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Trata-se de expediente elaborado após fiscalização interna e
ordinária formalizada pelo Supervisor do Grupo de Operações Especiais.

Preliminarmente, importante destacar que precitado servidor cumpre
determinação desta Diretoria com o objetivo, superados mais de 6 (seis)
meses de implantação do novo sistema de gestão do DECAP e, ainda,
inúmeras outras fiscalizações, adequações, orientações e reuniões,
defenestrar a manutenção do amadorismo e insistência de desídia dos
poucos, mas, negligentes funcionários do Estado.

Entre outras, referido Delegado de Polícia e equipe compareceu no
40° DP e contatou graves irregularidades. Policiais âesatentos, um âeles
"dormindo" durante o expediente regular na sala destinada aos delegados
de polícia e, mais, justamente pelos fatos agora referidos, agiram em
descaso ao cidadão de 76 anos que aguardava defronte a porta principal,
por aproximadamente 10 minutos, tempo que seria maior caso não
houvesse a chegada dos mesmos.

Instados a manifestarem, em imprudente atitude, ousaram a justificar
os atos desidiosos e absolutamente irregulares alegando, em palavras
escondidas, que o referido servidor de nossa irrestrita confiança, Delegado
de Polícia de 1a classe, sério, que presta serviços em horário comum e
diário entre 8 horas e 20 horas e que, atendendo determinação superior, em
alguns dias da semana, acorda às 4 horas para formalizar as fiscalizações
aqui assumidas, estaria mentindo.

Mais grave, como se possível fosse, foi a postura absolutamente
parcial e pessoal do ilustre Delegado de Polícia Titular, fls. 05/07, que em
atitude desonesta aos fins e interesses públicos, simplesmente e sem ,,/
desejar apuração da verdade real, em benefício col~tiv e ial, e~
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com base nas declarações desconexas, chamou o digno servidor de
mentiroso ao assentar que a "afirmação não é verdadeira"(sic)

Apenas para confrontar o que o zeloso e crédulo Delegado de Polícia
Titular Dr. Antônio de Pádua de Souza, citado na manifestação do
Supervisor do GOE e constatado 02 (dois) dias antes, juntou-se cópias do
expediente já enviado a Casa Censora e que demonstra, somado a este,
como preside a unidade destacada (fls. 30/54). Aliás, diga-se de passagem,
em reunião formalizada na sede da Seccional na tarde imediata que
antecedeu a constatação que motivou este expediente, fls. 36/37, em
ata registrada, ficou claro e reluzente, com a assinação de todos, que "na
reincidência de irregularidades apontadas pelas rondas do DECAP,
haverá substituição do Delegado de Polícia Titular"(sic).

Pois bem. Por tudo, já de antemão, concordando com o
posicionamento exarado pelo Senhor Seccional na reunião formalizada
em sua sede, determino o afastamento das funções de Titular de unidade
policial do DECAP e nova classificação do referido servidor, agora como
Adjunto ou Assistente, preferencialmente o primeiro, para unidade carente
desta função, tudo a depender exclusivamente da necessidade policial, em
convergência as Portarias nO8 e 13, ambos de 2011, deste Departamento.

A Polícia Civil, em especial da capital, sabidamente clamava por
urgentes mudanças. Não só a população, principalmente os servidores
agonizavam na falida estrutura. Havia um modelo de atendimento e de
investigação promovida em Inquéritos Policiais sedimentado há mais de 40
anos e, não menos verdade, de lamentáveis resultados que, a cada dia,
distanciava a sociedade da credibilidade de suas Polícias. Foi
minudentemente elaborado um novo sistema de gestão pautado:

a) Atendimento rápido, eficiente e cortês à população;
b) Investigação criminal de qualidade, traduzida em Inquérito Policial

exemplar; e,
c) Respeito à vida e ao bem estar do policial.

Tudo pode ser traduzido em duas
profissionalização e respeito. O ambiente d
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caótica e padecida de comprometimento, não haverá mais. Não
aceitaremos o continuísmo, seja de gestão imoral, antiética, ou, pela
ausência total de compromisso.

Novos horários e dignas escalas de trabalho. Por exemplo, nos
períodos noturnos de onde provêm todos os funcionários constatados
nestas irregularidades, o servidor labuta 9 horas e descansa 63 horas
(Portaria DECAP nO8/2011). Contudo, mesmo com o RETP e dedicação em
uma gestão policial humana, somada as várias outras vistorias, avisos e
recomendações, a clamada cortesia, rapidez, eficiência e senso crítico no
cuidado da "coisa pública" ainda, por alguns, são abandonados.

Não há, e nunca deveria ter existido, espaço para conformações
empíricas, desleais ou informais. Não há mais espaço para deformações ou
imoralidades com o dinheiro público ou rudeza com a sociedade. O DECAP
nunca mais será letárgico e nem amador. Os muitos bons profissionais
desta Instituição não pagarão por um conceito absurdo e abusivo criado por
poucos.

Em face do resumidamente exposto, bem como constatações
incontestes, no mínimo, das seguidas infrações administrativas
correspondentes, respeitosamente, encaminho todo o procedimento ao
descortino da Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de São
Paulo, rogando a instauração direta de procedimento contraditório
(sindicância) contra todos os servidores apontados e responsáveis,
inclusive o i. Delegado de Polícia Dr. Antônio de Pádua de Souza, do 40°
DP, bem como demais providências que entender por pertinentes.

Em tempo, envie-se cópia de todo o procedimento para ciência do Sr.
Delegado de Polícia Titular da 43 Delegacia Seccional (Norte), aguardando
retorno.

São Paulo, 22 de Fevereiro de 2012.-

CHOAL DE TOLEDO
ia Diretor do DECAP


