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RESUMO 

Pesquisa explorat6ria sabre o papel da informagao na gestao publica, aplicada no 
ambito da unidade de policia judiciaria no estado do Parana. Busca evidenciar os 
processos de Gestao da lnforma(fao, considerando a viabilidade da sua aplicavao 
na atividade da policia judiciaria. Analisa as causas da criminalidade no estado do 
Parana, suas consequ€mcias e a de Gestao da lnformavao aplicada no 
Departamento da Policia Civil. Enfoca tambem a participa<faO de outros atores 
integrantes do processo da seguran9a publica. A partir de pesquisa bibliografica e 
de entrevistas com delegados do Departamento da Policia Civil avalia 
qualitativamente como a unidade policial civil e, por extensao, o proprio 
Departamento utilizam a informa(fao como estrategia de gestao publica, 
especialmente nos processos relativos aos inqueritos policiais. Os resultados da 
pesquisa empirica apontam que nao obstante ocuparem cargos equivalentes, o 
grau de percep9ao acerca do tema em estudo apresentou varia96es de acordo com 
a vivencia pessoal dos entrevistados. Foi possivel observar a falta de familiaridade 
como tema em questao, certa confusao entre Gestao da lnformavao e Tecnologia 
da lnformavao, e a compreensao da extensao do tema, enquanto conceito. Conclui 
que 0 ambiente de informay6es e inerente a natureza do trabalho policial e de 
inteligencia, justificando assim a estrutura(fao de urn sistema, integrado e 
operativo, capaz de contribuir significativamente para a jmplementayao de 
politicas publicas na area da seguran9a. No caso da ~ atividade policial, os 
processos que realizam urn diagn6stico correto, suficientemente, fundamentado e 
bern estruturado, levam a realizavao de a96es eficazes em prol da sociedade e 
contra a criminalidade organizada, desenvolvimento este que se reflete na 
preserva9ao de vidas. 

Palavras-chave: lnformavao Policial. Policia Civil. Seguran9a Publica. Gestao da 
lnformavao. 



ABSTRACT 

A research exploratory on the paper of the information in the public administration, 
applied in the ambit of the unit of judiciary police in the state of Parana. It looks for 
to evidence the processes of Administration of the Information, considering the 
viability of its application in the activity of the judiciary police. It analyzes the causes 
of the crime rate in the state of Parana, its consequences and the one of 
Administration of the Information applied in the Civil Police Department. It also 
focuses the another integral actors' of the public safety's process participation. 
Starting from bibliographical research and of interviews with delegates of the Civil 
Police Department evaluates qualitative about the civil Police unit and for extension, 
the own Department uses the information as strategy of public administration and, 
especially in the relative processes to the Police Inquiry. The results of the empiric 
research point that nevertheless they occupy equivalent positions, the perception 
degree concerning the theme in study presented variations in agreement with the 
interviewees' personal experience. It was possible to observe the familiarity lack 
with the theme in subject, some confusion among information management and 
information technology, and the understanding of the extension of theme, while 
concept. It concludes that the atmosphere of information is inherent to the Police 
work nature and of Police intelligence, justifying like this the structuring of a system, 
integrated and operative, capable to contribute significantly for the iintroduce of 
public politics in the safety's area. In the Police activity case the processes that 
accomplish a correct diagnosis, sufficiently, based and well structured, it takes the 
accomplishment of effective actions in favour of the society and against the 
organized crime rate, development this that is reflected in the live's preservation. 

Keywords: Police Information. Civil police. Public Safety. Information management. 
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1 INTRODU<;AO 

Na tratativa da tematica da Seguranga Publica uma das maiores dificuldades 

enfrentadas tern sido harmonizar a multiplicidade de entendimentos sabre o assunto: 

desde opini6es leigas, ligadas ao sensa comum, inflacionadas par parte da midia 

sensacionalista, ate artigos cientificos, muitas vezes de cunho eminentemente 

te6rico, algumas vezes preconceituoso, e desvinculado da realidade vivida no 

cotidiano da populagao. 

Visando a compreender tal fenomeno social, as interag6es decorrentes do 

trabalho policial e a elaboragao dos procedimentos no ambito da policia judiciaria 

buscou-se estabelecer uma correspondencia no cotidiano da atividade profissional 

da Policia Civile a Gestao da lnformagao. 

No ambito das unidades de policia judiciaria estadual - Delegacias de Policia 

- e apresentado o usa da informagao, como urn conjunto de dados interligados e de 

composigao 16gica, como elemento estrategico para obtengao dos objetivos 

institucionais "Servir e Proteger'', de acordo com a sua atribuigao legal para a 

formalizagao dos atos procedimentais referentes a identificagao da materialidade e 

autoria de infrag6es penais. 

0 objetivo geral do estudo foi analisar a estrutura da seguranga publica no 

Estado do Parana e o papel estrategico da Gestao da lnformagao na atua9ao da 

policia judiciaria, no caso especifico o Departamento da Policia Civil. Como objetivos 

especificos foram considerados: a) compreender a realidade estrutural adjacente ao 

trabalho da policia judiciaria; b) identificar algumas das principais causas da 

criminalidade no Parana; c) evidenciar os processos de Gestao da lnformayao, 

considerando a viabilidade da sua aplicagao na atividade da policia judiciaria. 
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Este trabalho academico foi realizado por meio de pesquisa bibliogratica, 

entrevistas, leitura de artigos cientificos publicados em revistas especializadas e por 

meio eletr6nico, aliados a experiencia profissional do autor na condic;ao de Delegado 

de Policia. 

0 estudo apresenta a, situac;ao atual, fatores relacionados com a 

criminalidade, a estrutura policial e de seguranc;a publica; o Departamento da Policia 

Civil; urn diagn6stico sobre o uso da informac;ao nas organizac;6es, no setor publico e 

em particular no DPC/PR; uma avaliac;ao sobre o trabalho policial atualmente 

desenvolvido e uma proposta de politica publica para a area de seguranc;a, baseada 

na informac;ao, especialmente direcionada ao trabalho de policia judiciaria. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A materia-prima do trabalho policial e a informac;ao. Ela tern uma importancia 

fundamental no processo penal e em especial no desenvolvimento do trabalho da 

Policia Civil. A informac;ao trazida ap6s a pratica de uma infrac;ao penal deve ser 

reduzida em termo proprio para que assuma valor juridico. Se urn depoimento, o 

relata de uma vitima, de testemunha ou da pessoa infratora nao se converter em 

documento, nao sera possivel utilizar essa informac;ao no processo e ela nao gerara 

o efeito juridico que dela se espera para o esclarecimento da verdade sobre os fatos 

investigados. 

Questiona-se, portanto, de que maneira a Gestao da lnformac;ao aplicada no 

ambito da unidade de policia judiciaria no Estado do Parana pode ser considerada 

como uma estrategia eficaz no combate a criminalidade? 

Assim, tanto no aspecto operacional, por exemplo, levantamento de local, 

numero de infratores, eventual co-autoria e outros da mesma natureza, quanta no 
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aspecto administrativo, recursos e gestao, torna-se imprescindivel destacar a 

importancia da informa<;ao como estrategia de gestao publica para as unidades de 

policia judiciaria integrantes do Departamento da Policia Civil do Estado do Parana. 

De acordo com a pesquisa realizada, e par se tratar de tema relativamente 

novo, ainda nao se pode afirmar que a Policia Civil tenha desenvolvido tecnicas 

pr6prias para uma Gestao da lnforma<;ao. lsto pode ter par causa urn ou mais dos 

seguintes fatores: 

• Elevado numero de atendimentos, se considerado o efetivo e a area 

circunscricional das unidades policiais civis. 

• Carater da forma<;ao do policial civil, preponderantemente voltado para 

atividade investigat6ria e juridica, sendo os aspectos administrativo e de gestao 

considerado atividade acess6ria. 

• Transitoriedade e falta de prepara<;ao especifica para o preenchimento 

das fun<;6es de carater administrativo. 

Para cada causa existe uma alternativa correspondente, ou uma forma de 

solucionar o problema, contudo, deve-se considerar que uma correta Gestao da 

lnforma<;ao se processa de maneira sistemica sendo que iniciativas pontuais podem 

ser executadas de forma a contribuir para a solu<;ao e aprimoramento da gestao 

institucional, sem que necessariamente esse novo conhecimento seja compartilhado 

com os diferentes atores envolvidos no processo. 

Muitos sao os fatores que interagem para mitigar ou elevar os indices de 

criminalidade em urn determinado territ6rio e a<;6es policiais isoladas nao produzem 

todos os efeitos desejados pela parcela da popula<;ao respeitadora da lei porque a 

seguran<;a publica se trata de urn sistema complexo que se fundamenta nos limites 

basicos de convivencia no mesmo espa<;o, interagindo aspectos tao variados como 

cultura, nivel de emprego, educa<;ao, reinser<;ao social e outros. 
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A soluc;ao ideal para o efetivo combate a criminalidade e mais barata e sempre 

a prevenc;ao, contudo, ela nao e total mente eficaz ja que o crime existe em todas as 

sociedades, desde o primordia dos tempos. 

Tal como a fabula da ra e do escorpiao, e forc;oso reconhecer que nem todas 

as pessoas tern como ideal de vida a coexistencia pacifica entre os membros da 

sociedade, nao faz parte da natureza delas. Para tais indivfduos, a ofensa ao 

proximo nao e percebida como alga ilfcito ou indesejado, e, raramente (ou nunca), 

produz sentimentos de culpa. lsto acontece no planeta inteiro e a forma de conte-los 

nao se resume a educac;ao, medidas coercitivas se mostram necessarias. 

No caso brasileiro, e, em particular, no Estado do Parana, outros fatores 

podem contribuir para o agravamento do quadro de inseguranc;a e foram abordados 

sucintamente no decorrer do presente estudo. 

A analise permaneceu restrita a Gestao da lnformac;ao no aspecto da Polfcia 

Judiciaria, e em particular, no Departamento da Polfcia Civil do Estado do Parana 

para identificac;ao de respostas para as seguintes perguntas: 

a) Existe Gestao da lnformac;ao na unidade de polfcia judiciaria no 

Estado do Parana como polftica publica? 

• Em caso positive, essa Gestao pode ser considerada como uma 

estrategia eficaz no combate a criminalidade? 

• Em caso negative, o que pode ser feito no sentido de implanta-la com 

exito? 

b) Quais as soluc;6es possiveis e as preferiveis? Por que? 

Diante do cenario apresentado, um problema a ser resolvido e como a Gestao 

da lnformac;ao pode contribuir com a Policia Judiciaria do Parana. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

A polfcia e uma das institui96es sociais que interagem no contexto da 

Seguran9a Publica. Um ambiente de relativa paz social depende da a9ao 

concomitante de diferentes elementos agindo em prol do mesmo objetivo. 

Embora um padrao de excelencia na atua9ao da Policia Civil nao resolva 

integralmente o problema da Seguran9a Publica ja que os fatores envolvidos 

ultrapassam a atua(fao policial, tanto no aspecto preventive, quanta repressive, a 

correta gestao dos processes relacionados com a Gestao da lnforma(fao: coleta, 

tratamento, utiliza(fao e distribui(fao/compartilhamento, pode contribuir 

significativamente para a elucida9ao de crimes e atingimento da missao a que se 

prop6e: servir e proteger. 

A Gestao da lnforma(fao e um processo dinamico que deve ser continuamente 

retroalimentado e as estrategicas de a9ao fazem parte de um processo continuo, em 

desenvolvimento, de definir e redefinir as diretrizes de uma organiza9ao 

(DAVENPORT, p. 66, 1998). A flexibilidade dos gestores e do proprio processo e 

fundamental para o correto desenvolvimento do aprendizado organizacional e com 

ele o melhoramento dos servi(fos prestados a coletividade. 

Para que a institui9ao policial civil possa atingir plenamente os seus prop6sitos 

legais o desenvolvimento do potencial humano e do capital intelectual sao questoes 

prioritarias. 

Trabalhar a informa(fao de forma sistematizada no ambito da unidade de 

policia judiciaria, podera contribuir significativamente para a economia de recursos 

humanos e materiais, alem de otimizar os resultados, atualmente, obtidos na 

elucida<fao de infra96es penais. 
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0 que se buscou no presente estudo foi demonstrar, de forma sucinta, a 

realidade vivida no contexto da atividade cotidiana de um policial civil, as dificuldades 

enfrentadas e algumas possibilidades de gestao da informac;ao visando a contribuir 

para o aprimoramento do trabalho policial. 

