
1

INDICIUM
MAIO 2022REVISTA DO SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA 

DO ESTADO DA BAHIA E ADEPOL-BR - ANO 2, Nº 4

Dualidade entre ideologia e método 
científico: polarização e interpenetração 

na formação das ideias | p. 6

Entrevista com 
Jussara Souza | p. 37



2

nhense João do Vale que, na sua anto-
lógica música “Minha História”, dizia ele 
que o problema não era somente ele, 
João do Vale, que não estudara, mas 
era poeta, sim, os seus contemporâneos 
Manoel, Pedro e Romão, que não pude-
ram estudar, nem sabem fazer baião”....

Isto posto, e ao cabo, pugno que am-
pliemos o debate sobre o tema em face 
da  segurança pública brasileira, e o faço 
em direção ao nosso doente sistema  pe-
nitenciário que, isoladamente e sem a 
atenção devida por nossos congressis-
tas e chefes de executivos, bem pouco 
fazem para que efetivamente o trabalho 
preventivo(PM) e de Polícia Judiciária 
(PCs e PF), se materialize em diminuição 
da grande incidência criminal que conti-
nua a alarmar a nossa sociedade, eis que 
bani-la transcende a alma humana.

Os tímidos, anêmicos, quase inodo-
ros, insípidos e incolores  programas 
estatais ora existentes no País visando 
a ressocialização  ou reintegração do 
apenado à sociedade, gera a flagrante 
sensação de  injustiça e impunidade, in-
flacionando o aumento da criminalidade 
e, por extensão, a REINCIDÊNCIA  margi-
nal que, estudos indicam, ser o estratos-
férico número de 70% da massa carcerá-
ria brasileira.

Buscar efetivamente cumprir as re-
gras insculpidas na lei nº7.210/84, pro-
fissionalizando o quadro diretivo de 
TODAS as unidades prisionais do País, 
unificando efetivamente os seus pro-
cedimentos e implementando de ma-
neira uniforme sérios programas na-
cionais de ressocialização/reintegração 
do apenado, provavelmente ensejará a 
necessária diminuição da incidência cri-

Na mesma linha do  exposto recente-
mente,  neste mesmo espaço editorial 
por Dr. Rodolfo Queiroz Laterza, Presi-
dente da nossa Adepol Brasil, a carreira 
de Delegado de Polícia em nosso País se 
tornou essencial à nossa sociedade e à 
justiça, por ser esse profissional da car-
reira jurídica, à luz das palavras do íncli-
to Ministro Celso de Melo,” o primeiro 
guardião dos direitos do cidadão”,  es-
pelhados na nossa CF, cujos profissio-
nais, em estrita obediência às  leis e ao 
bom direito, dedicam as suas vidas ao 
sacerdócio de ser Delegado de Polícia 
no Brasil, com o escopo maior de propi-
ciar à nossa gente,  a segurança pública 
que ela precisa e merece.

Nesse pensar,  a  Revista INDICIUM e 
a ACADEMIA NACIONAL DOS DELEGA-
DOS DE POLÍCIA DO BRASIL, esta,  sob  
a égide da ADEPOL BRASIL,  surgem 
como instrumentos  maravilhosos para 
a carreira e valorização dos Delegados 
de Polícia do Brasil, ao promover e es-
timular  o desenvolvimento cultural e 
profissional das nossas  autoridades po-
liciais, proporcionando assim  num con-
texto bem harmônico, meios ainda mais 
modernos para a  formação, especializa-
ção, aperfeiçoamento e atualização dos 
nossos Delegados de Polícia do Brasil, 
estes profissionais, diga-se, os primei-
ros a ter contato com as mazelas sociais, 
e que adota relevantes, iniciais e signifi-
cativas providências jurídicas soluciona-
doras de conflitos que, cotidianamente, 
em efervescências, chegam às nossas 
Unidades Policiais.

Permitam-me colegas Delegados, 
amplificar o tema segurança pública, o 
fazendo   plagiando, mas em analogia a 
uma obra do maravilhoso poeta mara-

EDITORIAL
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Renê de Almeida

minal brasileira. Para tanto, penso, com 
as mais respeitosas vênias, as Autorida-
des Policiais brasileiras devem exercer 
papeis de atores essenciais, utilizando-
-se, dentre outros canais, a revista IN-
DICIUM e a ACADEMIA NACIONAL DOS 
DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL de-
batendo em profusão o problema, sob 
pena de continuarmos a cumprir com o 
nosso mister com maestria, mas rene-
gando e escalada do aumento da rein-
cidência criminal, que afeta a todos nós.
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A formação de qualquer ideia e siste-
ma de crenças se vincula à evolução da 
consciência e do conhecimento da es-
pécie humana, moldando sociedades e 
estabelecendo as bases de fundação da 
civilização moderna com sua variedade 
e pluralidade de mecanismos de funcio-
namento. No mundo atual, a formação 
de ideologias se propaga substancial-
mente com a maior amplitude e velo-
cidade de ideias através da revolução 
cibernética e pelos meios digitais de co-
municações de massa, formatando cons-
ciências e uma consequente profusão 
de crenças que muitas vezes contrariam 
as verdades objetivamente estabeleci-
das pelo método científico, criando-se 
insegurança social e polarização política 
e ideológica nas estruturas sociais.

Não existe no curso da história uma 
ideia isoladamente pré-determinada e 
que defina uma causalidade central pe-
rante as demais, de modo a se refutar 
aquelas que não sejam uma consequên-
cia ou desdobramento causal evolutivo 
de um arquétipo inaugural centralizado. 
A construção das ideias pelos autores se 
pautou pela junção, inspiração e compo-
sição de outras ideias já consolidadas ou 
em desenvolvimento, inclusive quando 
confrontadas por sistemas de ideias e 
valores antípodas. Como toda ideia hu-
mana acaba por constituir um ato social, 

este é dinamizado em função de cada 
contexto em que é constituído, sendo 
pois o contexto social, histórico, cultural 
e valorativo que influencia uma direção 
de pesquisa ou de construção de um sis-
tema de ideias.

As ideologias acabam por correspon-
der a visões de mundo especificamente 
propostas para aquele contexto e se 
vinculam inevitavelmente a posição de 
uma classe social que tenha interesse 
em sustentar ou modificar o sistema 
social vigente. Dessa forma, o impulso 
na formação de um sistema de ideias 
já pressupõe um contexto que o amol-
da pelas circunstâncias existentes e de 
acordo com uma visão própria de vida. 

A tentativa de segmentação do es-
pectro das ideias alicerçadas em dog-
mas ideologicamente definidos das ca-
tegorias e classificações objetivamente 
estabelecidas pelo método científico 

DUALIDADE ENTRE IDEOLOGIA E MÉTODO CIENTÍFICO: 
POLARIZAÇÃO E INTERPENETRAÇÃO NA FORMAÇÃO DAS IDEIAS

COLUNA

INVESTIGATÓRIO

“As ideologias acabam por 
corresponder a visões de mundo 
especificamente propostas para 
aquele contexto e se vinculam 

inevitavelmente a posição de uma 
classe social que tenha interesse 

em sustentar ou modificar o 
sistema social vigente.”
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no seu propósito de conceber validades 
universais pela verificação, testagem, 
experimentação, refutação e observa-
ção se tornou fragilizada a partir dos 
estudos de Thomas Khun, que expôs 
como  até uma linha de pesquisa cien-
tífica acaba por se influenciar por uma 
carga valorativa prévia, inclusive por ve-
zes se guiando por critérios metafísicos 
e valorativos com carga intrinsecamen-
te subjetiva. A refutação do sistema ló-
gico-experimental proposto por Karl 
Popper pela adoção sistemática da fal-
seabilidade como conceito de refutação 
de uma ideia não aplicável a possibilida-
de de ser atestada como falsa, por parte 
dos estudos de Thomas Khun, tornou 
difícil obter uma metodologia científica 
uniforme que identifique em uma teoria 
o que possui caráter ideológico e o que 
se definiria como tipicamente científico. 

Os textos ideológicos dependem no 
âmbito de sua compreensão do contex-
to sociocultural do autor que o produz 
e do destinatário que os interpretam, 
dentro de uma visão própria do mun-
do, ainda que não seja voluntariamente 
ideológico, mas com a perspectiva de se 
verificar manifestações de uma forma 
de pensamento que acrescentam uma 
generalidade para além das circunstân-
cias históricas, caracterizando-se, pois, 
como uma teoria socialmente aceita em 
diferentes etapas históricas. No con-
texto da história das ideias, a metodo-
logia própria para seu estudo deve ter 
em consideração prevalente o sistema 
cultural onde ela se processou, buscan-
do-se decodificar o propósito do autor 
ao proferir aquela palavra ou sentença 
no seio de um contexto histórico espe-
cífico. O contexto sociocultural do autor 
deve ser o referencial obrigatório na 
interpretação do elemento finalístico 
de determinada ideia ou crença de valo-
res apresentada mediante os meios de 
transmissão de conteúdo existentes – 
inclusive pela oralidade e tradição. 

Entretanto os textos científicos, da 
mesma maneira que aqueles ideolo-
gicamente produzidos, nascem como 
resposta temporal ou duradoura aos 
problemas de uma época e se vinculam 
igualmente ao contexto social e cultu-
ral que o define. A natureza eminente-
mente objetiva de uma teoria científica 
não se verifica em sua essência de for-
mação, uma vez que fatores valorativos 
ainda que não deliberados definem a in-
terpretação e o trabalho dos cientistas, 
principalmente em conformidade com o 
contexto histórico e social vigente.

Mesmo com a aplicação da solução 
de Karl Popper baseada no pressuposto 
de que a admissibilidade de um sistema 
como científico deve basear-se na con-
sideração de que a hipótese original de 
uma ideia ou marco teórico seja susce-
tível a uma falsificação, contendo, pois, 
elementos que permitam uma refutação 
empírica, há dificuldades de se diferen-
ciar um sistema puramente ou parcial-
mente ideológico daquilo que se afigura 
com segurança como científico e sujeito 
a leis universais identificáveis por meto-
dologia sistematizada. Para Karl Popper, 
portanto, a possibilidade que uma ideia 
seja refutada como empírica é o ponto 
de partida essencial de sua lógica para 
se entender o que é científico. A caracte-
rística distintiva da ciência em relação a 
qualquer ideia é a satisfação dos critérios 
de testabibilidade, refutabilidade ou fal-
seabilidade para qualquer sistema de co-
nhecimento que se possa validar não pela 
busca da veracidade, mas pelo critério ne-
gativo da refutação, pela experiência, de 
uma proposição científica empírica. 

Entretanto, a lógica proposta por 
Karl Popper acaba por aplicar critérios 
externos que transcendem a racionali-
dade o escopo da teoria e do saber cien-
tífico, pois a formação de padrões uni-
versais objetivamente auferidos pode 
advir pelo saber comum compartilhado 
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e deve obedecer às regras que sejam 
adequadas à situação em exame, posto 
que somente estas garantem rigoro-
sa objetividade da validade científica, 
na visão de Habermas. Além disso, as 
suposições diretivas que direcionam a 
ciência não deixam de se impregnar por 
carga valorativa inerentemente subjeti-
va ou que carrega uma visão de mundo 
do pesquisador ou cientista, na visão de 
Thomas Khun. A interpretação dos da-
dos e mesmo do objeto de determina-
da teoria científica sofre influência dos 
critérios pessoais ou de classe daquele 
pesquisador, o que concorre para se sub-
trair qualquer característica puramente 
objetiva de uma teoria ou pesquisa cien-
tífica. Os conceitos e valores da organi-
zação a que pertence o pesquisador, sua 
visão de mundo, suas escolhas de vida e 
mesmo seus valores culturais se trans-
formam em parâmetros críticos de uma 
ideia exposta em circunstâncias sociais, 
políticas e econômicas diversas. E a aná-
lise crítica de outros pesquisadores e 
cientistas cede lugar a uma classificação 
valorativa de acordo com os mesmos 
pressupostos de análise, contribuindo 
para que se afaste ainda mais da neutra-
lidade e objetividade imanente de uma 
proposição científica. 

Dessa forma, a história das ideias aca-
ba por demonstrar uma tensão polariza-
da e interpenetração de similaridades 
entre ideologia e ciência, havendo a ne-
cessidade de se buscar uma complemen-
tariedade entre métodos próprios da 
filosofia das ciências para que se possa 
construir uma separação entre ideolo-
gias que usem critérios científicos, ideo-
logias baseadas em sistemas de crença 
puramente valorativos e subjetivos e 
teorias científicas que possuam menor 
influência valorativa.

