendo suas 

funções, sua estrutura e sua forma de organização, para que posteriormente se 

possa evoluir com as demais etapas. 

Atualmente as delegacias da PCMG, de um modo geral, possuem uma 

estrutura convencional, separada pelas atribuições peculiares a cada carreira da 

instituição, ou seja, Delegados, Escrivães e Investigadores de Polícia, não se 

deixando de lado as carreiras administrativas, que prestam serviço de grande 

relevância como será a seguir demonstrado. 

Deste modo, os Delegados, ocupam-se do Gabinete, enquanto os Escrivães 

do cartório, os Investigadores da Subinspetoria e os servidores administrativos do 

Serviço Administrativo, porém esta divisão não é absoluta nem separa 

completamente as atividades exercidas umas das outras. 
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Em verdade, a natureza das atividades policiais civis impõe que haja uma 

integração entre esses ‘setores’ da unidade policial, pois as tarefas são muito 

dinâmicas e a todo tempo entrelaçam-se, exigindo que haja sintonia entre Gabinete, 

Cartório, Subinspetoria e S.A. – Serviço Administrativo, pois, ao fim e ao cabo, o 

produto a ser entregue ou o serviço a ser prestado é um só, construído por todas 

essas forças de trabalho, o que representa mais um desafio para o gestor dessas 

unidades. 

É importante, porém, antes de adentrar especificamente nos ‘setores’ da 

unidade policial, esclarecer que não foram aventados os Médicos Legistas e Peritos 

Criminais porque não integram a estrutura da DPC de âmbito territorial, sendo 

alocados geralmente nas Delegacias Regionais, de onde atendem todas as 

demandas da localidade ou mesmo em centros periciais separados, como no caso 

do IC – Instituto de Criminalística e Instituto Médico-Legal na cidade de Belo 

Horizonte/MG. 

 

 

5.1.1 Gabinete 

 

 

O gabinete é basicamente constituído de um Delegado de Polícia, apenas, 

responsável por exercer as atribuições legais naquela circunscrição, isto é, 

despachar todas as ocorrências registradas submetidas à sua apreciação, avaliar a 

existência de indícios de uma infração penal e, havendo, aferir qual o procedimento 

cabível, instaurá-lo e determinar a realização das providências que entender 

cabíveis para a completa investigação das infrações, no exercício da Polícia 

Investigativa. 

Além disso, também cabe ao Gabinete sanear os procedimentos em 

andamento, verificando a regularidade das diligências, determinando outras que 

entender cabíveis, representar ao Poder Judiciário por medidas pertinentes e, 

quando entender finalizadas as investigações, elaborar relatório final e determinar a 

remessa do procedimento à justiça. 

No exercício das atividades de Polícia Judiciária, cabe ao Gabinete analisar 

todas as requisições judiciais e oriundas do Ministério Público que aportarem na 
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unidade, determinando sua realização ou mesmo realizando-as diretamente, 

providenciando ainda a resposta ao órgão demandante.  

Cabe ainda ao Gabinete a função de supervisionar todos os trabalhos que 

estiverem em curso na unidade policial, seja técnica ou administrativamente, 

orientando toda a equipe sobre a forma e tempo de execução e sobre os contornos 

legais de cumprimento dos deveres dos servidores. 

No caso das unidades territoriais em Belo Horizonte não há recebimento de 

prisões em flagrante realizadas por outras instituições, já que existem unidades de 

plantão com esta finalidade.  

Entretanto é praxe que as prisões em flagrante decorrentes das atividades 

desenvolvidas pela unidade policial sejam realizadas e tenham continuidade na 

própria delegacia, em razão da facilidade de instrução e economia de recursos, 

cabendo também nesses casos ao Gabinete, exercendo a Polícia Judiciária, aferir a 

legalidade da prisão, determinar a condução ao cárcere ou não, arbitrar fiança e 

adotar ainda todas as providências legais que se exigem nesses casos. 

Além disso, cabe ao Gabinete a administração de todos os recursos da 

unidade policial, a gestão de pessoas, supervisão técnica e operacional de todos os 

trabalhos ali desenvolvidos, resposta às requisições e manifestações superiores, 

análise e despacho de todos os documentos que aportam na unidade policial, 

administração de conflitos internos, alocação de pessoal, dentre uma série de outras 

funções desta natureza. 