Espera-se, assim, contribuir indiretamente para a melhoria do atual quadro da 

Seguranc;a Publica e diretamente na resoluc;ao de eventuais incorrec;oes por ocasiao 

da elaborac;ao de procedimentos policiais. 
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2 LITERATURA PERTINENTE 

Para compreender a complexidade da tematica abordada neste estudo e a 

extensao dos desafios de se reconhecer a Gestao da lnforma<;ao em uma institui<;ao 

cuja materia-prima do trabalho cotidiano e a informa<;ao, analogicamente ao 

questionamento proposto por Chao (2006, p.27), se questiona: Como a unidade de 

Policia Civil (policia judiciaria) usa a informa<;ao? 

Deve-se considerar que o trabalho da Policia Civil visa ao esclarecimento dos 

fatos, determinando a partir de elementos de convic<;ao consistentes as 

circunstancias de uma informa<;ao penal. E pela conversao de dados (informes ou 

vestigios) em documento (informa<;ao) passive! de ser analisado em juizo que se 

constitui a prova a ser usada e valorizada em juizo como parte do processo criminal. 

Alem de objeto material da investiga<;ao e do lnquerito Policial em si, outro tipo 

de informa<;ao permeia a atividade policial civil, e a representa<;ao da comunica<;ao 

usada na Delegacia de Policia, como 6rgao de carater misto, porque exerce as 

fun<;6es de carater administrativo (gestao de RH, financeira, etc) e operacional 

(cumprimento de mandados judiciais, elabora<;ao de diligencias policiais, 

investiga<;6es, etc). 

Dentro do modelo proposto por Chao (2006, p.51 ), pode-se afirmar que as 

unidades policiais civis, a partir das experiencias passadas, criaram significados 

comuns, que sao transmitidos de maneira bastante informal entre os integrantes da 

institui<;ao. 0 conhecimento que e internalizado a partir dessas atitudes gera um 

modo de agir, ao qual se pode chamar "rotina" ou procedimento de rotina. 

Contudo, contrariando os requisitos apresentados pelo autor citado, entende

se que a rotina de trabalho nao caracteriza uma doutrina de a<;ao. A relativa 
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autonomia das Delegacias de Polfcia e Delegacias Regionais de Policia, motivada 

mais pela ausencia de recursos humanos e estruturais do que pelo aparato legal 

existente, leva essas unidades a concretiza(fao de improvisos, socorrendo-se de 

funcionarios cedidos pelo municipio ou oriundos de outros 6rgaos publicos da 

estrutura do estado. 

Assim, a experiencia acumulada por determinado policial no exercicio 

cotidiano da atividade profissional nao e, segundo essa premissa, um criteria 

aproveitado para a tomada de decisao nos escal6es superiores do proprio 

Departamento da Policia Civil. 

Nesse mesmo sentido, lchijo (2008, p. 118) descreve o seguinte: "a cria(fao do 

conhecimento deve ser acompanhada pela promo<fao do conhecimento, dadas a 

fragilidade do conhecimento e as varias barreiras a sua cria9ao". 

Outros autores que abordam o mesmo assunto, por meio de diferentes 

assertivas demonstram que Gl, alem do aspecto tecnol6gico e muito mais a gestao 

do capital humano e intelectual existente na organiza(fao. Segundo essa filosofia de 

trabalho, pode se destacar o entendimento de Davenport (1998), estimulando o uso 

racional e consciente das diferentes informa96es existentes no ambito institucional. 

Nao se pode desconsiderar, outrossim, que a institui<fao policial combate um 

inimigo invisfvel, porem, muito atuante e que se comunica sem fronteiras, nem 

restri96es legais ou eticas: o crime, na dimensao mais ampla e geral, quanta possa 

ser imaginado e executado por qualquer ser humano. 

0 fator sociol6gico e o grande diferencial na manuten9ao de indices de 

criminalidade; isto quer dizer que uma sociedade, dependendo do grau de evolu<fao 

em que se encontra podera apresentar diferentes niveis de comprometimento da 

Seguran9a Publica. 
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Nao obstante tal fato, o trabalho policial realizado de forma organizada e bern 

estruturada, fundamentado em criterios objetivos, com melhor aproveitamento do 

recurso humano, amparado por a96es de inteligencia e remunera9ao compatfvel com 

a complexidade da fun9ao, tera maiores chances de gerar bons resultados. 

A Gestao do Conhecimento ocorre com a propria profissao policial, muito mais 

do que pode ser concebido a primeira vista, e complementa esse raciocfnio 

demonstrando que a gestao do conhecimento organizacional nao e uma atividade 

passiva, comumente associada ao armazenamento de dados ou a uma estrategia 

isolada, mas uma estrategia proativa firmemente ligada aos processos operacionais 

e integralmente relacionada com as atividades organizacionais. (PENDLETON , 1997, 

p.11-12). 

2.1 ATORES NO PROCESSO DE SEGURANCA PUBLICA 

0 Departamento da Polfcia Civil tern como legisla9ao regulamentadora a 

previsao da atividade de polfcia judicia ria prevista no artigo 144, § 4 o da Constitui9ao 

Federal, e, no ambito estadual pela Constitui9ao do Estado do Parana, na Lei 

Complementar n° 14/82, do Decreto 4884/78, e suas respectivas altera96es, que 

regulamentam a atribui9ao das unidades policiais operacionais e administrativas. 

0 trabalho do DPC/PR tern por finalidade apurar a materialidade e a autoria 

das infra96es penais, excetuadas as de competencia da Polfcia Federal, as militares 

assim definidas em lei e aquelas em que o suposto infrator sera investigado pelos 

pr6prios pares: membros da Magistratura, Parlamentares e do Ministerio Publico1. 

1 Promotor e autuado por morte de casal e crian<;a de 7 anos em acidente 

Publicada em 08/10/2007 as 15h02m 
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Alem da investiga<;ao dos crimes considerados comuns, existe o acumulo e 

atribui<;oes alheias a atividade-fim. Uma dessas atividades e a custodia de presos 

nas unidades do Departamento da Policia Civil do Estado do Parana. No inicio do 

seculo passado, a Chefatura de Policia acumulava as fun<;oes da atividade policial 

com a custodia de presos (Straube, 2005, p 272) e mesmo apos a cria<;ao de orgao 

proprio para o exercicio dessa atividade, presos continuam amontoados em 

Delegacias de Policia. Na epoca da Chefatura, a realidade da seguran<;a publica era 

muito diversa e mesmo assim foi criado um Departamento na estrutura publica do 

Estado com a atribui<;ao especifica de realizar tal custodia, hoje representado no 

DEPEN - Departamento Penitenciario, cuja atribui<;ao legal e direcionada 

especificamente para a guarda dos presos. No entanto, apesar do desmembramento 

e, conseqOente, inclusao desse orgao com finalidade legalmente estabelecida, 

amontoam-se presos nas unidades policiais civis, inclusive em quantidades 

superiores as comportadas pelas unidades penitenciarias. 

A atribui<;ao de cuidar dos presos e do Departamento Penitenciario do Estado 

do Parana, ja que para tal mister esse orgao foi criado, do contra rio, nao se justifica a 

sua existencia2. 

CBN, 0 Globo Online 

SAO PAULO - 0 promotor Wagner Juarez Grossi, de 42 anos, de Ara<;atuba, foi autuado par 
homicidio culposo pela morte de tres pessoas num acidente de transito ocorrido na noite deste 
domingo. 0 carro que ele dirigia, um Ford Ranger, atravessou a pista e bateu de frente com uma 
mota. Os tres ocupantes - o casal Alessandro da Silva Santos, de 27 anos, e Alessandra Alves, de 26 
anos, e o filho, Adriel Rian Alves, 7 anos, - morreram na hora. De acordo com a secretaria estadual de 
Seguran<;a Publica, foi confirmado que o promotor apresentava quadro de 'embriaguez moderada' no 
momenta do acidente. Uma testemunha contou que ele desceu do carro com uma lata de cerveja na 
mao e uma caixa de cervejas geladas foi encontrada no veiculo. 

Ele nao foi preso em flagrante par causa de uma Lei Organica do Ministerio Publico e vai responder o 
processo em liberdade. A Procuradoria Geral de Justi<;a vai investigar o caso.(O GLOBO, 2007) 

2 ... Esta situa<;ao vigora ate 30 de dezembro de 2002, quando, atraves da Lei n° 13986, e recriada a 
Secretaria de Estado da Justi<;a - SEJU, com o DEPEN integrando sua estrutura, com as atuais 
atribui<;oes: 



21 

0 trabalho de custodia de presos exige diversas atividades acess6rias, dentre 

as quais podem ser citados o deslocamento (acompanhamento) para as audiencias, 

consultas medicas e odontol6gicas, seguranc;a permanente da carceragem e controle 

de eventuais desentendimentos ou perturbac;oes I agressoes entre os pr6prios 

presos, procedimentos estes que, em face das circunstancias, sao acumulados com 

as atividades normais de uma unidade policial civil e pr6prias da atividade de policia 

judiciaria, tais como: levantamento de locais de crime e investigac;ao, atividades 

cartorarias, emissao de atestados ou certidoes, registro de ocorrencias policiais e 

outras providencias de natureza operacional e administrativa. 

A Policia Federal tern a atribuic;ao legal de realizar as atividades de prevenc;ao 

e repressao as infrac;oes contra bens e interesses da Uniao, como o contrabando, 

tratico internacional de drogas, armas, especimes da fauna e flora e outros da 

mesma natureza. Nas cidades onde nao existem unidades da Policia Federal a 

Policia Civil realiza este trabalho. Alem do trabalho investigat6rio tambem sao 

realizadas atividades complementares, cumprimento de cartas precat6rias, e 

procedimentos relacionados com a detenc;ao e formalizac;ao de prisao, cumprimento 

de mandados judiciais, elaborac;ao de autos de prisao em flagrante, 

acompanhamento de pleitos e procedimentos da Justic;a Eleitoral e outros de 

interesse da Uniao. 

1- a administrac;ao do sistema penitenciario, atraves do apoio e orientac;ao tecnica e normativa 
as suas unidades componentes; 

II- a coordenac;ao, a supervisao e o controle da atuac;ao dos estabelecimentos penais e das 
demais unidades integrantes do sistema penitenciario; 

Ill- a adoc;ao de medidas que visem ao aperfeic;oamento do pessoal do sistema penitenciario, 
bem como a promoc;ao da educac;ao formal e profissionalizante dos presos; 

IV- o cumprimento das disposic;oes constantes da Lei de Execuc;ao Penal; 
V- o relacionamento interinstitucional de interesse do sistema penitenciario, visando ao 

aprimoramento das ac;oes na area penitenciaria; e 
VI- o desempenho de outras atividades correlatas. (Fonte: DEPEN/PR) 
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A Policia Militar, no ambito estadual, tern a atribui<;ao legal de realizar o 

policiamento preventive ostensivo; isto equivale a dizer que cabe a ela o efetivo 

trabalho de preven<;ao da pratica delituosa, evitando que a infra<;ao penal acontec;a. 

Nao obstante a atribui9ao legal do Ministerio Publico seja o oferecimento da 

denuncia, para inicio da a<;ao penal, observa-se o MP e a propria Policia Militar 

realizando investiga<;6es, alem da sua atribui<;ao. 

Tais fatos, quando avaliados no conjunto fazem crer num quadro paradoxa! de 

excesso de estruturas visando ao exercicio do Poder de Policia do Estado; nesse 

caso sao disputadas parcelas de poder legal e influencia politica, mas os interesses 

da popula<;ao sao relegados a uma condi<;ao subalterna, o numero de instituic;oes 

com a pretendida a<;ao investigat6ria nao se reverte em melhoria na qualidade do 

servi9o prestado. Com isso observa-se o cidadao trancado em grades e os marginais 

(em gangues) tomando as ruas. Essa competi<;ao interinstitucional, na qual os 

papeis, atualmente, desempenhados pelas entidades publicas nao seguem 

rigorosamente as atribui<;6es legais que lhes sao inerentes e os interesses 

corporativos prevalecem, prejudica o born desenvolvimento do trabalho, ja que 

interesses particulares das institui<;6es envolvidas se sobrep6em aos interesses 

publicos. 

