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APRESENTAÇÃO

Honra-me, sobremaneira, prefaciar  a obra “Livro de Lembranças da 
ACADEPOL”, que marca os 83 anos de história deste importante Departamento de 
Ensino (ACADEPOL), o qual é reconhecido pelo nosso estado como Instituição de 
Ensino Superior. 

Este livro é fruto do empenho da Diretora da ACADEPOL, Dra. Elisangela Melo 
Reghelin e de toda sua equipe, que imbuídos de um sentimento único de resgatar e 
preservar o conhecimento sobre a história da Academia de Polícia Civil, não 
mediaram esforços para coletar dados preciosos, entrevistando todos os seus ex-
Diretores.

Inicialmente, a obra contempla uma descrição histórica sobre a evolução da 
Academia da Polícia Civil, remontando fatos relevantes, desde da criação da Escola 
de Polícia -  instituída através do Decreto 6.880, de 7 de dezembro de 1937 e 
idealizada pelo Delegado de Polícia Plínio Brasil Milano -, até seu principal marco 
contemporâneo – o reconhecimento da Academia de Polícia Civil como Instituição 
de Ensino Superior, pelo Conselho Estadual de Educação, em 2016. 

Na segunda parte da obra, a narrativa histórica, e, especialmente, as palavras 
trazidas pelos Ex-Diretores da Academia da Polícia Civil, denotam, de modo claro, 
que o objetivo da Escola de Polícia é, não apenas formar profissionais para os 
diversos cargos da Polícia Civil, mas qualificar, aperfeiçoar e, assim, entregar à 
sociedade civil gaúcha, Delegados de Polícia e Agentes Policiais Civis efetivamente 
preparados para suas atividades. 

A Academia de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul foi pioneira no 
implemento da disciplina de direitos humanos, tendo sua matriz curricular para 
Cursos de Formação Profissional reconhecida como referência nacional de 
qualidade e amplitude. E, hoje, oferta cursos de pós-graduação de forma autônoma, 
além de possuir uma estrutura tecnológica e pedagógica adequada para a formação 
policial. 

Ao longo desses 83 anos de história, a trajetória da ACADEPOL foi marcada 
pela qualidade e pelo compromisso com a educação, ações perpetradas pelos seus 
trinta e cinco Diretores, sendo que, no ano de 2016, a Delegada de Polícia Elisangela 
Melo Reghelin foi a primeira mulher a assumir a Direção-Geral. Grandes 
profissionais, que muito fizeram em prol da formação e capacitação de todos nós, 
policiais civis. 

3



www.pc.rs.gov.br

ACADEPOL

3 POLÍCIA CIVIL

Em 2018, nossa Academia transformou-se em Escola de Gestão. Tamanho 
reconhecimento se traduz na qualidade dos cursos que hoje a Academia apresenta, 
além da capacidade de formação de muitos alunos ao mesmo tempo – neste ano, já 
houve a formação de 420 novos policiais civis, em um único momento.

Ao lermos a digressão sobre a história da nossa Academia de Polícia Civil, 
concluímos que se trata de uma história feita por muitas mãos e que somente foi 
possível chegarmos a estes 83 anos de existência através do empenho de cada 
servidor, homens e mulheres  que por lá passaram.

A Chefia da Polícia Civil reconhece e celebra a importância desta Casa de 
Ensino e a homenageia em nome de todos os dirigentes, servidores e, 
especialmente, dos professores e instrutores que engrandecem esta instituição. 

 Boa leitura!
Nadine Tagliari Farias Anflor

Chefe de Polícia
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ACADEPOL: UMA HISTÓRIA DE MUITOS SONHOS

No início dos anos 30, o Brasil encontrava-se sob uma estabilidade política 
obtida por meio da instalação do governo de Getúlio Vargas. Na década anterior, 
convulsões sociais e a grande crise financeira de 1929 levaram o Brasil a um 
governo não democrático. A revolução de 1930, liderada por gaúchos, pôs fim à 
República Velha

O novo governo realizou as reformas que as classes médias urbanas, em 
ascensão no Brasil, desejavam. Em contrapartida esses grupos sociais 
beneficiados com tais reformas do Estado brasileiro davam o apoio necessário para 
legitimar um governo ilegítimo. É pertinente ressaltar a importância da Guarda Civil 
gaúcha na eclosão da revolução de outubro de 1930. Os dirigentes gaúchos eram 
fortemente influenciados por intelectuais ligados à Escola Positivista. Havia uma 
crença absoluta na ciência. Médicos, advogados e outros cientistas acreditavam 
que o desenvolvimento de uma nação se daria, preponderantemente, por meio do 
conhecimento científico, que deveria ser, em regra, objetivo, previsível e racional.

No início da década de trinta o êxodo rural, a rápida industrialização e a 
consequente urbanização desordenada das principais cidades brasileiras, com a 
grande desigualdade social resultante colocou o debate acerca da Segurança 
Pública em evidência. Criminólogos, agentes de segurança e políticos passaram a 
debater a melhor forma de prevenir e combater o crime. Esse debate nunca foi 
consensual. Consenso havia apenas sobre a necessidade de realizar a chamada 
modernização das polícias. Aplicar métodos científicos para elucidar os crimes, tais 
como a utilização da perícia científica e outros meios tornaram-se prioridades para 
os governantes. 

Possivelmente a Polícia Civil do Rio Grande do Sul tenha concretizado a 
vanguarda desse anseio. Ao longo do ano de 1937 a turbulência política voltou ao 
cenário nacional. O Plano Cohen justificou um golpe de Estado que permitiu a 
Getúlio Vargas manter-se no poder, implantando mais uma ditadura no Brasil. 

Em meio a esse turbilhão político e social, o Delegado de Polícia Plínio Brasil 
Milano e outros líderes da alta cúpula da Segurança Pública do Rio Grande do Sul 
conseguiram realizar algumas reformas importantes na estrutura policial vigente na 
época.  Havia anseios por mais qualificação e investimentos nos quadros da polícia. 
O combate e a prevenção aos crimes deveriam ser realizados por meio científicos e 
padronizados e a Escola de Polícia era a materialização desses anseios. 
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A utilização da Medicina, da Antropologia, da Sociologia e de outras disciplinas 
afins para entender a mente criminosa e tentar evitar os atos criminosos era um dos 
maiores objetivos da época. A utilização das técnicas de papiloscopia forense e da 
química para elucidar crimes tornava-se realidade. Buscava-se padronizar a 
atuação do profissional da Segurança Pública para minimizar possíveis erros, 
acelerar a elucidação dos casos e oferecer a resposta rápida e adequada à 
sociedade gaúcha. E para alcançar todos esses sonhos, era necessária uma Escola 
de Polícia.

 Assim, o Decreto 6.880, de 7 de dezembro de 1937, que organizou a Polícia de 
Carreira, mencionou a Escola de Polícia e sua vinculação à Diretoria de 
Investigações e Serviços Preventivos da Repartição Central de Polícia no artigo 143. 
A estrutura didática e político-administrativa da Escola de Polícia do Rio Grande do 
Sul foi muito avançada para aquele tempo. Desde o início foi um verdadeiro centro 
de produção científico-acadêmico. Desde seu início havia a previsão de criação, em 
sua sede, de um museu e de uma biblioteca para auxiliar na formação dos novos 
agentes da Segurança Pública. Hoje, o Museu abriga a história da Polícia Civil e está 
situado no Palácio da Polícia, sendo administrado pela Divisão de Comunicação da 
instituição. Além disso, concomitantemente à criação da escola foi também editada 
uma revista. Vida Policial iniciou sua publicação em agosto de 1938 terminando em 
maio de 1946. Seus artigos eram interessantes porque traziam o que havia de mais 
atual na área da atividade policial, incluindo técnicas policiais, assuntos culturais e 
da vida social do período. 

 O primeiro Estatuto dos Servidores da Polícia Civil – Lei 1.752, de 23 de 
fevereiro de 1952, no seu art. 50, já estabeleceria que “dentro do prazo de 180 dias a 
contar da data da promulgação desta lei, o Poder Executivo providenciará a criação, 
organização e instalação da Escola de Polícia”.  

 Em 1956, o Chefe de Polícia designou o Delegado de Polícia Paulo Acosta 
Rodrigues como Diretor da Escola, para a missão de organizá-la, trabalho que, 
segundo registros, se dedicou com afinco, logrando levar a cabo a primeira 
realização concreta, instalando efetivamente a Escola e conferindo à mesma o seu 
primeiro e fundamental esboço de funcionamento e organização.

 A Escola de Polícia foi implantada definitivamente em 19 de fevereiro de 1957, 
obedecendo determinação da Lei 3.013, de 10 de dezembro de 1956, e seu 
regimento interno foi aprovado através do Decreto 7.657, de 19 de fevereiro de 1957. 
Octacílio Gonçalves da Silva Filho foi designado seu diretor, sendo o Tenente-
Coronel Raymundo Lins de Vasconcelos Chaves, o Chefe de Polícia, na gestão do 
Governador do Estado Ildo Meneghetti. 
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 No dia 31 de agosto de 1957 foi proferida a aula inaugural pelo Professor 
Desembargador Balthazar Gama Barboza, para o primeiro curso de formação de 
Delegados de Polícia, que marcou o início ininterrupto das atividades da casa de 
ensino.

 Há que se dizer ainda que fazer um resgate da história da Escola de Polícia 
sem falar da Guarda Civil seria um grande equívoco, pois ambas estão 
umbilicalmente ligadas. Criada por anseio do então Presidente Getúlio Vargas, em 
1929, foi extinta em 1967. Ele aspirava ampliar sua influência política no estado. A 
Guarda Civil era um policiamento ostensivo que substituiu a Polícia Administrativa 
Municipal. À medida que os anos foram avançando, a Guarda Civil ampliou sua 
influência política. A instituição se fortaleceu a partir da revolução de outubro de 
1930. 

É pertinente destacar que a Guarda Civil não era nem nunca foi confundida com a 
Polícia Civil. Eram duas instituições diferentes pertencentes à Segurança Pública do 
Estado. Contudo, havia uma relação “sui generis” entre as organizações. A Guarda 
Civil era uma organização militarizada que realizava o policiamento ostensivo, 
originalmente, da capital do Estado, com atribuições diferentes das que possui a 
Polícia Civil.  No entanto, seus membros eram subordinados aos oficiais do corpo da 
guarda e aos Delegados de Polícia. As Delegacias geralmente possuíam, no dia-a-
dia, servidores guardas civis exercendo tarefas comandadas por Delegados. Eram 
instituições diferentes, mas com uma ligação político-administrativa bastante 
singular. Inicialmente, a Escola de Polícia objetivava formar e qualificar os 
pretendentes aos cargos da Guarda Civil.

Infelizmente, poucos registros existem sobre este período. A principal teoria 
para esse esquecimento foi a de que a escola funcionou com grandes períodos de 
interrupções, fato que pode ter possibilitado que esse patrimônio imaterial se 
perdesse à medida que seus protagonistas foram morrendo. Por determinação do 
então Diretor-Geral Delegado de Polícia Mario Wagner, em 2010, foi solicitada uma 
pesquisa de resgate histórico, através da documentação existente no acervo da 
academia. Em cumprimento da ordem as funcionárias do Museu, a técnica de 
assuntos culturais, Christina Torres de Almeida e a bibliotecária Nilse Terezinha 
Pires de Oliveira, efetuaram a busca. Com o resultado obtido em 2011, o então 
Diretor-Geral, Delegado de Polícia Francisco José Salatino Tubelo, encaminhou o 
pedido de reconhecimento do tempo não considerado ao Conselho de 
Administração Superior de Polícia. As provas documentais apresentadas permitiram 
que vinte anos da existência da Escola fossem resgatados e considerados, através 
da Resolução número 15, de 13 de maio de 2011, do mencionado Conselho.
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 Assim, desde 1957 a casa de e ensino teve trinta e oito gestões, fato que não 
significa trinta e oito diretores, já que alguns estiveram à frente da instituição por 
duas ou três vezes, destacando-se os Delegados Adílio Machado Rodrigues, Mário 
Wagner e Adalberto Abreu de Oliveira.  A ACADEPOL teve trinta e cinco diretores 
diferentes, alguns já falecidos. Em 2016, a Delegada Elisangela Melo Reghelin se 
tornou a primeira mulher a assumir a Direção-Geral da Academia de Polícia Civil e 
determinou o prosseguimento das pesquisas com a escuta dos relatos de todos os 
diretores, alguns com idade bastante avançada, para que se pudesse proceder à 
publicação de um livro de memórias.

Vale registrar que em 1989 a Constituição do Estado do Rio Grande Sul, em seu 
artigo 134, parágrafo único, alterou a nomenclatura da Escola de Polícia para 
Academia de Polícia Civil, sendo o único departamento da instituição com assento 
constitucional. A Academia de Polícia Civil atualmente é regulamentada pelo 
Decreto 53.091, de 23 de junho de 2016, sendo-lhe assegurada autonomia didático-
científica. Sua missão precípua é a formação e o aperfeiçoamento dos policiais civis 
do estado do Rio Grande do Sul.

Em 2016, a ACADEPOL, através da Deliberação n. 481/2016, o Conselho 
Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, foi credenciada para a oferta de curso 
de pós-graduação Lato Sensu em Gestão da Investigação Criminal, reconhecida, 
pois como Instituição de Ensino Superior (IES). Em 2018, a ACADEPOL foi 
reconhecida como Escola de Governo, conforme Deliberação n. 700/2017, do 
Conselho Estadual de Educação do RS.