Cabe ainda ao Gabinete representar institucionalmente a Polícia Civil em 

casos que tramitam naquela unidade, seja perante outras instituições públicas, 

perante a sociedade ou aos órgãos de imprensa, prestando as necessárias 

informações e esclarecimentos conforme a regulamentação legal e interna e as 

peculiaridades de cada caso. 

Importante registrar que não há previsão legal ou regulamentar de que 

existam assessores, analistas, auxiliares ou quaisquer outros tipos de servidores 

designados especificamente para as funções do gabinete, que são exercidas 

exclusivamente pelo Delegado de Polícia. 
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5.1.2 Cartórios 

 

 

Os cartórios podem ser entendidos como a seção onde trabalham os 

Escrivães de polícia, que exercem atividades destinadas, de um modo geral, à 

documentação de todos os atos realizados pela unidade policial, desde peças 

internas dos procedimentos em trâmite (termos ordinatórios, oitivas, autos, certidões, 

etc) até os documentos externos, como ofícios, memorandos, certidões externas, 

notificações, dentre vários outros atos necessários às atividades desenvolvidas. 

Também cabe ao cartório a guarda, organização, registro e controle de todos 

os procedimentos em trâmite, seus prazos de conclusão, materiais que 

eventualmente estejam apreendidos, custodiados ou relacionados aos referidos 

procedimentos, devendo por eles zelar e se responsabilizar. 

Cabe ainda a autenticação de documentos no âmbito interno da PCMG, 

participar de diligências externas quando necessário, bem como auxiliar o Delegado 

de Polícia e o Setor Administrativo na execução de suas atividades sempre que 

demandado. 

É comum em unidades em que haja mais de um cartório, a designação de um 

Chefe de Cartórios, ou “Inspetor de Escrivães”, como denomina a relativamente 

recente legislação orgânica (MINAS GERAIS, 2013). Tal função seria a de, sob 

supervisão e orientação do Gabinete, gerir os demais cartórios, organizar os 

trabalhos dos demais escrivães e solucionar as demandas a que lhe couberem. 

 

 

5.1.3 Subinspetoria 

 

 

A Subinspetoria é o setor onde ficam alocados os Investigadores de Polícia, 

responsáveis, em sucinta análise, pela realização de diligências externas no âmbito 

dos procedimentos em tramite, zelo pela segurança patrimonial da unidade policial, 

patrimônio público e procedimentos a ela afetados, guarda e transporte provisório de 

presos e materiais (armas, drogas, documentos, provas e outros), realização de 

identificação criminal, recepção e orientação direta à população, elaboração de 

registros de ocorrências e várias outras atribuições correlatas. 
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Este setor é o que demanda, sem dúvidas, o maior número de recursos para 

a consecução de suas atividades, pois realiza a atividade externa, essencial à coleta 

de dados, informações e elementos que subsidiem a descoberta da verdade dos 

fatos acerca de uma determinada infração penal objeto de investigação. 

Além disso, e o setor que realiza a custódia e transporte de presos, 

cumprimento de mandados de intimação, condução coercitiva, prisão e de busca e 

apreensão, sendo muitas vezes necessária a intervenção de arrombamento de 

locais, perseguição policial a pé ou veicular, detenção de indivíduos, dentre várias 

outras tarefas correlatas. 

Este setor demanda a função de um Subinspetor de Polícia, geralmente um 

investigador dentre os mais experientes e com habilidades técnicas, operacionais e 

de gestão de pessoas, para coordenar todas as atividades ali desenvolvidas, 

orientar os demais investigados quanto ás técnicas a serem empreendidas e auxiliar 

o Gabinete na formulação de estratégias de combate à criminalidade, programação 

de operações policiais, dentre outras. 

O setor comporta ainda uma ‘subdivisão’, consistente basicamente em 

Atendimento e orientação (i), responsável pela recepção da unidade policial, 

confecção de boletins de ocorrência, prestação de orientações à população e aos 

interessados e triagem dos casos que serão encaminhados à apreciação do 

Subinspetor, ao cartório ou ao gabinete. 

Existem ainda equipes de investigadores responsáveis pela guarda 

patrimonial armada (ii) da unidade policial fora do horário de expediente, à noite, em 

fins de semana ou feriados, zelando pela integridade do patrimônio público, dos 

procedimentos, armas, drogas e demais materiais ali custodiados. 