Foi criada, recentemente, no Estado do Parana, num desdobramento do 

Departamento da Policia Civil, a Policia Cientifica, a qual ainda nao possui estrutura 

organizacional, operacional e administrativa, usando a estrutura, inclusive escolar, 

vinculada ao DPC/PR. 

Numa analise isenta de paix6es, constata-se que o cidadao brasileiro, 

paradoxalmente esta cada dia mais indefeso, numa propor<;ao inversa ao surgimento 

de novas instituic;oes com poder de policia, ja que todas usam recurso publico que 
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sustenta pesadas estruturas administrativas e de pessoal. Conforme a maxima 

napole6nica: "dividir para conquistar". 

Neste contexto, a a<;ao de polfcia esta fragmentada e interesses diversos 

se contrapoem a ordem publica, resultando em prejuizos diretos para a popula<;ao 

que paga as contas da presta<;ao de um servi<;o de qualidade duvidosa, conforme 

Lemgruber (2004, p.8): 

Certamente, se as autoridades da seguran<;a publica estivessem mais 
preocupadas com o despreparo da polfcia, com a ineficacia da polfcia 
tecnica, com a falta de planejamento das a<;oes policiais, com a 
incompetencia para realizar diagn6sticos das dinamicas da criminalidade e 
identifica<;ao dos hot spots, com a vergonhosa taxa de esclarecimento de 
crimes e com a inoperancia dos controles internos e externos da polfcia, s6 
para citar alguns dos principais males das polfcias no Brasil, talvez 
estivessemos contabilizando menos mortes de todos os Iadas. 

0 espa<;o publico e um espa<;o de conflito, e no contexto da seguran<;a publica 

sao muitos os interesses envolvidos, nem sempre lfcitos; assim o intuito de Iuera 

resultante das diferentes atividades econ6micas relacionadas com a questao pode 

se manifestar como um importante fator crimin6geno. 

Como exemplos de atividades econ6micas indutoras de delitos podem ser 

citados: eventos com grande numero de frequentadores em que se consomem 

bebidas alco61icas e drogas, shows e jogos de futebol, clubes ou agremia<;:6es 

desportivas em que ocorre a lavagem de dinheiro do narcotrafico, corrup<;:ao, etc. 

Nesse mesmo sentido, informa<;:6es (Reuters) e pesquisas (BBC BRASIL, 2009). 

De modo geral, os governantes evitam disciplinar tais estruturas sob pena de 

ferirem interesses ou aparecerem antipaticos a popula<;ao, em especial aos 

eleitores que deles participam. 
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2.2 INFORMA<;AO E USO DA INFORMA<;AO NAS ORGANIZACOES 

Existem mudanc;as extrinsecas e intrinsecas que se fazem necessarias no 

ambito da atividade policial para melhoria da Seguranc;a Publica e na qualidade do 

servic;o que atualmente e prestado a populac;ao. Faz parte deste processo uma 

melhoria no processo da Gestao da lnformac;ao. 

As informac;6es circulam em grande quantidade que deve ser equiparada com 

a qualidade dos dados coletados e a gestao correta das informac;6es obtidas para 

que o processo possa ser conduzido corretamente. 

Conforme Davenport (1998, p. 21 ), "a enfase primaria nao esta na gerac;ao e 

na distribuic;ao de enormes quantidades de informac;ao, mas no usa eficiente de uma 

quantidade relativamente pequena" 

Alem destes fatores, faz-se necessaria tambem convencer as pessoas que 

trabalham com a informac;ao sabre a importancia do compartilhamento dos 

conhecimentos adquiridos para o desenvolvimento institucional na sua plenitude. 

Quem nunca ouviu uma hist6ria sabre o funcionario que ao mudar de emprego 

ou se aposentar, deixa de informar o(s) sucessor (es) sabre a rotina do trabalho e o 

estado atual em que se encontram as atividades relacionadas ao posto. Os 

resultados das entrevistas, aliado a falta de cultura organizacional nesse sentido, 

demonstram que no DPC/PR nao e diferente. 

As organizac;oes sao estruturas dinamicas, que possuem uma cultura propria. 

Para aprimora-las e preciso inicialmente reconhecer os pontos positivos e os 

negativos dessa cultura e desse modo de agir visando um diagn6stico, a fim de 

identificar como a informac;ao esta sendo utilizada. 

As inovac;6es e o "progresso" sob o enfoque de politica organizacional, nem 

sempre geram resultados melhores; contudo, as mudanc;as fazem parte do processo 
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de desenvolvimento da humanidade e, por consequencia, dos mais variados grupos 

sociais. 

Para o uso das informa<;oes, que possuem urn carater de importancia 

fundamental no contexto organizacional, e estrategia de planejamento, pode se 

utilizar os preceitos formulados na literatura especifica, citando, como exemplo, a 

cria<;ao do significado, constru<;ao do conhecimento para tamar (adotar) decisoes, 

como afirma Chao (2006, p.346) 

As organiza(f6es usam a informa(fao de tres maneiras estrategicas: para 
dar significado ao ambiente, para criar novos conhecimentos e para tomar 
decisoes. A cria9ao de significado produz uma estrutura de significados e 
prop6sitos comuns, o que da identidade e valor as atividades da 
organiza(fao. A cria9ao de significado tambem estrutura a percep9ao dos 
problemas ou oportunidades de que a organiza(fao precisa para 
funcionar. 

0 processo de constru<;ao do conhecimento exige a retroalimenta<;ao de 

informa<;oes, no sentido de gerar o sentido, a percep<;ao e a partir dela, o novo 

conhecimento, conforme o mesmo autor descreve em seguida: 

Quando se lida com problemas e oportunidades, quase sempre surgem 
situa<f6es que exigem uma decisao. E quando os problemas sao 
complexes e novos, podem requerer novos conhecimentos. A constru(fao 
do conhecimento depende do conhecimento tacito de individuos ou 
grupos, e das liga(f6es e alian(fas que eles e a organiza(fao 
desenvolveram interna e externamente com outros parceiros. Os 
resultados da constru(fao do conhecimento sao inova<f6es ou uma 
expansao das capacidades da organiza(fao. (CHOO, 2006, p. 346) 

Seguindo o mesmo raciocinio, o autor descreve a fase da tomada de decisao: 

A tomada de decisoes e estruturada por regras e retinas, e orientada por 
preferencias baseadas numa compreensao comum dos prop6sitos e obje
tivos da organiza9ao. Quando novas capacidades ou inova(f6es estao dis
poniveis, geram novas alternativas e ampliam o espa<fo de busca de 
problemas. A tomada de decisoes escolhe um curse de a(fao que deve 
levar a um bom desempenho (ou suficientemente bom) conjuntamente 
com as dimensoes das preferencias. Os processes de cria(fao de 
significado, constru(fao do conhecimento e tomada de decisoes 
constituem as principais atividades do que chamaremos de uma 
organiza(fao do conhecimento. (CHOO, 2006, p. 346) 
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No caso da atividade policial, o aprendizado com profissionais experientes, 

que tenham participado de agoes efetivas de combate a criminalidade, o estudo de 

caso e o desenvolvimento de tecnicas locais, peculiares ao contexto em que atuam, 

sao iniciativas importantes para difusao da informagao entre o grupo. No mundo, a 

criminalidade representa um grave problema social e no caso brasileiro assumiu 

carater endemico, em que os criminosos se comunicam entre presidios dando 

origem a facgoes criminosas. 

Em casos assim, a Policia deve ser proativa, trocar informagoes com outras 

instituigoes integrantes do Sistema de Defesa Social e investir nos servigos de 

inteligencia. 

2.3 AMBIENTE INFORMACIONAL 

0 ambiente informacional nas organizagoes modernas esta intrinsecamente 

ligado as modernas tecnologias de informagao. Ainda e comum, conforme ja 

identificado por diferentes autores, destacando-se Davenport (2000), a associagao 

entre o emprego das modernas tecnicas de gestao a mera utilizagao da Tl. 

Nas instituigoes policiais a informagao precisa ser associada ao trabalho de 

inteligencia tanto no aspecto de desenvolvimento pessoal quanta institucional. Nesse 

mesmo sentido faz-se necessaria o aprimoramento institucional, aplicando 

corretamente os processos de coleta, tratamento, organizagao e compartilhamento 

da informagao. 

Para aperfeigoar os processos de gestao da informagao, o policial civil 

necessita, sobretudo, visualizar utilidade e metas compativeis com a realidade. Num 

segundo momenta, depois de compreendido o significado e os objetivos propostos, 

devera agregar tais informagoes ao conhecimento que ja possui (conhecimento 
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tacito) exteriorizando-o no contato com os demais (conhecimento explicito) e 

tomando as decisoes que poderao contribuir para o aperfeigoamento da instituigao. 
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0 Quadro 1 ilustra as coloca<;6es feitas. 

MODO 

Cria(fao de significado 

Constru<fao do 
conhecimento 

Tomada de decisoes 

IDEIA CENTRAL RESULTADOS PRINCIPAlS 

Organiza(fao 
interpretativa: Mudan(fa 

CONCEITOS 

ambiental => Dar Ambientes interpretados lnterpreta(fao, sele<fao, 
sentido aos dados e interpreta(foes reten(fao 
ambfguos por meio de partilhadas para criar 
interpreta(foes. A significado 
informa(faO e 
interpretada. 
Organiza(fao aprendiz: 
Conhecimento existente 
=> Criar novos Novos conhecimentos Conhecimento tacito. 
conhecimentos por explicitos e tacitos para Conhecimento explicito. 
meio da conversao e da a inova(fao. Conversao do 
partilha dos conhecimento. 
conhecimentos. A 
informa(faO e 
convertida. 
Organiza(fao racional: 
Problema => 
Buscar e selecionar Decisoes levam a um Racionalidade limitada. 
alternativas de acordo comportamento racional Premissas decis6rias. 
com os objetivos e e orientado para os Regras e rotinas. 
prefer€mcias. A objetivos. 
informa(fao e analisada. 

QUADRO 1 OS TRES MODELOS DE USO DA INFORMA<;AO ORGANIZACIONAL. 
Fonte: Chao (2006, p. 46) 

2.4 GESTAO ESTRATEGICA DA INFORMACAO 

A informa<;ao e, de forma particular, a maneira pela qual se faz a gestao da 

informa<;ao, a analise, o usa, o processamento e, especialmente, o compartilhamento 

(ou sigilo) dela visando a determinado fim, pode representar a linha que divide o 

sucesso e o fracasso de uma atividade humana ou institucional. 

Sob o prisma da seguran<;a publica, o emprego correto dos meios e 

informa<;6es disponfveis no ambiente se reflete na garantia de vida e integridade 

(fisica e moral) da popula<;ao. Alem dos danos econ6micos: desvaloriza<;ao de 
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areas, prejufzos materiais, perda de bens, existe um custo ainda maior da 

criminalidade que eo prejufzo ffsico, morale emocional causado as vftimas. 

Nesse contexto, uma polftica eficiente de gestao da informa<_;:ao pode se 

refletir num aprimoramento das atividades de inteligencia, em muitos casas 

antecipando-se ao crime e transmitindo mais seguran<_;:a. 

Nesse mesmo sentido, e devidamente adaptado para cada realidade 

institucional, e 0 pensamento de outros autores que estudam 0 tema: 

0 processo de mudanc;as na administrac;ao publica tem como barreira 
todos aqueles principios e formas de trabalho que se perpetuaram sem 
levar em conta o ambiente de mudanc;as pelo qual passa a sociedade. 
Essas mudanc;as levam a organizac;ao a repensar, predominantemente, 
as atitudes e estrategias do passado que cegaram as pessoas para as 
novas oportunidades. A diferenc;a entre as organizac;oes que trilharao 
com sucesso este processo e aquelas que nao obterao exito e o 
conhecimento, par meio do qual se pode encontrar a ferramenta 
estrategica para enfrentar esse ambiente de grande turbulencia. 
(SCHLESINGER, 2008, p.36) 

A administra<_;:ao publica no seu contexto mais abrangente deve servir ao 

Estado como for<_;:a supra individual e nao se confunde com os governos, os quais 

sao transit6rios e representam, na maioria das vezes, um segmento da popula<_;:ao. 0 

Estado e a popula<_;:ao e as diferentes institui<_;:6es que integram a sociedade em 

determinado territ6rio. 