 Hoje, finalmente, a ACADEPOL encontra-se situada em prédio próprio do 
estado, localizado na Av. Antônio de Carvalho, n. 555, na capital gaúcha. Mas nem 
sempre foi assim. A escola já esteve em locais distintos, antes de ter seu endereço 
próprio. No início da sua criação as aulas foram ministradas nas dependências da 
Repartição Central de Polícia, situada na rua Duque de Caxias, esquina com a rua 
Marechal Floriano Peixoto, conforme a Revista Vida Policial. Posteriormente, 
ocupou algumas salas do Palácio da Polícia, na Avenida João Pessoa n. 2050. 
Depois foi transferida para a Avenida Azenha, n. 255. Nos anos oitenta, o local não 
oferecia mais as condições adequadas para a formação aos aspirantes aos cargos 
da Polícia Civil. Sua limitação física estava impondo restrições às necessidades 
acadêmicas da Escola. Para isso, foi necessária uma nova sede para a ACADEPOL. 
Desta vez o local escolhido foi o prédio da Rua Comendador Tavares, n. 360, bairro 
Navegantes. 
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 O prédio não era propriedade do estado, mas ao longo de três décadas, foi 
melhorado e adaptado, nas condições possíveis para a época.  Em 2006, a Polícia 
Civil juntamente com a Superintendência dos Serviços Penitenciários e o Instituto-
Geral de Perícias começaram a preparar o Centro de Ensino Policial, Pericial e 
Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul (CPPP-RS) para a formação e 
especialização de profissionais para as três instituições de caráter civil, por meio de 
um convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP/MJ.  
Desta forma ficariam centralizadas as atividades de ensino policial com doutrina civil 
numa única sede, possibilitando maior eficiência e economia.  No entanto, a 
mudança da ACADEPOL para o novo prédio só veio a ocorrer na gestão da 
Delegada de Polícia Elisangela Melo Reghelin, em julho de 2017, inaugurando-se 
um novo ciclo na história da Academia. A estrutura, mais moderna e inteligente, 
conta com salas de aula climatizadas, todas equipadas com computadores e 
equipamentos de multimídia, além de 20 mil metros quadrados de área verde, 
piscina olímpica, cozinha industrial, afora o grande potencial para crescer ainda 
mais. O espaço é compartilhado com as escolas do IGP e da SUSEPE, porém as 
áreas administrativas são completamente independentes, formando um condomínio 
denominado ACISP – Academia Civil Integrada de Segurança Pública. 

Enfim, chegada a hora de reconstruir essa narrativa sobre a nossa Instituição de 
Ensino na voz daqueles que construíram todas essas décadas de conquistas: 
nossos antigos diretores, aqui entrevistados, a quem agradecemos pelo tempo e 
relatos. São narrativas emocionantes que contam essa linda trajetória, em suas 
próprias palavras. Depoimentos emotivos, carregados de saudade, sentimentos, 
ternura, desabafos, poesia. Talvez a experiência de escutar tenha sido a mais feliz 
de todas aqui vividas. Vale a pena! Seguem trechos destes momentos 
inesquecíveis, de recordação memorável.
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Repartição Central de Polícia Rua Duque Caxias, esquina Marechal Floriano
Local em que a Escola de Polícia ocupava algumas salas

Palácio da Polícia
Escola de Polícia

Avenida João Pessoa, 2050
Bairro Azenha
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Escola de Polícia
Avenida Azenha, 255

Bairro Azenha

Academia de Polícia Civil – ACADEPOL
Rua Comendador Tavares, 360 

Bairro Navegantes
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Academia de Polícia Civil-ACADEPOL e
Academia Civil Integrada de Segurança Pública

Avenida Antônio de Carvalho,n. 555
Bairro Jardim Carvalho POA
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DELEGADO DE POLÍCIA SÉRGIO IVAN BORGES
Gestão: 01.06.1966 - 28.02.1967

 “No governo de Walter Peracchi Barcelos, em 1966, o Superintendente era o 
Pedro Américo Leal. Lembro que eu assumi a Escola de Polícia nesse contexto. O 
convite para ser Diretor da Escola aconteceu porque o Pedro Américo sabia que eu 
gostava de história e geografia. Aliás, não fui professor porque meu pai era policial e 
queria que eu fosse cadete, mas acabei fazendo vestibular para a Escola de Polícia. 

Mais tarde, lembro que era um período da história bastante interessante e fui 
escolhido para ser Diretor, já que o cargo exigia um trato político mais aguçado. Para 
que o professor pudesse lecionar na Escola, naquele período, havia indicação. 
Deveriam ser, em regra, bacharéis em direito. Lembro do grande professor, o perito 
Rabello. Ele era sem dúvida o maior perito do Brasil e um dos melhores do mundo. 
Ele era nosso professor na Escola de Polícia. 

Lembro ainda de outros professores, ótimos professores como o Paulo Antônio 
de Carvalho, de Direito Penal.  O professor de português também era uma grande 
autoridade na área, o Professor Hipólito Kunz. Tivemos ainda, como professores, o 
Doutor Renato, o Doutor Otacílio Norman e outros grandes companheiros.  

Como falei anteriormente, a política era muito intensa nessa época. A Polícia 
sofria muita influência política. Lembro que naquele período havia um cofre atrás de 
um quadro, com dinheiro. Esse dinheiro era utilizado para “pagar pelas 
informações”, que precisavam de dinheiro.  Era um período diferente. Faz parte da 
história. Como professor de história afirmo que 
temos que conhecer a nossa história.” 
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DELEGADO DE POLÍCIA CAIO M. FONSECA BRASIL
Gestão: 01.03.1967- 20.04.1969

“Incrivelmente, minha nomeação para Diretor da ACADEPOL se deu por causa 
de um problema que tive com o Comando do 3° Exército. Eu era presidente da 
Associação dos Delegados e meu vice-presidente prendeu um tenente do exército 
no Centro de Porto Alegre, por causa de uma briga de trânsito. O Comando do 
Exército não ficou conformado por ter um oficial preso por um policial e, como forma 
de retaliação, prenderam o Delegado Pacheco. Fiquei inconformado com aquela 
situação e, na condição de presidente da ASDEP, busquei auxiliar o colega. Após o 
colega estar solto, publiquei uma nota na imprensa criticando a arbitrariedade da 
prisão. Por retaliação toda a diretoria da associação foi transferida para o interior. 

Nesse meio tempo, a administração da polícia e o Comando do 3° Exército 
mudaram. Com essa mudança, fui convidado para assumir a direção da Escola de 
Polícia. Como Diretor, meu maior desafio foi buscar um local com condições 
adequadas para a escola. Estávamos localizados no terceiro andar do Palácio da 
Polícia, em apenas seis salas. Aquilo ali não era apropriado para a escola. Tínhamos 
concurso para ser realizado e o local não era adequado para a demanda da escola. 
O General, que estava à frente do 3° Exército, pediu que eu procurasse outro local 
para a escola.

 
Lembrei que o antigo restaurante universitário da Azenha estava fechado e 

ocupado. O Comando do Exército pediu que eu buscasse todas as informações para 
evitar problemas com os estudantes. O reitor da UFRGS, na época, me disse que o 
prédio fora construído pelo Ministério da Educação, mas que o terreno era do 
Município. Da parte dele, não haveria problema em ceder o prédio. Dessa forma, fui 
conversar com o prefeito, que era um Delegado de Polícia, o Delegado Célio 
Marques Fernandes. Foi algo notável. A proposta do Delegado Célio foi adequada. 
Havia rumores que o prédio da Casa de Correção seria entregue à Escola de Polícia. 
Dessa forma, o prefeito pediu uma troca. Ele nos cedeu o prédio da Azenha e nós 
cedemos o prédio da Casa de Correção. Não houve nada escrito, mas assim foi feito. 
A prefeitura queria derrubar o prédio para construir aquela perimetral que está ali.
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A desocupação foi feita pela Guarda Civil. O prédio estava em péssimo estado 
de conservação e começamos a reformar o local. Fizemos uma “vaquinha” para 
comprar material de construção e, por fim, conseguimos deixar o prédio em 
condições adequadas. Havia limitações físicas no local, mas era melhor que o que 
tínhamos no Palácio da Polícia. Nessa nova sede, consegui realizar um concurso 
para Delegado de Polícia em 1967 e um concurso para agentes em 1969, se não me 
engano. Além disso, tive problemas com a renumeração dos professores. Os 
professores recebiam mesmo sem trabalhar. Havia uma duplicidade de pagamentos 
para os professores, já que recebiam os seus vencimentos e os vencimentos de 
professores mesmo sem lecionar. Quando constatei esse fato, no mesmo momento 
cancelei os pagamentos. Houve reclamações por parte de muita gente, mas não 
achava correto e mudei a forma de pagamentos para hora-aula. A partir daquele 
momento os professores passaram a receber por hora-aula.  

Por fim, lembro que, em 1969, após um curso de integração policial da 
Academia Nacional de Polícia, fui convidado para assumir a direção da própria e 
acabei indo com a minha família para Brasília. Ser Diretor da Escola de Polícia, para 
mim, foi uma grande honra. Consegui contribuir para melhorar a qualidade da nossa 
Polícia Civil.” 
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DELEGADO DE POLÍCIA ARAMIS ANTONIO GARCEZ
Gestão: 01.12.1970 - 20.12.1973

“A Escola de Polícia efetivamente começou em 31 de agosto de 1957. Naquela 
época o curso de formação durava dois anos. Eu sou da segunda turma de formação 
de Delegados de 1959/60. Minha colocação no ingresso na função pública e minha 
colocação na Escola foi a de terceiro lugar. Quando me formei tinha, apenas, 21 
anos.   

Em meados dos 70 aconteceu a comemoração dos 15 anos da Escola de 
Polícia. Naquele momento o Chefe de Polícia era chamado de Superintendente. 
Lembro que foi convidado o mesmo Desembargador que proferiu a aula inaugural. 
Na ocasião dos 15 anos da instituição, o Desembargador Baltazar Barbosa era, 
também, Diretor da Faculdade de Direito da PUC/RS. Lembro que o tema da 
palestra era sobre a atuação policial.  

 
Como Diretor da Instituição entrei em 1970 e fiquei até 1973. Talvez, uma das 

nossas maiores “peleias” foi a resistência ao ingresso das mulheres na instituição. O 
ingresso das mulheres investigadoras de polícia foi bastante difícil. A estrutura da 
polícia era muito baseada na estrutura herdada da Guarda Civil, muitos dos 
servidores da Polícia Civil eram oriundos do corpo da Guarda, que havia sido extinta 
alguns anos antes. Criamos, na estrutura da Polícia, o cargo de Investigador de 
Polícia. Desta forma, conseguimos permitir o ingresso das mulheres na carreira 
policial. Por meio desse cargo as mulheres puderam fazer o concurso. Tudo isso 
ocorreu na minha gestão. Tive a satisfação de receber várias mulheres para o curso, 
quase estando em igualdade com o número de homens. O Superintendente e o 
Secretário ficaram bastante satisfeitos. É pertinente falar que o número de mulheres 
cresceu bastante. Havia cursos em que o número de mulheres era maior que o 
número de homens. Anos depois, quando as mulheres passaram a entrar na 
instituição como Delegadas, Inspetoras e Escrivãs de Polícia, ainda havia muitas 
mulheres como Investigadoras de Polícia.  
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 Lembro que não foi fácil conseguir levar o projeto para a Assembleia 
Legislativa. Também não foi fácil convencer os deputados a aprovarem o projeto. 
Lembro que muitos colegas “antigos” argumentavam que as mulheres não poderiam 
enfrentar “bandidos”. Argumentavam que as mulheres deveriam fazer somente 
serviços administrativos. No entanto, conseguimos mobilizar os apoiadores do 
projeto e lotamos a Assembleia.   

O curso de Delegado foi diminuindo, porque passou a ter a exigência de 
Bacharelado em Direito. Num segundo momento o curso passou a ter um ano de 
duração e, por fim, chegou aos seis meses de duração. As aulas de português, por 
exemplo, não eram mais necessárias.    

Dessa forma, com o aumento da exigência para os cargos da atividade policial e 
o aprimoramento dos concursos, conseguimos realizar uma reestruturação da 
Escola de Polícia. Criamos a estrutura da Divisão de Recrutamento e Seleção e a 
Divisão de Ensino.  

É imprescindível que o servidor da Polícia tenha um bom conhecimento de 
direito penal. Tem que possuir bom conhecimento em medicina legal e, também, em 
criminalística. Julgo importante a medicina legal, porque a interpretação de um laudo 
é muito importante em nossa carreira. A disciplina de investigação criminal também é 
importante, posto que a atividade investigativa tem que ser técnica. Também o curso 
de defesa pessoal é bastante importante. Não posso esquecer de fazer referência às 
aulas teóricas e práticas de tiro.”    
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DELEGADO DE POLÍCIA ATHOS THOMPSON FLORES
Gestão: 21.03.1979 - 19.12.1980

“O Chefe de Polícia durante o governo Amaral de Souza era Luiz Carlos 
Carvalho da Rocha. Em 1979, fui convidado para ser o Diretor da Escola de Polícia. 
Recordo que fui convidado para dar uma roupagem completamente diferente na 
seleção de policiais. Havia reclamações e boatos que a seleção era simbólica. Até 
então não havia prova física, havia apenas uma corrida e as mulheres estavam 
dispensadas.

Havia, naquele tempo, bastante mulher adentrando na instituição. Geralmente, 
elas solicitavam e eram dispensadas das provas de corrida. As seleções, portanto, 
para homens e para as mulheres baseavam-se numa singela prova intelectual e em 
um singelo teste psicotécnico. Por esse motivo entendíamos que deveríamos mudar 
essa forma de seleção. 

