






SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOSHUMANOSHUMANOS

EM UMA NOVA LEITURA



A vida social não pode fazer-se sem uma disciplina e
sem uma ordem para a segurança tanto dos indivíduos
como da própria comunidade, nacional e internacional
(FONTES. José. Teoria Geral do Estado e do Direito. 3
ed. Coimbra: Ed. Coimbra, 2010, p. 213)



A Ordem Pública é uma formula genérica e norma de necessidade,
isto é, para fazer sentido prático, necessita de ser confrontada com
uma dada realidade (SOUSA, 2016, p. 140).

E quando essa realidade é confrontada com perigo, risco ou lesão à
vida, patrimônio e outros direitos penalmente relevantes, temos a
Segurança Pública.



Para o Direito Policial, entendo Segurança Pública compreende os
meios ativos ou passivos continuamente destinados a prevenir o
dano ou o potencial perigo de dano a bens jurídicos de relevância
penal e reprimir condutas transgressoras, se concretizada a lesão,
com vistas a proteger e preservar ambientes, contribuindo para a
Ordem Pública na salvaguarda das instituições democráticas, do
regular exercício dos direitos, liberdades e garantias fundamentais
dos cidadãos.



PARTE 01PARTE 01PARTE 01

Segurança como direito fundamental no Estado
Democrático de Direito



1ª
Limitação do Poder estatal

2ª
Diretrizes e Tarefas

impostas ao Poder estatal

3ª
Progresso, solidariedade e

fraternidade, na  tutela
dos interesses difusos e

coletivos das presentes e
futuras gerações, com
esforços  conjuntos de

responsabilidades: Estado
e comunidade.

4ª
Bobbio (Era dos Direitos,

1992): direitos
relacionados à engenharia

genética.
Bonavides (Curso de

Direito Constitucional,
2006),: necessária

globalização dos direitos
fundamentais

5ª
Direito à paz



SUCESSÃO?

O fenômeno de hoje testemunhamos não é o de sucessão, mas
antes, de uma expansão, cumulação e fortalecimento dos direitos

humanos consagrados, consoante uma visão necessariamente
integrada de todos os direitos humanos (TRINDADE, Antonio

Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos
Humanos. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1997, p. 390)



DICOTOMIA?

Teriam os direitos civis e políticos (direitos de liberdade) apenas
o status negativo (omissão) por parte do Estado?



Não há liberdades puramente negativas, nem positivas,
nem existe a possibilidade de se agrupar direitos fundamentais
em partes isoladas.

Os direitos fundamentais, por dialogarem entre si, devem ser
compreendidos como unidimensionais. Teoria esférica.



Direitos fundamentais em plenitude esférica. Sem comprender os
direitos fundamentais como únicos em um todo esférico não há
como respeitá-los, não há como garanti-los. Esférico porque não se
devem ter claros entre os mesmos, nem vértices formados por
alguns. Esférico por conter direitos alinhados e perfeitamente
simétricos em todos os sentidos, à mesma distância de um centro
comum: o ideal de justiça no Estado Democrático de Direito.



Não se respeita um direito fundamental sem garanti-lo, nem
se garante sem respeitá-lo. Respeitar é garantir. E garantir é
respeitar. Uma simbiose inafastável. Garantir em um
binômio promover e proteger. 



DIREITO A VIDA SEM SEGURANÇA?





Atlas da Violência de 2018 - Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) do Governo Federal, no ano de 2016, como última
referência, houve 62.517 homicídios

A participação do homicídio como causa de mortalidade da
juventude masculina (15 a 29 anos), correspondeu em 2016 a 50,3%
do total de óbitos. Se considerarmos apenas os homens entre 15 e
19 anos, esse indicador atinge a incrível marca dos 56,5%

Disponível em http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/9/atlas-2018.

http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/9/atlas-2018


DIREITO À SAÚDE, AO LAZER… SEM SEGURANÇA?



Grafico elaborado por Jeff Desjardins, com base nos dados contidos em “The 2018 Corruption Perceptions Index”.
Disponível em https://www.visualcapitalist.com/visualizing-corruption-around-the-world/. 

https://www.visualcapitalist.com/visualizing-corruption-around-the-world/


Datafolha (2009)

36% dos ouvidos já pagaram propina;
27% receberam troco a mais e não devolveram;
79% acreditam que os eleitores vendem seus votos;
13% admite já ter trocado o voto por emprego, dinheiro ou presente (esse índice
chega a 19% na região nordeste).

AMB (2010)

41% dos eleitores conhecem pessoas que venderam o voto.

Vox Populi (2008)

Apenas 4% dos brasileiros afirmaram que confiam na maioria das pessoas que
conhecem.





DIREITO À LIBERDADE SEM SEGURANÇA?





Para José Lopes Clemente, o cidadão só se sente livre (valor-fim) se
estiver seguro (valor-meio). (CLEMENTE, pg. 370, apud Volume
Comemorativo 20 anos - Instituto Superior de Ciencias Policiais e Segurança
Interna. GERMANO MARQUES DA SILVA E MANUEL MONTEIRO GUEDES
VALENTE (coordenadores) Editora Almedina, Coimbra, 2005).
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Polícia e Direitos Humanos – Investigado
(Respeitar e Proteger)



 
Abordagem funcionalista de Émile Durkheim (1895), como
instituição responsável por exercer uma função específica em um
corpo social.