Em síntese bem delimitada quanto 
ao plano conceitual, SHAW et al (p. 32, 
1982) define as ideologias como “visões 

de mundo que correspondem à posição 
de classes e de grupos sociais cujo inte-
resse no sistema social existente, e cuja 
incapacidade para modifica-lo, os im-
possibilita de vê-lo como um todo”. Des-
sa forma, as ideologias seriam “visões 
de mundo que, apesar de suas análises 
parciais e possivelmente críticas, evitam 
que possamos compreender a socieda-
de na qual vivemos e torna impossível 
qualquer mudança na mesma” (SHAW 
et al, p. 32, 1982).

O termo "ideologia" foi introduzido 
no século XVIII. Filósofo e economis-
ta francês A. L. K. Destut de Tracy. Por 
ideologia, ele entendeu a doutrina das 
idéias, sua origem e verdade, o que 
permite estabelecer bases sólidas para 
a política, a ética, etc. Suas tarefas in-
cluem estabelecer a falsidade das ideias 
religiosas, filosóficas e políticas. A ideo-
logia a partir do século XIX passa a ser 
considerado como “uma doutrina mais 
ou menos destituída de validade objeti-
va, porém mantida pelos interesses cla-
ros ou ocultos daqueles que a utilizam” 
(ABBAGNANO, p. 532, 2007).

Toda ideologia, no processo de sua 
construção e difusão necessita de uma 
linguagem e de uma significação para 
que corroborem sua materialidade espe-
cífica, constituindo indivíduos concretos 
em sujeitos. Para ALTHUSSER (1970) a 
ideologia representa a relação imaginá-
ria dos indivíduos com suas condições 
reais de existência, possui existência 
material e finalmente interpela o indiví-
duo em sujeitos. Os homens possuem a 
necessidade de a partir da ideologia pro-
mover uma transposição imaginária de 
suas condições reais de existência para 
representa-las, o que acaba por levar, de 
acordo com contextos sociais muito par-
ticulares, a teorias conspiratórias, mito-
logias e visões de mundo inerentemente 
subjetivas e anímicas. Nesta subjacência 
explicativa, a ideologia vem a ser confun-
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dida e erroneamente simplificada como 
alienação e falsa consciência.

O fator contextualizador da forma-
ção de uma ideologia específica é a sua 
relação intrínseca com as condições 
reais de existência por meio do qual ela 
é representada. Por ter uma existência 
material, as ideias e representações que 
moldam o arcabouço de determinada 
ideologia não se subsumem a uma di-
mensão puramente espiritual, pois as 
ideias humanas são expressas em atos 
que se afirmam socialmente. 

A ideologia se constitui em práticas 
reguladas por rituais onde se inscrevem 
estas práticas, no interior da existência 
material de um aparelho ideológico, ou 
mesmo no interior de uma pequena par-
cela desse aparato: em uma igreja, em 
uma reunião de associação, no encontro 
de uma agremiação partidária, etc. Des-
sa forma, mesmo na perspectiva de um 
único sujeito, a existência de sua crença 
é material ainda que ontologicamente 
espiritual, porque suas ideias são atos 
materiais inseridos em práticas mate-
riais, reguladas pelo aparelho ideoló-
gico material de onde são extraídas as 
ideias do sujeito (DEBERT, 1979). 

Por consequência, toda ideologia in-
terpela os indivíduos concretos em su-
jeitos, pois no “foro mais íntimo de suas 
consciências...o ‘sujeito’ que realiza op-
ções morais e escolhe valores que orien-
tam sua ação, sem pensar na dimensão 
social que os envolve” (DEBERT, p. 37, 
1979). Na acepção corrente, o termo “su-
jeito” significa neste contexto uma sub-
jetividade livre, no qual a pessoa é autor 
e responsável pelos seus atos e um ser a 
ser “sujeitado”, submisso a uma autori-
dade superior, destituído, portanto, de 
toda liberdade, excetuando-se aquela 
relativa à aceitação livre desta submis-
são (DEBERT, 1979). Para ALTHUSSER 
(1970) o indivíduo é interpelado em um 

sujeito livre e assim considerado para se 
submeter livremente às ordens de um 
sujeito que detenha potência e capaci-
dade de imprimir sua autoridade.

Os fenômenos sociais afetam tão for-
temente os interesses das pessoas que 
elas (pessoas), imaginando que estão 
expressando a verdade objetiva, de fato 
expressam seus interesses, apenas dan-
do-lhes uma forma enganosa de verda-
de. Além disso, as pessoas praticamen-
te não precisam da verdade, de toda a 
verdade e apenas da verdade sobre os 
fenômenos sociais. Os homens produ-
zem ideias ou representações pelas 
quais procuram explicar e compreender 
sua própria vida individual, social, suas 
relações com a natureza e com o sobre-
natural. Essas ideias ou representações 
tendem a esconder dos homens o modo 
real como suas relações sociais foram 
produzidas e a origem das formas so-
ciais de exploração econômica e de do-
minação política (CHAUÍ, 1983). Há um 
processo de “ocultamento da realidade 
social (CHAUÍ, p. 21, 1983) que se identi-
fica com a formação ideológica de uma 
vertente do saber humano. 

Por vezes a ideologia é vista como 
uma coleção de ideias falsas sobre a rea-
lidade. Ideologia é um conceito que tra-
dicionalmente denota um conjunto de 
ideias, teorias, visões, slogans políticos, 
documentos de programa de partidos, 
conceitos filosóficos, através dos quais 
as atitudes das pessoas em relação à 
realidade e umas às outras são realiza-
das e avaliadas. Ao mesmo tempo, essas 
ideias podem refletir os principais inte-
resses de vários grupos sociais. 

No período pós-guerra, um papel signi-
ficativo no desenvolvimento dessa abor-
dagem foi desempenhado pela obra de 
H. Arendt "As Origens do Totalitarismo". 
Em sua opinião, “quando uma determi-
nada definição de realidade é combinada 
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com um interesse de poder específico, 
pode-se chamar de ideologia”. As ideo-
logias criam para seus adeptos não ape-
nas uma realidade social reconhecida 
coletivamente. Nesse caso, via de regra, 
os interesses privados são apresentados 
como gerais. Portanto, a ideologia revela 
a atitude das pessoas para com a realida-
de e entre si, dá uma interpretação dos 
problemas e conflitos sociais, incluindo 
metas e programas de atividades sociais. 
As ideologias desempenham um papel 
particularmente importante na forma-
ção da imagem do passado. Nisto pode-
-se notar sua semelhança com a ciência, 
que cria "imagens do mundo". O conheci-
mento ideológico inclui uma abordagem 
avaliativa da realidade social, a interpre-
tação do papel de certas forças e movi-
mentos políticos, a construção de uma 
imagem “correta” (para um determinado 
grupo social) da realidade social. 

De acordo com os estudos de 
Karl Mannheim (1972), o conjunto de 
contrafações mais ou menos delibera-
das de uma situação real cujo exato co-
nhecimento contraria os interesses de 
quem sustenta uma determinada ideo-
logia. Para o sociólogo em referência, “o 
estudo das ideologias se atribuiu a tare-
fa de desvendar os enganos e disfarces 
mais ou menos conscientes dos grupos 
de interesse humanos, especialmente 
os dos partidos políticos” (MANNHEIM, 
p.287, 1972). Portanto, em sentido mais 
geral, na visão de Mannheim, entende-
-se por ideologia uma determinada visão 
do mundo de um grupo humano, como 
por exemplo., de uma classe social. Uma 
concepção total e não particular de ideo-

logia, para Manhheim (p. 288, 1972), 
corresponderia “ao modo global de o 
sujeito conceber as coisas, tal como de-
terminado por seu contexto histórico e 
social”, sem considerar a perspectiva de 
análise de uma falsificação, ao passo que 
em concepções particulares de ideolo-
gia corresponderiam a “expressões cuja 
falsidade é devida à ilusão de si mesmo 
ou de outros, intencional ou não, cons-
ciente, semiconsciente ou inconsciente, 
que ocorre em um nível psicológico e se 
assemelha estruturalmente à mentira.” 
(MANNHEIM, p. 287, 1972).

A filosofia moderna, tendo abandona-
do a compreensão da ideologia como co-
nhecimento falso e ilusório, considera a 
ideologia como um mecanismo especial 
de reprodução da realidade. interpreta-
ção do papel de certas forças e movimen-
tos políticos; construção de uma imagem 
“correta” (para um determinado grupo 
social) da realidade social.

Por fim, deve-se dizer que embora se 
verifique uma polarização ao longo dos 
estudos de Popper e Khun, considera-
mos a perspectiva de uma complemen-
tariedade plausível e auferível a partir 
de ambas abordagens na consideração 
distintiva de teorias científicas, ainda 
que impregnadas de cargas valorativas 
ideológicas, de ideologias desprovidas 
de embasamento factual e não verificá-
veis no plano sistemático da experiên-
cia e racionalidade analítica que deve 
embasar o planejamento de um sistema 
de ideias racionalizado e objetivamente 
validado. Para Khun, com as revoluções 
científicas os paradigmas se renovam, 
pois os anteriores são substituídos de-
pois de um período de crise dentro da 
própria ciência e estas crises se mani-
festam a partir de controvérsias ao re-
dor de metodologias, teorias, valores e 
conceitos no próprio sistema científico. 
Quando surgem novas concepções pa-
radigmáticas, dá-se início a um período 

“As ideologias desempenham um 
papel particularmente importante 

na formação da imagem do 
passado. Nisto pode-se notar sua 

semelhança com a ciência, que cria 
“imagens do mundo”.”
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de transição e a refutação empírica ba-
seada na análise da cientificidade pela 
falseabilidade proposta por Popper tem 
bastante importância, principalmente 
na era atual, fundada no senso comum 
e na formação de crenças pelos meios 
digitais e meios de comunicação so-
cial propiciados pela rede mundial de 
computadores, com profusão ilimitada 
de crenças e formação de paradigmas 
recortados e desvirtuados, criando-se 
ideologias plásticas e instantâneas que 
acabam por influenciar a narrativa e o 
imaginário coletivo.
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CRIME DE OBSTRUÇÃO DE PERSECUÇÃO 
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 
ANÁLISE APROFUNDADA

A Lei 12.850/13 trouxe muitas inova-
ções no combate qualificado às organi-
zações criminosas e crimes afins. Não 
só por estabelecer outras ferramentas 
probatórias, mas também por crimina-
lizar condutas que ordinariamente orbi-
tavam impunemente em torno da exis-
tência de grupos criminosos. 

Os delitos elencados na Lei de Or-
ganização Criminosa não se resumem 
à criminalização de quem participa ou 
auxilia essa sociedade criminosa (art. 2º, 
caput e § 1º). Na verdade, algumas incri-
minações atingem agentes (inclusive os 
públicos) que violam o regular funciona-
mento do arcabouço persecutório trazi-
do pela própria lei. 

Esse é o caso de quem descumpre si-
gilo das investigações que envolvam a 
ação controlada e a infiltração de agen-
tes (art. 20) e também de quem recu-
sa ou omite dados requisitados pelos 
agentes da persecução penal (art. 21). 

Todavia, o núcleo duro da lei acaba 
reservando posição mais gravosa àque-
les que atrapalham deliberada e direta-
mente a já tão complicada persecução 
penal de organizações criminosas (e cri-
mes correlatos). Aqui, o modo de reali-
zação criminosa é livre, e não vinculado 
a uma exclusiva forma de agir.  E essa 

específica criminalização atende a man-
dado expresso de criminalização previs-
to no art. 25 da Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção, da qual o 
Brasil é signatário por força do Decreto 
5.687/06. Vejamos, então, o tipo penal:

Art. 2º (...)

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem 
impede ou, de qualquer forma, emba-
raça a investigação de infração penal 
que envolva organização criminosa. 

Em primeiro lugar, chama a atenção o 
fato de o texto legal ter se restringido ao 
uso do termo investigação. Sabemos que 
a persecução penal se forma não apenas 
por esta primeira etapa (inquérito poli-
cial), mas também por uma segunda fase 
(processo penal). Por isso mesmo, a Lei 
12.850/13 traz instrumentos contra o 
crime organizado a serem utilizados em 
toda a persecução penal (e não apenas 
na investigação). Até porque a tutela no 
art. 2º, §1º abrange a Administração da 
Justiça (e não somente a regularidade 
dos trabalhos investigativos). 