Existe também, geralmente, um policial designado para a função de 

transporte e logística de documentos (iii), armas, drogas, documentos sigilosos e 

objetos que, como se destinam à apreciação judicial e à formação de uma prova 

posterior no âmbito do Poder Judiciário, devem ser transportadas e armazenadas 

com zelo e segurança que demande um policial armado e treinado para a execução 

das tarefas. Estas funções podem ser distribuídas em regime de escala, 

alternativamente ao demais investigadores ou então designado um policial fixo, a 

critério do Gabinete e de acordo com as peculiaridades da unidade e do serviço. 

Por fim, as atividades afetas às diligências no âmbito dos procedimentos são 

distribuídas pelo Subinspetor a equipes de trabalho (iv) que recebem a ordem de 
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serviço expedida pelo cartório contendo a determinação do Delegado de Polícia, que 

deve explicitar quais as diligências serão feitas para o esclarecimento da infração 

penal. 

Também compete à Subinspetoria auxiliar o gabinete na gestão dos recursos 

materiais envolvidos na atividade policial civil, como gerir a frota de veículos, 

supervisionar servidores terceirizados e eventuais apenados que prestem serviço na 

unidade policial, dentre outras tarefas conforme a necessidade que se apresentar. 

 

  

5.1.3 Serviço Administrativo (S.A.)  

 

 

Não obstante todas as funções acima referenciadas, não são de menor 

importância as funções administrativas realizadas por este setor, que se incumbe da 

elaboração de pedidos de materiais, o recebimento, registro e encaminhamento de 

todos os documentos que aportam na unidade policial, Manutenção de pasta 

individual de todos os servidores, com controle e arquivos documentais de 

frequência, afastamentos, licenças, férias e etc., inventário patrimonial, dentre várias 

outras tarefas do dia a dia que, embora auxiliares à atividade fim, são igualmente 

importantes, se desenvolvendo sempre sobre orientação do Gabinete e 

eventualmente do Cartório.   

Este setor geralmente conta com servidores de carreira administrativa para a 

sua realização, tendo em vista que não demandam porte de arma, gestão de ações 

policiais nem outras atividades relacionadas a direitos de terceiros. Porém é muito 

comum serem realizadas por investigadores ou escrivães de polícia que por alguma 

razão devam estar afastados do serviço policial, como questões de saúde, 

adaptação funcional ou mesmo ausência de servidores administrativos. 

 

 

5.2 Delimitação do objeto de planejamento 

 

 

Como analisado anteriormente, o portfólio de serviços de uma unidade 

territorial é complexo e comporta diversas situações imprevisíveis às quais a unidade 
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precisa estar preparada para solucionar, como por exemplo a ocorrência de uma 

prisão durante o cumprimento das tarefas, ou de uma troca de tiros, um policial 

ferido, o recebimento de alguma ocorrência sem prisão oriunda da polícia militar, ou 

mesmo a necessidade de comparecimento imediato a um local de crime. 

Fato é que algumas das funções, atividades ou tarefas que se realizam numa 

DPC não são susceptíveis de planejamento prévio ou mesmo não dispõem de 

tempo para que sejam programadas. A própria função policial traz consigo esta 

imprevisão e a necessidade de ação imediata. Muitas vezes o policial precisa tomar 

uma decisão em uma fração de segundo cujas consequências importarão na vida 

alheia ou até mesmo na sua própria. 

Um policial em confronto armado não tem tempo para planejar suas ações, 

não tem tempo para se programar e nem mesmo para pensar, devendo decidir de 

pronto e, caso adote a decisão errada, corre sérios riscos de sofrer sanções civis, 

penais e administrativas, podendo ser excluído da corporação e até preso, a 

depender do resultado de suas ações. 

Assim, devem ser preservadas essas atividades peculiares, excluídas assim, 

inicialmente, do âmbito do planejamento estratégico. Entretanto, não se descarta o 

desenvolvimento de ações no sentido de preparar e qualificar melhor o policial para 

lidar com esse tipo de situação, o que cabe a outra unidade da PCMG (ACADEPOL-

MG), mas que deve ser objeto de preocupação de todos os gestores. 

Deste modo, cabe excluir, de início, além dessas tarefas de natureza urgente 

e imprevisível, também aquelas esporádicas, como a fiscalização de presos em 

cumprimento de saída temporária, a análise e fornecimento de documentos, 

focando-se nas principais, a nosso sentir, consubstanciadas na Polícia Judiciária, 

Polícia Investigativa e a Função Administrativa e Gerencial, acreditando-se que em 

caso de todas essas funções estarem bem planejadas e organizadas, naturalmente 

o reflexo surgirá nas demais. 

