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Ao Excelentíssimo Senhor 
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Vilhena/RO, 30/08/2016 
                                
 
 
Ref: Encaminha documentos entrega de FG e CDS 
 
 

 
Senhor Diretor-Geral,  
 

 
Os Delegados de Polícia abaixo-assinados resolveram, por 

unanimidade, em assembléia geral realizada pelo SINDEPRO e ADEPOL no dia xxxxx, a 

entregarem formalmente suas funções gratificadas e também CDS, conforme termos em 

anexo, constando os documentos individualizados e, aqueles que não recebem tais 

gratificações, resolveram assinar documento abrindo mão de assumir quaisquer funções 

de confiança neste governo, a fim de que, justamente, se deixe claro ser contrária a nossa 

opinião coletiva qualquer ação que represente confiança na atual gestão governamental. 

As razões são várias, todas cristalinas, irrefutáveis e de extrema 

justificativa e gravidade, as quais elencaremos abaixo: 

 

1.Condições precárias de trabalho. Há anos não há sequer 

serviço de limpeza nas delegacias de polícia, ficando a cargo do delegado arrumar 

“jeitinho” para resolver tais questões ou, mesmo, os próprios policiais em mutirão, 

limparem o prédio para que a população e os próprios servidores não sejam 
atingidos por mau-cheiro e contato com demais materiais fétidos; Nem mesmo 



  

colete a prova de balas são mantidos dentro do prazo de validade, colocando em risco 

iminente a vida dos integrantes desta instituição; 

2- Não se tem logística sequer para distribuição de água mineral 

para os funcionários, ou pequenos reparos como consertos de pneus de viatura quando 

furam e, ainda menos, abastecimento de materiais de expediente, ficando a cargo de 

cada unidade ter que “se virar” e deslocar até a capital, sem diárias, para que a delegacia 

seja mantida em funcionamento. Ainda assim nos deparamos com investidas que se 

tornaram constantes, por parte do Executivo Estadual, tentando maquiar toda uma 

realidade calamitosa com único objetivo de “barrar” recebimento de direitos obtidos 

judicalmente, como no caso do adicional de periculosidade. 

3.Insuficiência de servidores e equipamentos. Mesmo na capital, 

temos delegacias especializadas cruciais para segurança pública, como delegacia de 

patrimônios, homicídios, denarc, com pouquíssimo efetivo, beirando à falência quase que 

completa, da mesma forma no inteior, de forma que, hoje, não temos condições 
mínimas de atuar de forma efetiva na promoção de investigações mais singelas, 
quanto menos atingindo as ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, cada dia mais 
numerosas e organizadas; lembrando, o que nos entristece ainda mais, que estávamos 

realizando, somente das grandes operações contra crimes orgnizados, mais de 80 

(oitenta) ações, em média por ano, contra tráfico de drogas dentro e fora de presídios,, 

corrupção em prefeituras, assaltantes e operações corrdenadas para prisões de fugitivos.  

Hoje a realidade não nos permite sequer dar conta do mero “plantão” e “sobreaviso”. 

4. No interior, a situação é ainda mais grave. Os delegados se 

desdobram em sobreavisos, trabalhando dia, noite, madrugada e finais de semana e 

ainda assim, vêem a cada dia a Polícia Civil se esvaindo em suas funções constitucionais, 

vez que também não se tem qualquer possibilidade de se promover investigações sérias, 

no combate à criminalidade organizada. Não se tem efetivo nem mesmo para se manter 

um setor de inteligência minimamente digno e necessário para realizar interceptações 

telefônicas, acompanhamentos, etc. 

5. Sobreavisos ilegais. Uma situação extremamente esdrúxula se 

mostra a questão do sobreaviso. A segurança pública do Estado depende de que a 

Polícia Judiciária trabalhe em horas descontínuas ainda mais pelo baixo efetivo que 

possui, em contrapardita ao aumento da demanda criminal. Se o Delegado de Polícia 



  

trabalha horas a mais fazendo segurança pública, o Estado no outro lado obriga que, para 

que receba seu pagamento final do mês, Delegados de Polícia tenham que assinar folha 

ponto de frequência de maneira fictícia.  