Fica evidente, destarte, que este tipo 
penal se equivoca pela imprecisão ter-
minológica, e não por suposta lacuna. 

Por Adriano Sousa Costa , Eduardo Fontes  e Henrique Hoffmann
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Nesse panorama, em vez de uma inter-
pretação literal que subverteria a lógica 
da própria norma, mais adequada é uma 
interpretação extensiva e teleológica 
(que não se confunde com a vedada ana-
logia in malam partem), no sentido de 
entender como criminosa a conduta de 
atrapalhar não só a investigação de orga-
nização criminosa, mas também a subse-
quente ação penal. O Superior Tribunal 
de Justiça segue esse entendimento:

A tese de que a investigação crimi-
nal descrita no art. 2º, § 1º, da Lei n. 
12.850/13 cinge-se à fase do inqué-
rito, não deve prosperar, eis que as 
investigações se prolongam durante 
toda a persecução criminal, que abar-
ca tanto o inquérito policial quanto 
a ação penal deflagrada pelo recebi-
mento da denúncia. Com efeito, não 
havendo o legislador inserido no tipo 
a expressão estrita “inquérito poli-
cial”, compreende-se ter conferido à 
investigação de infração penal o sen-
tido de persecução penal, até porque 
carece de razoabilidade punir mais 
severamente a obstrução das investi-
gações do inquérito do que a obstru-
ção da ação penal. Ademais, sabe-se 
que muitas diligências realizadas no 
âmbito policial possuem o contradi-
tório diferido, de tal sorte que não é 
possível tratar inquérito e ação penal 
como dois momentos absolutamente 
independentes da persecução penal.1 

Analisando-se os núcleos do tipo pe-
nal percebe-se que se resumem às con-
dutas de impedir ou, de qualquer forma, 
embaraçar a persecução. Trata-se de 
crime de ação múltipla ou de conteúdo 

variado, ou seja, quem embaraça e, ao 
final, também consegue impedir a in-
vestigação ou processo, responde por 
crime único.

A construção legislativa praticamen-
te sufraga a possibilidade de ocorrência 
de tentativa na modalidade impedir, vez 
que difícil é a configuração da tentativa 
de impedimento que não seja igualmen-
te um embaraço. Daí, em homenagem 
à alternatividade típica, razoável incidir 
o núcleo mais específico (embaraçar) 
na sua modalidade consumada, e não a 
tentativa de impedimento. 

O crime em comento não é próprio, 
muito menos de mão própria. Isso por-
que não se requer qualquer qualidade 
específica do autor do fato, ou tampou-
co que ele execute diretamente os ver-
bos nucleares do tipo. Não precisa se-
quer integrar o grupo criminoso; pode 
ser o advogado de um dos envolvidos, 
por exemplo.2

A nosso ver, o integrante de uma or-
ganização criminosa também pode figu-
rar como sujeito ativo desse delito, ainda 
que se saiba da existência da inexigibili-
dade de autoincriminação. Explicamos.

O privilégio contra a autoincriminação 
não consiste em salvo conduto para prá-
ticas criminosas. Explicitada no art. 5º, 
LXIII da Constituição e no art. 186 do CPP 
por meio da cláusula do direito de per-
manecer em silêncio, essa garantia torna 
lícitas diversas condutas do investigado 
ou réu: (a) possibilidade de recusar a ser 
submetido a prova invasiva, a exemplo 
de extração de sangue ou material ge-
nético ; e de (b) não ser forçado a adotar 

1 STJ, HC 487.962, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ 28/05/2019.

2 O impedimento ou embaraçamento aqui tratados não pode se servir à criminalização da advocacia, ao se con-
fundir o exercício regular de direitos do investigado (e seu causídico) com atos de obstrução. Por exemplo, a in-
terposição de recursos (ainda que meramente protelatórios), embora eticamente questionável, não pode ensejar 
responsabilização criminal.
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comportamento ativo incriminador, tais 
como (b1) participar de reprodução si-
mulada do crime , (b2) fornecer padrões 
vocais , (b3) fornecer padrões gráficos  e 
(b4) soprar o etilômetro. 

Entretanto, como não se trata de di-
reito absoluto, o postulado do nemo te-
netur se detegere não protege condutas 
agressivas violadoras de bens jurídicos 
alheios, de maneira que: (a) configuram 
crime as práticas de (a1) falsa identida-
de,  (a2) denunciação caluniosa,  (a3) 
fraude processual,  e (a4) coação no cur-
so do processo;  (b) a fuga (b1) justifica 
a decretação de prisão preventiva para 
assegurar a aplicação da lei penal; (b2) 
não impede a realização da audiência 
de instrução e julgamento sem o inter-
rogatório do réu; (b3) não se exige revi-
são periódica da prisão preventiva3; (c) a 
ameaça de testemunha ou vítima funda-
menta a imposição da prisão preventiva 
para possibilitar a instrução criminal;  (d) 
a destruição ou ocultação de documen-
tos e provas em geral é suficiente para 
a decretação da prisão preventiva para 
possibilitar a instrução criminal. 

Nesse cenário, apesar de ser lícito ao 
criminoso tentar se desvencilhar de atos 
investigativos (por exemplo, trocando o 
chip de seu celular e escondendo docu-
mentos que lhe incriminem) isso não se 
confunde com a conduta ativa, ostensi-
va e dotada de capacidade de obstruir 
ou impedir aquela persecução penal 
como um todo. 

Grife-se que o crime pode acontecer 
não apenas quando o imputado dirige 
sua atuação maliciosa contra autorida-
de, vítima ou testemunha; mas também 
quando realiza interações não usuais 
com outros investigados ou réus, que 

não consistam no mero ajuste de ver-
sões. Nessa linha, configura sim crime de 
obstrução de Justiça a conduta do sus-
peito ou acusado que resolve coagir, su-
bornar ou de qualquer forma embaraçar 
uma postura colaborativa do outro impu-
tado, por exemplo prometendo conse-
guir sua liberdade mediante exploração 
de suposto prestígio no Poder Judiciário, 
ou arquitetando e dando meios para um 
plano de fuga para o exterior.4

Noutro giro, inexiste óbice para a inci-
dência cumulativa dos crimes de organi-
zação criminosa e de obstrução da per-
secução, ainda que protejam o mesmo 
bem jurídico. A existência de momentos 
consumativos diferentes e desígnios 
distintos permitem o concurso de deli-
tos ainda que tutelem igual objeto jurí-
dico. O crime de organização criminosa 
constitui ato preparatório que excepcio-
nalmente o legislador optou por punir 
de forma autônoma (crime obstáculo). E 
tratando-se de delito autônomo, a puni-
ção da organização independe da práti-
ca subsequente de qualquer crime pela 
associação, o qual, ocorrendo, gera o 
concurso material, cumulando as penas. 

A título de exemplo, podemos cogitar 
de um integrante de organização crimi-
nosa (art. 2º, caput) que, visando emba-
raçar a investigação (art. 2º, § 1º), opta 
por celebrar um acordo de colaboração 
premiada fraudulento ou calunioso (art. 
19). O autor deve incidir nas penas do 
crime de organização criminosa (art. 
2º, caput) em concurso material com o 
delito de obstrução de persecução de 
organização criminosa (art. 2º, §1º). A 
colaboração caluniosa ou fraudulenta 
(art. 19), meio eleito para a prática do 
embaraço da investigação, ficaria por 
este absorvida. 

3 STJ, RHC 153.528, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ 29/03/2022. 

4 STF, AC 4.036 e 4.039 Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 25/11/2015.
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De outro lado, se restar comprovado 
que o integrante da organização crimi-
nosa teve intenção somente de realizar 
colaboração fraudulenta ou caluniosa 
para prejudicar um desafeto, responde 
pelos crimes do art. 2º, caput e art. 19, 
não havendo que se falar no delito do 
art. 2º, §1º, mesmo que indiretamente 
a persecução tenha sido atingida com o 
acordo ilícito e ainda que a pena do cri-
me que prevalece seja menor do que o 
delito afastado, por força do princípio 
da especialidade.

Em outro cenário hipotético, se cir-
cunstâncias objetivas do caso concreto 
evidenciaram que o integrante de organi-
zação criminosa tinha desígnios autôno-
mos de obstruir a persecução e também 
de prejudicar um desafeto com colabora-
ção fraudulenta ou caluniosa, devem ser 
reconhecidos os 3 crimes (arts. 2, caput, 
2º, §1º e 19) sem que se fale em princí-
pios da consunção ou da especialidade.

Anote-se que a regra é que o autor da 
obstrução nem precisa ter tido contato 
com membros da organização crimino-
sa; contudo, basta que deseje de algu-
ma forma atrapalhar a persecução, seja 
qual for o motivo. E é preciso perceber 
que não se requer qualquer elemento 
subjetivo especial do injusto, bastando 
vontade livre e consciência de obstruir a 
investigação ou processo. 

O ato de embaraçamento pode recair 
sobre coisas (ex: destruir documentos 

que servem como prova) ou pessoas 
(ex: ameaçar um delegado de polícia). O 
comportamento criminoso não precisa 
ser dirigido diretamente contra um ator 
da investigação ou do processo, poden-
do o delito se aperfeiçoar com o ataque 
a pessoas próximas a eles (ex: ameaçar a 
esposa de promotor de justiça).

Outrossim, os próprios agentes pú-
blicos envolvidos na investigação ou no 
processo podem se autossabotar, com 
vistas a gerar embaraços ao trabalho 
que deveriam fazer. É o que nominamos 
de auto-obstrução. Por isso, o bem jurí-
dico tutelado não é a liberdade pessoal 
do agente envolvido na investigação, 
mas sim a Administração da Justiça. 

Em adição, não se nega que é possível 
haver uma organização criminosa volta-
da à prática de obstruções da Justiça. Por 
exemplo, quando um determinado con-
junto estável de servidores públicos atra-
palha investigações para evitar impactos 
eleitorais deletérios no grupo político 
que lhe concedeu cargos na estrutura 
governamental, utilizando-se amiúde de 
seu poder hierárquico para tanto, com 
intenção de se manter no poder. É o que 
chamamos de obstrução organizativa (ou 
organizacional). Nesse caso, por óbvio, 
tanto respondem os suspeitos pela inte-
gração em tal sorte de grupo criminoso 
(art. 2º, caput), como também por cada 
uma das interferências em investigações 
específicas (art. 2º, § 1º), já que tais dis-
positivos não são alternativos entre si, 
mas delitos independentes com diferen-
tes momentos consumativos.

A obstrução organizativa pode ser 
levada a efeito de diversas maneiras, 
dentre elas:

a) interferência nos agentes públicos 
que atuam na investigação ou processo, 
isto é, na estrutura da persecução (obs-
trução organizativa-estrutural):

"Anote-se que a regra é que o autor 
da obstrução nem precisa ter tido 

contato com membros da organização 
criminosa; contudo, basta que deseje 
de alguma forma atrapalhar a perse-

cução, seja qual for o motivo."
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a1) remoção de servidores envolvi-
dos na persecução (obstrução organiza-
tiva-estrutural por remoção); 

a2) oferta de valores e de vantagens aos 
agentes incumbidos da persecução (obstru-
ção organizativa-estrutural por corrupção); 

a3) rigor excessivo e assédio moral 
a servidores (bem como a familiares e 
pessoas próximas) que estejam envolvi-
dos na persecução (obstrução organiza-
tiva-estrutural por assédio). 

b) vazamento de informações que re-
tirem o caráter velado da investigação, 
causando dificuldades na descoberta de 
elementos alcançáveis por cautelares e 
expondo indevidamente os policiais en-
volvidos na apuração (obstrução organi-
zativa-expositora); 

c) impor pressão para que a investiga-
ção atinja velocidade incompatível com o 
seu tempo legal e com a sua complexida-
de (obstrução organizativa-temporal):

c1) retardamento da investigação vi-
sando à perda da chance probatória e 
consequente incremento das chances 
de prescrição (obstrução organizativa-
-temporal por procrastinação);

c2) determinação de aceleração das 
investigações com o fito de não se per-
mitir a descoberta de núcleo hierárqui-
co superior pela falta de implementação 
de medidas cautelares mais aprofunda-
das e, portanto, demoradas (obstrução 
organizativa-temporal por antecipação).