Não se pode perder de vista que o planejamento de uma unidade operacional 

da Polícia Civil deve estar em consonância com o planejamento estratégico 

institucional e com as diretrizes já formuladas, sob pena de dispêndio inócuo de 

tempo e outros recursos, já que não poderá ser implementado. 

A necessidade deste planejamento em nível operacional é premente, pois as 

unidades policiais de ponta não são contempladas no atual planejamento estratégico 
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da instituição, que não desce às minúcias específicas delas, até mesmo em virtude 

de ser muito recente e estar em fase de implantação. 

Por isso é importante sempre considerar as peculiaridades da unidade a ser 

planejada, mas sem perder de vista o enfoque e direcionamento da instituição, para 

que essas medidas sejam integrativas do trabalho nos eixos estratégicos, táticos e 

operacionais, visando à unidade institucional e melhoria da qualidade dos serviços e 

produtos ofertados pela PCMG. 

 

 

5.3 Roteiro de Planejamento de uma Delegacia de Polícia Civil de base 

territorial 

 

 

As orientações acadêmicas acerca do planejamento de unidades de negócio 

são bastante elucidativas, podendo, a nosso sentir, serem aplicadas às 

peculiaridades dos serviços prestados pela PCMG. 

A primeira etapa para este planejamento seria a definição da missão da 

Delegacia, que deve ser contextualizada com a missão institucional, representando 

em verdade um desdobramento dela para as unidades operacionais. 

Desta forma, elementos como paz social e a busca pela redução da 

criminalidade, que compõem a missão institucional devem estar previstos na missão 

da unidade policial operacional, assim como seus principais serviços e 

peculiaridades, como anteriormente mencionado. 

A definição da missão da unidade de base territorial poderia ser, por exemplo: 

prestar serviços de Investigação Criminal, Polícia Judiciária e Comunitária, 

assim como outros serviços de relevância pública, por meio de uma gestão 

pública eficiente e que busque a redução da criminalidade, a integração da 

Polícia Civil com a sociedade e instituições públicas e privadas e a pacificação 

social. 

Tal missão refletiria os serviços prestados pela unidade, conforme o portfólio 

anterior, e ainda a forma como se pretende prestar esses serviços (gestão pública 

eficiente) e a sua finalidade (redução da criminalidade, integração e pacificação 

social), tudo em estreita consonância com a legislação e o planejamento estratégico 

institucional.  
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Após a definição da missão, seria o próximo passo a análise dos fatores 

internos (forças e fraquezas) e externos (oportunidades e ameaças) que possam 

interferir na missão da unidade policial. 

Conjuntamente, é viável aqui aplicar-se ainda a forma de gestão estratégica 

que deu origem às diretrizes institucionais da PCMG, ou seja, a realização de um 

diagnóstico da real situação da unidade policial, das principais dificuldades 

enfrentadas pelos profissionais no dia a dia e ainda a delimitação real dos problemas 

daquela unidade, com o fim de buscar a sua solução. 

É certo que em cada unidade policial a ser analisada os problemas poderão 

ser diferentes, visto que muito impacta no trabalho policial as características da base 

territorial de atuação, da população que ali reside, bem como dos servidores que 

trabalham ou já trabalharam na unidade.  

O diagnóstico deve ser realizado de acordo com as peculiaridades de cada 

delegacia, ouvindo-se os servidores que ali laboram e conhecem a própria atividade, 

para então se delimitar a melhor forma de execução das tarefas, entretanto há que 

se respeitar uma série de padrões que precisam ser definidos institucionalmente. 

Se deve considerar que muitas atividades desempenhadas nas unidades de 

análise não possuem ainda uma padronização institucional, sendo realizadas muitas 

vezes da forma como determina o gestor imediato (Delegado de Polícia). Assim, a 

rotatividade desses profissionais, natural no ambiente policial, e as diferentes formas 

de gerenciamento de cada um podem culminar na modificação constante dos 

procedimentos de trabalho, sem que tenha havido um estudo para definir qual seria 

então a forma mais adequada. 