Assim, em tese, deveria sera polfcia como for<_;:a capaz de promover o bem-

estar social no que tange a preven<_;:ao e repressao aos atos ilfcitos, legalmente 

previstos como crime, conquistar maior autonomia operacional, administrativa e 

or<_;:amentaria. 
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Para que assuma essa condi<;ao faz-se necessaria, sobretudo, conquistar a 

credibilidade da popula<;ao par meio de a<;6es efetivas, ja que a imagem da 

institui<;ao cada vez mais esta se vinculando as a<;6es e projetos de governo, que 

sao transit6rios, durando tanto quanta mandatos eletivos. 

Em paises nos quais a sociedade evoluiu para a a<;ao comunitaria, a Policia 

tambem adquiriu essa vivencia cidada, dos quais sao exemplos o Canada, lnglaterra, 

Japao, (dentre outros) e o trabalho operacional, como a<;ao de for<;a, foi elevado ao 

nivel estrategico e sao desenvolvidas a<;6es preventivas. 

A informa<;ao e utilizada como referencia para a efetiva cria<;ao de significado 

e gera<;ao do conhecimento, contribuindo para a tomada de decisao (CHOO, 2006), 

usada como elemento estrategico e fundamental para o aperfei<;oamento do trabalho 

a ser realizado no cotidiano da institui<;ao. 

Na analise sabre o contexto em que sera trabalhada essa informa<;ao faz-se 

necessaria considerar a realidade adjacente, fatores que podem interferir de maneira 

prejudicial e causar graves danos a sociedade, dentre os quais podem ser citados os 

interesses ligados ao chamado crime organizado, interesses politicos partidarios e 

ate de concorrencia interinstitucional com outros setores do Estado. 

0 taco inicial parece estar justamente no aproveitamento do recurso humano, 

pais a Gestao da lnforma<;ao vai muito alem do aspecto tecnol6gico. A tecnologia e 

apenas uma das inumeras faces pela qual a informa<;ao pode ser aproveitada no 

ambito institucional. 
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2.5 ESTRUTURA POLICIAL 

A estrutura policial existente no pals e resultante de um processo hist6rico, no 

qual a justic;a ja foi aplicada de maneira privada, em que a colonizac;ao foi sin6nimo 

de explorac;ao. 0 conceito de cidadania, por outro lado, estava frequentemente 

associado com a riqueza. 

Nesse contexte, e facil compreender que s6 recentemente esta se 

desenvolvendo a noc;ao de que a atividade policial exige uma atuac;ao profissional, 

conhecimento te6rico e fundamentac;ao legal, com pleno respeito aos direitos 

humanos e aos princlpios de pollcia comunitaria. 

No artigo 144 da Constituic;ao Federal, sao informados quais os 6rgaos 

policiais existentes no pais e sua competencia legal. 

A divisao das atividades policiais e suas respectivas competencias nao e 

consenso entre os diversos doutrinadores que abordam o tema. Numa escala 

mundial pode-se afirmar que cada pals adota um modelo que esta intrinsecamente 

ligado a sua propria hist6ria, razao pela qual a estrutura policial e peculiar a unidade 

federativa em estudo e pode variar ate mesmo no ambito do mesmo pals, entre os 

estados membros que o compoem e de acordo com as atribuic;oes que lhe sao 

conferidas por lei. (BRASIL, 1988) 

Na realidade o que se tem buscado historicamente no Brasil, e conseguido 

devido ao baixo lndice de escolarizac;ao e consequentemente de massa crltica de 

significativa parcela da populac;ao, e atribuir ao sistema policial e de seguranc;a 

publica um compromisso pertencente a toda uma sociedade. 0 tema Seguranc;a 

Publica envolve a (falta de) educac;ao (e instruc;ao) da populac;ao, a inexistencia 

absoluta de um mlnimo de planejamento familiar, dentre outras mazelas sociais. 
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Observa-se que a crise de autoridade vivida pela sociedade brasileira nao e 

somente legal, mas principalmente, moral e etica. No seio das familias existe uma 

crise de valores. A tecnologia proporciona aos jovens o acesso a informa9ao de 

forma ilimitada, de modo que muitos pais nao tern autoridade intelectual para 

argumentar com os filhos e outros simplesmente nao se preocupam com isso. 

Nessa volatiliza9ao dos valores sociais em prol dos elevados padroes de 

consumo das sociedades modernas surge um comportamento egoista, agressivo e 

anti-social segundo o qual o outro e visto tao-somente como um meio de satisfa9ao 

dos pr6prios interesses, e a policia, e os policiais fazem parte desta mesma 

sociedade. 

Para ascender funcionalmente, a partir do caos social, o profissional de nivel 

tecnico, em qualquer carreira de Estado, pode ser levado a estabelecer 

relacionamentos politico-oligarquicos e consolida-se assim o ciclo de poder, de vicios 

administrativos, corrup9ao e impunidade, que permeiam as manchetes dos jornais. 

2.6 GESTAO DA INFORMA<;AO NO DEPARTAMENTO DA POLiCIA CIVIL 

A quantidade de informa9ao disponivel na atualidade e muito superior ao que 

poderiamos imaginar bern pouco tempo atras. Na sociedade da informa9ao uma 

decisao equivocada pode gerar efeitos adversos e comprometer um trabalho 

bastante Iongo e a propria credibilidade da institui9ao. 

Assim, mais que acumular informa96es e importante compreende-las para 

melhor usufruir o seu conteudo (Mattos, 2009). Assim, percebe-se que a informa9ao 

adquire tanto mais utilidade na medida em que e utilizada corretamente. 
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Esse processo de compreensao do sentido da informa~ao pode ser 

aperfei~oado com a organiza~ao do conteudo e uma adequada representa~ao em 

termos inteligiveis para o usuario final. 

Tarapanoff (2006, p.31) descreve: 

"Nao se chega a lnteligencia pelo acesso passivo a informa<;ao. A 
inteligencia deve ser criada, e e ao Iongo desse processo de cria<;ao, o 
processo da gestao da informa<;ao e do conhecimento, que se vai 
elaborando um sistema util as organiza<;oes, integrado em sua cultura e 
em seus cenarios voltados ao futuro". 

A aplicayao dessa assertiva no contexto policial e a formayao do 

convencimento, num primeiro momenta, da Autoridade que preside a peya 

investigat6ria e posteriormente da Autoridade que julgara o feito sabre o que 

efetivamente aconteceu. 

E preciso que a autoridade que preside a investiga~ao consiga identificar a 

sequencia dos fatos que levaram ao cometimento do ilicito, quem participou como e 

em que Iugar os fatos aconteceram, quando a infra~ao penal se consumou, e o 

porque dessa pratica. Quando os fatos sao suficientemente esclarecidos pode-se 

afirmar que o lnquerito Policial foi bern instruido. 

Uma vez finalizado o inquerito policial e comprovada a materialidade, ou seja, 

se o fato aconteceu, e a autoria, quem praticou a a~ao prevista em lei como infrayao 

penal, se nao houver causa impeditiva, por exemplo, a morte do infrator ou a 

prescri~ao da pena, o procedimento devera converter-se em processo criminal a 

partir do oferecimento da denuncia pelo membra do Ministerio Publico. 

0 trabalho da policia judiciaria e, por consequencia, do Departamento da 

Policia Civil no Estado do Parana por meio das suas unidades operacionais, e 

justamente converter as a~6es consumadas em documentos, transformando o relata 

de pessoas em depoimentos e passiveis de aplica~ao como prova. E a cria~ao da 

informa~ao no seu aspecto juridico e criminal. 
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Enfim, a atividade operacional da Policia Civil, como policia encarregada do 

processo de averigua<fao, investiga{fao e formaliza{fao de atos passiveis de utiliza{fao 

em juizo, gera uma necessidade de aprendizado constante e atualiza{fao em rela<fao 

as tecnicas usadas pelos criminosos, e o desenvolvimento de uma capacidade 

pessoal e institucional de resolu<fao do problema. 

Assim, a pesquisa desenvolvida procurou identificar como acontece o 

processo de coleta, processamento e difusao dessas informa96es. 

0 tema, Gestao da lnforma{faO para atividade da policia judiciaria, e ainda 

inexplorado e diversos fatores contribuem para isso: 

• Os estudos sobre Gestao da lnforma{fao e Gestao do Conhecimento 

na policia, tern acontecido prioritariamente nos paises em que as 

policias desenvolvem ciclo completo (preventivo I repressivo) na 

mesma institui<fao. 

• A falta de visao sistemica do processo, que envolva as diferentes 

institui96es que interagem no contexto da Seguran9a Publica (Policias, 

Ministerio Publico, Poder Judiciario e 6rgaos encarregados da 

execu<fao da pena, dentre outros). 

• Falta de integra{fao entre os niveis operacional, tatico e estrategico das 

institui96es, como decorrencia de fatores ja abordados (ausencia de 

conhecimento/experiencia profissional dos dirigentes, cargos em 

comissao ocupados por conveniencia politico-oligarquica, e interesses 

particulares se sobrepondo aos interesses da coletividade, dentre 

outros) 

Nesse contexto, surgem criticas ao desempenho institucional das policias 

civis, desde a sua estrutura organizacional, desempenho e atribui96es legais, nos 
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termos "a lei e fraca, a pollcia investiga mal e a Justi<;a pune mal" (PEREIRA, 2008, 

p.1) e as pesquisas indicam niveis baixos de resolu<;ao de crimes. 3 

Existem falhas graves e o trabalho da policia precisa melhorar de forma 

significativa para conquistar a necessaria credibilidade junto a popula<;ao, contudo a 

realidade da seguran<;a publica e demasiadamente complexa conforme a ilustrativa 

entrevista concedida ao Observat6rio de Seguran<;a.4 

Em sintese deste capitulo pode-se afirmar que a correta Gestao da 

lnforma<;ao e condi<;ao indispensavel para melhorar o desempenho da institui<;ao 

policial; sem ela esse processo e dificultado ou mesmo inviabilizado, contudo, e um 

dos fatores, e atua de forma interdependente com a gestao de outras institui<;6es 

representativas do Estado. 

3 A maioria dos crimes fica sem solugao nem castigo. No Rio de Janeiro, o fndice de resolugao de 
homicfdios, que era de 8%ha dez anos, hoje nem chega a 2%, enquanto em Nova York e de 80%. A 
polfcia e violenta e corrupta. Organizagoes criminosas reinam na periferia das cidades. Presidios 
caem aos peda<;:os. As leis estao cheias de brechas tolerantes com a ina<;:ao do Estado e lenientes 
com a prolifera<;:ao do crime. Enquanto o pals e assassinado, assaltado e violentado, ainda assiste a 
um surreal jogo de empurra-empurra. Uniao, Estados, municfpios, Justiga e Congresso tentam passar 
para Ia e para ca a responsabilidade pela seguranga. Falacias proliferam entre todas as correntes 
ideol6gicas. A direita, ha o mito de que "bandido bom e bandido morto". A esquerda, os criminosos e 
facfnoras mais crueis sao transformados em coitadinhos, em "vftimas da sociedade capitalista". Diante 
de visoes tao rasas para uma questao tao premente, e imperioso elevar o nfvel da discussao. 
(PEREIRA, 2008, p.1) 
4 Enquanto seguran<;:a publica for tratada como assunto somente de polfcia, nao acredito em 
melhorias. Seguranga Publica e, antes de ser um problema policial, um problema social, ou seja, a 
polfcia s6 deve lidar com os problemas que a sociedade nao logrou resolver, e nao deve ser o 
escoadouro de todo tipo de demandas sociais. Ha muitas outras agencias sociais e instancias 
diferentes para a solu<;:ao, desde a familia, escola, sistema de saude, urbanizagao, etc.; quando estas 
agencias ou instancias falham e que proliferam os fatos que sao de atribui<;:ao da polfcia. Dizer-se que 
o modelo de polfcia brasileiro esta superado, que nao satisfaz a demanda, discutir-se um novo modelo 
e muito louvavel, porem totalmente ineficaz pais, por melhor que seja o possfvel novo modelo, 
continuara crescendo o fndice de criminalidade. Aumentar penas ou tipificar novas condutas penais 
continuara sendo a solugao simb61ica para a omissao do trato sistemico dos problemas sociais. 
(WAGNER, 2009) 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia aplicada constituiu-se de pesquisa explorat6rio apoiada em 

pesquisa bibliogratica e empfrica. Foi fundamentada na legislac;ao em vigor, tendo 

como diretrizes e fontes de informac;ao, livros sabre Gestao da informac;ao, Gestao 

do Conhecimento, apostilas de Usa de lnformac;oes na Gestao da Seguranc;a Publica 

do curso de mesmo nome da Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica aliados aos 

conhecimentos te6ricos e praticos aprendidos nas disciplinas integrantes da grade 

curricular do Curso Superior de Polfcia. 