Para começar a promover essa alteração, em 1980, convidei cinco dos 
melhores psicólogos de Porto Alegre para formar uma banca avaliadora. Ao invés 
daquela mera corrida, passamos a realizar provas de capacitação física no espaço 
dos quartéis do exército. Recordo que os fumantes eram eliminados. Tínhamos a 
convicção que policiais não poderiam ser viciados em tabagismo. 

À medida que implantávamos novas metodologias de seleção, os concursos 
começaram a ser realizados.  Escrivão, Inspetor, Investigador, Administrativos eram 
selecionados com as novas metodologias que implantamos. Acho que é importante 
falar que tínhamos a convicção que nossos novos métodos de seleção iriam 
desagradar muitos setores da política, mas mesmo assim, não recuamos e 
colocamos em prática nossa metodologia. 
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 Tínhamos muita preocupação com as disciplinas jurídicas. Entendíamos que 
era fundamental para o policial saber legislação. Além disso, sabíamos da 
importância da defesa pessoal e do tiro. Tínhamos que, ao longo da formação, 
enfatizar essas áreas.  A Escola de Polícia era na Azenha e havia muita dificuldade 
para ter ocupações mais adequadas. Recordo que quando fiz o concurso, tínhamos 
dificuldades com as aulas de tiro, haja vista que faltava munição, mas nos governos 
militares essa dificuldade acabou. As aulas de tiro passaram a ocorrer sem maiores 
problemas na linha de tiro. 

Após o curso de formação, recordo que a maior dificuldade do novo servidor era 
a falta de assistência. Naquela época, nós já tínhamos a sensação de que deveria 
haver um acompanhamento mais eficaz na carreira do policial, além de cursos de 
formações. Contudo, o efetivo não permitia que retirássemos os policias de suas 
funções para fazer algum curso.  Basicamente, esses foram os maiores desafios 
que tive à frente da Escola de Polícia.” 
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DELEGADO DE POLÍCIA PAULO SÉRGIO KRAUSE
Gestão: 07.08.1985 - 27.03.1987

“Quando fiz o curso para Delegado de Polícia, o curso de duração era de dois 
anos. Em 1961 fui nomeado Delegado de Polícia e fui designado para o interior do 
Estado. Quando finalmente voltei para a capital, em 1985, voltei para ser Diretor da 
Escola de Polícia, por convite do Chefe de Polícia, Delegado Leão Medeiros.   

Meu principal desafio era encontrar um local para abrigar a Academia de 
Polícia, já que precisávamos de uma nova sede. Lembro que começamos a procurar 
um novo local para abrigar a instituição. Dessa forma, nossos servidores 
começaram a realizar uma busca incessante. Na ocasião encontramos um prédio 
apropriado no bairro Navegantes, mas que precisava de reformas. 

Foi realizada uma negociação com o proprietário e, após o acerto, começamos 
a fazer a reforma. Não tenho certeza, mas acredito que o prédio era da Igreja. No 
final de 1985 e início de 1986, fizemos a mudança para o novo local e deixamos o 
prédio da Avenida João Pessoa. A nova turma começou a ter aulas em março de 
1986, mas as obras ainda não estavam concluídas. Tínhamos problemas de 
encanamento, pintura. 

Dessa forma, a solução que encontramos foi pedir ajuda para os alunos 
investigadores.  A turma era bem grande. Graças a isso, conseguimos apressar a 
reforma e concluir. Os alunos fizeram toda a limpeza do local. Começamos a limpeza 
dos andares superiores. Lembro que tínhamos alojamentos masculinos e femininos 
para o pessoal do interior.  

Posteriormente, se não me engano, os cursos foram de perito, de médico 
legista e de Delegado. Foi nesse curso de Delegados que duas meninas 
conseguiram entrar e serem aprovadas. Foi a primeira vez que foram nomeadas 
mulheres para o cargo de Delegado de Polícia. Foi um momento muito especial e 
lembro muito bem disso. Infelizmente, não consegui assistir à formatura, já que saí 
antes de elas se formarem. 

Na minha gestão começou o ingresso das mulheres na carreira de Delegado 
de Polícia. Não pude formá-las porque em 1986, quando trocou o governo, houve 
muitas trocas. Como eu já tinha tempo para se aposentar, acabei optando pela 
aposentadoria. 
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O sentimento, ao assumir a Direção da ACADEPOL era de orgulho e honra. 
Ingressei na Polícia como Escrivão de polícia e sai como Diretor da Academia. 
Lembro que me empenhei muito para promover as mudanças necessárias na 
Instituição. Aposentei-me com a sensação de dever cumprido. 

Gostaria de falar mais um pouco daquilo que conseguimos montar. Como já me 
referi antes, a instalação da Academia no Navegantes era num prédio grande e 
funcional. Tínhamos alojamento para os alunos do interior. Esses alunos, muitas 
vezes, não tinham condições de pagar aluguel em Porto Alegre. Dessa forma 
montamos uma estrutura interessante.  

Por fim, trocamos uma estrutura acanhada localizada na Azenha por um local 
maior e melhor. Na Azenha as aulas eram ministradas num anfiteatro, era um 
“poleiro”. Lembro que tinha um telhado muito baixo e o calor era infernal. Ficar ali era 
terrível. Não havia condições de funcionar como uma escola e a instituição estava 
naquele local desde meados dos anos 60. Desejo todo sucesso para a nossa 
ACADEPOL em sua jornada.” 
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DELEGADO DE POLÍCIA ALAOR DE ALMEIDA LEWGOY
Gestão: 27-03.1987 - 05-02-1988

“Antes de qualquer outro assunto, gostaria de falar que em 1987 nós fizemos a 
comemoração dos 50 anos da Academia de Polícia. Sempre tive a convicção que a 
nossa Academia fora fundada em 1937. Houve até festividades para a 
comemoração dos 50 anos em 1987. 

Ao longo da minha gestão trabalhei para poder realizar um concurso. Tínhamos 
necessidade de formar mais policiais. Felizmente, no final do ano de 1987 
conseguimos realizar um concurso. Nos dias de hoje existem bancas especializadas 
para organizar e aplicar as provas. Naquele tempo não havia isso. As provas eram 
elaboradas por nós. Elaborei algumas provas de direito penal para os concursos.  

Lembro que assumi logo no início do governo do Dr. Pedro Simon. A Academia 
sempre foi um lugar de muito trabalho. Trabalhar aqui era um sonho, posto que tudo 
começa aqui. A posse foi uma cerimônia muito bonita com a presença de muitos ex-
diretores. A estrutura física da Academia estava em formação. O diretor anterior 
realizou a mudança para a rua Comendador Tavares. Muitas coisas foram 
resolvidas, mas muitas coisas ainda deveriam ser feitas. O Museu e a Biblioteca já 
estavam instalados. Alguns outros setores estavam instalados e organizados, mas 
outros locais ainda não estavam em condições adequadas. O auditório ainda estava 
sem mobília, a sala da educação física precisava de investimentos e alguns outros 
setores da Academia ainda necessitavam de algum tipo de intervenção. 

Talvez uma das maiores necessidades da ACADEPOL, naquele momento, não 
era física. O meu antecessor conseguiu conduzir a transferência e a instalação da 
instituição no novo endereço com muito esmero. Ocorreu mudança curricular, por 
exigências superiores e a saída do professor 
Coronel Leal, que se aposentou, foram grandes 
desafios. 

Além dessas dificuldades, não posso 
deixar de falar das discussões que estavam 
ocorrendo por conta da formatação da nova 
Constituição. Houve muitas reuniões com 
outros órgãos da segurança pública e com 
outros poderes. Pelo que me lembro, em linhas 
gerais, esses foram os grandes desafios ao 
longo da minha gestão.” 
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DELEGADO DE POLÍCIA PAULO ROBERTO MADALENA CARVALHO
Gestão: 05.02.1988 - 21.06.1990

“Quando fui convidado para assumir a direção da ACADEPOL me senti muito 
honrado e valorizado. Assumir a direção da ACADEPOL me deu ainda mais 
experiência e qualificação. Sinto muita saudade daquele período. Quando fui diretor 
houve alguns cursos de formação. Inspetores, Escrivães, Delegados... foram cursos 
de formação que ocorreram quando eu estive na direção da ACADEPOL. As turmas 
eram grandes, já que o ingresso na carreira pública sempre foi concorrido. 

Umas das coisas que sempre valorizei era a disciplina. Não poderia deixar que 
um jovem fosse para as ruas com armas em mãos sem ótima instrução. Tínhamos a 
convicção que tínhamos que manter a disciplina em padrões adequados, para que 
esses candidatos tivessem uma boa formação. Ser diretor da Academia de Polícia é 
uma grande responsabilidade. Contudo, minha maior dificuldade foi a falta de 
recursos financeiros. A estrutura do local estava bastante carente e não havia 
recursos para fazer melhorias interessantes na estrutura física. Às vezes, tínhamos 
dificuldades para adquirir materiais para o dia-a-dia. 

Lembro que, em algumas situações, tínhamos que fazer cursos nas regionais. 
Era importante que cursos de aperfeiçoamento fossem realizados no interior e na 
capital.  Lembro que trouxemos instrutores da INTERPOL para ministrar cursos para 
nossos policiais. O conhecimento nunca é demais. Acredito que foi muito 
interessante aquele momento para a Polícia Civil, já que conseguimos trazer ótimos 
e qualificados instrutores para a ACADEPOL.  

Por fim, gostaria de dizer que a carreira policial é muito bonita e bastante 
gratificante. Há inúmeros desafios e inúmeras 
conquistas. Ser diretor da ACADEPOL é muito 
importante, já que tudo começa aqui. É de muita 
relevância valorizar a Academia de Polícia, pois 
assim é valorizada a Polícia Civil.”  
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DELEGADO DE POLÍCIA ROQUE VIEIRA VILANDE
Gestão: 17.03.1992 - 23.03.1993

“Eu fui diretor da ACADEPOL por exatos doze meses. De março de 1992 até 
março de 1993. Quando fui convidado para assumir a direção da ACADEPOL eu era 
Delegado da 1ª DP da capital. Lembro que havia muito trabalho na primeira 
delegacia. Fazíamos uma quantidade absurda de inquéritos por mês... por causa 
desse trabalho que fui convidado, eu acho, para ser diretor da ACADEPOL.   

Recordo que o meu primeiro contato com a instituição foi por meio da Academia. 
Contudo, quando eu fiz o curso, a estrutura era bastante precária. Tínhamos muitas 
carências estruturais. Acredito que nosso desafio era de melhorar o máximo a nossa 
estrutura. Na minha gestão fizemos algumas reformas e melhorias.  Tínhamos 
dificuldades, mas, dentro do possível, conseguimos superá-las. 

Outra necessidade apontada no período era a necessidade de realizar cursos 
de aperfeiçoamento. Realizamos cursos para Delegados e para Agentes. Recordo 
que conseguimos trazer os colegas do interior. Foi, talvez, a coisa mais importante 
que conseguimos fazer na minha gestão, além de algumas pequenas reformas na 
estrutura da ACADEPOL. Uma das nossas carências era o preparo físico e o tiro. 
Havia policial que nunca tinha usado uma arma desde que saíra do curso de 
formação. Por isso, acreditávamos que era urgente a realização desses cursos.   

Além disso, ainda não havia computadores. Todos os serviços das Delegacias 
eram realizados com o uso das máquinas de escrever. A informatização ainda era 
algo incerto.  Tive alguns desafios à frente dessa instituição importante. 
Conseguimos melhorar um pouco a estrutura 
física do prédio, qualificamos os agentes e os 
delegados por meio de cursos de reciclagens.” 
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DELEGADO DE POLÍCIA JOÃO CÂNDIDO PASQUALI DA ROSA
Gestão: 23.03.1993 - 06.07.1994

“Fui convidado pelo Chefe de Polícia após uma reunião mensal dos diretores de 
departamentos. Não tinha muita experiência como professor, mas aceitei o desafio e 
aprendi muito no cargo. Assumi a direção da ACADEPOL cheio de planos, mas a 
falta de recursos financeiros era um problema. Contudo, lembro que formamos a 
maior turma da Academia até então. Naquele momento, conseguimos formar uma 
turma com mais de mil agentes. Trabalhávamos aos sábados e aos domingos para 
conseguir concluir essa formação. Foi algo bastante desgastante e, praticamente, a 
minha gestão passou organizando a formação desses alunos. 

A Polícia Civil estava muito carente de servidores, principalmente no interior. 
Todos entraram no mesmo dia e conseguimos preencher parte das carências do 
interior do estado. Nesse momento nossa maior dificuldade foram as decisões 
judiciais. Havia muitas liminares e determinações judiciais que tínhamos que 
cumprir. Acredito que a atuação do Judiciário na seleção dos agentes foi um dos 
meus maiores desafios como gestor da Academia.

A maior riqueza de todas as organizações são os seus recursos humanos. 
Tenho a convicção que o maior desafio da Academia de Polícia é preparar esses 
profissionais. Lembro-me de um fato curioso. Enfatizávamos bastante as aulas 
práticas. A delegacia experimental era bastante cobrada. Dessa forma, todos os 
alunos deixavam o curso com uma pasta com os mais diversos procedimentos que 
encontrariam no seu dia-a-dia.