Com isso, a cada troca de titularidade da unidade policial os procedimentos 

de trabalho acabam se alterando e nem sempre como reflexo de uma necessidade 

do serviço ou da instituição, o que gera dispêndio desnecessário de tempo e 

recursos até que a equipe seja novamente treinada a agir desta ou daquela forma. 

Por isso, é importante que haja a padronização de alguns procedimentos para 

que se uniformize a atuação da unidade policial, evitando-se o dispêndio 

desnecessário de recursos e facilitando a gestão e melhoria desses processos de 

trabalho. 

Muito embora uma padronização em nível institucional não seja da alçada do 

gestor das unidades de base territorial, nada impede que ele proponha à sua chefia 
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imediata um procedimento de trabalho a ser implantado e que essa sugestão se 

torne posteriormente uma regra da instituição. 

A partir daí a primeira providência que poderia ser tomada seria o 

desdobramento do portfólio anteriormente dito em atividades, separando-se cada 

uma das atividades executadas pela unidade policial dentro de cada um dos 

serviços prestados. 

Poder-se-ia estabelecer quais são as atividades exercidas na unidade policial 

que se relacionam com o serviço da Polícia Judiciária, como por exemplo o 

cumprimento de mandados de prisão, o cumprimento de requisições judiciais de 

laudos, o cumprimento de mandados de busca e apreensão, ou o procedimento de 

análise e decisão acerca da prisão em flagrante, dentre vários outros serviços. 

Cada uma dessas atividades tem uma sequência de tarefas a serem 

executadas para que se complete o ciclo de realização daquele serviço. Por 

exemplo para o cumprimento de um mandado de prisão (uma das atividades do 

serviço da Polícia Judiciária) são necessárias as tarefas de detenção e condução do 

preso, pesquisa de informações, custódia do preso, confecção de boletim de 

ocorrência, despacho pelo Delegado, elaboração de relatório policial de 

cumprimento, expedição de ofícios e comunicações, transporte e entrega do preso 

ao sistema prisional, verificação final e despacho de arquivamento ou transferência 

pelo Delegado. 

Todos esses procedimentos são realizados em todos os cumprimentos de 

mandados de prisão, entretanto não há, de forma sistematizada, um documento que 

registre como, quem e em que prazo cada tarefa desta deve ser realizada, além de 

não contemplar situações excepcionais que exigiriam uma postura padronizada. 

Deste modo, se poderia então elaborar um POP – Procedimento Operacional 

Padrão que contemplaria a minuciosa descrição de todas essas tarefas, em que 

ordem, como e por quem devem ser realizadas, além de elaborar ainda um 

fluxograma que mapeie este processo de trabalho. 

Em verdade, cada uma das atividades em cada um dos serviços do portfólio 

anteriormente construído pode ser chamada de um processo de trabalho, sujeito 

então ao mapeamento de suas tarefas, originando o procedimento operacional 

padrão. 

Após a elaboração de todos esses procedimentos padronizados das 

atividades em cada um dos serviços da unidade policial, a sugestão é que se crie 
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um ato normativo contemplando todas essas regras de execução das tarefas, de 

forma clara e acessível, sendo ainda anexado ao referido ato todos os 

procedimentos padronizados, com as devidas orientações para a execução das 

tarefas e um fluxograma que ilustre o ‘caminho’ a ser percorrido quando da 

execução daquela tarefa. 

A realização deste mapeamento de processos contribuiria sobremaneira, com 

todas as unidades e também para a instituição, visando o registro e padronização da 

execução de tarefas, evitando o dispêndio desnecessário de tempo e recursos e 

ainda a modificação dos procedimentos com a troca da titularidade das unidades 

policiais. 

O que se busca é que todas as atividades desempenhadas pela unidade 

policial sejam descritas nestes POP’s e estejam disponíveis a todos os envolvidos, 

facilitando o treinamento de novos servidores e uniformizando a execução das 

tarefas de modo que seja reduzido o impacto da rotatividade ou acréscimo de 

profissionais. 

Além do mapeamento dos processos, é necessário que se controle a 

execução deles e verifique os resultados, aferindo se não existem modificações 

pertinentes a serem implantadas, promovendo assim a sua melhoria e adequação às 

peculiaridades do serviço policial. 

Implantado o mapeamento e remodelagem dos processos de trabalho 

existem outras ações que podem ser adotadas em termos de planejamento, com a 

finalidade de gerir as tarefas e melhorar, a curto, médio e longo prazo os serviços 

prestados à sociedade. 