Perceba-se que o embaraço ou o im-
pedimento podem se dirigir a investi-
gações de qualquer infração penal que, 
de alguma forma, entrelace-se a uma 
organização criminosa. Não fosse assim, 
o legislador teria optado pela seguinte 
expressão: embaraça a investigação de 
organização criminosa, ao invés de em-

baraça a investigação de infração penal 
que envolva organização criminosa. Mas 
o que se espera deixar claro é que não 
necessariamente o fato em investigação 
(e que é atrapalhado) precisa estar vincu-
lado à capitulação prevista no caput do 
art. 2º da Lei n. 12.850/2013, mas somen-
te que tal crime de alguma forma se re-
lacione com uma organização criminosa. 

Por exemplo, a obstrução de investi-
gação de um homicídio encomendado 
por ordem de agente público influen-
te, o qual delegou a execução direta do 
crime a uma organização criminosa ar-
mada, configura tal delito. Fato é que, 
mesmo que o obstrutor não participe 
do grupo criminoso executor, o crime de 
lesa-vida praticado se vincula à socieda-
de criminosa, o que atrai a aplicação da 
norma penal incriminadora em debate. 

Nesse caso específico, o instituto da 
justa causa duplicada surge como um 
requisito importante. Perceba-se que 
o crime do art. 2º, §1º é essencialmen-
te parasitário. Isso porque a existência 
fática da referida sociedade criminosa 
(ainda que não se exija a denúncia ou a 
condenação pelo crime do art. 2º, § 1º) 
precisará ser evidenciada minimamente 
na denúncia do crime de obstrução, em 
raciocínio análogo àquele utilizado para 
o crime de lavagem de capitais (art. 2º, 
§1º da Lei 9.613/98).

Evidentemente, o agente que vai 
promover essa interferência precisa sa-
ber dessa circunstância, ou seja, que de 
alguma forma o crime em tela está co-
nectado à intervenção de uma societatis 
sceleris desse calibre. Até mesmo para a 
configuração dos elementos cognitivo e 
volitivo do dolo, além de ser essa a regra 
aplicável aos outros crimes acessórios 
(receptação, lavagem de capitais etc.).

Outro ponto importante é que o fato 
em investigação sequer precisa ser um 
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crime, porquanto o uso da terminologia 
infração penal deixa espaço para que as 
contravenções penais também possam 
servir como pano de fundo hábil a inci-
dir tal tipo penal incriminador. 

Tal modalidade criminosa não se 
perfaz se praticada com culpa. Con-
tudo, nada impede a ocorrência do 
crime comissivo por omissão, ou seja, 
quando a omissão respectiva se equi-
para a ações previstas no tipo penal. 
Fato é que o agente precisa omitir um 
dever de ofício sabendo e desejando 
que isso impacte negativamente nas 
investigações. É o que se nomina obs-
trução comissiva por omissão. É claro 
que o agente obstrutor deve desejar 
prejuízos na produção de elementos, 
independentemente de seus motivos 
serem nobres ou não. 

O crime em estudo também se com-
patibiliza com o dolo eventual, bem 
como flerta com os poucos exemplos 
práticos de aplicação da teoria da ce-
gueira deliberada. Esta teoria é abso-
lutamente compatível com situações 
de obstruções organizativas, nas quais 
o chefe cria empecilhos para não se 
envolver formalmente em tais inge-
rências, seja por meio da criação de ro-
tinas administrativas que lhe afastem 
do núcleo obstrutor, seja adjudican-
do tais funções a órgãos ou pessoas 
subalternas - supostamente autôno-
mas-, criando uma suposta quebra ou 
lacuna na transmissão da informação 
(gap informacional).

Além da incidência das penas do tipo 
penal em comento, há que ressaltar 
a necessidade de fazer aplicar outras 
violações perpetradas pelo obstrutor 
no presente contexto, principalmente 
quando se tratar de agentes públicos. 

Por exemplo, outros crimes contra a ad-
ministração pública e da justiça (prevari-
cação, tráfico de influência, exploração 
de prestígio, violação de sigilo funcional, 
corrupção passiva etc.) podem perfei-
tamente ser cumulados com a violação 
aqui debatida, bastando a existência de 
desígnios e momentos consumativos di-
ferentes, ainda que se trate do mesmo 
objeto jurídico.

Por fim, tal modalidade criminosa é 
material, seja no núcleo impedir, como 
no embaraçar, requerendo-se uma alte-
ração sensível no trajeto normal da per-
secução (alteração no mundo naturalís-
tico), ainda que isso seja momentâneo 
ou reversível. Assim se manifestou o Su-
perior Tribunal de Justiça em relação à 
conduta de embaraçar:

A adoção da corrente que classifica o 
delito como crime material se explica 
porque o verbo ‘embaraçar’ atrai um 
resultado, ou seja, uma alteração do 
seu objeto. Na hipótese normativa, 
o objeto é a investigação, que pode 
se dar na fase de inquérito ou na ins-
trução da ação penal, ou seja, haverá 
embaraço à investigação se algum 
resultado, ainda que momentâneo e 
reversível, for constatado.  

Contudo, não se pode confundir a ne-
cessidade de haver uma alteração natu-
ralística derivada da conduta do obstru-
tor com a necessidade de comprovação 
de prejuízo concreto e demonstrado à 
investigação. Assim, a remoção imoti-
vada dos policiais responsáveis pelas in-
vestigações é nitidamente um resultado 
naturalístico da conduta do obstrutor, já 
que altera o curso normal da investiga-
ção. Fato é que isso pode gerar prejuízos 
para a investigação. Ainda assim a prova 

5 STJ, REsp 1.817.416, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ 03/08/2021.
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Eduardo Fontes

de tal prejuízo não é cartesiana, mas sim 
probabilística (bayesiana). Por isso, cami-
nhou bem o STJ ao requerer somente a 
indicação de ato concreto de obstrução 
que retira do prumo normal a trajetória 
investigativa (que configura o resultado 
naturalístico), dispensando-se a prova de 
prejuízo, porquanto ele parece presumi-
do pela própria intervenção indevida.
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O CONGELAMENTO HERMENÊUTICO 
DO DELEGADO DE POLÍCIA

Encontro inspiração na obra do advo-
gado Rodrigo Valgas dos Santos, intitula-
da Direito Administrativo do Medo, que 
retrata, em linhas gerais, a forte influên-
cia sofrida pelos gestores públicos, em 
todas as esferas federativas, na tomada 
de decisão ou, melhor dizendo, na abs-
tenção deliberada de decidir em decor-
rência dos riscos permanentes de res-
ponsabilização gerados pela presença de 
normativas imprecisas e, por conseguin-
te, dobráveis no exercício de um (des)
controle interno e externo disfuncional. 

Responsivo, naquilo que contempo-
raneamente se identifica como manifes-
tação do efeito backlash, o Parlamento 
atuou na modificação de sensíveis nor-
mas, podendo relacionar: a Lei de Introdu-
ção às Normas do Direito Brasileiro; Lei de 
Abuso de Autoridade e, mais recentemen-
te, Lei de Improbidade Administrativa.

Nessa vereda, destacou-se, a despeito 
das críticas e conjuntura política, os dis-
positivos que refletiam a preocupação de 
resguardar o agente público da criminali-
zação frente à divergência interpretativa.

Há tempos, emergiam histórias de ab-
solutas iniquidades provocadas por pena-
lizações produto de inconsequentes pro-
cedimentos/processos das Corregedorias 
e/ou dos Ministérios Públicos calcados, 
tão somente, na discordância argumen-

tativa, implementando um modelo quase 
tirânico que, como observado, tem con-
gelado estes operadores do direito.

Oportuno gizar a despretensão de 
galvanizar atitudes insólitas inconsisten-
tes ou erigir arremedos jurídicos, ao con-
trário disso garantir um trabalho, quan-
do devidamente fundamentado, livre de 
desconfianças e pressões as quais têm o 
condão de descambar na automatização 
decisória, em tempos que exigem, cada 
vez mais, esmero na análise de casos e 
grandes doses de tecnicidade. 

O escopo não é imunizar tais servi-
dores, muito menos produzir pretextos 
para decisões casuísticas teratológicas, 
mas propiciar um ambiente adequado ao 
desenvolvimento de ideias e a fertilizar 
seu potencial, atualmente refreado por 
organismos fiscalizadores desregulares.

Continuar nesta perspectiva acar-
retará na formação de uma geração, 
inobstante o alto nível de qualificação, 

Por Francisco Enaldo Sales Campelo

“O escopo é propiciar um ambiente 
adequado ao desenvolvimento de 
ideias e a fertilizar seu potencial, 

atualmente refreado por organismos 
fiscalizadores desregulares”
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insegura e atrofiando. Nos plantões 
policiais, v.g., prosseguem por narrati-
vas incipientes fabricadas sobre uma 
presunção de veracidade in dubio pro 
societate, tangenciando, não raro, ques-
tões jurídicas e admitindo, assim, o pre-
domínio heurístico na solução de confli-
tos complexos.

Para muitos, essa prática se reveste 
de autoproteção, mesmo sacrificando o 
sentimento de justiça. 

É indiscutível, no Estado Democrático 
de Direito, a importância da transparência 
e do seu corolário da submissão a contro-
les, entretanto se mostra essencial, outros-
sim, ajustes no seu direcionamento para 
que, ao passo de assegurar o cumprimento 
escorreito e balizado da função, não cause 
impacto dissuasor, nestes profissionais, no 
desempenho da hermenêutica.

Esta visão, convém frisar, não é mono-
cular garantista, senão de defesa da auto-
nomia técnico/jurídica dos Delegados de 
Polícia, consagrada na Lei nº 12.830/13. 
Torna-se imperioso desfazer o imaginá-
rio popular e de alguns atores do proces-
so penal que insistentemente figuram o 
Delegado de Polícia como um auxiliar do 
órgão acusador, desconsiderando a ine-
xistência hierárquica entre eles. Falta per-
cepção do seu protagonismo na busca da 
verdade (fim), independentemente para 
onde verga. Entender diferente significa 
reduzir e, mais, olvidar o seu compromis-
so de atuar como primeira barricada na 
tutela dos direitos fundamentais.

Urgentemente, precisa-se arrancá-lo 
desse ambiente intimidador, de um ma-
rasmo intelectual e pragmatismo vulgar, 
permitindo elevá-lo ao sobranceiro da 
eficiência no Sistema de Justiça Criminal, 
trazendo para o interior de todas as dis-
cussões a expressividade da Criminologia.

Delegado de Polícia do Estado 
do Espírito Santo, Diretor da 
ADEPOL/ES, formado em Direito 
pela Universidade Católica de 
Pernambuco, Especialista em 
Ciências Criminais, Especialista 
em Direito do Estado, Especialista 
em Gestão Pública, Compliance e 
Direito Administrativo, autor de 
artigos jurídicos.

Francisco Enaldo 
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manutenção em regime mais gravoso”3. 
E desde 2007, o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) editou a Súmula 341, nos 
seguintes termos: “a freqüência a curso 
de ensino formal é causa de remição de 
parte do tempo de execução de pena 
sob regime fechado ou semi-aberto.”4 

No Recurso Extraordinário n.º 
580252, do Mato Grosso do Sul, julgado 
pelo plenário do STF, em 2017, o Tribu-
nal fixou o entendimento de que há res-
ponsabilidade civil do Estado, conforme 
o art. 37, § 6º da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil na violação 
a direitos fundamentais causadora de 
danos pessoais a detentos em estabele-
cimentos carcerários.5 Em consonância 

“‘falta de estabelecimento penal 
adequado não autoriza manutenção 

em regime mais gravoso’.”

Da análise de jurisprudência (STJ 
e STF)

A Justiça brasileira por intermédio do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vem 
implementando ações do programa 
chamado “Justiça Presente” em âmbito 
nacional, que se desencadeou em 2008 
com mutirões carcerários1. Representa 
a busca de maior legalidade neste am-
biente com prolemas crônicos e, que 
conforme julgamento, em 2015, da Ar-
guição de Descumprimento de Precei-
to Fundamental n.° 347, pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) foi considerada a 
situação prisional no Brasil um “estado 
de coisas inconstitucional”, com “viola-
ção massiva de direitos fundamentais” 
da população prisional, por omissão do 
poder público.2

Sobre esse tema merece destaque a 
Súmula Vinculante 56 do STF, de 2016, 
com o seguinte texto: “falta de estabe-
lecimento penal adequado não autoriza 

REMIÇÃO PELO ESTUDO: A GARANTIA 
DO DIREITO HUMANO À EDUCAÇÃO DA 
PESSOA ENCARCERADA

1 CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Justiça Presente. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/
justica-presente/justificativa/. Acesso em 29/06/2021.