Foi tambem realizada a entrevista, individualizada, com tres Delegados de 

Polfcia, sendo todos integrantes dos quadros do Departamento da Polfcia Civil do 

Estado do Parana, Delegado de Polfcia Chefe da Divisao Policial da Capital, 

responsavel pela coordenac;ao das atividades administrativas e operacionais no 

ambito da cidade de Curitiba (exceto Delegacias de Polfcia Especializadas), 

Delegado de Polfcia Chefe da Divisao Policial do Interior, responsavel pela 

coordenac;ao das atividades administrativas e operacionais no interior do Estado do 

Parana, e Delegado de Polfcia Adjunto da Divisao de Polfcia Metropolitana, 

responsavel pela coordenac;ao das atividades administrativas e operacionais no 

ambito da regiao metropolitana de Curitiba, durante as ferias do Delegado Chefe da 

referida unidade, 

Destaque-se, para melhor interpretac;ao e localizac;ao quanta a estrutura 

hierarquica do DPC/PR, que as Divisoes Policiais equivalem as grandes unidades 

territoriais, no escalao superior da instituic;ao, somente subordinadas, no ambito 

administrativo, ao Delegado Geral e Delegado Geral Adjunto. 

Assim, as entrevistados ocupam cargos de direc;ao, e estao no nfvel 

estrategico da instituic;ao. 
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Na aprecia9ao dos dados obtidos nas entrevistas, foram comparados com 

outros integrantes de artigos, livros e textos assemelhados, de carater doutrinario 

sabre a area da Gestao da lnformavao, associando-os, quando relacionados, as 

areas tematicas estabelecidas pela Secretaria Nacional de Seguran9a Publica, alem 

das normas correspondentes no ambito estadual, quando pertinentes. 

Ap6s a coleta e tratamento das informa96es, foram avaliados os resultados 

obtidos com a finalidade de identificar como a unidade policial civil e par extensao, o 

proprio Departamento da Polfcia Civil utiliza a informa9ao como estrategia de gestao 

publica. 

Foi tambem consultada literatura especializada sabre a a9ao de Policia, em 

particular artigos sabre a aplica9ao da Gestao do Conhecimento para aprimoramento 

das atividades policiais, alem de arquivos e registros policiais com o fim especial de 

fundamentar a pesquisa bibliografica e documental referente ao objeto da pesquisa. 

A partir da elaboravao das perguntas buscou-se tra9ar urn panorama sabre a 

area de atua9ao do Departamento da Polfcia Civil, sabre as causas intrinsecas e 

extrinsecas da criminalidade, sabre o processo de Gestao, desenvolvimento, analise, 

processamento e compartilhamento das informa96es visando a cria9ao de 

conhecimento institucional e tomada de decisao. 

Alem destes, e, considerando que o DPC/PR faz parte de urn sistema amplo 

de justi9a criminal, em que estao inseridos outros 6rgaos policiais, judiciarios, de 

execu9ao da pena e ressocializa980, o estudo procurou identificar como ocorre essa 

intera9ao interinstitucional e os reflexos na perspectiva da seguran9a publica. 

Tambem se buscou estabelecer a correla9ao entre as atividades de inteligencia, 

como doutrina e processo, com a gestao da informa9ao de modo a avaliar como ela 

acontece no DPC/PR, sob o aspecto eminentemente qualitativo. 
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As perguntas foram formuladas e aplicadas na forma de entrevista 

semiestruturada a fim de propiciar os esclarecimentos necessaries aos fins 

propostos, visando a identificar se a informagao tern sido aproveitada como 

estrategia de gestao publica, no ambito da unidade de policia judiciaria no estado do 

Parana. 

A fim de esclarecer como o trabalho do Geoprocessamento aplicado no 

ambito da SESP/PR esta sendo desenvolvido foram entrevistados tambem o 

Coordenador Tecnico da Coordenadoria de Analise e Planejamento Estrategico eo 

Chefe do Setor de Desenvolvimento de Software da PMPR, com perguntas 

especificas sobre a respectiva area de atuagao porque as Areas lntegradas de 

Seguranga Publica possuem uma unidade de cada policia estadual, com dados 

centralizados no Boletim de Ocorrencia Unificado. 

Para a analise do trabalho e identificagao dos locais com os maiores indices 

de criminalidade, na formulagao das perguntas (conforme apendice), buscou-se 

estabelecer a relagao existente entre a criminalidade e suas causas, a formagao 

profissional do policial e os recursos de gestao da informagao empregados no 

ambito do DPC/PR. 

A divulgagao do conteudo das entrevistas foi autorizada formalmente pelos 

entrevistados. 

A partir das respostas obtidas, do embasamento te6rico - doutrinario e da 

fundamentagao legal, os resultados foram analisados e serao apresentados no 

proximo capitulo. 
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4 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

No caso dos Delegados Divisionais deve ser considerado o fato de que, nao 

obstante ocuparem cargos equivalentes, o grau de percepgao acerca do tema em 

estudo apresentou variagoes de acordo com a vivencia pessoal dos entrevistados. 

Entre os entrevistados, foi possivel observar desde a falta de familiaridade 

como tema em questao, passando certa confusao entre Gestao da lnformagao com 

Tecnologia da lnformagao, e a correta compreensao da extensao do tema, como 

conceito. 

Longe de ser um obstaculo, o que se constatou foi justamente a necessidade 

e importancia na difusao de conceitos e tecnicas de gestao que imprimam 

dinamicidade ao processo visando a uma nova perspectiva operacional e 

administrativa na utilizagao dessas informagoes. 

Essa tendencia ja e percebida (e praticada) em diversas policias estrangeiras 

e s6 recentemente chegou ao Brasil. Ate mesmo pela falta de literatura especifica 

ainda nao e possivel estabelecer comparatives que permitam identificar o quanta a 

Policia Civil avangou nessa area. 

Bayley, (2002, p. 241) ao analisar diversas instituigoes policiais norte

americanas e as suas respectivas estruturas, concluiu o estudo realizado no sentido 

de que introduzir e implementar novas ideias policiais nao e facil, mas e possivel, e 

mais que isso, e essencial. 

Assim como o raciocinio do autor se referiu a ganhar a confianga da 

populagao, e necessaria considerar as caracteristicas institucionais e as da 

sociedade como todo. 

Essa perspectiva foi reforgada, de acordo com a bibliografia estudada, assim 

como a certeza de que iniciativas pontuais podem se refletir em politicas publicas 
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bem sucedidas sempre que tiverem par supedaneo um forte envolvimento dos niveis 

tatico e operacional da instituic;ao. 

Foi mencionado durante a entrevista o trabalho do geoprocessamento hoje 

utilizado no estado do Parana e sabre a importancia do trabalho desenvolvido pelo 

DIEP - Departamento de lnteligencia do Estado do Parana como iniciativas 

relevantes no sentido de otimizar a arrecadac;ao de informac;oes sabre os padroes 

de criminalidade no estado. 

0 resultado da pesquisa empirica, bem como a sua discussao, e apresentado 

por grandes categorias tematicas, fruto da estrutura da entrevista realizada com os 

delegados. 

4.1 SEGURANCA PUBLICA E CRIMINALIDADE 

Nao e possivel abordar a questao da seguranc;a publica sem fazer o 

correspondente enfoque da criminalidade. Crime e aquila que a lei de um pais define 

como tal. Na abordagem do tema tambem se faz necessaria estabelecer a diferenc;a 

estabelecida na propria legislac;ao que em sentido mais abrangente trata do genera 

infrac;ao penal, que se refere ao ato ilicito, sob o aspecto do Direito Penal, e que 

pode ser dividido em duas categorias principais: a dos crimes (ou delitos) e a das 

contravenc;oes penais. A diferenc;a basica entre eles e o fato de as contravenc;oes 

penais serem consideradas infrac;oes com menor potencial ofensivo do que os 

crimes ou delitos. 

No que tange aos reflexos na seguranc;a publica, a ac;ao de individuos 

organizados ou nao, praticando condutas contrarias a lei, compromete o proprio 

Estado de Direito e, em maior profundidade, o tecido social, dai a razao pela qual a 

falta de punic;ao eficaz e efetiva aumenta a sensac;ao de inseguranc;a. 
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Na sociedade brasileira um dos grandes entraves para o desenvolvimento e a 

capilaridade existente entre o desrespeito a lei e as condutas de maior gravidade e 

violencia . Aqui o padrao media de respeito as leis instituidas ainda esta muito aquem 

do desejavel para uma sociedade desenvolvida. 

MODELO 
RACIONAL 

• Orientado para objetivos 
• Guiado por regras. rotinas e 

prog rarnas de desempenho 

MODELO 
PROCESSUAL 

• Orientado para objetivos 
• Multiplas opc;oes e 

soluQ6es alternattvas 

. -

MODELO 
POLiTICO 

• Objetivos e m leresses 
confl itantes 

• Certeza sobre abordagens e 
resu ltados preferidos 

MODELO 
ANARQUICO 

• Objetivos sao amb fguos 
• Processes para ating ir os 

objetivos sao obscures 

Esquema 5-1. Quatro modelos de tomada de decisoes 

QUADRO 1 - MODELOS DE TOMADA DE DECISOES 
Fonte: Chao (2006, p. 276) 

Ao analisar a realidade , ou a percep<;ao da realidade a partir de uma 

perspectiva cientifica, sem ideias preconcebidas, o pesquisador e o tomador de 

decisao em Seguran<;a Publica deverao, obrigatoriamente , cercar-se de algumas 

cautelas : 

a) Manter uma visao sistemica: as institui<;6es policiais sao a parte 

visivel do Estado que combate a criminalidade; contudo, em analogia com a figura de 

um iceberg , existem outros fatores envolvidos: cultura da popula<;ao atendida , a<;ao 
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do Poder Judiciario e Ministerio Publico, 6rgaos penitenciarios, midia, em especial a 

midia eletr6nica TV, internet e novas recursos de telematica, e urn forte componente 

polftico-institucional dentro e fora da organizac;ao policial. 

b) As estatisticas servem para diagn6sticos, avaliac;ao e tomadas de 

decis6es, especialmente nos niveis operacional e tatico. No nivel estrategico, outros 

fatores devem ser considerados, em especial, as informac;oes de natureza 

qualitativa, nao mensuraveis, mas tao importantes quanta as mensuraveis 

estatisticamente. 

c) Reconhecer que as sociedades democraticas sao estruturadas a 

partir da ideia de ordem, participac;ao e co-responsabilidade, motivos pelos quais 

tanto o sucesso, quanta o fracasso afetam todo o grupo envolvido. 

Montesquieu (1996, p. 166) a ela assim se referiu: 

E verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer; 
mas a liberdade politica nao consiste em se fazer o que se quer. Em 
um Estado, isto e, numa sociedade onde existem leis, a liberdade s6 
pode consistir em poder fazer o que se deve querer e em nao ser 
forc;ado a fazer o que nao se tem o direito de querer. 

Considerando estas premissas pode-se avaliar a atividade, e a propria 

estrutura policial de forma simetrica com as demais instituic;oes que participam do 

chamado Sistema de Defesa Social como urn dos elementos integradores, 

indispensavel e co-responsavel pelos resultados atualmente obtidos. 

4.2 DIAGNOSTICO DA ATIVIDADE POLICIAL 

Quando as principais manchetes dos jornais e peri6dicos reportam-se a 

violencia e a inseguranc;a, grande parte da atenc;ao da populac;ao se volta para a 

polfcia e seus integrantes. A polfcia, em sentido geral, e a instituic;ao que representa 

a forc;a legal de combate a criminalidade real ou potencial. No Brasil, tem-se 
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difundido, em termos de politica e midia, o conceito, segundo o qual, a Seguran~a 

Publica e assunto de policia, inerente ao aparato policial da Uniao, do estado

membro e, mais recentemente do municipio, por meio das guardas municipais, sem 

que se tenha ampliado tal visao para os demais organismos legais que participam do 

processo. A Constitui~ao Federal, no seu artigo 144, preconiza que a Seguran~a 

Publicae dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (grifo nosso), contudo, 

o cidadao parece nao ter ainda a consciencia sobre a extensao desse ditame legal e 

sabre a importancia da participa~ao individual para a obten~ao dos objetivos 

coletivos. (BRASIL, 1988) 

Para a elite politica atribuir tais responsabilidades ao despreparo policial e 

ao sistema judiciario, e muito conveniente; para a grande midia e assunto para a 

pauta de urn peri6dico inteiro, mas e a popula~ao, como consegue perceber isto? 