Ao longo da minha gestão houve um concurso para Delegado de Polícia. Foi 
muito polêmico e um grande transtorno. No final, o concurso foi concluído. As provas 
eram elaboradas pelos nossos professores. Acho que foi a última vez que esse 
procedimento ocorreu, não tenho certeza. Foi realizada uma sindicância para 
verificar denúncias de um determinado candidato. Ações judiciais e administrativas 
foram abertas contra mim. Fui absolvido em todas. O resultado, de fato, foi minha 
decepção com a carreira. Esse aluno tentou tirar proveito político daquilo tudo. No 
fim, fui absolvido e o ganho político daquele rapaz foi nulo. 
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 Por fim, acredito que a ACADEPOL é muito importante. Aqui tudo começa. A 
formação do recurso humano da Polícia Civil é feita aqui. Fico muito feliz em ter 
contribuído para a nossa instituição. Infelizmente, tive alguns problemas por causa 
de um rapaz, mas o tempo passou e a justiça foi feita.”
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DELEGADO DE POLÍCIA ENIO JOSÉ SCHAEFER 
Gestão: 06.07.1994 - 09.01.1995

“Na condição de Diretor-Geral da ACADEPOL minha passagem foi rápida. 
Fiquei por todo o segundo semestre de 1994. Quando fui Diretor de Ensino passei a 
estimar muito a instituição, na condição de gestor. Lembro que meu desafio foi o de 
recompor a autoestima e a ética, que momentaneamente estavam abaladas. Era o 
primordial a ser realizado. Lembro que tínhamos que concluir um concurso que 
possuía uns vinte mil candidatos, cujo edital estava publicado há mais de um ano. 

Acredito que pela minha rápida passagem na condição de Diretor da 
ACADEPOL esses foram os meus maiores desafios. Tenho muito orgulho de ter 
presidido o Departamento, que é a porta de entrada em nossa Instituição. Foi muito 
honroso e gratificante.  Por fim, na área de conhecimento, batalhei sempre pelo bom 
português sem olvidar as disciplinas jurídicas e, enfim, aquelas que preservam a 
integridade física do policial e da população que defende.”
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DELEGADO DE POLÍCIA ABÍLIO OLAVO ANDREOLI PEREIRA
Gestão: 09.01.1995 - 28.08.1995

“Antes de qualquer coisa, devo falar que vim para a direção da ACADEPOL 
contrariado, haja vista que eu não acreditava que tinha o perfil adequado, em que 
pese eu ter experiência como professor universitário. Eu tenho a convicção que o 
gestor da Academia de Polícia tem que compreender o fenômeno polícia e ser uma 
pessoa com bastante didática e dinâmica. Contudo, coloquei algumas exigências 
para aceitar o cargo. As minhas exigências foram autonomia para nomear os 
diretores, que eu achava adequados para as funções, e autonomia para mudar o 
currículo, já que eu tinha convicção que, naquele momento, era inadequado para as 
exigências da atividade de autoridade policial. Tinha convicção que o curso de 
formação para os Delegados de Polícia tinha que ter modificações com foco na 
investigação policial.  

Naquele período quase fechamos uma parceria que teria modificado a história 
da Academia de Polícia. Lembro que recebemos a visita de um representante do 
consulado alemão, para avaliar se nossa instituição era adequada. Por muito pouco 
não fechamos uma parceria com uma fundação, que recebia verbas do governo 
alemão. Infelizmente eu deixei o cargo em meio a esse processo e o mesmo não foi 
concluído. 

Além disso, lembro que uma das minhas 
preocupações era com a disciplina na instituição. 
Sempre fui rígido com esse requisito e acredito 
que o servidor tem que ser muito disciplinado, 
lembrança do tempo da prisão administrativa. 
Estive a frente da Academia por um curto período 
de tempo, haja vista que assumi, no segundo 
semestre de 1995, como Subchefe de polícia e 
ficou inviável a acumulação dos cargos. No 
entanto, no período que estive como gestor da 
escola, iniciei um curso de formação para 
Delegados de Polícia, que foi concluído por quem 
me sucedeu. Naquele momento o prédio da 
Academia precisava de pintura e o auditório não 
estava concluído. Para conseguir esses reparos, fui até à empresa Rossi e solicitei 
apoio a eles. Por fim a Rossi aceitou e foi uma grande parceira. Pagou os reparos no 
prédio, ajudou a concluir o auditório, nos deu os uniformes para os alunos e, ainda, 
nos deram armas e munições para usar no curso. Foi muito boa a parceria. Em que 
pese meu tempo como gestor da ACADEPOL tenha sido curto, acredito que 
consegui contribuir para a instituição da melhor forma possível.” 
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DELEGADO DE POLÍCIA CARLOS JOAQUIM GUEDES REZENDE
Gestão: 28.08.1995 - 22.08.1996

“Comecei minha carreira em 1969, já como Delegado de Polícia. Quando eu fui 
convidado para ser Diretor-Geral da ACADEPOL eu já tinha uma experiência na 
Academia de Polícia, porque eu havia sido Diretor de Disciplina e Diretor de Ensino, 
também. Então, não era surpresa a Academia de Polícia como atividade policial de 
formação de alunos. 

Num determinado momento o Chefe de Polícia, o Dr. Raldi, me fez o convite e 
com muito orgulho e alegria, eu aceitei. Eu acho que fui um privilegiado, porque na 
minha gestão, nós conseguimos formar 350 inspetores e 350 escrivães e fizemos 
um concurso completo. Nessa abrangência conseguimos suprir uma necessidade 
muito importante na Polícia Civil.

Para lecionar na Academia era indispensável o aspecto intelectual e vocacional. 
Estudava-se os currículos e indicava-se os nomes adequados ao perfil que se 
precisava.

A disciplina com os alunos era tratada antes de mais nada, pelo exemplo. O 
exemplo do corpo docente e do corpo funcional, que é o primeiro passo, para que se 
tenha uma disciplina harmônica. Fora isso, a disciplina se exercia por normas 
regimentais bem claras quanto à postura, quanto à assiduidade e assim por diante. 
Não era uma disciplina impositiva. Era uma disciplina harmoniosa e discutida.

Com relação às matérias do Curso de 
Formação posso dizer da ênfase que se dava 
para algumas, como a prática policial, a prática 
cartorária, ou seja: como seria o dia-a-dia 
praticado pelo policial civil, antes de ser policial 
civil nomeado. Havia na Academia salas onde era 
ministrada a parte prática de cartório, afora a 
atividade das matérias de criminalística, 
investigação policial, direito processual penal e 
direito penal.”
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DELEGADO DE POLÍCIA ARY RAUPP VIEIRA 
Gestão: 22.08.1996 - 11.03.1997

“Quando fui nomeado Diretor da ACADEPOL, eu era Diretor da Divisão de 
Registro e Habilitação do DETRAN. Fui antecedido pelo Delegado Rezende na 
Direção da ACADEPOL. Nesse período a nossa dificuldade era que o IGP estava se 
desvinculando da Polícia Civil, era a chamada Polícia Técnico Científica. Enquanto 
instituição relutamos contra tal desvinculação. Lembro que havia o entendimento 
que o DPTC prestaria serviços mais interessantes se ficasse prestando serviços aos 
diversos órgãos da segurança pública, ao invés de continuar subordinado à Polícia 
Civil. Quando ocorreu esse desmembramento, houve, em seguida, um concurso 
para o IGP. Havia a discussão se essa formação deveria ser realizada na 
ACADEPOL ou não. Quando assumi a direção da instituição tive que tomar essa 
decisão.

    
Além disso, lembro que tivemos vários cursos de aperfeiçoamento. Fazíamos 

convocação para o pessoal do interior para realizar cursos na Escola. Não 
conseguimos fazer concursos para novos servidores da Polícia Civil, mas fizemos 
inúmeros cursos e participamos da formação dos novos servidores do Instituto-
Geral de Perícias.

Esses cursos ocorriam porque entendíamos que havia a necessidade 
permanente de qualificar nossos servidores. Lembro das inúmeras dificuldades 
técnicas que tínhamos e começamos a preparar os cursos para superar as 
dificuldades. Acredito que a atual equipe de servidores está muito bem preparada. 
Nesse momento estávamos tendo que trocar as máquinas de escrever pelos 
computadores. Tínhamos escrivães com dez, quinze, vinte anos de trabalho policial 
utilizando as máquinas de escrever. Foi difícil mostrar que estávamos começando a 
vivenciar uma nova era, a era da informatização.   

 
Infelizmente fiquei pouco tempo à frente da 

Escola de Polícia, já que foi um período de 
transição. Contudo, conseguimos algumas 
conquistas. Realizamos muitos cursos e 
valorizamos bastante o Museu, posto que 
acredito que a história é muito importante. A 
Polícia tem uma história bastante bonita e 
interessante e precisamos valorizar isso.  Não 
podemos esquecer que o ex-governador Borges 
de Medeiros foi Chefe de Polícia no final do 
século XIX.”
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DELEGADO DE POLÍCIA ADALBERTO ABREU DE OLIVEIRA 
Gestão: 11.03.1997 - 14.12.1998
Gestão: 09.01.2003 - 24.06.2004

“Primeiramente é importante ressaltar que o projeto de memória que está sendo 
desenvolvido é muito importante para a nossa Academia de Polícia. Resgatar e 
registrar essas histórias é muito significativo para nossa instituição. 

Permito-me dizer que os projetos não devem ser abandonados, mas reconheço 
que a dificuldade no serviço público é imensa. Entendo que a Polícia Civil deve ser 
protagonista na proteção aos direitos humanos. Nesse contexto, a ACADEPOL é 
vital para a formação desse profissional que deve zelar por esse princípio basilar da 
instituição. 

Em 1997 eu queria retornar a Porto Alegre após uma década em Cruz Alta. 
Naquele momento fui convidado para assumir a direção da ACADEPOL por noventa 
dias. Meu primeiro ato como Diretor da ACADEPOL foi visitar e conhecer a Academia 
Nacional de Polícia, posto que é uma referência para a América do Sul. 

Quando retornei comecei a discutir a necessidade de retirar o concurso da 
esfera da Polícia Civil, tínhamos a necessidade de mudar a legislação. Numa 
perspectiva democrática, discutimos a ideia com os servidores, com a Chefia, com 
os responsáveis pela Secretaria de Segurança e com as associações de classe. 
Evidentemente que não houve unanimidade acerca da proposta, mas o debate foi 
bem aceito. O primeiro concurso foi terceirizado e realizado com a FAURGS em 
1998, tendo dezenove Delegados aprovados.

Percebemos que havia muita dificuldade pela não exigência do curso superior 
para o ingresso na carreira. Claro que isso não é determinante, mas objetiva uma 
qualificação maior do postulante ao cargo. Mais uma vez o debate não foi unânime. 
Houve alguns murmúrios das associações, mas o debate foi realizado em alto nível. 
Entendíamos que era possível fazer essa transição. Entendíamos ainda que a 
Polícia Civil ampliaria o leque de profissionais qualificados, já que teríamos 
servidores de diversas áreas profissionais. Evidentemente que a grande maioria dos 
servidores é oriunda das ciências jurídicas, mas há muitos servidores que são 
geógrafos, jornalistas, professores, educadores físicos, químicos e outras áreas que 
são importantes para a nossa instituição. Mais uma vez, tivemos êxito no debate e a 
legislação foi alterada. Para o ingresso na carreira para todos os servidores da 
Polícia Civil, desde então, exige-se nível superior. 

31



www.pc.rs.gov.br

ACADEPOL

3 POLÍCIA CIVIL

 Acreditávamos que ao receber esses novos alunos com nível superior, nosso 
curso  de formação seria mais bem qualificado e teríamos um diferencial na 
formação desse servidor. 

Gostaria de enfatizar que o “novo” nos assusta. Lembro que estivemos nesse 
mesmo prédio (ACISP) para estudar a viabilidade de trazer a ACADEPOL para esse 
local. Esse prédio era uma ruína e hoje nossa Academia de Polícia está instalada 
aqui. Esse foi outro debate que foi realizado. Entendíamos que poderia haver um 
local que abrigasse a Escola da SUSEPE, o IGP e a Academia de Polícia, já que a 
formação dos agentes da SUSEPE e os do IGP, historicamente, aconteciam junto à 
Academia de Polícia. A SUSEPE nos acompanhou desde o prédio da Azenha no 
final dos anos 1960. Então, acreditávamos que poderíamos ter uma estrutura que 
comportasse os três órgãos, conjuntamente. Foi outro debate realizado e que, mais 
uma vez, não foi unânime. Contudo, o debate foi sendo construído e, nos dias de 
hoje, a proposta de construir um centro integrado de natureza civil está sendo 
colocada em prática. 

Infelizmente, tivemos dificuldades de operacionalizar essa estrutura, mas hoje 
percebo que essas dificuldades estão sendo superadas aos poucos. Por isso, eu 
afirmo que os projetos não devem ser abandonados, mas construídos na medida do 
possível. Lembro que a ideia original era construir três prédios, mas não veio todo o 
recurso necessário. Esse, que existe hoje, seria o prédio administrativo e os outros 
dois seriam alojamentos, salas de aulas e estacionamento.  

 Lembro ainda que realizamos inúmeras visitas que foram bastante profícuas, 
já que possibilitou que servidores das polícias de outros países viessem realizar 
cursos para nossos policiais. Esse intercâmbio é importante para desenvolver 
melhores técnicas profissionais. Recordo que recebemos policiais da França e dos 
Estados Unidos. Os policiais franceses nos trouxerem e nos ensinaram técnicas 
operacionais e os policiais do FBI - Federal Bureau of Investigation, trabalharam 
técnicas de interrogatório.  
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 Por fim, gostaria de dizer que a Academia de Polícia é importante para a 
formação do servidor da Polícia Civil. Disciplina e hierarquia são fundamentais para 
contribuir nessa formação e a Academia deve transmitir, também, esse ensinamento 
aos nossos Agentes e Delegados, que necessariamente passam por aqui por seis ou 
oito meses no início da carreira. A  Academia tem um papel fundamental para a 
nossa instituição. A formação do servidor deve visar o aprimoramento intelectual, 
que é vital para a qualificação da polícia como um todo.”  
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DELEGADO DE POLÍCIA JOÃO PAULO MARTINS  
Gestão: 14.12.1998 - 05.01.1999
Gestão: 02.03.2000 - 22.09.2000

“Ser Diretor da ACADEPOL foi bastante interessante. Quando eu fui convidado 
para assumir a direção da Academia, eu não relutei em assumir o cargo. A Academia 
de Polícia foi meu primeiro contato com a Polícia. Foi aqui que tudo começou em 
1977, no concurso de agente. Eu sempre percebi, na pessoa do diretor, uma pessoa 
muito importante. Eu admirava, eu respeitava. Então, aquilo passou a ser um sonho 
para mim. Um dia, talvez, chegar à posição de Diretor-Geral da Academia, que aliás, 
inicialmente, chamava-se Escola de Polícia, passou a ser um objetivo na minha 
carreira.  