2 CNJ, Agência CNJ de notícias, 2020. Disponivel em https://www.cnj.jus.br/estado-de-coisas-inconstitucional-
-nas-prisoes-repercute-dentro-e-fora-do-pais/. Acesso em 29/06/2021.

3  RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016.

4  Terceira Seção, em 27.06.2007 DJ 13.08.2007, p. 581.

5 RE 580252, Relator(a): Teori Zavascki, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 
16/02/2017, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-204, divulgado 08-09-2017, publição 11-09-2017.

Por Patrícia Pacheco Rodrigues
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6 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Infopen - Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 2019. Disponível em http://
dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias. Acesso em 29/06/2021.

7 IHU, Instituto Humanitas Unisinos, 2020. Brasil se mantém como 3º país com maior população carcerária do 
mundo. Disponível em http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/596466-brasil-se-mantem-como-3-pais-com-
-maior-populacao-carceraria-do-mundo. Acesso em 29/06/2021.

8 MJSP - Ministério da Justiça e Segurança Pública. Há 726.712 pessoas presas no Brasil. 2017. Disponível em: 
https://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil. Acesso em 29/06/2021.

9 DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 
Infopen - Dezembro de 2015. Brasília - DF, 2017. Disponível em http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisde-
pen/infopen/relatorios-sinteticos/relatorio_2015_2311.pdf. Acesso em 30/06/2021.

10 CNJ, Agência CNJ de notícias, 2016. Cármen Lúcia diz que preso custa 13 vezes mais do que um estudante no 
Brasil. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/carmen-lucia-diz-que-preso-custa-13-vezes-mais-do-que-um-estu-
dante-no-brasil/. Acesso em 29/06/2021.

11 DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional. Relatório Anual. Ministério da Justiça, Brasília, 2019, p. 28-
29. Disponível em http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/relatorio-de-acoes-do-governo/1.RelatorioanualDepenve-
rao20.04.2020.pdf. Acesso 29/06/2021.

a Resolução Nº 391 de 10/05/2021 do 
CNJ, que estabelece procedimentos e 
diretrizes a serem observados pelo Po-
der Judiciário para o reconhecimento 
do direito à remição de pena por meio 
de práticas sociais educativas em unida-
des de privação de liberdade.

De acordo com dados do Infopen (sis-
tema de informações estatísticas) do De-
partamento Penitenciário Nacional - De-
pen6, o Brasil se mantém como o terceiro 
país com a maior população carcerária 
do mundo7. Em levantamento de 2016, 
do mesmo departamento, quanto à es-
colaridade, 75% da população prisional 
brasileira não chegou ao ensino médio 
e, menos de 1% dos presos possuia gra-
duação8 e, apenas 12% da população pri-
sional está envolvida em algum tipo de 
atividade educacional9. Neste contexto a 
ministra do STF, Cármen Lúcia, declarou: 
“Um preso no Brasil custa R$ 2,4 mil por 
mês e um estudante do ensino médio 
custa R$ 2,2 mil por ano. Alguma coisa 
está errada na nossa Pátria amada.”10 

Assim, merecem destaque as ações 
do Depen junto ao Ministério da Educa-
ção (MEC) nas políticas de promoção e 
acesso à educação no âmbito do sistema 
prisional. Em 2019, promoveram a parti-
cipação de pessoas presas no Exame Na-
cional para Certificação de Competência 
de Jovens e Adultos (Encceja) e no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), entre 
outras ações para remição da pena, além 
de projetos e serviços de atenção à pes-
soa egressa do sistema prisional.11 

O Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
dispõe sobre as diretrizes, os procedi-
mentos e os prazos diferenciados para os 
participantes na condição de Pessoas Pri-
vadas de Liberdade e de Jovens sob Medi-
da Socioeducativa que inclua privação de 
liberdade para os referidos  exames, res-
pectivamente Enem-PPL e Encceja-PPL. A 
LEP prevê a educação escolar no sistema 
prisional e o Decreto nº 7.626, DE 2011, 
instituiu o plano estratégico de educação 
no âmbito do sistema prisional.

O Poder Judiciário no sentido de efe-
tivar tais medidas na execução da pena 
em conformidade com a Lei de Execu-
ções Penais (LEP, Lei nº 7.210, de 1984) 
superando desafios que impõem esfor-
ços coordenados e conjuntos, vem agre-

“Um preso no Brasil custa R$ 2,4 
mil por mês e um estudante do 

ensino médio custa R$ 2,2 mil por 
ano. Alguma coisa está errada na 

nossa Pátria amada.”
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gando parceria com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e na mesma proporção na cons-
trução de redes, envolvendo outros ato-
res da aplicação da lei criminal, como o 
Executivo e a sociedade civil. Conforme 
Nota Técnica a remição de pena pela 
leitura “contribui posivamente para a 
justiça e para a sociedade, uma vez que 
ocupa o tempo de ócio deste custodia-
do de forma útil, reflexiva, educativa e 
mais eficaz.”12

Nesse sentido, também na referida 
Nota Técnica, há orientação nacional de 
que a remição de pena pela leitura seja 
desenvolvida por projeto pedagógico 
executado preferencialmente em coo-
peração com as Secretarias Estaduais 
de Educação ou de convênio com insti-
tuições parceiras, quais sejam, Universi-
dades, Institutos Federais e organismos 
da sociedade civil organizada. 

Igualmente, trazendo uniformização 
para o tema, em abril de 2021, a Tercei-
ra Seção, unificou o entendimento en-
tre as turmas criminais do STJ, trazendo 
maior segurança jurídica a fim de se evi-
tar violação da igualdade de tratamen-
to. Foi então estabelecida a base de cál-
culo para a remição de pena pelo estudo 
para apenados aprovados nos exames 
nacionais que certificam a conclusão do 
ensino fundamental ou médio. 

O Ministro Ribeiro Dantas, da quinta 
turma do STJ, relator do HC 593.17113, 
julgado em 2020, em seu voto realizou 
o cotejo do art. 126 da LEP com o art. 
24, I, da Lei 9.394/1996 (Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional), 
que pode ser utilizado como critério de 
interpretação da norma aberta oriun-
da do art. 1º, IV, da Recomendação n. 
44/2013 do CNJ, o que não afrontaria o 
art. 4º, II e III, da Resolução n. 03/2010, 
do CNE (Conselho Nacional de Educa-
ção). Dado que a sexta turma divergia 
sobre a matéria, em 2021, os Ministros 
da Terceira Seção do STJ ao decidirem 
o HC nº 602.425 – SC14 uniformizaram o 
entendimento no sentido de que: “no 
caso de presos que estudam por con-
ta própria e conseguem aprovação nos 
exames nacionais que certificam a con-
clusão do ensino fundamental e do en-
sino médio, deve ser, respectivamente, 
de 1.600 e 1.200 horas.”15

Outra decisão importante do referido 
Tribunal Superior foi no HC n.º 535383/
SP16, em 2020, os Ministros da Sexta Tur-
ma, por unanimidade, firmaram enten-
dimento permitindo a saída temporária 
de reeducando para frequentar curso 
de nível superior. A decisão teve como 
fulcro as Regras Mínimas para o Trata-
mento do Preso no Brasil (Resolução nº 
14, de 1994 do Conselho Nacional de Po-
lítica Criminal e Penitenciária17), assim 

12 DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional. Nota Técnica n.º 1/2020/GAB-DEPEN/DEPEN/MJ. Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 2020, p.3. Disponível em http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/copy_of_Remissope-
laleitura.pdf. Acesso em 29/06/2021.

13 AgRg no Habeas Corpus Nº 593.171 - SC (2020/0157491-9) relator : Ministro Ribeiro Dantas, publicado em DJe: 
22/10/2020.

14 Habeas Corpus nº 602.425 - SC (2020/0192829-9) relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 06/04/2021.

15 STJ, Superior Tribunal de Justiça. Disponivel em https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/
Noticias/30042021-Terceira-Secao-uniformiza-entendimento-sobre-base-de-calculo-para-remicao-de-pena-pe-

lo-estudo.aspx. Acesso em 29/06/2021.

16 Habeas Corpus 535383-SP (2019/0286626-5), Relator(a) Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data do Julgamento

15/09/2020 Data da Publicação DJe 21/09/2020.

17 Disponivel em: http://www.crpsp.org.br/interjustica/pdfs/regras-minimas-para-tratamento-dos-presos-no-
-brasil.pdf. Acesso em 30/06/2021.
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como a Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos que estipula que toda pes-
soa tem direito à educação, sendo que o 
acesso aos estudos superiores deve es-
tar aberto a todos em plena igualdade, 
em função do seu mérito. Nesse mes-
mo diapasão estão as Regras de Nelson 
Mandela18 (regras mínimas das Nações 
Unidas para o tratamento de presos), 
em especial a regra 4, in verbis: 

[o]s objetivos de uma pena de prisão 
ou de qualquer outra medida restriti-
va da liberdade são, prioritariamente, 
proteger a sociedade contra a crimi-
nalidade e reduzir a reincidência. Es-
tes objetivos só podem ser alcançados 
se o período de detenção for utilizado 
para assegurar, sempre que possível, 
a reintegração destas pessoas na so-
ciedade após a sua libertação, para 
que possam levar uma vida autossufi-
ciente e de respeito para com as leis.

Em 2021, a Segunda Turma do STF ao 
julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 
187940/SP19 possibilitou a cumulação 
de remição da pena por estudo e traba-
lho realizados de forma concomitante, 
estabelecendo o entendimento de in-
dependência entre os limites máximos 
diários, para a jornada de trabalho de 
oito horas e, de frequência escolar de 
quatro horas.

Dentre as políticas de reinserção so-

cial de pessoas privadas de liberdade 
merece destaque o Estado brasileiro 
da Paraíba que em maio de 2021, obte-
ve o primeiro lugar no país na seleção 
de reeducandos no Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) para o qual instituições 
públicas de ensino superior oferecem 
vagas para candidatos com melhor 
classificação no Enem.20 

Assim como, o Sistema Prisional da 
Paraíba foi escolhido para receber em 
2021, projeto piloto do Instituto Huma-
nitas 360 (ONG dos Estados Unidos com 
sede também no Brasil) com o CNJ e o 
Tribunal de Justiça da Paraíba, para a 
implantação de laboratórios de infor-
mática nas penitenciárias e cadeias para 
ensino à distância a pessoas privadas de 
liberdade, para os policiais penais e de-
mais servidores da Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária, para graduação 
e pós-graduação, com instrutores bolsi-
tas de universidades.21

O programa Universidade Aberta 
do Brasil vem proporcionando o aces-
so a cursos e programas do ensino su-
perior, por meio da educação a distân-
cia nos presídios, por intermédio de 
seus polos, em toda a federação, pre-
sentes principalmente nas Universida-
des e Institutos Federais.22 Contudo, 
conforme relatório de 2021, do Gru-
po Educação nas Prisões: “o direito à 
educação formal nas prisões é garan-
tido apenas a 9,6% da população car-
cerária brasileira, o que evidencia um 
problema de oferta educacional que 

18 Disponível em: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-e-
book.pdf. Acesso em 29/06/2021.

19 Recurso em Habeas Corpus n. 187940/SP (0077912-21.2020.3.00.0000), Relator: NUNES MARQUES, Data de 
Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021.

20 Disponivel em: https://paraiba.pb.gov.br/noticias/paraiba-ocupa-1o-lugar-no-ranking-nacional-dos-reeducan-
dos-selecionados-no-sisu. Acesso em 30/06/2021.

21 Disponível em https://paraiba.pb.gov.br/noticias/paraiba-tera-projeto-piloto-de-laboratorios-de-informatica-
-em-presidios. Acesso em 01/07/2021.

22 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/politica-de-educacao-inclusiva?id=12265. Acesso em 01/07/2021
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23 Disponível em https://acaoeducativa.org.br/wp-content/uploads/2021/06/relatorio_educnasprisoes-2M.pdf. 
Acesso em 01/07/2021.

Doutoranda e Mestre em Direito 
pela Universidade Nove de Julho 
(UNINOVE). Delegada de Polícia 
Civil em São Paulo-Brasil.

Patrícia Pacheco Rodrigues

contribui para o baixo grau de escola-
ridade dessa população.”23

Conclui-se que ao longo do referido 
estudo buscou-se ressaltar o direito hu-
mano à educação do indivíduo encarce-
rado, tendo-se a educação como instru-
mento ressocializador por excelência, 
estimulada e apoiada pela jurisprudên-
cia dos Tribunais Superiores Brasileiros 
neste referenciadas.