Analisado sob o aspecto legal, a Constitui~ao Federal no capitulo que trata 

da Seguran~a Publica previu a atribui~ao do Estado, e tambem o Direito e a 

Responsabilidade de todos. Entenda-se que no texto constitucional o Estado deve 

ser tratado em sentido amplo, no qual significa todo o conjunto da sociedade 

brasileira e nao somente no sentido usual de govemo. (BRASIL, 1988). 

Nessa analise, e imperioso reconhecer em algumas a~oes do Estado e de 

toda a sociedade brasileira a origem dessa inseguran~a. Na realidade, o fundamento 

dos Estados democraticos de direito visa justamente a prote~ao dos seus 

concidadaos. 0 horizonte contemplado e abrangente, e ultrapassa largamente a 

a9ao de policia, pois trata de todo o sistema de defesa social, engloba o sistema 

judiciario e a execu~ao das penas atribuidas aos cidadaos infratores, porventura 

condenados. 
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lntegrando esse sistema de defesa encontra-se a Polfcia Judiciaria, a qual 

no estado do Parana recebe o nome de Policia Civil, diferenciando-a da Policia 

Militar e demais institui96es de seguran9a publica nos ambitos federal e municipal. 

0 policial civil no exercicio de sua missao constitucional e conforme previsao 

legal agira ap6s o cometimento da infragao penal, formalizando o procedimento 

investigat6rio que antecedera a uma possivel a9ao penal. No inquerito policial -

procedimento investigat6rio e embrionario do processo penal - sao formalizadas as 

provas que servirao de base para uma eventual condena9ao criminal. Quando o 

ofendido pelo cometimento da infra9ao penal for a Uniao, suas autarquias ou 

empresas publicas, a competencia para a investiga9ao e do Departamento da Policia 

Federal; nos demais casas de infra96es penais, exceto as militares, a atribui9ao e da 

Policia Civil (art. 144, § 4°. CF). 

lnforma96es nao sistematizadas, que no cotidiano policial sao tratadas por 

informes, e para a Gestao da lnforma9ao sao dados, uma vez convertidos em 

informa9ao escrita, assumem a condi9ao de prova que podera ser usada no 

processo penal, com valor juridico. A gestao correta e o tratamento dessa 

informa9ao, desde a origem, poderao contribuir para a valida9ao dos atos resultantes 

do trabalho policial, imprimindo melhor qualidade e efetividade ao processo. 

As informa96es e o conhecimento adquiridos nao sao difundidos de forma 

sistemica e estao condicionados a disponibilidade dos servidores envolvidos no 

processo. 

No caso das substitui96es de servidores, no ambito do DPC/PR, nem sempre 

as informa96es sao compartilhadas entre substituido e substituto, gerando a 

necessidade do novo aprendizado da fun9ao. 

Parece existir uma tendencia, alimentada no sensa comum da sociedade 

pelas entidades de classe que congregam policiais, pelos meios de comunica9ao e 
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par alguns "estudiosos" no campo das ciencias sociais e juridicas, no sentido de 

atribuir a estrutura policial hoje existente a responsabilidade pelos descaminhos da 

seguran~a publicae pelos aumentos nos indices gerais de criminalidade. 

Segundo a visao das pessoas que disseminam tais ideias, os altos indices 

de criminalidade no pais seriam uma conseqUencia quase que imediata do inquerito 

policial, da estrutura hierarquica das policias ou da falta de verbas para o setor. Esta 

e uma visao restrita dos acontecimentos, e nao considera outros fatores igualmente 

importantes, conforme pode ser vista adiante. 

0 inquerito policial nao tern forma definida em lei, somente a previsao em lei, 

razao pela qual altera-lo ou suprimi-lo, nao alterara significativamente o trabalho da 

investiga~ao, nem o conteudo em si. A maior prova disso e que nao obstante possa 

oferecer a denuncia sem ele, o Ministerio Publico sempre requisita o lnquerito Policial 

quando houver noticia sabre a pratica de infra~ao penal para apura~ao do ocorrido. 

);.> 0 sistema penitenciario, em particular o carcerario, encontra-se 

superlotado, demonstrando que a policia executa o seu mister no sentido de 

finalizar os procedimentos e efetuar pris6es em grandes quantidades, e, de 

acordo com a sua missao constitucional, tern realizado o trabalho que lhe 

cabe dentro das possibilidades legais e estruturais vigentes; se os indices de 

reincidencia sao elevados isto tern origem nas limita~6es de origem legal e 

estrutural na execu~ao da pena. 

);.> Muitas organiza~6es policiais, alem da atribui~ao de investigar ainda 

acumulam a responsabilidade pela custodia de presos que nao sao 

absorvidos pelos 6rgaos especialmente criados para esse fim. 

Como focos principais do tema abordado, devem ser citados alguns dos 

principais fatores relacionados ao problema da criminalidade existente no pais, a 

qual diferentemente do que considera o sensa comum, e motivada, sobretudo, pela 
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falta de limites no comportamento individual e social, precariedade de valores eticos 

e marais, desestimulo ao trabalho e desvalorizac_;;ao da educac_;;ao, a qual se tornou, 

ao lado da seguranc_;;a publica e da saude, promessa tipica e sempre renovada em 

tempo de campanha eleitoral. Nesse processo se destacam: 

• 0 processo de urbanizac_;;ao acelerado. 

• Estruturac_;;ao do Estado de maneira deficiente e muito fragilizada em face da 

intervenc_;;ao continuada de estruturas oligarquicas, em que tern prevalecido as 

politicas de carater transit6rio, populista, partidarista e demag6gica, alem de 

patrimonialista e sem continuidade, visando a resultados de curta prazo, ausencia de 

efetividade para reduc_;;ao da criminalidade em media e Iongo prazos. 

• Dificuldades no desenvolvimento e implantac_;;ao de projetos que estimulem a 

ac_;;ao integrada entre os 6rgaos que comp6em o Sistema de Defesa Social, em 

muitos casas com disputas institucionais e atribuic_;;oes conflitantes ou concorrentes. 

• Corrupc_;;ao estatal, em todos os nfveis de governo, em especial nos setores 

estrategicos do Estado, com a presenc_;;a do crime organizado infiltrado nos poderes 

constitufdos e entidades fiscalizadoras, inclusive por meio do financiamento de 

campanhas eleitorais e influencia direta nas indicac_;;6es politicas; 

• Excessiva complexidade da legislac_;;ao (constitucional e infraconstitucional) e 

dos procedimentos judiciais aplicaveis; 

• Ausencia de efetividade no processo ressocializador penal e s6cio

educativo, ap6s a decisao judicial que condena o reu adulto ou responsabiliza o 

adolescente infrator pela infrac_;;ao penal praticada; 

• Ausencia de controle efetivo do Estado sabre a mfdia de entretenimento, 

atividade comercial com fins lucrativos que em muitos casas estimula a corrupc_;;ao de 

valores na busca em aumentar os nfveis de audiencia. Neste mesmo t6pico, pode-se 
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considerar que significativa parte dos meios de comunica<;ao recebe publicidade 

governamental e de empresas estatais a custos bastante significativos; 

• Ausencia de regulamenta<;ao adequada, fiscaliza<;ao e fechamento de bares, 

e outros estabelecimentos cujo funcionamento e fator de estimulo ou instiga<;ao a 

ilicitude. Prostitui<;ao, recepta<;ao, trafico de drogas e armas, alem de ponto de 

encontro de infratores para o planejamento de ilicitos sao caracteristicas marcantes 

desse tipo de estabelecimento comercial; 

• lnstru<;ao fundamental e qualifica<;ao de mao-de-obra insuficiente e 

ineficiente para o mercado de trabalho 

• Ausencia de uma politica publica efetiva de Planejamento Familiar e 

consequente controle da natalidade por meio da educa<;ao da popula<;ao. Politicas 

publicas de carater assistencialista nao oferecem uma perspectiva de aprimoramento 

profissional e inclusao no mercado de trabalho se nao exigirem resultados efetivos 

em periodo determinado (processo integrador); 

• Descumprimento da lei, ausencia de valores sociais e maus exemplos por 

parte de familiares, educadores e autoridades publicas. 

A corrup<;ao e envolvimento de agentes publicos e um importante fator a ser 

analisado: Parlamentares Federais, Estaduais e Municipais, membros do Poder 

Executivo nas tres esferas de governo, Magistrados, Promotores e Procuradores de 

Justi<;a, Policiais, Fiscais, Agentes Politicos em geral, enfim todo e qualquer cidadao 

que disponha de alguma forma de poder junto ao estado constituido pode se tornar 

interessante para a industria do crime.5 

5 Analisando-se essas variaveis, conclui-se que a administra~ao publica brasileira e pr6diga em 
oferecer oportunidades para a corrup~ao. Veja-se, por exemplo, os 20 mil cargos em comissao para 
os quais o presidente da Republica pode nomear servidores sem concurso publico. Esses cargos, 
pelo menos em parte, sao preenchidos por apadrinhados politicos, em descaso aos criterios de 
competencia tecnica. Por sua vez, o controle interno, que poderia ser um importante inibidor da 
corrup~ao, revela-se fragil e atem-se basicamente aos aspectos formais. (ANDRIOLO, 2008, p.2) 
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4.3 SEGURANCA PUBLICA E GESTAO DA INFORMACAO 

Pode-se afirmar que as organizagoes polfticas em seus variados niveis 

apresentam diferentes graus de eficiencia, efetividade e eficacia, dentro dos objetivos 

a que se prop6em. lsto pode ser observado desde os menores grupos sociais ate a 

organizagao de um pais, como estrutura politico-administrativa. 

0 conhecimento desenvolvido e transmitido ao Iongo das geragoes, explica, par 

exemplo, o grau de eficiencia desenvolvido par algumas nagoes europeias e 

asiaticas quando comparadas entre si e quando comparadas com nagoes localizadas 

em outros continentes. 0 investimento em educagao, a superagao de dificuldades 

naturais e derivadas da agao humana, par exemplo, a guerra, alem de uma tradigao 

de trabalho e respeito a vida em comunidade se reflete diretamente na qualidade de 

vida das pessoas que habitam aquela determinada regiao. Neste caso, a 

organizagao politica se comporta em sua generalidade como uma organizagao que 

aprendeu a gerir corretamente as informagoes de que disp6e e passa a obter os 

frutos do trabalho realizado. 

A existencia de empresas bern sucedidas no Japao, na Coreia do Sui, na 

Alemanha e outros paises desenvolvidos sob os aspectos social e econ6mico, 

demonstra que nao s6 a Policia, mas toda a sociedade tern um padrao de 

funcionamento eficiente. 

E clara que nessas situagoes a policia tera um padrao de atendimento mais 

eficiente par motivos facilmente demonstraveis: 

~ Quanta maior o nivel de educagao menor a probabilidade real do 

envolvimento em agoes criminosas, isto pode ser constatado em 

diversos estudos de criminologia, alguns deles realizados na mesma 

unidade federativa; 
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~ Quanta menor o numero de ocorrencias atendidas, a tendencia natural e 

de que maior sera a qualidade no atendimento e o tempo dispensado a 

cada um dos atendimentos. Se no mesmo espago de tempo a mesma 

equipe policial atender uma ocorrencia a qualidade sera 

proporcionalmente melhor do que atender dez ocorrencias. Este fato 

podera se repetir na maior parte das atividades laborativas humanas, par 

exemplo, cirurgias no caso de atendimento medico ou outras escalas de 

efetivo exercfcio da atividade profissional. 

~ A mente ocupada com o trabalho e o estudo evitam vicios de 

comportamento que levam as reunioes comprometedoras da seguranga 

publica, em especial nos locais onde se ingerem bebidas alco61icas, 

consomem drogas e eventos violentos em geral. 