O primeiro período em que eu fui diretor foi um período muito curto. Ao final do 
mandato substituí o Delegado Adalberto, pessoa com a qual tive a honra de 
trabalhar. Em 1999, quando fui convidado para dirigir a Academia de Polícia eu era 
diretor do DEIC, talvez o órgão com maior destaque dentro da estrutura operacional 
da Polícia Civil. O convite me deixou tão honrado que, imediatamente, declinei da 
função de diretor do DEIC e assumi o cargo de Diretor-Geral da ACADEPOL.  

 
Lembro, ainda, de uma história muito interessante. Naquele momento 

conseguimos reformular a Academia. Mesmo com as dificuldades da estrutura 
física, conseguimos implantar o padrão de qualidade “5S”. Na véspera de Natal de 
1998, o Delegado Adalberto e eu fomos visitar o Chefe de Polícia. Era uma visita 
protocolar. Na ocasião o Chefe comentou que ainda existia uma verba e que deveria 
ser utilizada. Conseguimos adquirir aparelhos de ar-condicionado, aparelhos de 
datashow, cadeiras novas, móveis novos (lembro que nossos móveis eram 
franciscanos). Foi muita coisa que nós conseguimos, era uma verba bem 
significativa. Lembro que não conseguimos gastar toda a verba, já que o prazo era 
muito curto. No entanto, mesmo com o prazo pequeno, conseguimos uma 
renovação interessante. Basicamente, até aquela época, nós trabalhávamos com o 
retroprojetor e o quadro-negro. Não havia muitos recursos. A televisão e o 
videocassete, também, foram comprados nessa época. Se eu não me engano 
computadores já existiam, mas nós só conseguimos renovar, ampliar. Muitas coisas 
foram conquistadas graças a essa verba.   
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Acredito que a missão da ACADEPOL é muito importante, porque é o primeiro 
contato do candidato com a instituição. Aqui ele se depara com uma 
responsabilidade muito grande. No curso de formação o aluno já está sendo pago 
para isso e tem a obrigação de começar a cumprir as primeiras regras. A  
ACADEPOL é importante para esse contato inicial com a carreira e a devida 
adaptação do candidato à carreira.  Caso haja uma boa adaptação, o servidor será 
um bom policial. Acredito que a Academia continua importante por esses fatores. 
Evidentemente sou favorável a uma grande disciplina, já que um policial 
indisciplinado poderá ser um grande problema, afinal de contas, ele é um servidor 
que está sempre armado. Por esse motivo o curso é vital para a instituição e para os 
candidatos. 

 A experiência no período de Academia é muito importante. Uma das coisas 
que realizávamos era a avaliação psicológica. O gabinete psicológico também se 
deslocava e realizava a avaliação dos servidores. Naquele momento havia muitas 
mortes de servidores do interior. Para tentar identificar o motivo a Chefia de Polícia 
nos pediu para fazer um trabalho no interior do estado e identificar as causas dessas 
mortes e traçar um trabalho para poder evitá-las. Foi elaborado e aplicado um teste. 
Constatou-se que os mais novos eram as maiores vítimas. O trabalho foi aplicado e 
tivemos um desempenho interessante. Concluímos que o exercício da função 
agravava os problemas de agressividade e de depressão. A partir desse fato, criou-
se a qualificação humana da Polícia Civil.  Por fim, ser Diretor da Academia de 
Polícia foi, para mim, um grande desafio e uma grande honra.”
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DELEGADO DE POLÍCIA MARIO WAGNER (In  Memoriam)
Gestão: 05.01.1999 - 02-03-2000 
Gestão: 10.01.2007 - 06.07.2010

Já falecido, razão pela qual se buscou a entrevista concedida ao 
Observatório de Segurança Pública em 2009, ao jornalista Luís Antônio Francisco 
de Souza. São as palavras do Diretor Mario Wagner:

“Compete à Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, conforme previsão 
estatuída no art. 134, parágrafo único, da Constituição Estadual, “o recrutamento, a 
seleção, a formação, o aperfeiçoamento e a especialização do pessoal da Polícia 
Civil”. Cabe, assim, à ACADEPOL todo o processo seletivo e de formação dos 
futuros policiais, nos cargos de Delegado de Polícia, Inspetor de Polícia e Escrivão 
de Polícia, o que inclui todas as etapas dos concursos (provas de conhecimentos, 
avaliação da capacidade física, perfil profissiográfico, sindicância da vida pregressa) 
e os cursos de formação, finalizando com a orientação para o processo de 
nomeação e posse no cargo. Além dos cursos de formação e de atualização, a 
ACADEPOL tem ainda a atribuição de produzir conhecimento de interesse policial, 
ou seja, realizar pesquisas e promover a discussão de todos os temas relativos ao 
trabalho policial. De acordo com esse objetivo, implantou-se no último curso de 
formação de delegados a exigência de redação de uma monografia. A formação do 
policial é sem dúvidas um processo que deve ser amplamente discutido antes de seu 
início e criteriosamente avaliado ao seu término. Isso implica inúmeras discussões 
do conteúdo curricular com o corpo docente, em estabelecer critérios de integração 
das áreas temáticas que compõem os diversos eixos de aprendizagem, como atingir 
a formação de conceitos, habilidades e atitudes necessários ao exercício da função 
policial em toda a sua complexidade. Implica, ainda, em criar mecanismos de 
avaliação a serem aplicados, tanto dos alunos no aspecto formal, pois o curso 
integra o concurso como uma de suas etapas, quanto dos professores, para buscar 
sempre novas alternativas que cada vez mais qualifiquem o processo ensino-
aprendizagem.  Quanto aos cursos oferecidos, abrangem uma formação genérica. 

A ACADEPOL promove o aperfeiçoamento dos policiais já em atividade em 
conhecimentos específicos que se tornam necessários no dia a dia, como a 
atualização no uso legal e progressivo da força e da arma de fogo, investigação dos 
crimes praticados pela internet, crimes contra a propriedade imaterial e intelectual, 
atendimento a grupos vulneráveis (mulheres, crianças e adolescentes, idosos, 
portadores de necessidades especiais e outros) e novas legislações penais, com 
tipos e procedimentos penais especiais (Lei Antidrogas, Lei Maria da Penha, 
modificações dos Códigos Penal e de Processo Penal). 
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 A formação e atualização do policial civil pela ACADEPOL têm como princípio 
básico o respeito e garantia dos Direitos Humanos. Foi a primeira instituição de 
ensino policial a implementar a disciplina de Direitos Humanos em seu currículo, em 
1987, que passou a integrar legalmente o conteúdo curricular a partir do ano 
seguinte, pela Lei nº 8.835, de 22 de fevereiro de 1989. Atualmente, o conceito de 
Direitos Humanos está incluído como conteúdo transdisciplinar, além de constituir 
uma disciplina específica. Como curiosidade cumpre acrescer que o primeiro 
professor e coordenador da disciplina foi Ricardo Brisolla Balestreri, que foi 
Secretário Nacional de Segurança Pública. 

A formação policial nas academias de polícia tem profundo impacto na atuação 
do profissional nesta área tão complexa, a atividade de polícia judiciária, pois é nos 
estabelecimentos de ensino policial que se começa a forjar sua capacidade de 
tomada de decisões que envolvem e marcam profundamente as pessoas que 
sofrem ou presenciam a atuação do profissional de polícia. 

É nos estabelecimentos de ensino policial que os alunos aprendem o arcabouço de 
conhecimentos e técnicas capazes de habilitá-los ao exercício do ofício, cabendo a 
cada um deles desenvolvê-los no seu cotidiano, assim como buscar novos 
conhecimentos e habilidades condizentes com as características e ambições 
pessoais. 

O retorno que a ACADEPOL tem recebido dos alunos dos últimos cursos de 
formação tem demonstrado o alto grau de satisfação com o conteúdo curricular e 
sua adaptação à realidade que encontraram quando do início da atividade 
profissional. 

Sendo a ACADEPOL a porta de entrada e a encarregada do aperfeiçoamento 
dos integrantes das carreiras policiais do Rio Grande do Sul, tem ela se empenhado 
para que, pelo menos, 20% de seus servidores tenham possibilidade de alguma 
atualização a cada ano. Isto tem possibilitado que a Polícia Civil gaúcha tenha 
recebido o reconhecimento nacional como a melhor polícia civil brasileira, em 
pesquisa de satisfação levada a efeito pela Universidade de Brasília em 2007, e que 
uma de suas Delegacias dedicadas ao atendimento da Criança e Adolescente tenha 
recebido prêmio de nível internacional em 2008. 

As taxas de letalidade igualmente são as melhores do ranking nacional. É certo que 
estes índices são alcançados também pelas características do povo gaúcho, 
extremamente solidário. 
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 O que existe em nível nacional não é propriamente um currículo, e sim 
orientações quanto ao conteúdo mínimo a ser ministrado nos cursos de formação, e 
uma sugestão de orientação pedagógica quanto à forma de ministrar os 
conhecimentos propostos. Resta, porém, autonomia aos Estados para, atendendo 
às suas características e necessidades próprias, desenvolver o seu currículo e 
proposta pedagógica. 

Uma iniciativa da ACADEPOL de Minas Gerais, nos dias 09, 10 e 11 de setembro do 
ano passado, congregou os diretores das Academias de Polícia Civil do país 
objetivando a discussão de seus processos de ensino aprendizagem, a integração a 
nível nacional inclusive com a criação do Conselho Nacional de Educação em 
Polícia Judiciária-CONEP. 

A ACADEPOL/RS tem uma parceria bastante efetiva com sua congênere de 
Santa Catarina no oferecimento de vagas em cursos de aperfeiçoamento, 
especialmente quando se trata de conhecimentos específicos para determinadas 
áreas da atividade policial, como é o caso de crimes praticados pela internet e uso 
legal e progressivo da força e da arma de fogo, o que proporciona um intercâmbio de 
conhecimentos e boas práticas. 

Apesar do acréscimo de novas tecnologias, tais como a interceptação 
telefônica e a quebra dos diversos sigilos, a investigação continua sempre centrada 
na capacidade do ser humano de formular hipóteses e de buscar a sua confirmação 
ou não. Há um ditado bastante antigo, de que “o local de crime é um livro, basta saber 
lê-lo”, cabendo ao investigador saber ler o livro e interpretá-lo, o que já exige um 
preparo profissional muito acurado. O local de crime nos dá os vestígios do delito, ao 
investigador cabe estabelecer a materialidade delitiva, a autoria e as circunstâncias, 
um conjunto de atividades complexas, envolvendo conhecimentos de áreas tão 
diversas como Direito, Criminalística, Sociologia, Psicologia, Contabilidade ou 
Biologia, conforme o tipo específico de crime. Por outro lado, a Polícia Civil do Rio 
Grande do Sul conta com um efetivo igual ou inferior ao de 1980. A demanda de 
serviços aumentou em proporções quase geométricas e, mesmo assim, se 
compararmos nossos índices de elucidação, especialmente de crimes contra a vida, 
estamos muito bem situados no cenário nacional. 
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 Enquanto segurança pública for tratada como assunto somente de polícia, não 
acredito em melhorias. Segurança Pública é, antes de ser um problema policial, um 
problema social, ou seja, a polícia só deve lidar com os problemas que a sociedade 
não logrou resolver, e não deve ser o escoadouro de todo tipo de demandas sociais. 
Há muitas outras agências sociais e instâncias diferentes para a solução, desde a 
família, escola, sistema de saúde, urbanização, etc.; quando estas agências ou 
instâncias falham é que proliferam os fatos que são de atribuição da polícia. Dizer-se 
que o modelo de polícia brasileiro está superado, que não satisfaz à demanda, 
discutir-se um novo modelo é muito louvável, porém totalmente ineficaz pois, por 
melhor que seja o possível novo modelo, continuará crescendo o índice de 
criminalidade. Aumentar penas ou tipificar novas condutas penais, apenas, 
continuará sendo a solução simbólica para a omissão do trato sistêmico dos 
problemas sociais.”
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DELEGADO DE POLÍCIA DELMES COLOMBO FEITEN 
Gestão: 26.09.2000 - 09.01.2003

“Quando assumi a Direção da ACADEPOL o momento era bastante 
complicado. Havia a intenção de extinguir a ACADEPOL para reduzir custos. Havia 
informações que a ACADEPOL seria uma sala dentro da Academia da Brigada 
Militar. Nesse contexto, após uma passagem pela direção do DENARC, fui 
convidado para assumir a direção da ACADEPOL. O Chefe de Polícia me chamou 
para uma reunião e me explicou a intenção do Secretário de Segurança e me pediu 
que eu e minha equipe assumíssemos a ACADEPOL. O diretor anterior era, 
também, o Subchefe, e não tinha mais condições de acumular as funções. Nosso 
desafio era de manter a instituição funcionando.  