A título de exemplo, a curto prazo pode ser realizado um diagnóstico de todos 

os procedimentos que se encontram em trâmite na unidade policial, bem como a sua 

separação por gravidade do crime e prazo prescricional, estabelecendo-se um 

cronograma de atuação de toda a unidade policial, priorizando-se a conclusão dos 

casos mais graves, daqueles com autoria já definida e ainda dos procedimentos 

cujos crimes aproximam-se da prescrição. 

Além disso, a médio e longo prazo, sugere-se a elaboração de estudos que 

afiram o tempo médio de tramitação de cada procedimento naquela unidade policial, 

utilizando como sugestão os procedimentos concluídos no último ano, ou nos 

últimos dois anos. Assim, comparando-se a data da instauração e de conclusão do 
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procedimento se teria o número de dias, em média, que um procedimento demorou 

para ser finalizado. 

Não obstante, deve ser criada uma forma de aferição do tempo de conclusão 

de cada tarefa – aqui entendida como providência determinada pelo Delegado, como 

por exemplo intimar e ouvir uma pessoa, dar cumprimento a uma ordem de serviço, 

providenciar a realização de um exame pericial e juntada do laudo, etc. 

Assim, além de se conhecer o tempo médio final da conclusão de um 

procedimento, se conhecerá também o tempo médio de conclusão de cada tarefa 

que o compõe, identificando entre os maiores tempos onde devem ser adotadas as 

providências no sentido de reduzi-lo, atuando consequentemente na conclusão do 

procedimento. A partir destas conclusões, seria viável a identificação das principais 

causas que atrasam o cumprimento das tarefas e a elaboração de um plano de ação 

de médio e longo prazo para buscar a redução gradativa do prazo de conclusão dos 

procedimentos. 

A tendência é que o serviço se otimize e as tarefas sejam concluídas com 

maior fluidez, viabilizando o estabelecimento de metas para as equipes de trabalho, 

visando a redução contínua do tempo de conclusão dos procedimentos. 

É importante frisar que a análise do planejamento deve contemplar não 

somente metas quantitativas, mas sobretudo as metas qualitativas. Entretanto os 

serviços de Investigação Criminal e Polícia Judiciária são de difícil aferição 

qualitativa, já que seu resultado, seja com autoria delitiva ou não, não ilustra 

necessariamente um aspecto positivo ou negativo. 

Por exemplo no inquérito policial, se uma investigação é realizada a fundo, 

são realizadas todas as perícias cabíveis, os suspeitos são interrogados com as 

mais modernas técnicas, as testemunhas depõem livremente, com completo 

empenho de toda a equipe e a conclusão é de que naquele caso não houve crime, e 

que o investigado atuou em legítima defesa, não haverá indiciamento, mas isso não 

significa que o inquérito policial foi realizado com baixa qualidade. 

Contrariamente, se numa dada investigação o suspeito confessa o crime, mas 

não se realiza a oitiva de todas as testemunhas, não se requisitam todos os exames 

periciais nem se produzem documentos bem embasados e elaborados e a 

conclusão final do Delegado é pelo indiciamento, ante a própria confissão do 

investigado, também não significa que o inquérito policial foi produzido com 

qualidade. 
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Deste modo, em termos qualitativos, espera-se que a padronização dos 

processos de trabalho, aliada à elaboração dos procedimentos operacionais, 

fluxogramas e normas de orientação aumentem a qualidade da investigação criminal 

e dos serviços de polícia judiciária como um todo. 

A qualidade dos serviços prestados pela PCMG não pode ser afetada pela 

cobrança excessiva por metas exclusivamente quantitativas, sob pena de que se 

perca a própria finalidade do trabalho policial e que seu produto se torne inócuo ao 

cliente final (Sociedade, Poder Judiciário e Ministério Público), e os responsáveis 

pelo trabalho deixem de atuar para a investigação criminal e polícia judiciaria para 

serem meros ‘cumpridores de metas’. 

Contrariamente, o que se deve buscar é a melhoria contínua da qualidade dos 

serviços, especialmente da investigação criminal, dos documentos que a compõem, 

como portarias, termos de oitivas, ofícios, comunicações de serviço, relatórios de 

diligências, laudos periciais, pareceres, despachos e relatórios finais, dentre outros 

documentos essenciais à investigação criminal. 