~ Nas sociedades desenvolvidas sob os aspectos social e econ6mico, as 

infragoes penais tendem a ocorrer em menor escala e justamente em 

conseqOencia disso as condigoes de vida da populagao sao melhores, 

nao s6 a seguranga publica, mas todas as demais areas em que o 

Estado atua, tendem a funcionar melhor (saude, educagao, 

infraestrutura, etc.). 

~ Com maior quantidade de recursos disponiveis, inibe-se a corrupgao 

num ciclo virtuoso em que se investe mais no Estado e ele oferece 

melhores servigos a populagao. 0 retorno dos servigos prestados pela 

estrutura governamental e diretamente proporcional aos tributos 

arrecadados; nos paises subdesenvolvidos, hoje chamados em 

desenvolvimento, ocorre o contrario: quanta mais se arrecada, menos se 

aplica na atividade-fim, prolifera a corrupgao, o desperdicio, a 

ineficiencia e forma-se o ciclo vicioso. 
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Conforme destaque feito por uma das autoridades entrevistadas, a adaptagao 

da Policia Civil nesse novo contexto e fundamental para a propria sobrevivencia 

institucional: "se voce me perguntar o que eu acho da gestao da informagao dentro 

do contexto da Polfcia Judiciaria e uma questao de sobrevivencia, nao ha a minima 

possibilidade da instituigao Policia Civil sobreviver como detentora do poder de 

policia judicia ria sem gestao da informagao" 

Em resumo, nos paises desenvolvidos a policia trabalha menos e melhor, 

porque toda a sociedade da qual essa instituigao faz parte tambem funciona melhor. 

A lei e resultado da vontade comum, entende-se que foi regularmente votada por 

representantes legitimos da sociedade, e prevalece a nogao da cidadania. No caso 

das leis, pode-se afirmar que a quantidade e inversamente proporcional ao criteria da 

qualidade, ou seja, menos leis com maior garantia de que serao obedecidas, 

conhecidas e respeitadas. Nos paises subdesenvolvidos, as instituig6es tendem a 

suprir ineficacias reciprocas e as competencias legais assim como outras previs6es 

de lei nao sao respeitadas, a ingerencia de carater politico I oligarquico tende a se 

fazer presente superando em muitos casos uma atuagao de carater tecnico - legal e 

imparcial, num ciclo vicioso. 

Tratar de seguranga publica num pais onde desastres ambientais e a corrupgao 

estatal grassam em larga escala e um tema sempre espinhoso. Em suma, falta uma 

cultura de respeito e educagao para a cidadania. Reconhecer os limites do proprio 

direito e a extensao das suas obrigag6es enquanto cidadao, gerando conflitos de 

diferentes naturezas. 

De acordo com dois dos entrevistados, Delegados de Policia Divisionais, a 

Gestao da lnformagao e requisito fundamental para o aperfeigoamento institucional 

do Departamento da Polfcia Civil e das unidades policiais civis. 
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Esse trabalho, segundo urn dos entrevistados justificaria a criac;:ao de setor 

especifico para a tarefa: "com subsidiarias dentro do DPC/PR, o qual padece da 

extinc;:ao da DSI, recriar a ideia, unidade de inteligencia e gestao da informac;:ao, 

talvez nao na forma de Divisao, mas visando o compartilhamento com o universo da 

informac;:ao atraves do DIEP.". 

Outra das autoridades entrevistadas descreve: "compartilhamento nao s6 no 

sentido administrative, mas tambem operacional" 

Assim, o ambiente de informac;:oes e inerente a natureza do trabalho policial 

e de inteligencia, justificando a estruturac;:ao de urn sistema, integrado e operativo, 

capaz de contribuir significativamente para a implementac;:ao de politicas publicas na 

area da seguranc;:a. 

No caso da atividade policial, os processos que realizam urn diagn6stico 

correto, suficientemente, fundamentado e bern estruturado levam a realizac;:ao de 

ac;:oes eficazes em prol da sociedade e contra a criminalidade organizada, 

desenvolvimento este que se reflete na preservac;:ao de vidas. 

Essa e a realidade enfrentada no ambito de algumas das principais instituic;:oes 

policiais brasileiras e para que o quadro se altere pelo menos no ambito interno uma 

Gestao da lnformac;:ao podera contribuir significativamente para o aprimoramento do 

seu desempenho no ambito politico/ estrategico. 

A Policia Federal investiu significativamente nos setores de inteligencia da 

instituic;:ao, a realizac;:ao de operac;:oes policiais com salvaguarda de informac;:oes e o 

registro dessas operac;:oes com a efetiva coleta de elementos materials da infrac;:ao 

penal (prova) contribuiram para o marketing institucional e credibilidade nas ac;:oes 

realizadas. 

No ambito das Policias Estaduais o que se tern observado sao iniciativas 

pontuais no mesmo sentido, contudo, existem peculiaridades a serem consideradas 



52 

e que inibem uma proje<;ao midiatica conferida em regra as a<;6es de maior 

envergadura e repercussao. 

E por situa<;6es dessa mesma natureza, que a li<;ao de Non aka (2008, p.94) 

sabre uma nova forma de percep<;ao da organiza<;ao, no caso em estudo uma 

institui<;ao policial, e importante para melhorar a compreensao dos fatos: 

"Se virmos uma organiza<;ao como uma entidade criadora de conhecimento, o 

ponto de vista de um individuo que lida apenas com uma parte da realidade nao e 

suficiente. 0 conhecimento nao e apenas parte da realidade. E a realidade, mas vista 

de urn determinado angulo. A mesma realidade pode ser vista diferentemente, 

dependendo do angulo (contexte) do qual seve." 

Neste aspecto repousa a falha de literatura nacional sobre o tema, a falta de 

percep<;ao sobre as causas motivadoras da criminalidade, ja que as politicas 

publicas, com honrosas exce<;6es, e a propria abordagem doutrinaria se limita aos 

efeitos, mensurando resultados, sem a<;ao proativa. 



53 

4.4 0 GEOPROCESSAMENTO NO AMBITO DA SESP 

0 geoprocessamento, tambem tratado por alguns autores como 

Geoinformatica, termo mais abrangente adotado pela Sociedade Brasileira de 

Computa9ao (SBC), ou Sistema de lnforma9ao Geografica, e urn sistema baseado 

nos dados registrados em determinada area geografica, que processados 

cientificamente, terao por finalidade fornecer informa96es precisas acerca desse 

espa9o territorial, e serao utilizadas nos processos de tomada de decisao nas mais 

diversas areas do conhecimento humano. 

0 trabalho do geoprocessamento desenvolvido no Estado do Parana tern 

algumas similaridades com iniciativas dessa mesma natureza desenvolvidas em 

outras unidades da federa9ao e ate mesmo em outros paises, com especial enfase 

na cidade de Nova lorque, por ocasiao da delimita9ao dos hot spots6 a fim de adotar 

as medidas de natureza preventiva ou repressiva (satura9ao, ingresso de outros 

entes publicos e policiamento comunitario) em areas de risco, por ocasiao do 

mundialmente famoso programa Broken Windows, mais conhecido no Brasil como 

Programa Tolerancia Zero. 

Urn dos elementos caracteristicos do trabalho desenvolvido no ambito 

paranaense e a delimita980 das Areas lntegradas de Seguran9a Publica (AISPs) nas 

quais a responsabilidade territorial do Delegado de Policia e a mesma do 

Comandante da Polfcia Militar num determinado espa9o territorial. 0 principia que 

rege tal delimita9ao e o da responsabilidade solidaria das for9as policiais estaduais, 

no n ivel operacional. 

6 Assim chamados os "pontos quentes" onde a criminalidade se mostra mais elevada, seja pela 
pratica reiterada de um mesmo tipo de crime, por exemplo, os furtos praticados por punguistas em 
locais de grande circula<;ao de pessoas; ou pela pratica em curto espa<;o de tempo de diversos 
crimes, no caso de bares e suas adjacencias onde acontecem explora<;ao sexual de menores, 
favorecimento a prostitui<;ao, trafico de drogas e armas, lesoes corporais e/ou homicidios (NOTA DO 
AUTOR). 
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0 geoprocessamento vern como decom3ncia do projeto Mapa do Crime 

institufdo no ano de 2003 no estado e parte da premissa da unificagao dos dados, 

atraves da utilizagao de uma base comum para os registros de ocorrencias policiais. 

Nesse sentido, e o tear das resolugoes SESP 309/05 7 e 413/06 a e o 

procedimento foi objeto de destaque nas entrevistas realizadas com os Delegados 

de Polfcia, razao pela qual se ampliou a perspectiva inicial com a elaboragao de 

novas entrevistas acerca do trabalho realizado no geoprocessamento, associando-o 

ao trabalho da Polfcia Civil e tambem da Polfcia Militar, em especial visando a 

reduzir as situag6es de subnotificagao. 

Urn dos profissionais entrevistados, com conhecimento tecnico e 

operacional sabre o assunto, ao responder a uma das questoes assim se manifestou: 

Acredito que no aspecto quantitativa seria uma maior 
descentraliza<;ao no sentido de capacitar uma maior parcela dos 
policiais para o uso dessa ferramenta de forma generalizada em 
todas as AISP's do Estado. No aspecto qualitative acreditamos que 
nao somente o BOU deveria oportunizar o mapeamento criminal, 
mas sim todas as a<;oes policiais, alem do que, pela falta de 
automa<;ao em 100% do Estado, os resultados nao pod em ser 

7 Considerando a necessidade da unifica<;ao dos registros das comunica<;oes e ocorrencias policiais e 
dos atendimentos popula<;ao prestados pelos integrantes dos 6rgaos policiais do Estado do Parana; 
Considerando a necessidade de aperfei<;oar e otimizar a utiliza<;ao dos recursos humanos e materiais 
disponfveis, no conjunto dos 6rgaos encarregados da Seguran<;a Publica no Estado; 
Considerando a necessidade de integrar e aproximar as institui<;oes policiais responsaveis pela 
seguranga publica as respectivas areas de competenciae de responsabilidade territorial Area 
lntegrada de Seguran<;a Publica. (AISP); 

8 Art. 1 o " - lnstituir rotinas de trabalho integrado entre as Polfcias Civil e Militar do Estado do 
Parana,visando o desenvolvimento de uma cultura de coopera<;ao, abrangendo a otimiza<;ao de 
recursos humanos e materiais obedecendo as seguintes diretrizes: 
1- lntercambio permanente de informa<;oes; 
II- Planejamento conjunto das a<;oes policiais; 
Ill- Envolvimento dos nfveis diretivos e operacionais com as metas propostas; 
IV - Estabelecimento de metas e avalia<;oes constante de resultados pela Secretaria de Seguran<;a 
Publica. 
Paragrafo unico- A Coordenadoria de Analise e Planejamento Estrategico (CAPE) ficara responsavel 
pela avalia<;ao constante de resultados e o cumprimento das metas estabelecidas pela Secretaria da 
Seguran<;a Publica. 
Art. 2.0

- Para a execu<;ao da rotina de trabalho integrada, apresenta<;ao de diagn6sticos e avalia<;ao 
constante de resultados, serao realizadas reunioes ordinarias, presididas pelo Secretario da 
Seguran<;a Publica ou representante por ele designado com a participa<;ao obrigat6ria de integrantes 
dos nfveis operacionais, gerenciais e diretivos das Policias Civil e Militar conforme previa convoca<;ao 
Paragrafo unico- Os diagn6sticos e avalia<;oes constantes dos resultados de que trata o presente 
artigo, deverao ser disponibilizadas pela CAPE as autoridades policiais convocadas para as reunioes 
ordinarias, com um prazo minima de 48 horas de antecedencia. 
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traduzidos em informag5es completas da criminalidade do Estado. 
Ocorre tambem um delay g na digitagao de informagoes do BOU o 
qual nao proporciona, por exemplo, na manha seguinte de trabalho 
o que foi realizado e as ocorrencias que existiram no dia anterior. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado e a ausencia do registro, quando 

nao existe interesse das partes, ou quando a(s) vitima(s) nao quer ou nao pode faze-

lo, casas de abortos, crimes sexuais ou corrupc;ao de agentes publicos10. 