Foi um momento bastante singular na história da Polícia Civil. Alguns 
paradigmas estavam sendo rompidos e havia muita resistência. Grupos se 
levantavam de todos os lados para apoiar ou para questionar as mudanças. Assumi 
a direção nesse contexto. Uma das grandes dificuldades que encontramos foi 
encontrar os arquivos e programas deletados dos computadores, tivemos que 
recomeçar do zero. Montamos as nossas equipes e começamos a reorganizar tudo. 
Mas essa reorganização foi mais dura, porque, como falei anteriormente, foi um 
momento de muitas mudanças e de muitas transformações. Ainda assim, foi um 
momento muito profícuo da ACADEPOL. Realizamos muitos cursos. Cursos que 
não eram realizados em outros órgãos da Segurança Pública. O mais polêmico dos 
cursos foi o curso de reciclagem para os servidores da polícia acusados de cometer 
atos ilícitos. Um dos argumentos deles é que estavam sendo reciclados porque a 
polícia os considerava lixo. Imagina a polêmica?! 

Outro curso que realizamos, na época, foi o de “novas modalidades de crimes”, 
acredito que depois foi realizado por outras instituições da Segurança Pública. 
Crimes que hoje são comuns, mas que há vinte anos eram novos, tais como o crime 
cibernético, lavagem de dinheiro, crimes ambientais, todos eram crimes recentes e 
pouco discutidos. Fizemos um curso que englobava todas essas modalidades de 
crimes. Não posso deixar de citar que inauguramos o TOP – Técnicas de Operações 
Policiais - nesse momento. Não havia curso de TOP na academia até então.    
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 Por fim, gostaria de falar de um projeto social que desenvolvemos na 
Academia ao longo da minha gestão. Realizamos um projeto social chamado 
“Criança Feliz”. A ACADEPOL era localizada no bairro Navegantes.  Lembro que 
nesse contexto, fizemos alguns trabalhos interessantes. Dentre outras coisas 
realizamos almoços de Natal, Páscoa, Dia das Crianças, foi muito gratificante. Para 
que as crianças, todas carentes, pudessem participar das atividades, deveriam estar 
matriculadas na escola. Acredito que conseguimos melhorar um pouco a vida 
daquelas crianças. Lembro também que levamos essas crianças, de ônibus, para a 
praia e para o zoológico. Essas crianças nunca tinham ido à praia. Tenho a certeza 
que conseguimos mudar o olhar dessas crianças e dessas famílias acerca da Polícia 
Civil.” 
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DELEGADO DE POLÍCIA ÊNIO GOMES DE OLIVEIRA
Gestão: 24.06.2004 - 10.04.2006

“Fui convidado para ser Diretor da Academia, em 2004, pelo Delegado 
Adalberto, que era o Subchefe de Polícia naquele momento. Fui diretor da escola por 
dois anos. Acredito que, em 1994, houve a grande mudança da ACADEPOL. A forma 
de seleção dos candidatos estava sendo questionada e foi realizada uma grande 
mudança que melhorou, radicalmente, o conceito da ACADEPOL. Uma década 
depois, fui convidado para ser Diretor da Academia de Polícia, algo muito gratificante 
para mim. 

Minha primeira missão foi concluir o curso de Delegado de Polícia de 2004 e, ao 
sair, deixei um novo curso de Delegado em andamento, ou seja, conclui um curso de 
formação para delegado e deixei outro em andamento no período em que estive 
aqui. Realizamos vários outros cursos de aperfeiçoamento e conseguimos 
desenvolver nesse período o curso de inteligência policial. Chamamos policiais de 
todo o estado para realizar essa formação, reestabelecendo a inteligência policial.

Na questão estrutural, lembro que o prédio em que estávamos instalados era 
um prédio alugado e com problemas físicos que não dependiam de nós para realizar 
os reparos. Tentei, mas, infelizmente, não consegui levar a Academia de Polícia para 
o CETE - Centro Estadual de Treinamento Esportivo. A ideia foi recebida como 
absurda por algumas pessoas, que inviabilizaram a instalação da ACADEPOL 
naquele local. 

Outro fato que marcou minha gestão foi o curso realizado pelos instrutores 
franceses. Nossos instrutores da ACADEPOL passaram pelo curso. Isso foi algo 
muito interessante para a nossa estrutura, já que o nível dos instrutores franceses 
era muito bom, possibilitando a qualificação. Por fim, o curso que recebemos da 
embaixada americana também possibilitou essa melhora da qualificação dos 
nossos instrutores. Ele foi ministrado pelo FBI e tratou de técnicas de entrevista e de 
interrogatório. 
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 O grande desafio que tive à frente da Escola foi a falta de autonomia financeira. 
Ideias existiam, mas a falta de autonomia financeira me deixava impossibilitado de 
aplicar muitas dessas ideias. O limite financeiro foi um entrave para a instituição e 
acredito que continua sendo. Esse entrave é um grave problema, por exemplo, para 
a formação continuada dos servidores da polícia. A renovação do conhecimento é 
importante para a qualificação da instituição. 

Por fim, acredito que a valorização da ACADEPOL é vital para a Polícia Civil. 
Valorizar, qualificar, possuir autonomia didática e científica são fatores relevantes 
para toda a ACADEPOL. Esse reconhecimento da ACADEPOL hoje como um órgão 
de ensino superior, com cursos de especialização sendo ministrados aqui é muito 
importante.”
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DELEGADO DE POLÍCIA GILBERTO BORSATO DA ROCHA
Gestão: 25.04.2006 - 10.01.2007

“Minha gestão como diretor da ACADEPOL foi durante o segundo semestre de 
2006. Talvez, uma das coisas mais relevantes que proporcionei à ACADEPOL não 
foi na condição de Diretor-Geral. No início dos anos 80, quando o Diretor da 
Academia era o falecido Delegado Eldes Mesquita, fui convidado para participar da 
gestão. 

Quando assumi na função de Diretor-Geral da ACADEPOL, a instituição estava 
sem Diretor há umas três semanas, fato que estava se tornando num transtorno. Os 
processos estavam se acumulando e não havia ninguém para despachar e 
comandar a Academia. Assumi nessas condições. Também me recordo que 
transmiti o cargo para o Delegado Mario Wagner, algo que foi muito gratificante para 
mim e marcou a minha carreira. Recordo da alegria dos servidores com o retorno do 
Delegado Mario Wagner à direção da Instituição. Já que o Delegado Mario Wagner 
não poderá fazer seu relato, gostaria de falar da grande inovação que ele 
proporcionou na gestão posterior à minha. Havia algumas servidoras sociólogas na 
instituição e, com a orientação do Diretor Mario Wagner, foi realizada uma análise do 
perfil dos alunos. Esse dado foi muito importante para orientar os cursos, foi outro 
feito maravilhoso, mas que foi desenvolvido após a minha gestão.   

Lembro que não havia Ministério da Justiça e tínhamos uma necessidade de 
construir um currículo nacional padronizado. Partiu da ACADEPOL a iniciativa de 
realizar reuniões com outras academias de polícia do país para buscar uma 
organização curricular. Lembro que participei de duas reuniões nesse sentido. 
Vários estados participaram desse evento, que acredito que tenham sido 
importantes para a formação do Ministério da Justiça e, consequentemente, para a 
formação do currículo padronizado, uma matriz curricular nacional. 
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 Quando eu assumi a direção da ACADEPOL havia um concurso em 
andamento. Foi bastante complicado, já que o convênio foi assinado com a FDRH e 
o diretor da fundação, que assinou o contrato, se inscreveu no concurso. Foi uma 
confusão grande. Chamei a comissão do concurso, recebi um advogado de Pelotas 
e outro representante da OAB. Tínhamos que eliminar esse rapaz do concurso. A 
FDRH estava sob suspeita e, consequentemente, o concurso também. A solução foi 
assinar um novo contrato com a FAURGS, que terceirizou o serviço com a ULBRA. 
Foi muito complicada a realização desse certame. Para completar, houve um 
problema com a prova de um professor, que já está falecido. Acabou acontecendo 
uma sindicância e o Ministério Público abriu um inquérito civil.  Por fim o concurso foi 
realizado e a reprovação dos candidatos foi bastante alta. Era um concurso para 
Delegado de Polícia. Na minha gestão, também realizamos um curso de Libras. 
Acho que foi a primeira vez que esse curso ocorreu na Polícia Civil. Os servidores 
qualificados na linguagem de sinais tinham que realizar o atendimento em libras, 
quando necessário. 

Gostaria de fazer um comentário acerca da nossa escola. Infelizmente, muitos 
ex-diretores não perceberam que a Polícia poderia ser melhor qualificada através da 
Academia de Polícia. Hoje há uma visão que não tínhamos há décadas. O fato de 
oferecermos cursos de pós-graduação e ser reconhecida como Escola de Governo 
é algo que vai ser muito positivo para a Polícia Civil. Acredito que estamos atingindo 
um nível de excelência e um modelo para todo o país.”  
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DELEGADO DE POLÍCIA GERSON MELLO
Gestão: 12.07.2010 - 05.01.2011

“Foi no último semestre de 2010 que recebi a missão do excelentíssimo Sr. 
Chefe de Polícia, Delegado Álvaro Steigleder Chaves, que consistia em formar uma 
turma de agentes em curso, com cerca de 800 alunos, bem como uma turma de 
Delegados de Polícia, que somava cerca de 150 alunos. Para mim foi uma grande 
surpresa, já que até então minha carreira sempre foi na linha de frente e mesmo 
quando me afastei "da ponta" para dirigir Divisões e Departamentos, sempre foram 
aqueles ligados à atividade-fim da nossa Polícia, ou seja, os operacionais.

     Todavia, era uma opção do Governo do Estado, naquela época, formar estes 
alunos, já que, como já de algum tempo, o efetivo da Polícia Civil se esvaziava frente 
a uma série de questões, quando então resolvi aceitar a missão com uma condição: 
a de buscar dentro do possível, elevar as cadeiras operacionais e investigativas ao 
primeiro grau de importância na formação destes alunos.

     Dessa forma, foi que deixei a Direção do Departamento de Polícia 
Metropolitana e assumi a Direção da ACADEPOL, quando então, para buscar por 
em prática este propósito, reuni uma equipe de Delegados de Polícia e Agentes de 
altíssima qualidade para ombrear comigo nessa caminhada. Nos deparamos então 
com um número de aprovados no concurso para Delegados de Polícia que estava 
aguardando seu chamado para frequentar o Curso Superior de Formação. Neste 
momento, percebemos a real vontade do Governo quando determinou o 
chamamento desses para iniciar uma nova turma, desde que mantido o propósito de 
formar estes Delegados juntamente com os demais que já estavam no curso, frente 
à carência de efetivo que se mostrava, situação esta que nos fez realmente desafiar 
aos nossos futuros colegas, envidando todos os esforços para obter a tão esperada 
carteira preta.
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 Foram dias absolutamente agradáveis, embora a corrida contra o tempo. O 
ambiente acadêmico nos revigora e nos mostra a necessidade de montar, no 
embrião, a forma e o conteúdo do que pretende dos nossos Policiais: 
reenquadramos diversas disciplinas, redistribuindo, como nunca, a carga horária 
para as disciplinas de investigação, tiro policial, operações e outras ligadas 
diretamente à atividade-fim, sem relegar a segundo plano as demais, mas tendo em 
vista sempre nossa função precípua, qual seja, a de investigar. 

     E foi assim, que empreendemos uma mudança nos paradigmas até então 
vistos na academia, quando então aplicamos e reestruturamos o lema para, 
efetivamente, "Ensinar a Servir e a Proteger".
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DELEGADO DE POLÍCIA FRANCISCO JOSÉ SALATINO TUBELO 
Gestão: 06.01.2011 - 09.09.2016

“O período em que fui diretor da ACADEPOL foi muito trabalhoso, mas também 
muito gratificante. Quando fui convidado para assumir a direção da ACADEPOL, 
precisei de outros diretores de minha confiança e consegui montar uma ótima 
equipe. Ao longo da minha gestão, que não foi curta, não tive maiores problemas, 
posto que minha equipe era muito competente.  Todos os servidores e todos os 
professores estavam bastante envolvidos com as atividades da instituição e isso foi 
muito profícuo. 

Ao longo da gestão tivemos algumas conquistas interessantes. Conseguimos 
criar um curso de pós-graduação da ACADEPOL em parceria com a UNITOLEDO. 
Infelizmente, nós não tínhamos o reconhecimento como instituição de ensino 
superior para poder certificar o curso. Algum tempo depois, a Academia de Polícia foi 
reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação como uma instituição de ensino 
superior e podemos desenvolver cursos de Pós-graduação Lato Sensu. 

 
Ao longo desse processo de reconhecimento, fomos visitados pelos membros 

do Conselho Estadual de Educação. Foi muito interessante, já que estávamos em 
processo de melhoramentos dos espaços físicos. Nossa estrutura estava sendo 
reformulada e tudo acabou dando certo. Os membros do Conselho ficaram bastante 
satisfeitos com a estrutura que estávamos lhes apresentando e tivemos êxito.   

