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Intragov do governo de SP supera grandes bancos e cobre 540 municípios.  
 
Fazer um boletim de ocorrência policial sem ir à delegacia pode parecer um sonho, mas já se 
tornou realidade para muitos paulistas que o fizeram por meio da rede de dados do governo 
estadual, denominada Intragov.  
 
A facilidade tem sido possível devido à abrangência desta rede de 6.306 acessos instalados, todos 
com banda larga, cobrindo 540 municípios. "Equivale ao dobro da rede de um grande banco", 
afirmou Roberto Medeiros, presidente da Telefônica Empresas, provedora do governo desde a 
gestão Mário Covas, quando a companhia venceu uma licitação.  
 
"Hoje eu tenho orgulho de ser morador de São Paulo", afirmou o executivo carioca. "Nenhum 
estado chega nem perto do estágio do governo eletrônico de São Paulo."  
 
Do conjunto de pontos de acesso, 75% estão localizados no interior e 25% estão na capital, todos 
juntos geram conta de R$ 24 milhões por ano ao governo. Não há gastos com equipamentos.  
 
A economia que resulta da existência dessa infra-estrutura de banda larga é significativa para o 
cidadão e para o governo, que conquista agilidade e mais transparência.  
 
São muitos os serviços que se tornam possíveis. Por meio da intragov, a vítima de um furto pode 
obter o chamado B.O. pela internet, sem sair de casa. Basta entrar no site da Secretaria de 
Segurança Pública, procurar o formulário específico, preencher com os dados pessoais, fazer o 
relato do ocorrido e enviá-lo de volta à instituição, que faz o registro do boletim e o encaminha 
assinado e certificado ao usuário, para os fins legais, como sustar cheques no banco.  
 
Evidentemente nem todas as ocorrências poderão ser relatadas de forma remota, mas é 
significativa a redução do movimento nas delegacias.  
 
Os julgamentos por videoconferência serão o próximo passo, evitando-se o transporte de 
acusados perigosos. "A redução de custos é prioritária e a existência de imagem e som torna o 
julgamento exeqüível", disse a advogada Lucienne Zaka.  
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Com a rede implantada, resta apenas instalar equipamentos de videoconferência nos presídios e 
nos fóruns para que não seja mais necessário transportar presos, eliminando-se o perigo das 
fugas. A Telefônica já efetuou um piloto no presídio de Presidente Bernardes, com êxito, afirmou 
Medeiros. "Agora é uma questão de tempo."  
 
Além do aspecto segurança, que em alguns casos é crucial, como ocorre com o perigoso traficante 
de drogas e armas Fernandinho Beira-Mar, existe a economia de custos que decorre da ausência 
de aparato policial nos transporte de réus. "A Polícia ficará dedicada a proteger o cidadão 
cumpridor da lei", afirmou o presidente da Telefônica Empresas.  
 
Do ponto de vista jurídico, não há desvantagens no julgamento à distância, considerou a 
advogada Lucienne Zaka. "Não vejo prejuízo nenhum devido à existência de imagem e som, tanto 
do juiz quanto do acusado, respectivo advogado de defesa, promotor e tudo o mais que integra o 
julgamento", afirmou a especialista.  
 
Reduzir custos numa Justiça morosa como a brasileira é prioritário. Se os julgamentos remotos 
vão promover ainda corte nos gastos, é preciso implantá-los o quanto antes, ponderou Zaka.  



 
Os outros usos da rede são bastante conhecidos da população paulista e auxiliam grandemente na 
tarefa das fontes arrecadadoras. Hoje é possível recolher pela internet todos os impostos 
impostos e contribuições, a exemplo do IPVA e do INSS.  
 
O Poupatempo é um exemplo vitorioso e mostra como uma rede eletrônica interligando as 
instituições do governo pode ser benéfica ao cidadão. Outros usos da infra-estrutura incluem 
telemetria. "É o caso da Sabesp, companhia de saneamento básico, que controla o nível das 
reservas e o abastecimento por meio de medidores instalados em pontos-chave que transmitem 
informações às centrais de controle", disse Medeiros.  
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