“o direito à educação formal nas 
prisões é garantido apenas a 9,6% 
da população carcerária brasileira, 

o que evidencia um problema de 
oferta educacional que contribui 

para o baixo grau de escolaridade 
dessa população.”
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TEORIA DOS EQUIVALENTES IMPLÍCITOS – 
PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO – EQUIPARAÇÃO A ATIVIDADE POLICIAL 
– NECESSIDADE DE CONTROLE EXTERNO

No julgamento do Recurso Extraor-
dinário nº 593.727/STF, o Ministério 
Público viu reconhecida sua atribuição 
de instaurar e conduzir investigações 
criminais preliminares, de forma direta, 
tal qual um inquérito policial, mas com o 
nome de procedimento de investigação 
criminal – PIC. O MP passou, assim, a se 
submeter aos princípios que defende, 
em nome da proteção do Estado Demo-
crático de Direito.

O CNMP não exerce controle externo 
da atividade ministerial. A composição 
majoritária é de membros do MP (são 
oito) e o CNMP não se sujeita a ninguém. 
Ou seja, não se presta a controle exter-
no da atividade policial do MP. O poder 
judiciário não exerce controle externo 
das atividades do Ministério Público, e 
sim controle genérico mediato sobre to-
dos os órgãos e instituições que lhe são 
apresentados em demandas específicas. 
Se fosse verdade que o poder judiciário 
exerce controle externo do Ministério 
Público, o mesmo ocorreria em relação 
à atividade policial, tornando desneces-
sário seu controle externo pelo MP. 

A conquista do poder de investigação 
pelo Ministério Público trouxe-lhe  o de-
ver de observar a obrigatória contrapar-
tida dos poderes implícitos: os deveres 
implícitos, pois que toda criação ou au-

mento de poder público implica em de-
veres e controle externo, sob pena de 
ofensa aos princípios da transparência e 
da publicidade, além da economicidade 
e moralidade administrativa. O binômio 
“direitos x deveres implícitos” constitui 
os equivalentes implícitos. 

PIC e IP são procedimentos adminis-
trativos preparatórios da ação penal, 
com os mesmos fins, visando apurar au-
toria e materialidade penal para ofere-
cimento da competente ação. Não exis-
te lei especificando qualquer diferença 
essencial ou funcional entre PIC e IP. O 
Ministério Público, ao atuar em investi-
gações criminais e operações de caráter 
policial, com pessoal, fardamento, viatu-
ras e equipamentos próprios, em todas 
as áreas da apuração de ilícitos, prescin-
dindo mesmo da força policial em suas 
investigações, atua em caráter policial 
amplo e difuso, o que lhe atrai a necessi-
dade imperiosa de controle externo de 
suas atividades.

Poderes implícitos importam nos 
correspondentes deveres implícitos: 
conquistando o mesmo poder de inves-
tigação da Polícia Civil, o Ministério Pú-
blico atraiu para si o necessário controle 
externo de sua atividade investigativa. 
A explicação é simples: no exercício de 
suas investigações criminais, o Ministério 

Por Líbero Penello de Carvalho Filho
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Público se vale de oitivas, provas técni-
cas, operações policiais, enfim, ampla e 
integral atividade de segurança pública, 
com ou sem o auxílio de alguma polícia.

Um órgão ou instituição não pode 
furtar-se ao controle externo de suas 
atividades sob o fundamento de que é 
independente e autônomo. Repetimos: 
independente e autônomo não é sinô-
nimo de imune a controle. O risco de 
ocorrerem arbitrariedades, ilegalidades 
e comprometimento da promoção da 
segurança pública não é exclusivo da 
atividade policial, existe, isto sim, em 
toda e qualquer atividade envolvendo 
a apuração de crimes, não sendo justi-
ficável uma instituição que exerça estas 
atividades se julgar imune a tais erros.

É típico de um estado democrático 
de direito um sistema de direitos fun-
damentais calcado na separação dos 
poderes, na fiscalização recíproca, na 
proteção jurídica, responsabilização dos 
servidores, na participação democráti-
ca. Nada disso ocorre quando ausente o 
controle externo.

Granzotto (2005), cita:

Nesse sentido, trazemos a colação 
a palavra de Luis Roberto Barroso:  
“Não é desimportante lembrar que a 
Polícia sujeita-se ao controle do Minis-
tério Público. Mas se o Ministério Pú-
blico desempenhar, de maneira ampla 
e difusa, o papel da Polícia, quem irá 
fiscalizá-lo?”

O controle externo, antes de signifi-
car enfraquecimento, traz em si o forta-
lecimento do Estado, da democracia, da 
segurança jurídica. É exteriorizado, den-
tre outros, em accountability.E accoun-
tability é um termo muito em moda nos 
dias de hoje. Seu significado é o de pres-
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Especialista em Direito e Processo 
Penal e do Trabalho. Doutorando 
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Penitenciário. Membro do Instituto 
Brasileiro de Administração do 
Sistema Judiciário - IBRAJUS, do 
Instituto Histórico e Geográfico 
do Espírito Santo, da Academia 
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Santo, do grupo de estudo 
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(Universidade de Buenos Aires, 
Argentina), do Observatório 
Brasileiro de Direito Internacional 
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Líbero Penello de Carvalho Filho

tação de contas. Esta prestação é devi-
da à sociedade em geral e ao governo 
que a dirige. É pressuposto mínimo, ba-
silar, de transparência e moralidade ad-
ministrativa. É regra de relacionamento 
saudável entre as instituições. É, enfim, 
a epítome do interesse público.
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O FORNECIMENTO E USO DE DADOS DE 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA FINS 
DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, DEPENDEM 
DE ORDEM JUDICIAL PRÉVIA?

Por Joaquim Leitão Júnior

A Resolução nº 412 de 23/08/2021 do 
Conselho Nacional de Justiça estabelece 
diretrizes e procedimentos para a aplica-
ção e o acompanhamento da medida de 
monitoramento eletrônico de pessoas.

Dentre os pontos a serem destaca-
dos, a Resolução afirma que os dados 
do monitoramento eletrônico poderão 
ser utilizados como meio de prova para 
apuração penal e estando, de qualquer 
forma, abrangidos pelo direito previsto 
no art. 5o, X, da Constituição Federal e 
legislação de proteção de dados pes-
soais, assim como o compartilhamento 
de dados (dados cadastrais, informa-
ções, trajetos) dependerá de autoriza-
ção judicial, mediante representação da 
autoridade policial ou requerimento do 
Ministério Público. 

A Resolução contempla ainda que, em 
situações excepcionais em que configu-
rado iminente risco à vida, os órgãos de 
segurança pública poderão requisitar di-
retamente à Central de Monitoramento 
Eletrônico a localização em tempo real 
da pessoa monitorada, hipótese em que 

o controle judicial do compartilhamento 
dos dados será realizado posteriormente.

Vejamos o art. 13, da Resolução nº 
412 de 23/08/2021 do Conselho Nacio-
nal de Justiça:

Art. 13. Os dados coletados durante 
o acompanhamento das medidas de 
monitoramento eletrônico possuem 
finalidade específica, relacionada ao 
cumprimento das condições estabe-
lecidas judicialmente, podendo ser 
utilizados como meio de prova para 
apuração penal e estando, de qual-
quer forma, abrangidos pelo direito 
previsto no art. 5o, X, da Constituição 
Federal e legislação de proteção de 
dados pessoais.

§ 1o Os sistemas de registro de infor-
mações do monitoramento eletrônico 
serão estruturados de modo a preser-
var o sigilo dos dados e das informa-
ções da pessoa monitorada, da pessoa 
em situação de violência doméstica e 
familiar e de terceiros.

§ 2o O compartilhamento dos dados, 
inclusive com instituições de seguran-
ça pública, dependerá de autorização 
judicial, mediante representação da 
autoridade policial ou requerimento 
do Ministério Público.

“os dados  do monitoramento ele-
trônico poderão ser utilizados como 
meio de prova para apuração penal”
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§ 3o Nas situações excepcionais em 
que configurado iminente risco à vida, 
os órgãos de segurança pública pode-
rão requisitar diretamente à Central 
de Monitoramento Eletrônico a loca-
lização em tempo real da pessoa mo-
nitorada, hipótese em que o controle 
judicial do compartilhamento dos da-
dos será realizado posteriormente.

§ 4o Nas hipóteses do parágrafo an-
terior, o compartilhamento de dados 
realizado nas circunstâncias excep-
cionais será formalmente registrado, 
com informação sobre a data e o ho-
rário do tratamento, a identidade do 
servidor que obteve e do que conce-
deu o acesso ao dado, a justificativa 
apresentada, bem como quais os da-
dos tratados, a fim de permitir o con-
trole, além de eventual auditoria.

§ 5o As informações mencionadas no 
parágrafo anterior serão encaminha-
das pela Central de Monitoramento 
Eletrônico ao juízo competente em 
até 24 (vinte e quatro) horas após o 
compartilhamento.

§ 6o Nos casos de incidentes específi-
cos ocorridos no âmbito de medidas 
protetivas de urgência, a Central de 
Monitoramento Eletrônico poderá 
acionar preventivamente órgãos de se-
gurança pública e compartilhar dados 
relativos à identificação e localização 
da pessoa monitorada, nos termos do 
Protocolo anexo à presente Resolução.

Afinal, é cediço que os investigados 
possuem direitos e garantias, mas a gran-
de reflexão que não pode passar desper-
cebida: o tornozelado fiscalizado eletroni-
camente pelo Estado teria em seu favor o 
direito à intimidade e à privacidade estri-
tamente ligada ao monitoramento eletrô-
nico, inclusive dos órgãos de fiscalização 
para fins de investigação criminal? 

Vale lembrar que, na grande maio-
ria dos casos essas pessoas monitora-

das eletronicamente, foram presas em 
flagrante delito num contexto, mas ti-
veram à concessão de liberdade ou a 
revogação da prisão, em ambos casos, 
com fixação de medida cautelar diver-
sa da prisão, consistente no monitora-
mento eletrônico. Temos ainda parcela 
de tornelazados condenados criminal-
mente que cumprem pena com uso de 
tornozeleira eletrônica. 

Não podemos olvidar que, presos mes-
mo de dentro do sistema prisional, mor-
mente os monitorados eletronicamente 
que estão na rua, continuam a perpetrar 
crimes. Com isso surge o questionamen-
to natural: essa interpretação de even-
tual existência de direito à intimidade e à 
privacidade estritamente ligada ao moni-
toramento eletrônico poderia constituir 
uma manta para salvaguardarempreita-
das criminosas e blindar pessoas alvos 
de investigações criminais num primeiro 
momento, criando uma autorização ju-
dicial prévia como barreira de acesso de 
dados e informações importantes?

Invocar a Lei de Proteção de Dados 
nos “próprios considerados”da indigita-
da Resolução não iria na contramão da 
“mens legis” lá atrás que institui a medi-
da cautelar de monitoramento eletrôni-
co no Código de Processo Penal?

A medida de monitoramento eletrônico 
veio justamente para evitar a prisão caute-
lar – que cederia espaço para uma fiscali-
zação eletrônica mais incisiva e legitima-
mente invasiva na vida do monitorado.

De qualquer forma, a própria Lei Ge-
ral de Proteção de Dados exclui a sua 
incidência, em relação aos órgãos de se-
gurança públicae as atividades de inves-
tigação e repressão de infrações penais. 
Aliás, a lei nesse ponto assegura que não 
se aplica a Lei Geral de Proteção de Da-
dos à segurança pública e as atividades 
de investigação e repressão de infrações 
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penais. Analisemos o inteiro teor do art. 
4º da Lei Geral de Proteção de Dados:

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tra-
tamento de dados pessoais:

I – realizado por pessoa natural para 
fins exclusivamente particulares e 
não econômicos;

II – realizado para fins exclusivamente:

1. a) jornalístico e artísticos; ou

2. b) acadêmicos, aplicando-se a esta 
hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;

III – realizado para fins exclusivos de:

1. a) segurança pública;

2. b) defesa nacional;

3. c) segurança do Estado; ou

4. d) atividades de investigação e re-
pressão de infrações penais; ou

Nesse contraponto, a Resolução nº 
412 de 23/08/2021 do Conselho Nacio-
nal de Justiça poderia invadir as atribui-
ções constitucionais inerentes ao Poder 
Legislativo (art. 2º, da CF/88) e sobrepor 
à uma lei federal (de densidade maior) 
legitimamente e democraticamente 
produzida pelo poder competente (Con-
gresso Nacional)?