Ainda no início da gestão, conseguimos o reconhecimento de mais 20 anos da 
história da ACADEPOL. A Academia, de fato, iniciou suas atividades em 1937. 
Conseguimos resgatar e comprovar que a Academia de Polícia iniciou suas 
atividades vinte anos antes daquilo que a história oficial a reconhecia. Desde 1937 a 
Academia de Polícia tinha atividades e isso foi esquecido, por algum motivo. 
Contudo, graças ao trabalho das servidoras da Biblioteca e da servidora do Museu 
conseguimos fazer esse resgate histórico. 
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 Ao longo desse período realizamos cursos de formação para Agentes e para 
Delegados de Polícia. Cursos grandes com muitos novos colaboradores. Foram 
turmas bastante grandes que exigiu o envolvimento de todos os servidores. O prédio 
da ACADEPOL não comportava toda a quantidade de alunos. Conseguimos efetivar 
reformas da linha de tiro. Tínhamos a necessidade de cobrir a estrutura e diminuir o 
barulho. Logicamente, ainda necessita de aperfeiçoamentos, mas conseguimos 
cobrir a estrutura e conseguimos construir algo um pouco melhor para o treino de 
nossos colaboradores. Também criamos a Linha Virtual, algo que qualificou 
bastante os cursos e possibilitou adequar a nossa demanda. Conseguimos a 
aquisição de novos veículos para a Academia. Havia processos abertos por 
administração anteriores para aquisição desses novos veículos. Tínhamos sérios 
problemas com o deslocamento de alunos para outros locais. Contudo, recebemos 
essas verbas e conseguimos efetivar a compra desses veículos, que auxiliou muito o 
nosso cotidiano. 

Para finalizar, conseguimos instalar o sistema de videomonitoramento por toda 
a Escola. Evidentemente, eu não consigo lembrar tudo que conseguimos fazer ao 
longo da gestão que estive à frente da ACADEPOL. Avançamos bastante. Tínhamos 
processos que foram iniciados por gestões anteriores e tínhamos nossos próprios 
projetos. Felizmente, conseguimos concluir muitos desses objetivos.”
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DELEGADA DE POLÍCIA ELISANGELA MELO REGHELIN
Gestão:  12.09.2016 (em andamento)

“Assumi em setembro de 2016, a convite do então Chefe de Polícia Delegado 
de Polícia Emerson Wendt. Em janeiro de 2019 fui convidada, pela nova Chefe de 
Polícia, Delegada de Polícia Nadine Tagliari Farias Anflor, a permanecer, o que 
aceitei com muita honra. Aos dois nobres colegas e Chefes, meus sinceros 
agradecimentos pela oportunidade. Nestes já passados três anos posso dizer que o 
trabalho tem sido grande. Quero, antes de tudo, dizer que sem uma excelente 
equipe de trabalho nada disto seria possível. De verdade, muitas pessoas 
contribuíram, inclusive de outros departamentos. Não seria justo citar apenas 
algumas. Por isso quero salientar que meu agradecimento vai a todos, em nome da 
atual equipe de diretores adjuntos, que são o Del. Pol. Adriano Melgaço Junior 
(DPPG), a Del. Pol. Clarissa Lopes Castilhos (DEN) e a Del. Pol. Daniela Ruschel 
Malvasio (DRS), pois foram e são essenciais para as realizações todas que passo a 
descrever, apesar de todas as dificuldades a que estamos acostumados.

Eu já fui diretora de ensino desta Casa duas vezes. Aprendi muito com meus ex-
diretores Delegado Mario Wagner e Delegado Delmes Feiten. E pelo amor que 
passei a desenvolver pelo ensino, pelo ensino acadêmico, pelo ensino policial, 
sonhei que um dia poderia contribuir na condição de Diretora-Geral da ACADEPOL, 
o que me honra sobremaneira, por ser o berço de todo o policial civil, e por ser o local 
de encontro e aperfeiçoamento permanente de todos nós. Minha vida na área 
acadêmica não acontece apenas na Polícia, mas também na Universidade. Busquei 
meu mestrado e doutorado, inclusive estudando fora do país, sempre com sacrifício 
pessoal e dedicação, por acreditar nesta causa. Publico artigos e livros já a algum 
tempo e creio que ideias, pesquisas e comprometimento podem transformar uma 
nação. E não seria diferente com as instituições, especialmente com uma instituição 
centenária e policial como a nossa Polícia Civil gaúcha. 

Neste sentido, além de uma Instituição de Ensino Superior já reconhecida 
oficialmente, nossa ACADEPOL galgou o título de Escola de Gestão, conforme 
Deliberação n. 700/2017 CEEd/Sec Educação, graças às suas próprias credenciais, 
em projeto por nós encaminhado no período. Foi um trabalho intenso de 
comprovações documentais, estruturais e de gestão na área acadêmica a fim de 
conquistar tal reconhecimento. E neste sentido, habilita-se e está habilitada a 
trabalhar na esfera da gestão pública, inclusive, cada vez mais, proporcionando 
treinamentos a servidores de outros órgãos como Judiciário, Ministério Público, 
Guardas Municipais em todo o estado do RS, além de compor, desde novembro 
passado, a Rede de Escolas de Governo do estado.
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 Pois bem. Setembro de 2016. Chegamos. Herdamos um processo em 
andamento, um curso de formação que resultou em 556 novos policiais formados no 
ano de 2017. E na sequência, veio ainda mais. Batemos as metas todas! Sim, houve 
gestão por resultados, e isto possibilitou que conseguíssemos alcançar, no primeiro 
ano de gestão, 60% do efetivo treinado, chegando a 80 edições e a 2886 policiais 
capacitados. Isto sem falar em 2018, quando, mesmo com todas as dificuldades, 
alcançamos mais de 70% do efetivo, sendo mais de 4500 vagas de capacitação 
preenchidas em cursos promovidos pela Academia (considere-se um efetivo com 
pouco mais de 5000 pessoas). Foram aproximadamente 150 edições de cursos 
realizados em 2018. Vale dizer que boa parte de tais cursos foram interiorizados, 
tendo trabalhado com macrorregiões, facilitando a vida dos colegas do interior, 
especialmente em cursos de Tiro (diversos calibres), Investigação (em diversas 
áreas), Lavagem de Dinheiro, Inteligência, Planejamento, e Técnica de Operações 
Pol ic ia is.  Também pudemos contar  com a val iosa exper iência da 
internacionalização da Academia, especialmente com a inestimável parceria com os 
Estados Unidos, com seu Consulado, com o Serviço Secreto, com o Departamento 
de Estado e com alguns Departamentos de Polícia locais ou estaduais, como o de 
Miami, Florida. 

Na área da pesquisa, destaco um sonho antigo realizado, que era a formação 
de um grupo com policiais pesquisadores na temática ambiental, chamado de 
REDAM, uma mistura entre curso e grupo de pesquisa, na verdade, em pleno 
andamento e em ebulição, com trabalhos de campo e elucidação de problemas 
encontrados nas investigações de crimes ambientais, com representantes 
discentes de todo o estado. Isto tudo sem falar em cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu, pois conseguimos implementar e finalizar a primeira edição do curso de 
Gestão de Investigação Criminal. A segunda edição está em pleno andamento e 
deve ser encerrada no final de 2020.

Salientamos a felicidade de termos alcançado a aprovação do Conselho Estadual de 
Educação do RS para a abertura de um novo curso de Pós-Graduação Lato Sensu: 
Gestão de Polícia Judiciária, este voltado para a gestão interna da instituição, e 
deverá ser iniciado em março de 2020. Manter a excelência de tais cursos é 
fundamental, eis que na condição de Instituição de Ensino Superior (Deliberação n. 
481/16 CEEd/Sec. Educação) podemos assinar a certificação de nossos alunos e 
propor novos cursos, com autonomia. Por isso, hoje temos uma Divisão de Pós-
Graduação, focada em trazer aos alunos-policiais-pesquisadores temáticas 
contemporâneas e palestrantes especializados, os quais falam de Bancos de Perfis 
Genéticos, Colaboração Premiada, Neurociências, enfim, através de um corpo 
docente composto por mestres e doutores, de dentro e fora da instituição.
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 No campo interno, fizemos várias seleções, como no caso do COT 
(Operações Táticas), Apoio Aéreo (Helicóptero e Tripulantes), Seleção para 
Docentes (Tiro, TOP, Área Jurídica incluindo nove disciplinas), enfim, trazendo 
transparência, possibilitando a participação de todos e, principalmente, garantindo a 
excelência de nossos treinamentos. Cabe ressaltar que nossa ACADEPOL, sem 
dúvida conceituadíssima no Brasil, sediou o encontro de Academias do Sul, em 
agosto de 2018, no qual se propôs o projeto para a criação de um Comitê Nacional 
de Academias de Polícia Civil, o qual foi objeto de resolução ao CONCPC e todos os 
Chefes de Polícia Civil do país, por unanimidade, a aprovaram.

 Além de tais trabalhos realizados, é válido destacar que tivemos os maiores 
concursos públicos de ingresso nas carreiras de Delegado, Escrivão e Inspetor de 
Polícia já ocorridos na história gaúcha. Foram mais de 44 mil inscritos, de todo o 
país, para as carreiras de Escrivão e Inspetor, e mais de 16 mil, para a de Delegado, 
sendo que pela primeira vez, o concurso para Delegado exigiu a experiência jurídica 
prévia de três anos, como fazem os melhores concursos para carreiras jurídicas. No 
primeiro semestre de 2019 formamos 412 novos policiais civis, escrivães e 
inspetores. Quase outros 800 estão aptos e aguardam o início da Academia, bem 
como 100 novos alunos Delegados em breve poderão cursá-la. Na área operacional 
construímos um portfolio de cursos de tiro, justamente para oferecer aos 
interessados conteúdos, exames, habilitações, conforme os requisitos legais de 
cada corporação, que variam desde a quantidade de disparos em aula, ao tipo de 
exame que deve ser aplicado, conforme a certificação. Isto trouxe transparência e 
ainda maior credibilidade aos processos internos e externos na matéria. Cabe 
registrar que 2019 foi o ano de maior destaque nos cursos operacionais, 
especialmente tiro (aperfeiçoamento e habilitação, incluindo fuzil 5.56 e 7.62), com 
24 edições sendo destas, 12 no interior do estado, e em técnicas de operações 
policiais com aperfeiçoamento em entradas táticas, afora cursos com armamento 
menos letal e também em uso de explosivos, incluindo capacitações com o Exército 
Brasileiro, por exemplo, totalizando três mil cento e sessenta e sete policiais 
capacitados apenas no segundo semestre, eis que no primeiro estivemos com a 
Academia reservada para a formação dos mais de 400 novos policiais.
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 Melhorias também foram implementadas. A mais importante de todas, sem 
dúvida, foi a mudança para a sede própria, um sonho antigo de todos os que 
trabalharam nesta Casa de Ensino e dos que aqui passaram um dia, ressalvado o 
carinho por todos os antigos endereços, é claro, de onde ficam as lembranças mais 
afetivas.  Vale dizer que a administração do prédio da chamada ACISP era de 
controle da Secretaria de Segurança Pública, e que, através de um processo de 
muito diálogo e construção conjunta, foi definitivamente entregue para as escolas da 
Polícia Civil, do IGP e da SUSEPE, as quais, em 24 de novembro de 2017, 
publicaram em Diário Oficial um Termo de Cooperação, assumindo a administração 
do condomínio, dividindo despesas, compartilhando espaços. 

A ACADEPOL hoje exerce a função de coordenação-geral e de presidência do 
Conselho Fiscal deste condomínio. A ACADEPOL encontra-se sediada na Av. 
Antônio de Carvalho, 555, contando com salas de aula confortáveis, todas 
climatizadas, equipadas com computadores e datashow, afora dois laboratórios de 
informática, auditório, biblioteca, estrutura administrativa confortável, e ainda 
economizando um aluguel que beirava R$ 50.000,00 mensais. E hoje já pode pensar 
em investir numa estrutura ainda mais moderna, dispondo de 20 mil metros 
quadrados de área verde em plena capital, além de uma piscina olímpica, que 
também funciona como reservatório de água para emergência. A piscina olímpica 
está sendo objeto de reforma e irá contemplar a possibilidade de treinamentos em 
cursos, provas de concursos e também atividade física para nossos policiais civis.

Tudo isto sinaliza a possibilidade de ampliação e atendimento a outras demandas no 
local, como mais salas de aula, linha de tiro, casa de entrada, estacionamento, 
auditório para 1000 lugares, preservando-se a belíssima área verde que embeleza o 
ambiente de ensino com árvores frondosas e pássaros coloridos que convivem no 
local. O projeto de ampliação está em fase de planejamento, junto a parceiros 
públicos e privados. Igualmente, uma linha de tiro está sendo projetada com o apoio 
do Exército, no espaço da ACISP. Tal espaço, como já afirmado, é compartilhado 
com as Escolas da SUSEPE e do IGP, escolas de caráter civil que têm sido de 
imensa cooperação nesta caminhada. Ser a primeira coordenadora-geral da 
Academia Civil Integrada de Segurança Pública, e ainda, Presidente do seu 
Conselho Fiscal, têm sido gigantes responsabilidades, mas é muito bom ver o 
resultado prático de tamanha integração, com esta estrutura maravilhosa se 
desenvolvendo dia-a-dia, com as equipes de trabalho comprometidas com o 
sucesso do projeto, com a dedicação de todos. 
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 No âmbito social adotamos a vizinha Creche Municipal Eni Medeiros, cujas 
crianças carentes de zero a seis anos participam de atividades conosco, inspirando-
se nos bons policiais, como contraponto ao que, infelizmente, muitas encontram em 
suas casas. Também no sentido cultural gostaria de deixar aqui o registro do 
aniversário da ACADEPOL de 80 anos, quando ganhamos de presente, da 
Secretaria de Cultura do Estado, um Concerto da Orquestra Sinfônica de Porto 
Alegre, a OSPA, no Teatro São Pedro, um momento ímpar de muita emoção. E para 
comemorar o aniversário atual, resgatamos um sonho antigo do Del. Pol. Mario 
Wagner, que foi diretor desta Casa e já é falecido: uma obra que sintetizasse a 
história da ACADEPOL, contada por seus Diretores. Foi emocionante ouvir tantos 
relatos cheios de saudade. Linda ideia. Que alegria poder concretizá-la. Bom, aqui 
contei apenas uma parte destes 83 anos a serem completados neste 7 de dezembro, 
repletos de contos, trabalho, amor, cansaço, alegrias, tristezas, desafios e 
conquistas. 