Ao tratar da subnotificac;ao, outro entrevistado assim se referiu: 

Adotamos duas iniciativas para isso, atraves da contrata9ao de 
consultoria especializada pela UFMG/CRISP, com apoio do 
IPARDES, foram realizadas duas pesquisas de vitimizayao, no ana 
de 2005, e para tanto foi possfvel identificar dentro outras variaveis as 
"cifras-negras" ou tambem chamadas de subnotifica96es nos 
municfpios de Foz do lgua9u e Curitiba, o problema para isto e o 
tempo da realiza9ao de uma pesquisa como essa eo custo. 

A subnotificac;ao, ou seja, a existencia de crimes que nao chegam ao 

conhecimento das autoridades responsaveis pela apurac;ao dos fatos e uma 

realidade mundial. Ela pode variar muito dependendo do tipo de criminalidade 

envolvida. 

Nos "crimes de colarinho branco", tern se firmado a expressao "citra 

dourada" porque praticados pela categoria politica e social predominante. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que, paradoxalmente, a populac;ao busca a 

policia e formaliza mais ocorrencias quando acredita que alguma providencia sera 

tomada, gerando um numero maior de registros porque a instituic;ao, por meio dos 

profissionais que a integram se faz presente no seio daquela coletividade. Em outros 

lugares, nos quais a policia seja menos atuante podem ocorrer menos registros 

porque o cidadao simplesmente nao acredita que algo sera feito e prefere 

permanecer quieta, com medo de represalias. 

9 delay [dil'ei] n demora, atraso • vt+vi demorar( -se ), adiar, retardar, atrasar, procrastinar. 
(MICHAELIS, 2001, P.83) 
10 "Sem uma altera<;ao do enfoque o sistema penal permanecera sempre como instrumento 
reprodutor de desigualdades e alimentador da propria criminalidade, ao inves de cumprir seus 
supostos fins de repressao de condutas prejudiciais a pacifica<;ao social. As estatfsticas, com sua 
incapacidade de retratar a realidade criminal, somente servem para fomentar politicas criminais 
equivocadas, que acabam atacando pontos menos relevantes e deixando de lado questoes realmente 
importantes para a edifica<;ao de uma sociedade igualitaria e pacificada" (CASETTE, 2007). 
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Assim, infere-se que o geoprocessamento como outras iniciativas 

implementadas em epocas anteriores, e uma importante ferramenta de gestao, que 

pode ser muito util para a tomada de decisao pela autoridade policial, assim como 

esse metoda tern servido para controle em outras areas do conhecimento humano: 

diagn6stico ambiental, controle de epidemias, endemias etc. e podera ser melhorado 

sensivelmente com o compartilhamento de informac;oes nao sigilosas. 

A informac;ao e centralizada, e a maxima "informac;ao e poder" podera levar a 

diagn6sticos equivocados. Outro aspecto a ser abordado e a possibilidade desses 

dados serem manipulados em func;ao de interesses estranhos aos interesses da 

coletividade; sem acesso ao nivel decis6rio e sem poder para interferir na ac;ao, 

somente tendo acesso a resultados dos quais desconhece a metodologia o policial 

que atua diretamente na atividade-fim nem sempre compreendera a importancia do 

trabalho desenvolvido na unidade policial para a avaliac;ao integral do processo e 

eventual correc;ao dos procedimentos aplicados. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

0 trabalho desenvolvido pretende, ainda que de forma modesta, contribuir 

para a elaborac;ao de urn diagnostico acerca do mecanismo de gestao implantado no 

ambito da unidade de Policia Civil, especificamente no que tange a Gestao da 

lnformac;ao, otimizando os recursos disponiveis, melhorando as condic;6es de 

trabalho e contribuindo para o aprimoramento dos servic;os prestados a populac;ao 

local. 

A Gestao da lnformac;ao, por ser processo de construc;ao do conhecimento no 

ambito organizacional e mecanismo facilitador da tomada de decisao em todos os 

niveis de operac;ao, pode contribuir significativamente para a melhoria do 

atendimento prestado a coletividade. 

Para que o recurso humano (efetivo policial civil) seja aproveitado em sua 

plenitude, urn dos requisitos e justamente o repasse dos presos ao Departamento 

Penitenciario, responsavel legal pela custodia. 0 argumento se justifica porque a 

(mica finalidade para qual se constituiu o Departamento Penitenciario e essa: o 

abrigamento visando a ressocializac;ao do apenado. No caso da Policia Civil, alem 

do evidente desvio de func;ao institucional da atividade de policia, some-se o 

flagrante descumprimento da Lei de Execuc;ao Penal no que tange as condic;6es 

gerais de custodia. 

0 segundo foco, ou meta a ser atingida, para que o processo seja 

efetivamente compreendido e implementado, numa perspectiva mais abrangente, e a 

necessidade de mudanc;a I inovac;ao da propria cultura policial, para a ac;ao proativa, 

antecipando-se a pratica criminosa. 

0 terceiro e ultimo foco se consolida pelo estabelecimento de parcerias com 

outros orgaos publicos. 0 fundamento do processo se justifica na medida em que, 

sem estrutura operacional em termos de efetivo policial para agir nas pequenas 
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cidades do interior do estado do Parana, a Policia Civil precisara desse apoio par 

meio da efetivagao de convenios e outros atos administrativos da mesma natureza. 

Uma vez compreendido o processo e colocado em pratica outras dificuldades 

surgirao, assim como tern acontecido com outras policias do Brasil e forgas 

estrangeiras, contudo, as informagoes podem ser sistematizadas, e o fluxo facilitado, 

visando a uma maior agilidade na investigagao e formalizagao dos atos do inquerito, 

registro de mandados judiciais, bens apreendidos e outros procedimentos da mesma 

natureza. Embora nao tenha sido o foco do estudo, a tecnologia da informagao, 

representada par alguns dos equipamentos existentes no mercado e os softwares 

disponibilizados via Celepar, constituem uma nova perspectiva, que aliada aos 

recursos ja empregados na atividade policial e ao desenvolvimento do efetivo policial 

podem otimizar o usa da informagao no ambito do DPC/PR como estrategia de 

gestao publica e apresenta urn potencial muito significativo para outros estudos a 

serem realizados. 

No estudo foi possivel identificar, em algumas autoridades entrevistadas, uma 

caracteristica destacada neste trabalho academico, ou seja, a associagao da Gestao 

da lnformagao como sin6nimo (ou quase) de Tecnologia da lnformagao, ou ainda 

como se a Gestao da lnformagao pudesse ser compartimentada ou transformada 

em urn determinado setor ou divisao da instituigao em estudo. 

Ao associar o Geoprocessamento como elemento de transformagao da 

realidade policial no estado do Parana pode-se afirmar que esta e apenas uma face 

da verdade. Na realidade, o merito dessa iniciativa esta muito mais na ac;ao 

integrada das policias estaduais, facilitada pela delimitagao geografica e 

estabelecimento de metas comuns do que no levantamento estatistico propriamente 

dito. 
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Para a implantac;;ao de urn processo eficaz de gestao, no que tange a 

utilizac;;ao da informac;;ao urn dos requisitos essenciais e o compartilhamento 

eficiente dessa informac;;ao, em especial no nivel gerencial I operacional, o que 

nao acontece na plenitude atualmente. E evidente que se trata da informac;;ao de 

cunho estatistico, metodol6gico e operacional, excluidos neste ambito informac;;oes 

de cunho estrategico e programatico ou de inteligencia organizacional a serem 

analisadas no respectivo contexto. 

Quanta a implementac;;ao da Gestao da lnformac;;ao no ambito do 

Departamento da Policia Civil e urn processo complexo porque alem da forte cultura 

organizacional burocratica, estimulada pela estrutura jurisdicional vigente no pais ao 

qual esta vinculada operacionalmente, a mudanc;;a exige visao sistemica com a ac;;ao 

de outras forc;;as policiais e padece com a competic;;ao interinstitucional e interpessoal 

nos quadros da instituic;;ao, com forte influencia politica e de natureza politico -

partidaria ou politico- oligarquica, a exemplo do que acontece no Brasil como pais, 

e em outros locais do continente. 

Considerando os objetivos propostos, tem-se que foram atingidos 

parcialmente porque se trata de urn estudo precursor, ja que o assunto e 

inteiramente novo no Brasil - Gestao da lnformac;;ao na Atividade Policial - o que 

levou a consulta de publicac;;oes estrangeiras, cujas estruturas policiais tern 

caracteristicas pr6prias e bastante diferentes do Departamento da Policia Civil. E 

todo urn caminho a ser percorrido em estudos posteriores. 

Assim, conclui-se que os fatores ex6genos e end6genos contribuem de forma 

equivalente para o aproveitamento da informac;;ao no DPC/PR e a sua utilizac;;ao 

como estrategia de gestao publica, aplicada no ambito da unidade de policia 

judiciaria, assim como acontece em outras instituic;;oes do Estado, e fortemente 
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influenciada pelo momenta politico vivenciado pela sociedade paranaense e pela 

legislagao brasileira. 
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Perguntas para Entrevistas: 

1. Como tern sido em sua opiniao, o relacionamento entre as diferentes 

instituic;oes que integram o SDS (Sistema de Defesa Social) ai incluidos 

os Poderes da Republica (e suas instituic;oes), o Ministerio Publico e as 

instituic;oes policiais sob os aspectos de cultura organizacional e Gestao 

da lnformac;ao? 

2. Qual a frequencia e de que maneira o senhor tern conhecimento sabre 

indicadores de desempenho satisfat6rio I insatisfat6rio no ambito da 

Seguranc;a Publica? Quais sao esses indicadores? 

3. Qual a sua perspectiva sabre a Gestao da lnformac;ao no 

desenvolvimento da atividade policial? 

4. Qual a frequencia e de que maneira o senhor tern conhecimento sabre 

indicadores de desempenho satisfat6rio I insatisfat6rio do 

Departamento da Policia Civil (no que diz respeito a sua Divisao)? 

Quais sao esses indicadores? 

5. Qual a sua opiniao sabre a Gestao da lnformac;ao, no desenvolvimento 

dos processos de coleta, processamento, analise e compartilhamento 

da informac;ao no desempenho da atividade de policia judiciaria no 

Estado do Parana? 

6. Nas designac;oes I remoc;oes de servidores das unidades policiais civis, 

quais sao os criterios observados sob o aspecto do conhecimento I 

formac;ao profissional individual do servidor? 

7. No caso de remoc;oes, como sao compartilhadas as informac;oes 

adquiridas no tempo que o servidor exerceu a func;ao na unidade 

policial? 
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8. Em sua opiniao como a Gestao da lnformac;ao podera contribuir para o 

aprimoramento da atividade de policia judiciaria no Estado do Parana? 

9. Algo que deseja acrescentar sobre o tema em estudo. 
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Roteiro Entrevista sabre o Geoprocessamento: 

1. Qual a base te6rica (model a) de funcionamento do Geoprocessamento 

aplicado no ambito da Secretaria de Estado da Seguranc.;:a Publica no 

estado do Parana? 

2. 0 trabalho de geoprocessamento e tambem aplicado no ambito das 

instituic_;:6es policiais do estado? Como isto acontece? 

3. Os dados (e informac.;:oes) obtidos a partir do trabalho de 

geoprocessamento sao compartilhados com os policiais? Como isto 

acontece? 

4. Qual a frequencia e de que maneira o senhor tem conhecimento sabre 

indicadores de desempenho satisfat6rio I insatisfat6rio no ambito da 

Seguranc.;:a Publica? Quais sao esses indicadores? 

5. Segundo o seu entendimento, sob os aspectos qualitativo e 

quantitativa, quais as falhas e/ou dificuldades a serem solucionadas 

para o aprimoramento do sistema de geoprocessamento aplicado na 

Seguranc.;:a Publica no estado do Parana? 

6. Na sua opiniao o que pode ser feito para aperfeic_;:oamento do sistema 

de geoprocessamento aplicado no ambito da seguranc.;:a publica no 

estado do Parana? 

7. Qual a sua perspectiva sabre a Gestao da lnformac.;:ao no 

desenvolvimento da atividade policial? 

8. Qual a sua opiniao sabre a Gestao da lnformac.;:ao, no desenvolvimento 

dos processos de coleta, processamento, analise e compartilhamento 

da informac.;:ao no desempenho da atividade policial no Estado do 

Parana? 
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9. Em sua opiniao como a Gestao da lnformagao podera contribuir para o 

aprimoramento da atividade de seguranga publica no Estado do 

Parana? 

10. Algo que deseja acrescentar sobre o tema em estudo. 
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