Outro ponto inquietante que sobre-
vém desta Resolução em análise: pode-
ria uma Resolução (índole administrati-
va) fixar cláusula de reserva de jurisdição 
por meio de ato normativo alheio à lei e 
Constituição Federal?

Lembremos que em regra, apenas lei 
e a Constituição Federal podem consti-
tuírem cláusula de reserva de jurisdição.

Não é demais lembrar também, que 

numa ponderação (regra de sopesa-
mento) o direito coletivo e fundamen-
tal à segurança pública, em regra, deve 
sobrepor aos direitos individuais (direi-
to à intimidade e à privacidade) e até 
mesmo a proteção de dados pessoais 
elevada ao status de direito e garantia 
fundamental (Emenda Constitucional 
nº 115/2022), mormente sendo uma 
pessoa sob fiscalização do Estado que 
está sendo beneficiada por uma medi-
da menos drástica do monitoramento 
eletrônico (tornozelamento eletrônico), 
que não deixa de ser legalmente e legi-
timamente invasiva.

Das considerações finais

Em arremate, a Resolução em voga 
que invoca a Lei de Proteção de Dados, 
o direito à intimidade e à privacidade 
não pode servir de manta protetora aos 
investigados e fiscalizados eletronica-
mente pelos órgãos da segurança públi-
ca e nem servir de blindagem às ativida-
des investigativas.

Afinal, numa ponderação dos direitos 
em jogo, o direito coletivo e fundamen-
tal à segurança pública, em regra, deve 
sobrepor aos direitos individuais (direi-
to à intimidade; à privacidade e prote-
ção de dados pessoais).

A Resolução nº 412 de 23/08/2021 do 
Conselho Nacional de Justiça não pode 
invadir as atribuições constitucionais 
inerentes ao Poder Legislativo (art. 2º, 
da CF/88) e sobrepor à uma lei federal 
(de densidade maior) legitimamente e 
democraticamente produzida pelo po-
der competente (Congresso Nacional).

Por derradeiro, lembremos que em 
regra, apenas lei e a Constituição Fede-
ral podem constituírem cláusula de re-
serva de jurisdição.
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A QUESTÃO DA DISCRICIONARIEDADE 
NA ATUAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA: 
BREVE INTRODUÇÃO AO PROBLEMA

A cultura jurídica brasileira é ampla-
mente influenciada pelo Positivismo Ju-
rídico, de modo a impregnar a atuação 
dos magistrados e dos administradores. 
Na investigação policial não é diferen-
te, uma vez que ela sempre foi pensada 
como um procedimento administrativo, 
de modo a trazer os elementos centrais 
do respectivo ramo do Direito. 

Observe que tal premissa tem por 
base influencias anteriores a 1988 e 
que ainda hoje condicionam o agir do 
Delegado de Polícia. Malachias (1987, 
p. 61-62) afirma que o inquérito policial 
constitui um procedimento administra-
tivo, não estando vinculado às formas e 
aos direitos decorrentes de um proces-
so judicial. Com base nessa premissa, o 
investigado não poderias ser tratado 
como um sujeito de direitos, mas como 
um mero objeto da investigação estatal.

A partir da distinção das figuras do 
Estado-juiz e do Estado-punitivo, Mala-
chias (1987, p. 62) compreende que a 
segunda figura rege o inquérito policial 
e molda o agir do delegado de polícia, 
cuja função central diz respeito à busca 
de elementos de autoria e materialidade 
do suposto autor do fato. Sem qualquer 
preocupação para uma atuação voltada 
para os direitos fundamentais do inves-
tigado, a autoridade policial possuiria 
amplos poderes na concretização da sua 

função central, podendo, a seu juízo dis-
cricionário, determinar conduções coer-
citivas e mandados de busca e apreen-
são, decretar a incomunicabilidade do 
preso ou mesmo limitar o seu acesso às 
diligências já produzidas (MALACHIAS, 
1987, p. 62-68). Como braço direto do 
Estado-punitivo, o delegado de polícia 
teria por finalidade levantar elementos 
de informações (autoria e materialida-
de) para subsidiar eventual ação penal, 
laborando esforços nesse sentido e di-
recionando a investigação a essa finali-
dade. O suposto autor do fato, com isso, 
estaria à disposição das Polícias Judi-
ciárias para mera complementação da 
investigação, de modo que sua atuação 
era secundária e até desnecessária.

Como pontuado, esse posicionamen-
to é anterior à Constituição Federal de 
1988, pertencente a uma compreensão 
do Direito decorrente da ditadura até 
então vigente no Brasil. De fato, a nova 
Constituição instituiu um novo modelo 
de interpretação do Direito, focado nos 
direitos fundamentais. Não obstante, o 
Código de Processo Penal atualmente 
em vigor foi editado dentro de um pe-
ríodo constitucional (Constituição de 
1937), inspirado em bases ditatoriais, e 
o regramento relativo ao inquérito po-
licial praticamente não sofreu nenhu-
ma alteração legislativa até a presente 
data. Ademais, o citado Código foi ins-

Por Bruno Taufner Zanotti
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cas do intérprete nessa fase ganham re-
levância para direcionar os atos investi-
gativos, as medidas cautelares e a linha 
investigativa a eles subjacentes.

Ressalte-se que, de acordo com as 
premissas do regime fascista que nor-
tearam o atual Código de Processo Pe-
nal, existiria sempre a prevalência da 
segurança pública em face dos direitos 
e garantias fundamentais, justifican-
do, nesse contexto, a existência poder 
discricionário do delegado de polícia 
em determinar conduções coercitivas 
e mandados de busca e apreensão, de-
cretar a incomunicabilidade do preso ou 
mesmo limitar o seu acesso às diligên-
cias já produzidas. O rompimento pa-
radigmático dessas premissas ocorreu 
somente com a Constituição Federal de 
1988, ao prever, entre outras medidas, a 
decretação de busca e apreensão como 
reserva de jurisdição e o fim da decre-
tação da incomunicabilidade do preso 
pelo delegado de polícia. Não obstante 
esse considerável avanço constitucio-
nal, poucas foram as mudanças de en-
tendimento, relativas à atuação do de-
legado de polícia pela doutrina pátria: 
a discricionariedade ainda se apresenta 
como elemento central, como se não 
fosse extremamente tênue (ou mesmo 
imperceptível) a distinção entre discri-
cionariedade e arbitrariedade. 

Lima (2010, p. 84) afirma que exis-
te discricionariedade na realização dos 
atos por parte da autoridade policial 
com autonomia para escolha dos meios 
a serem empregados na investigação. 
Avena (2011, p. 166) compreende que 
o delegado de polícia pode determinar 
ou postular, de forma discricionária, as 
diligências necessárias para a elucida-
ção do fato, “[...] o que abrange tanto a 
natureza dos atos investigatórios quan-
to a ordem de sua realização [...]”. Nessa 
mesma linha, Rangel (2009, p. 94) com-
preende que o inquérito policial é discri-
cionário e defende ser essa uma de suas 

pirado na legislação processual italiana 
de 1930, decorrente do regime fascista 
adotado naquele país:

A investigação preliminar, que possui 
no Brasil várias facetas, tem, no inqué-
rito policial, sua expressão máxima. O 
inquérito policial, se atentarmos para 
o preconizado no Código de Processo 
Penal, não possui, sistematicamente, no 
Capítulo I, Título II, sequer duas dezenas 
de artigos que lhe permitiriam uma me-
lhor definição, ajuste e compreensão. 
Todavia, o Código de Processo Penal 
brasileiro, assinado pelo Ministro Fran-
cisco Campos, verdadeiro tributo ao 
fascismo, desprestigia a investigação 
preliminar, tornando absolutamente 
indispensável um acurado desenvolvi-
mento doutrinário para que possam ser 
superadas tais omissões e ambiguida-
des (GLOECKNER, 2017, p. 17).

As eventuais mudanças no menciona-
do capítulo ocorreram, ou para ampliar 
o poder investigativo do delegado de 
polícia no inquérito policial (como se 
observa, v.g., pela inserção do art. 13-A 
pela Lei n° 13.344, de 6 de outubro de 
2016, que ampliou o poder de requi-
sição aos órgãos do poder público ou 
empresas de telefonia para alcançar os 
dados cadastrais de vítimas ou suspei-
tos envolvidos em alguns crimes especí-
ficos, como o sequestro ou a redução à 
condição análoga à de escravo), ou ocor-
reram para regular questões pontuais 
e secundárias da investigação criminal, 
como se observa, v.g., pela inserção do 
parágrafo único ao art. 20 pela Lei n° 
12.681, de 4 de julho de 2012, que trou-
xe nova regulamentação para a temáti-
ca dos atestados de antecedentes crimi-
nais. Em síntese, o mencionado Código 
possui escassa regulamentação sobre 
o tema, deixando nas mãos dos opera-
dores da investigação criminal todas as 
responsabilidades relativas à vida e aos 
direitos daqueles que são investigados, 
de modo que as premissas hermenêuti-
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características, uma vez que “[...] a auto-
ridade policial, ao iniciar uma investiga-
ção, não está atrelada a nenhuma forma 
previamente determinada [...]”. Por isso, 
o delegado de polícia possuiria liberda-
de para agir, desde que dentro dos li-
mites previstos na lei, de modo que se 
apresentaria arbitrária a atuação que 
não estivesse em conformidade legal.

Note-se que há autores que apontam, 
de forma equivocada, a discricionarieda-
de como uma característica do inquérito 
policial, como se o Positivismo Jurídico 
fosse uma questão inerente ao proce-
dimento e não decorrente da postura 
daquele que o preside. Dito de outra 
forma, certos autores entendem que a 
conveniência e a oportunidade se reve-
lam como consequência do procedimen-
to (das precisões legais), o que impreg-
nariam a atuação do delegado de polícia. 
Não só Rangel, mas, de igual modo, Lima 
(2015, p. 122) compreende a inexistência 
de um rigor procedimental do Código de 
Processo Penal para a investigação poli-
cial como consequência para a caracte-
rística da discricionariedade presente no 
inquérito policial. Ademais, Lima (2015, 
p. 122-123) segue a linha do pensamen-
to dos autores citados, ou seja, visualiza 
a discricionariedade como uma liberdade 
de atuação para que a autoridade poli-
cial escolha o caminho mais conveniente 
e oportuno, desde que cada decisão to-
mada respeite os limites traçados pela 
lei, pois a atuação fora dos seus limites 

seria hipótese de arbitrariedade. Távora 
e Alencar (2014, p. 136) também seguem 
esse posicionamento e não só salientam 
a discricionariedade como uma caracte-
rística do inquérito policial, como afir-
mam que tal característica decorre da 
inexistência de um rigor procedimental 
no âmbito da investigação.

Compreender a discricionariedade 
como uma característica do procedi-
mento acaba por tomar o Direito como 
uma questão de fato,1 pois confirma 
que a conveniência e a oportunidade de-
correm ontologicamente do inquérito 
policial e não do agente que o preside. 
Com isso, a discricionariedade se apre-
senta como decorrência direta de parte 
do ordenamento jurídico que regula o 
inquérito policial, ou seja, tais autores 
desconhecem a possibilidade de diver-
gências teóricas sobre o Direito. Afinal, 
para eles, equivocadamente só existe 
o positivismo jurídico como teoria para 
atuação do poder.

Esse é o problema das teorias impreg-
nadas pelo aguilhão semântico2  (DWOR-
KIN, 2010, p. 315-316). Ademais, para 
essas teorias, tudo pode ser pensado e 
estruturado mediante conceitos criteriais 
previamente estabelecidos. No Direito 
Penal, tal situação se apresenta ainda 
mais evidente, tanto que a doutrina nacio-
nal está sempre preocupada em identifi-
car os melhores requisitos para delimitar 
conceitos como homicídio, furto, casa ou 

1 O positivismo compreende o Direito como uma questão de fato (plain fact). Essa visão decorre do que uma instân-
cia de poder decidiu no passado (como uma lei ou um decisão administrativa ou mesmo judicial), motivo pelo qual a 
proteção dessas decisões é vista como a própria legitimidade de decisão tomada no presente. Sobre esse contexto 
teórico, Dworkin (2007, p. 10) pontua que o Direito “[...] nada mais é que aquilo que as instituições jurídicas, como as 
legislaturas, as câmaras municipais e os tribunais, decidiram no passado. [...] Portanto, as questões relativas ao direito 
sempre podem ser respondidas mediante o exame dos arquivos que guardam os registros das decisões institucionais. 
[...] Em outras palavras, o direito existe como simples fato, e o que o direito é não depende, de modo algum, daquilo 
que ele deveria ser (questões de moralidade e fidelidade, não de direito).”