Acredita-se que a melhor organização das tarefas, padronização dos 

procedimentos e criação de planos de ação para redução dos prazos de conclusão 

dos inquéritos policiais possa interferir diretamente na melhoria quantitativa e 

qualitativa dos serviços da PCMG, realizada através de instrumentos de 

planejamento e gestão pública modernos e adaptáveis à realidade policial. 

 

 

5.4 Exemplo de gestão de processos – fluxo de tramitação de drogas 

 

 

Muito embora a pretensão do presente trabalho não seja elaborar o 

planejamento estratégico e empregar os mecanismos de gestão pública na 

delegacia de polícia civil, como suas conclusões são as de que é possível se aplicar 

o planejamento na atividade finalística da PCMG, entende-se oportuna a 

demonstração da aplicação de um desses mecanismos a um dos processos de 

trabalho (atividades) da Polícia Judiciária. 

Partindo-se do portfólio de serviços da unidade de base territorial, um dos 

fluxos bastante complexos de tramitação é o de tratamento de drogas apreendidas, 

seja em Autos de prisão em flagrante delito ou em outros procedimentos. 
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Deste modo, as drogas são recebidas na unidade policial, mas serão 

periciadas pelo IC, devolvidas à DPC, mas são incineradas pelo Departamento de 

Combate aos Narcóticos, sendo necessária a juntada do laudo aos autos e 

autorização do juiz para incineração. 

A partir dessas peculiaridades, o processo de gestão do recebimento, 

submissão à perícia, juntada dos laudos e remessa para incineração precisa ser 

bem organizado de modo a atender com presteza as requisições judiciais, primando 

pela qualidade dos serviços da Polícia Judiciária. 

É importante frisar que uma das demandas muito recorrentes é a requisição 

de laudos periciais de constatação definitiva de drogas pelo Poder Judiciário para a 

instrução de processos em andamento, o que também está envolvido em todo o 

fluxo de entrada e saída dessas drogas da unidade policial. 

Estas requisições judiciais têm origem geralmente em inquéritos policias 

iniciados por Auto de Prisão em Flagrante delito com réu preso, em que o prazo de 

conclusão das investigações é extremamente pequeno (geralmente 30 dias para 

crimes envolvendo drogas) e conta a partir da prisão. Como esses procedimentos 

são lavrados em outras unidades (plantão), demoram alguns dias para que este 

procedimento chegue até a unidade de base territorial para ser concluído. Deste 

modo, quando o procedimento aporta na unidade policial, o prazo restante é 

bastante curto, tornando-se necessário concluir as investigações e remeter o 

procedimento à Justiça o quanto antes. 

Quando há drogas a serem periciados nesses casos, elas são remetidos ao 

IC, para a realização dos exames, porém a sua realização e devolução das drogas 

com laudo é praticamente impossível no prazo de conclusão do procedimento, 

fazendo com que ele seja finalizado sem a perícia e o laudo correspondente. 

Como essas demandas ocorrem em considerável volume e em cada caso 

pode-se estar em situações diferentes, como por exemplo num caso o exame ainda 

não ter sido requisitado, ou noutro já ter sido requisitado e o exame ainda pende de 

realização, ou mesmo já ter sido tudo concluído, surge a necessidade de 

padronização das ações da unidade policial diante de cada uma dessas situações. 

Apresenta-se então a seguir a proposta de instrumento normativo com a 

padronização dos procedimentos de tratamento das drogas apreendidas, desde o 

momento em que aportam na unidade policial até a sua remessa para incineração, 

incluindo a juntada do laudo ao inquérito ou processo em andamento: 
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Figura 1 – Texto da Portaria – Página 1 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Figura 2 – Anexo I da Portaria – Página 2 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Figura 3 – Anexo I da Portaria – Página 3 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Figura 4 – Anexo II da Portaria – Fluxograma – Página 4 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Tendo sido apresentado o modelo de portaria pelo qual se institui uma 

ferramenta gerencial para organizar e mapear um determinado processo de 

trabalho, resta apresentar as conclusões do trabalho consoante se explicita em 

sequência. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo se pautou na aferição da possibilidade de aplicação do 

planejamento e outras ferramentas gerenciais dele decorrentes a uma unidade 

operacional de base territorial da PCMG. Foram elencados os fundamentos teóricos 

do planejamento estratégico, bem como abordado o conhecimento institucional 

necessário, como as funções da PCMG e os seus desdobramentos, tendo sido 

estudado ainda o recente planejamento estratégico da instituição. 