Quando me perguntam como é ser a primeira mulher Diretora-Geral da ACADEPOL 
só posso dizer que me sinto honradíssima e que estes anos de trabalho vêm sendo 
de total doação pessoal, de imersão mesmo, e que sinto muita gratidão por poder 
viver e compartilhar tudo isto. Atualmente, com uma mulher Chefe de Polícia, esta 
missão passou a fazer ainda mais sentido porque o papel do feminino na segurança 
pública precisa ser mais estudado. A pressão sobre a mulher é muito mais intensa, 
as cobranças são muito mais duras, as tomadas de decisões, mais solitárias, 
eventuais falhas são muito mais cobradas. Não é fácil. Só quem tem muita vontade e 
perfil consegue enfrentar tamanho desafio. Nossas atitudes representam a 
possibilidade ou não de que outras mulheres possam crescer profissionalmente. Por 
isso renovo aqui meu agradecimento à Chefe Nadine pela confiança em mim 
depositada e na equipe, renovando a ela votos de muito sucesso e de muita força em 
sua gestão. Por fim, cabe desejar à nossa Academia que venham muitos e muitos 
anos de vida. Quero ainda poder ver e 
comemora r  o  cen tenár io  des ta  Casa , 
protagonista de tantas e tantas conquistas!  Feliz 
Aniversário à ACADEPOL, felicidades a seus 
servidores, professores e alunos, e longa vida, 
sempre! Parabéns a todos os seus diretores que 
contribuíram, cheios de emoção e de orgulho, na 
narrativa desta caminhada!
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Recentemente aprovamos um projeto de mais de 200 mil reais junto ao Ministério 
Público para a recuperação da área da entrada (Guarita de Segurança e Arquivo), e 
obtivemos o apoio da Chefia de Polícia para a transposição do Museu para a sede da 
antiga Policlínica, ou seja, bem na entrada do Palácio da Polícia, com total visibilidade 
(principalmente das escolas e das demais visitações públicas), sob a administração 
da Chefia de Polícia, através da Divisão de Comunicação. É a forma mais bonita que 
existe de publicizar a nossa história. Igualmente, reformas importantes já foram 
realizadas como algumas melhorias na sala de aula da Linha de Tiro (climatização, TV 
32 polegadas de LED, cadeiras estofadas), aquisição de novas caixas d´água, 
limpeza da área vegetal com a remoção de mais de quatro toneladas de resíduos, 
aquisição (através de doação do MP) de cadeiras e mesas para a área de convivência 
externa, no Deck, e doação de 25 mil reais também do MP (TACs) para a atualização 
da Biblioteca, em livros novos e importantes sugeridos pelos professores da Casa. 
Recursos para a construção de uma casa de entrada, bem como de reformas na linha 
de tiro, já foram garantidos. Igualmente, foi feito o leilão de várias toneladas de 
chumbo e alumínio, que estavam armazenados em razão de nossa atividade na Linha 
de Tiro, cujo benefício está sendo revertido para a própria Linha, afora o ganho 
ambiental e de saúde do trabalhador, evidentemente. 

Na própria Linha de Tiro, cabe dizer, reforçou-se a segurança, transferindo-se 
para Teresópolis a estrutura e o efetivo do Serviço de Armamento e Munição, bem 
como o efetivo policial do Plantão, que hoje trabalha com uma estação completa de 
videomonitoramento, reforçando a segurança ao patrimônio e, principalmente, às 
vidas de quem labora e de quem treina naquele espaço. No mais, criamos a Central de 
Viaturas, responsável pela economia de mais de 30% de combustível já no primeiro 
ano, tornando mais ágil, dinâmica e eficiente o serviço relativo à manutenção, 
utilização e conservação das viaturas. Instalamos, também, como medida de 
segurança, controles biométricos em salas onde se trabalha com concursos públicos 
na ACADEPOL.

54



www.pc.rs.gov.br

ACADEPOL

3 POLÍCIA CIVIL

 

 

REFERÊNCIAS

55

BRASIL. Lei 261, de 3 de dezembro de 1841. Disponível em: 
<https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/104058/lei-261-41> Acesso 
em 2 jul 2018 
FIGUEIRÓ, Raquel Braun. As teorias raciais na obra de Sebastião Leão: 
uma análise de seus escritos médicos e jornalísticos entre 1897 e 1912. 
Monografia (Especialização de História Africana e Afro-Brasileira) Faculdade 
Porto-Alegrense - FAPA, 2011, páginas 38 a 43.  
FREITAS, Décio. A revolução farroupilha: história & interpretação. Porto 
Alegre: Mercado Aberto, 1985. 
GIULIANO, João. Esboço histórico da organização da polícia do Rio 
Grande do Sul. Pôrto Alegre: Oficinas Gráficas da Imprensa Oficial, 1957. 
GONZALES, Sônia; SESTI, Beatriz C. Goularte. Cronologia histórica da 
Polícia Civil no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Polost, 2006. 
MAUCH, Claúdia. Ordem pública e moralidade: imprensa e policiamento 
urbano em Porto Alegre na década de 1890. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 
2004. 
MELLO, Fernando Brigidi. Análise da gestão carcerária: um estudo 
comparado entre o Presídio Central de Porto Alegre/RS e a Penitenciária 
Industrial de Joinville/SC. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 
Departamento de Ciências Administrativas da UFRGS, 2009, páginas 37 e 38. 
MONTEIRO, Charles.  Porto Alegre no século XX: crescimento urbano e 
mudanças sociais.  In: DORNELLES, Beatriz(Org.) Porto Alegre em 
destaque: história e cultura. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2004, v.1, p. 51-74. 
PENNA, Rejane; CARNEIRO, Luiz Carlos da Cunha. Os vigilantes da ordem:  
guarda, cachaça e meretrizes. Porto Alegre: Oficina da História, 1994. 
PENNA, Rejane; CARNEIRO, Luiz Carlos da Cunha.  A nova polícia: a 
guarda civil em Porto Alegre (1929 – 1938).  1992. 215 f. Dissertação 
(Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 1991. 
PESAVENTO, Sandra Jatahy. A revolução federalista. São Paulo: 
Brasiliense, 1983. 
RIO GRANDE DO SUL. Lei n. 11, de  4 de janeiro de 1896. Porto Alegre: 
Officinas Graphicas “A Federação”, 1922. 
RIO GRANDE DO SUL. Decreto 6.880, de 7 de dezembro de 1937. Porto 
Alegre: Imprensa Oficial, 1938. 
 
 
 
 
 
 



www.pc.rs.gov.br

ACADEPOL

3 POLÍCIA CIVIL

 

 

REFERÊNCIAS

56

RIO GRANDE DO SUL. Decreto 1.752, de 23 de fevereiro de 1952. Porto 
Alegre: Oficinas Gráficas da Imprensa, 1960. 
RIO GRANDE DO SUL.  Lei 3.013, de 10 de dezembro de 1956. Porto Alegre: 
Escola de Polícia, 1957. 
RIO GRANDE DO SUL. Decreto 7.657, de 19 de fevereiro de 1957. Porto 
Alegre: Escola de Polícia, 1957. 
RIO GRANDE DO SUL.  Lei 7.059, de 31 de dezembro de 1976. Disponível 
em: 
<196http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid
_TodasNormas=31812&hTexto=&Hid_IDNorma=31812>  Acesso em: 2 jul. 
2018. 
RIO GRANDE DO SUL.  Constituição (1989). Porto Alegre: CORAG, 2012. 
RIO GRANDE DO SUL. Lei 10.994, de 18 de agosto de 1997.  Disponível em: 
<http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100018.asp?Hid_IdNorma=8434&Texto
=&Origem=1> Acesso em: 2  jul. 2018. 
RIO GRANDE DO SUL. Decreto 53.091, de 23 de junho de 2016. Disponível 
em:http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_
TodasNormas=63156&hTexto=&Hid_IDNorma=63156   Acesso em: 2  jul. 
2018 
RIO GRANDE DO SUL. Polícia Civil. Conselho de Administração Superior de 
Polícia. Resolução nº15, de 13 de maio de 2011. Diário Oficial do Estado, 8  
ago. 2011. p. 39. 
RIO GRANDE DO SUL. Conselho Estadual de Educação. Deliberação 481, de 
31 de agosto de 2016. Diário Oficial da  Estado, 2 set. 2016, p. 37 
RIO GRANDE DO SUL. Academia de Polícia Civil.  Museu José Faibes  
Lubianca.  Da Escola de Instrução Policial à ACADEPOL. Porto Alegre, 
2010. (Apostila) 
RIO GRANDE DO SUL. Academia de Polícia Civil.  Museu José Faibes  
Lubianca.  A Escola de Polícia  resgatando  20  anos de história. Porto 
Alegre, 2011. (Apostila) 
SANTOS, Jeferson Magalhães dos. Breve histórico da formação do estado 
brasileiro: a cada modelo de Estado, um modelo de polícia. Apostila da 
Escola Itinerante de Direitos Humanos e Segurança Pública – EIDHSP.  
Porto Alegre: Instituto Palavrações,  2012, p. 19 a 30. 
VIDA POLICIAL. Porto Alegre: Repartição Central de Polícia, 1938-1946. 
 

 



ACADEPOL

3 POLÍCIA CIVIL

DIRETORES  (ordem cronológica)

 

Octacílio Gonçalves da Silva Filho 
02.01.1957 – 12.02.1959 

 

Renato Souza 
16.02.1959 – 06.06.1961 

 

Theobaldo Newmann 
06.06.1961 – 14.05.1962 

 

Eraldo Rabello 
12.07.1962 – 10.05.1965 
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DIRETORES  (ordem cronológica)

 

Luiz Carlos Carvalho da Rocha 
17.05.1965 – 04.04.1966 

 

Pedro Américo Leal 
02-05-1966 a 01-06-1966 

 

Sérgio Ivan Borges 
01.06.1966 – 28.02.1967 

 

Caio M Fonseca Brasil 
01.03.1967 – 20.04.1969 
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DIRETORES  (ordem cronológica)
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Adílio Machado Rodrigues 

27.11.1969 – 30.11.1970 

07.02.1974 – 21.03.1979 

03.08.1983 – 07.08.1985 

 

Aramis Antônio Garcez 
01.12.1970 – 20.12.1973 

 

Athos Thompson Flores 
21.03.1979 – 19.12.1980 

 

Eldes Juvenal Schenini Mesquita 
19.12.1980 – 03.08.1983 
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DIRETORES  (ordem cronológica)

60

 

Paulo Sergio Krause 
07.08.1985 – 27.03.1987 

 

Alaor de Almeida Lewgoy 
27.03.1987 – 05.02.1988 

 

Paulo Roberto Madalena de 
Carvalho 
05.02.1988 – 21.06.1990 

 

Cláudio Cabral Barbedo 
21.06.1990 – 17.03.1992 
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Roque Vieira Vilande 
17.03.1992 – 23.03.1993 

 

João Cândido Pasquali da Rosa 
23.03.1993 – 06.07.1994 

 

Enio José Schaefer 
06.07.1994 – 09.01.1995 

 

Abílio Olavo Andreoli Pereira 
09.01.1995 – 28.08.1995 
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Carlos Joaquim Guedes Rezende 
28.08.1995 – 22.08.1996 

 

Ary Raupp Vieira 
22.08.1996 – 11.03.1997 

 

Adalberto Abreu de Oliveira 
11.03.1997 – 14.12.1998 
09.01.2003 - 24.04.2004 

 

 João Paulo Martins 
14.12.1998 – 05.01.1999 
02.03.2000 - 22.09.2000 
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Mario Wagner 
05.01.1999 – 03.03.2000 
10.01.2007 – 06.07.2010 

 

Delmes Colombo Feiten 
26.09.2000 – 09.01.2003 

 

Ênio Gomes de Oliveira 
25.04.2004 – 10.04.2006 

 

Gilberto Borsato da Rocha 
25.04.2006 – 10.01.2007 
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Gerson Mello 
12.07.2010 – 05.01.2011 

 

 
Francisco José Salatino Tubelo 

06.01.2011 – 09.09.2016 
 

 

Elisangela Melo Reghelin 

12.9.2016 – Atual 
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Chefia de Polícia 
Nadine Tagliari Farias Anflor – Chefe de Polícia 
Fabio Motta Lopes – Subchefe de Polícia 
 
Direção da Academia de Polícia Civil 
Elisangela Melo Reghelin  -  Diretora-Geral  
Adriano Pelusio Melgaço Junior  -  Diretor da Divisão de Pós-Graduação 
Clarissa de Oliveira Lopes Castilhos -  Diretora da Divisão de Ensino 
Daniela Ruschel Malvasio -  Diretora da Divisão de Recrutamento e Seleção 
 
Colaboradores do Livro  
Ana Maria Baptista - Analista Arquivista 
Maria Bernadete Tachini Machado -  Analista Bibliotecária 
Nilse Terezinha Pires de Oliveira - Analista Bibliotecária 
Robson da Silva Dutra Lima  - Analista em Assuntos Culturais 
Silvana Pereira Fajardo – Inspetora de Polícia 
Yasmin Hoffmann Rodrigues da Silva -  Estagiária 
Júlia Neves Feck - Estagiária 
Laura Eduarda Leites das Graças– Estagiária 
Adriely Fernandes dos Santos - Estagiária   
Sônia Gertrudes da Silva Paim - Analista Bibliotecária.
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