2 O termo “aguilhão semântico” é uma crítica a essas teorias que se prendem a uma visão positivista do Direito, um 
verdadeiro ferrão capaz de envenenar aqueles que não são capazes de se inserir em uma visão paradigmática ade-
quada à aplicação do Direito à luz do atual paradigma constitucional. Esse aguilhão, portanto, consiste em uma visão 
semântica do Direito, que também é refletida na prática administrativa em geral e, em especial, nas atividades da Po-
lícia Judiciária. Ir além dessa limitação e reconhecer o caráter precário do ser humano são os desafios que se impõem 
àqueles que buscam uma visão plural e democrática do Direito.
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mesmo o polêmico conceito (atualmente 
já revogado!) do que seria a “mulher ho-
nesta”. Enquanto a utilização de critérios 
previamente definidos aparenta ser sufi-
ciente para trabalhar com esses conceitos 
supostamente criteriais (como o conceito 
de carro e casa), não se consegue lograr o 
mesmo êxito aparente em conceitos que 
envolvem privacidade, justiça ou presun-
ção de inocência, já que são conceitos es-
sencialmente interpretativos. 

Reside aí o aguilhão semântico que 
impregna o Positivismo Jurídico, em 
especial porque, mesmo os conceitos 
criteriais, possuem, na verdade, uma es-
trutura interpretativa; do contrário, seria 
impossível o reconhecimento de um veí-
culo ou mesmo de um escritório de advo-
cacia como “casa” para fins de proteção 
legal, já que os critérios clássicos do que 
é uma casa não contempla um escritório 
de advocacia. Tal situação evidencia que 
os desacordos teóricos não estão restri-
tos aos casos supostamente difíceis, mas 
abrangem qualquer caso concreto, em 
especial porque também os casos fáceis 
podem trazer em si uma situação com-
plexa e insuficiente de ser respondida 
pelos critérios fixados previamente. 

O direito é essencialmente interpre-
tativo, via de consequência, a investiga-
ção criminal também possui esse pres-
suposto, algo negado ao trabalhar com 
positivismo jurídico e seus conceitos cri-
teriais. Em outras palavras, seja a discri-
cionariedade como postura do delega-
do de polícia, seja a discricionariedade 
como caraterística do inquérito policial, 
a questão central gira em torno do pro-
blema do Positivismo Jurídico como 
pressuposto teórico, também presente 
na investigação criminal. 

De acordo com a doutrina brasileira, 
o limite para a atuação da autoridade 
policial consiste na regra estabelecida, 
no entanto, além de inexistir um rito 
pré-definido para a investigação, todo 

o tema é regulado em menos de vinte 
artigos do Código de Processo Penal, o 
qual foi inspirado no regime fascista ita-
liano. Onde, então, está esse limite? O 
positivismo não apresenta uma respos-
ta satisfatória, já que a lei é o limite e ela 
é escassa neste ponto.

Longe de um ponto final, o presente 
artigo somente apresentou o problema, 
mas qual seria a solução? De que modo 
é possível superar o positivismo jurídico? 
Como se verá, discricionariedade está 
mais perto de arbitrariedade e subjetivi-
dade do que de uma teoria adequada a 
fundamentar qualquer ato de poder. Mas 
o tema será retomado no próximo artigo!

Aqui vale uma última observação aos 
ferrenhos defensores da discricionarie-
dade. A crítica à discricionariedade não 
significa enfraquecer a autonomia do 
delegado de polícia para a escolha efi-
ciente e constitucionalmente adequada 
dos meios investigatórios, do mesmo 
modo que não importa o retorno da 
subsunção ou o fim da indeterminação 
do Direito. A superação da discricio-
nariedade, portanto, não se traduz no 
“engessamento” da autoridade policial, 
pois, no âmbito do Direito como inte-
gridade, mostra-se possível seguir uma 
ou outra linha investigativa, mas com 
uma responsabilidade argumentativa 
até então inexistente. Assim concebida, 
a legitimidade da decisão não se baseia 
na autoridade de quem a proferiu e não 
se apresenta como decorrência do que 
a autoridade policial tomou no café da 
manhã, mas se legitima a partir de uma 
fundamentação racional e jurídica, cons-
truída a partir das peculiaridades do 
caso concreto e dos valores subjacentes 
a cada tomada de decisão.
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Resposta: 

Fico muito lisonjeada de atender ao con-
vite para participar desta entrevista que 
trata da minha experiência, enquanto 
delegada de polícia do   Estado da Bahia, 
aposentada há quase dois anos.

Ingressar na carreira policial foi um de-
safio e, ao mesmo tempo, uma oportuni-
dade de entrar no serviço público atuan-
do em um ramo do direito que sempre 
tive interesse, no caso, a área criminal.

No concurso fui bem classificada para 
servir em Salvador e/ou adjacências, 
tendo com primeira designação a Dele-
gacia da Ilha de Itaparica.

Ao longo dos 25 anos de serviço, atuei 

1) A decisão de ser Delegada de 
Polícia surgiu quando? Conte um 
pouco sobre sua trajetória na PC/BA.

indicium entrevista: Jussara Souza

Jussara Souza - Delegada de Polícia

como delegada plantonista, em regime 
de 24/72h, nas delegacias territoriais e es-
pecializadas, onde, devo destacar, a dele-
gacia para o adolescente em conflito com 
a lei, à época denominada DEMAI, atual-
mente renomeada para DAI – Delegacia 
para o Adolescente Infrator, quando pas-
sei por experiências bastante proveitosas 
ao meu crescimento profissional. Naque-
la oportunidade, passei a integrar o qua-
dro de instrutores da Academia da Polícia 
Civil, ministrando, inicialmente, Direito da 
Criança e do Adolescente e Direitos Hu-
manos, permanecendo na segunda disci-
plina, até os dias atuais.

Gostaria de destacar, também, o tra-
balho de polícia comunitária que tive 
possibilidade de experenciar, enquanto 
delegada titular da 28ª Delegacia terri-
torial, unidade que atende ao Nordeste 
de Amaralina e adjacências, localidades, 
como é sabido, estigmatizadas como 
áreas conflagradas pelo tráfico de dro-
gas e, consequente crime de homicídio.

 Aliado a essa realidade posso afirmar 
que a população da citada região é com-
posta de gente trabalhadora e parceira 
do trabalho policial, com elevado índice 
de adesão voluntária aos projetos so-
cioeducativos e de formação profissio-
nal desenvolvidos através da parceria 
entre diversos órgãos do poder público, 
nas esferas federal, estadual e municipal 
e os conselhos comunitários, inclusive, o 
de segurança, tratando-se de uma expe-
riência viva de estímulo à cidadania. 

Nesse diapasão, destaco o resultado posi-
tivo das operações preventivas e repres-
sivas, das quais participei, realizadas em 
parceria com outros órgãos do sistema 
de segurança pública, com o intuito de 
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devolver à sociedade a sensação de segu-
rança, voltadas a retirar do convívio social 
pessoas envolvidas com a criminalidade 
de forte impacto, a exemplo do crime de  
porte ilegal de arma, tráfico de drogas, 
roubo e homicídio, os quais estão direta-
mente associados, e, por isso, demandam 
uma política urgente para o seu enfrenta-
mento a partir de mudanças legislativas e 
de trato social.    

Resposta: 

Buscando ser fiel à realidade fática, consi-
dero como ponto extremamente negativo 
à realização das políticas públicas de segu-
rança, a questão da ingerência política na 
gestão, provocada, sobretudo, pela alter-
nância de poder, que interferem na conti-
nuidade das ações, antes mesmo dos ob-
jetivos serem alcançados, fato que aponta 
para ineficiência do processo de monito-
ramento e avaliação, no sentido que boas 
práticas sejam mantidas e ampliadas.

Portanto, tenho plena convicção de que 
a intervenção do Estado, através das di-
versas ramificações na esfera socioam-
biental, voltadas à realização de políti-
cas inclusivas e antirracistas, é a única 
solução para emancipação dos territó-
rios, melhoria das condições de vida das 
pessoas e redução da criminalidade.

2) Na sua experiência, qual sugestão 
para melhorar a estrutura da Polícia 
Civil no Brasil?

Voltando aos aspectos da minha vivên-
cia profissional, afirmo que enfrentei 
diversas dificuldades, principalmente, 
no início da carreira, onde trabalhei em 
unidades precárias, com escassez de 
equipamentos de proteção individual, 
falta de combustível para realização de 
diligências, além de parte significativa 
de parte do efetivo estar habituado a 
desenvolver as funções sem seguir um 
protocolo de atendimento, bem como a 
carência de cursos de capacitação.

Entretanto, vejo que os problemas aci-
ma vêm sendo solucionados em um 
crescente significativo desde a imple-
mentação de ferramentas voltadas à 
modernização da máquina pública, em 
um contexto de consolidação da rede-
mocratização do Estado.  

Costumo dizer, que tive muita sorte de 
ingressar na polícia após Constituição 
de 1988, onde os meios de democra-
tização das instituições começaram a 
ser estruturados.

Assim, quero aqui externar o meu orgu-
lho de ter participado e contribuído com 
processo de transformação, participan-
do de capacitações, cursos de extensão e 
pós-graduação, na liderança de diversas 
equipes na condição de delegada titu-
lar, podendo colaborar com a melhoria 
do atendimento ao cidadão e no deslin-
de de diversas investigações de elevada 
complexidade, portanto, adquirindo no-
vas habilidades, com importante ênfase 
ao manejo de ferramentas tecnológicas.

Nesse processo de alinhamento das ati-
vidades policiais aos apelos da democra-
tização do país, destaco, ainda, minha 
participação no grupo instituído pelo 
então Delgado Geral, para elaborar o 
Protocolo de Atendimento aos grupos 
vulnerabilizados, vítimas de discrimina-
ção em razão da raça, cor, religião, gêne-
ro, orientação sexual e pela condição de 

“Tenho plena convicção de que a 
intervenção do Estado, através das 
diversas ramificações na esfera so-
cioambiental, voltadas à realização 
de políticas inclusivas e antirracis-
tas, é a única solução para emanci-
pação dos territórios...”
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Resposta: 

O que fica de toda essa experiência é 
a ampliação da visão de  ser humano e 
suas idiossincrasias, pois, a polícia, en-
quanto órgão do sistema de defesa so-
cial, atua em área bastante obscura da 
vida humana, na tentativa de solucionar 
os conflitos dos mais simples aos mais 
complexos, inclusive, resultantes das 
relações intersubjetivas geradas no in-
terior da instituição, o que remete ao 
fato de que os integrantes das forças 
policiais emergem da mesma sociedade 
em que as distorções de conduta e a ce-
gueira quanto ao dever de respeitar as 
diferenças e a dignidade da pessoa hu-
mana são construídas.   

Por fim, digo que a polícia, assim como 
todo o sistema de segurança pública é 
integrado por muitas pessoas determi-
nadas, fortes que se superam a cada dia 
e sobrevivem às adversidades pessoais 
e profissionais, conscientes da impor-
tância de cultivar a humildade e o co-
nhecimento técnico.

Portanto, ouso aqui aconselhar aos mais 
novos e aqueles que acumularam expe-
riências ao longo da atuação profissio-
nal, que busquem cuidar do Espírito e da 

Delegada aposentada, graduada em 
Direito pela Ucsal, especialista em se-
gurança pública e direitos humanos, 
com mestrado em gestão social, área 
de pesquisa projetos de polícia co-
munitária. Idealizadora do co-espaço 
GIRA.

3) O que recomenda aos(as) 
Delegados(as) mais jovens que estão 
iniciando na profissão?

Jussara Souza

pessoa com deficiência, que tem como 
requisito a qualificação de todos os in-
tegrantes da força policial.

Apesar dos entraves que ainda existen-
tes, posso afirmar que houve ampliação 
no diálogo entre a polícia e a sociedade, 
promovendo um melhor relacionamen-
to entre os pares, com vistas ao alcance 
de melhores condições de trabalho e re-
sultados efetivos.

formação técnica mergulhada na análi-
se contextual, abraçando uma causa, in-
gredientes imprescindíveis ao avanço e 
aprovação social de suas ações.
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