Além disso foi construído, com o intuito de melhor concatenar os serviços 

prestados pela DPC de base territorial, um portfólio de serviços, abordando-os em 

consonância com a estrutura institucional. Em seguida, apresentou-se o 

funcionamento dessas unidades policiais estudadas, exemplificando algumas de 

suas atividades e a forma de seu planejamento. 

Encerra-se com a exposição da estrutura de uma DPC, delimitando-se o 

objeto do planejamento e se apresentando um roteiro de como seria possível 

planejar e gerenciar as atividades relacionadas aos serviços prestados, 

exemplificando ainda um método de gestão de um dos processos de trabalho 

referentes ao serviço de Polícia Judiciária. 

Em apertada síntese, foi verificada a possibilidade de utilização de diversos 

mecanismos gerenciais, como o planejamento estratégico de unidades de negócio, 

analise ambiental (SWOT), criação de planos de ação, mapeamento e melhoria de 

processos de trabalho e até fixação de metas. Importante salientar que este 

planejamento das atividades necessariamente deve estar em consonância com o 

planejamento estratégico e as diretrizes institucionais da PCMG, sob pena de 

dispêndio irracional de recursos e até mesmo violação hierárquica. 

Restou reforçada a impressão de que as divisões internas da DPC (gabinete, 

cartórios, subinspetoria e serviço administrativo) existem para organizar melhor o 

trabalho, entretanto jamais podem enxergar-se isoladamente, já que todos os 

profissionais envolvidos precisam trabalhar em grande sintonia e integração entre 

essas subdivisões para que as tarefas possam ser executadas com melhor fluidez e 

para serem atingidos os objetivos da atividade finalística com excelência. 

Ressalta-se a complexidade das atribuições gerenciais e o alto grau de 

exigência aos gestores (delegados de polícia), seja no domínio de processos 
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gerenciais, seja no conhecimento e experiência na atividade policial, em que 

acumulam uma série de atribuições para as quais não contam com qualquer 

assessoria ou auxílio direto.  

Apresenta-se a sugestão de um estudo para aferir se não seria conveniente a 

instituição de um assessor com formação gerencial que possa auxiliar o delegado 

com as tarefas gerenciais, elaboração de planilhas, acompanhamento dos planos de 

ação e metas por ele estabelecidos, bem como o desenvolvimento de um ciclo de 

melhoria contínua dos processos de trabalho e revisão das metas. 

Também se reforça a importância da capacitação gerencial dos delegados de 

polícia – que são os naturais gestores da instituição, posto que, a despeito de 

receberem certa parcela de treinamento nesta área durante o curso de formação 

policial, não têm à sua disposição um programa de capacitação contínuo e 

específico para a parte gerencial e administrativa, sugerindo-se ainda a análise de 

viabilidade de curso de pós graduação em gestão pública que pode ser realizado 

mediante convênios com entidades de renome no ramo. 

A principal percepção é de que o planejamento estratégico existente 

atualmente na instituição não alcança os níveis táticos e operacionais, estando ainda 

restrito à cúpula institucional nos níveis estratégicos, muito embora as diretrizes 

sejam de amplo conhecimento dos servidores da PCMG. Nos níveis tático e 

operacional verifica-se a necessidade premente de padronizações e 

estabelecimento de planejamentos e outros instrumentos gerenciais para organizar 

melhor os recursos e promover a melhoria qualitativa e quantitativa da prestação de 

serviços. 

Possivelmente o atual planejamento não desce a esses níveis em razão até 

mesmo de sua recente edição, já que data de meados do ano corrente, não tendo 

havido ainda o necessário tempo para se analisar o feedback, realizar as 

necessárias correções e promover então a sua ampliação aos demais níveis, o que 

acreditamos seria de grande valia para a instituição e para a sociedade de um modo 

geral. 

Deste modo, conclui-se ainda pela possibilidade, ou até mesmo necessidade, 

de se desenvolver e melhorar o planejamento e a função gerencial das unidades de 

base territorial, que são as executoras diretas da atividade finalística da PCMG, com 

o que se espera um expressivo ganho de qualidade do trabalho policial, bem como a 

racionalização dos recursos materiais, humanos e logísticos da instituição. 
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