6-Há vários anos isso vem sendo alertado ao Estado. A Direção-

Geral da Polícia Civil encaminhou documento para a Procuradoria do Estado levantando 

inúmeros questionamentos desde março deste ano e sequer dignaram a responder tais 

questionamentos. Ou seja, inércia total do Estado. 

7. Estamos completando o quarto ano sem qualquer reposição 

salarial. Nem falamos em aumento. Falamos apenas em reposição salarial ante uma 

inflação galopante. Éramos sexto salário do país, hoje estamos beirando a última posição, 

diante deste descaso. A carreira se tornou desestimulante, com setores do Estado  

assinando acordos com a categoria e não cumprindo, marcando reuniões que, 

sequencialmente e de última hora, são desmarcadas, demonstrando uma aparente 

INTENÇÃO de PROVOCAR e DESDENHAR de uma categoria que, há anos vem 

segurando nos ombros problemas do Estado referente a segurança pública no interior e 

na capital, onde delegados são acionados quase que sempre das vezes em seu descanso 

com a família, nos feriados, finais de semana e nas madrugadas, para colher provas e 

representar por prisões preventivas de infratores de alta periculosidade, por vezes 

reunidos em associação criminosa,  para realizar prisões em flagrante dos mais variados 

crimes, para buscar efetivar junto ao judiciário medidas protetivas de urgência para 

vítimas de violência doméstica, bem como, constantemente, sendo convocados a 

tomarem  atitudes e estratégias investigativas em reuniões promovidas pela sociedade 

organizada e associações empresariais que cobram uma segurança pública minimamente 

de qualidade, já que sofrem a cada dia mais com o descaso na segurança pública e 

pagam altos impostos, de outro lado. 

8- O trabalho desempenhado pelo Delegado de Polícia dentro da  

segurança pública é de suma importância e, com tão-baixo efetivo, trabalhando em 

escalas contínuas de trabalho, por vezes em várias cidades do interior, 30 dias por mês 

sem horas de folga regulamentadas, hoje estamos, justamente, numa situação das mais 

desestimuladas perante o governo, vivendo o caos e tendo ainda que gerenciar uma 

instituição onde servidores estão postos a ruína juntamente com suas estruturas de 

trabalho. 



  

Esperamos que, num futuro breve, possamos reassumir nossos 

encargos de administrar e voltar a chefiar uma instituição de POLÍCIA JUDICIÁRIA com 

condições minimamente dignas de realizar seu mister, que é INVESTIGAR crimes e 

oportunizar que aqueles criminosos, que na grande parte das vezes, reiteradamente, 

tornam a sociedade rondoniense vítima de fatos bárbaros, sobretudo em ações 

organizadas, para que esses infratores possam ter contra si provados os fatos criminosos 

a ponto de serem responsabilizados pelo  Poder Judiciário, enfim, realizando justiça. 

Somos uma instituição civil, democrática, com atribuição 

constitucional de combater a criminalidade fazendo aquilo que fomos formados para fazer, 

que é INVESTIGAR CRIMES, presidindo investigações a fazendo com que, juridicamente, 

todos tenham, na área criminal, seus direitos assegurados, agindo sempre na medida da 

Lei.  

Sem que possamos desempenhar isso, minimamente, a omissão 

do governo entendemos que é sobretudo um desrespeito à Constituição da República e a 

vítima dessa omissão do governo, é diretamente a própría SOCIEDADE;  e nessa 

realidade, não queremos ser CÚMPLICE do GOVERNO, por isso, coletivamente, 

entregamos nossas funções de confiança, por não se haver essa dita confiança em 

relação a quem hoje ocupa a posição maior de chefe do executivo e sua equipe direta.  

Enfim, esperamos que tal realidade seja revista o mais rápido possível, pois após quase 

seis anos de diálogos inúteis, cansamos.  

 
Atenciosamente,  
 

 
 
SINDEPRO 
              


