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CARTA ABERTA AOS SENHORES PRESIDENTES DA ASSOCIAÇÃO E DO 

SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

Excelentíssima Sra. Dra. RAQUEL KOBASHI GALINATTI 

Excelentíssimo Sr. Dr. GUSTAVO MESQUITA GALVÃO BUENO 

 

 

                          

                              Consoante amplamente noticiado, realizou-se durante o mês de 

setembro, com divulgação do resultado em 1º de outubro de 2018, sob os auspícios 

do Sindicato e da Associação dos Delegados de Polícia, processo eleitoral para 

escolha, através de listra tríplice, do futuro ocupante do cargo de Delegado-Geral de 

Polícia do Estado de São Paulo. 

 

                              Permitam-me que, respeitosamente, na condição de presidente da 

Seção Regional de São Paulo da International Police Association – IPA, entidade 

que congrega 550 associados, dos quais 80 (oitenta) são Delegados de Polícia, possa 

apresentar-lhes as seguintes ponderações: 

 

                            1 – A iniciativa da ADPESP e do SINDPESP, conquanto não 

tenha, ainda, ao que me consta, norma regulamentar que a ampare, não deixa de ser 

procedente e oportuna. Merece de nossa parte reconhecimento e elogios;  

 

                             2 - O princípio democrático intrínseco da louvável medida, 

poderia ser muito mais exaltado, não fosse o pecado venial  da exclusão de mais de 

80% do universo que compõe o efetivo da Instituição Policial Civil, portanto, sob 

meu ponto de vista, potenciais eleitores, aptos a votarem; 

 

                             3 – Se recorrermos à legislação, diletos Srs. presidentes, a partir 

da Constituição Federal, Constituição Estadual e a própria Lei Orgânica da Polícia, 

não encontraremos, em qualquer  dessas normas, dispositivos que autorizem 

privilégios a uma carreira em detrimento das demais. 

 

                             4 - Temos o Artigo 36 da LOP, que trata da remoção diferenciada 

para o Delegado de Polícia, que, para poder ser justo, teria que ter sido editado de 

forma equânime. O mesmo se pode dizer do Adicional de Acúmulo de Titularidade, 

já que não somente o Delegado de Polícia acumula função em unidades distintas. 

São lamentáveis aberrações legislativas que criam e perpetuam injustiças. 
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                              5 – Tanto a CF quanto a CE e mesmo a LOP tratam, de forma 

conceitual, a Polícia  Civil como um todo indivisível. A lei maior federal somente 

pluraliza (“às policias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 

incumbem...  as funções de polícia judiciária...”  - § 4º do Art. 144) porque se 

reporta às corporações de cada uma das 27 unidades da Federação. A Constituição 

paulista, na Seção II do Capítulo III (Art. 140) trata da Polícia Civil isoladamente, 

incumbindo-lhe  “... as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações 

penais, exceto as militares”. Nenhum desses dispositivos acena com qualquer 

divisão estrutural. A Polícia Civil é um corpo só. O Exmo. Sr. Delegado-Geral será 

o chefe de todos nós, até mesmo dos inativos, de todas as carreiras. 

 

                                  6 – A lista tríplice votada apenas por Delegados de Polícia 

seria como se a do Ministério Público fosse votada apenas pelos Procuradores de 

Justiça, excluídos os Promotores. Lá, todos votam. A magistratura, é outro Poder. 

 

                                  7 – A universalidade do voto, seja qual for o propósito, deve 

ser respeitada, de modo a lhe conferir legitimidade. E isso não foi feito! 

 

                                  8 – O resultado apresentado, com os nomes sufragados, não 

poderia ser mais alvissareiro e justo: os Srs. Drs. Domingos Paulo Neto (1º 

colocado); Antonio Mestre Júnior (segundo) e Minoru Nakamura (terceiro), são 

autoridades de reconhecidos méritos pessoais e profissionais. Tive a honra de 

ombrear com os três, no mister das cátedras da nossa austera Academia de Polícia. 

 

                                 Ante o exposto, pondero a Vossas Excelências que revejam 

suas posições e promovam um novo certame, contemplando com o direito de voto 

todo o universo de policiais civis do serviço ativo. Se assim o fizerem, tenham a 

certeza, todos sairão fortalecidos, principalmente pela demonstração do 

reconhecimento ao valor pessoal e orgulho profissional dos até aqui excluídos. 

 

                                  Pensem nisso, e decidam. Auguro que o façam com os olhos 

voltados para o interesse maior da Instituição Policial Civil. 

                            

                                  Respeitosamente,  

                            

                                  São Paulo, 17 de outubro de 2018      

 

                                                       Jarim Lopes Roseira 

                                  Presidente da Seção Regional da IPA em São Paulo 
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