 
• PRISÃO EM FLAGRANTE (ANÁLISE MATERIAL)/PRESENÇA DA

DEFESA

• INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO

• DIREITO À DEFESA



• CASO MIRANDA V. ARIZONA, OCORRIDO EM 1966

a)de que tem o direito de não responder às perguntas formuladas;

b)de que tudo que ele disser poderá ser utilizado contra ele;

c)de que tem direito a um advogado escolhido ou nomeado



Pesquisa Investigativa - Similaridades com a CIÊNCIA APLICADA.

QQQ OBJETO
QQQ QUESTÃO CENTRAL
QQQ PROBLEMA
QQQ HIPÓTESES
QQQ METODOLOGIA



SUMO DOS FATOS (POR PAULO ROBERTO COSTA)



ESUMO DOS FATOS (POR PAULO ROBERTO COSTA)













PROBLEMA - FOCO

qqq O PROBLEMA NÃO PODE TER COMO FOCO DETERMINADA(S)
PESSOA(S), MAS SIM DETERMINADO(S) FATO(S)



FORMULAÇÃO DE HIPÓTESESFORMULAÇÃO DE HIPÓTESES



FORMULAÇÃO DE HIPÓTESESFORMULAÇÃO DE HIPÓTESES



VÍCIOS DE PESQUISAVÍCIOS DE PESQUISA

QQQ REFERÊNCIA A FATOS NÃO COMPROVADOS, MAS APENAS
CONHECIDOS

QQQ REFERÊNCIAS CONFORME INTUIÇÕES BASEADAS APENAS NA
EXPERIÊNCIA POLICIAL



OBJETIVOOBJETIVO

ØØØREVELAR A VERDADE DOS FATOS, POR MEIO DE CONFIRMAÇÃO
OU NÃO DE HIPÓTESES



PARTE 03PARTE 03PARTE 03

Polícia e Direitos Humanos – Sociedade
(Respeitar e Proteger)







NOVOS MÉTODOS INVESTIGATIVOS

ØØØInteligência Policial x Investigação Policial

ØØØAsfixia Financeira



ØØØEVOLUÇÃO DO CRIME

•  METAS E MEIOS. EX.: ISENÇÃO FISCAL



q ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

§ RESILIÊNCIA

§ FINANCEIRO

§ OPORTUNIDADE



Guilherme Cunha Werner Cleptocracia: Corrupção sistêmica e criminalidade
organizada. in Criminalidade Organizada. Investigação. Direito e Ciência.
Coordenadores: Eliomar da Silva Pereira, Guilherme Cunha Werner, Manuel
Monteiro Guedes Valente. São Paulo: Almedina, 2017, p. 34 



q INTELIGÊNCIA POLICIAL

§ político-estratégico

§ tático

§ Operacional (produção de conhecimento – tomada de
decisão da equipe investigativa)



q INTELIGÊNCIA POLICIAL

§ INTELIGÊNCIA X INVESTIGAÇÃO

§ Nível operacional (produção de conhecimento – tomada de
decisão da equipe investigativa)

§ Por que produzir conhecimento? RACIOCÍNIO DEDUTIVO X
INDUTIVO (REPRESSÃO PREVENTIVA)



                    COGITAÇÃO                            PREPARAÇÃO                        EXECUÇÃO                                CONSUMAÇÃO

Conhecer

Interpretar

Informar

Esclarecer

Elucidar
Impedir ou

neutralizar





qqq INVESTIGAÇÃO CAPITALISTA – CASO TREVO E CASO STJ



qqq OPERAÇÃO VIDAS SECAS (DIREITO À VIDA)



qqq OPERAÇÃO TREVO (ASSITÊNCIA SOCIAL)



qqq OPERAÇÃO FAIR PLAY (DIREITO AO LAZER)



qqq OPERAÇÃO MÃOS VAZIAS (CORRUPÇÃO)



qqq OPERAÇÃO ASTRINGERE (CORRUPÇÃO)



qqq OPERAÇÃO METIS



ØØØPercepção social da corrupção ambidestra – Política do que
convém

ØØØEFEITO POSITIVO DO CRIME

ØØØINQUIETUDE – DEBATE – REFLEXÃO – HISTÓRIA!!!





PELO TESTEMUNHO DO PASSADO, NÃO DEVEMOS
REPRODUZIR ERROS HISTÓRICOS

















ØØØ SER GARANTIDORA DOS DIREITOS HUMANOS (INVESTIGADO E DA
SOCIEDADE EM GERAL).

ØØØRESPEITAR E PROTEGER.

ØØØNAS RUAS

ØØØNA PESQUISA  DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - INSTRUMENTO DE
JUSTIÇA CRIMINAL



OBRIGADOOBRIGADO

Contato: felipebarrosleal@gmail.comContato: felipebarrosleal@gmail.com


	1 - 


	2 - 


	3 - 


	4 - SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS
	5 - 


	6 - 


	7 - 


	8 - PARTE 01
	9 - 


	10 - 


	11 - 


	12 - 


	13 - 


	14 - 


	15 - 


	16 - 


	17 - 


	18 - 


	19 - 


	20 - 


	21 - 


	22 - 


	23 - 


	24 - 


	25 - PARTE 02
	26 - 


	27 - 


	28 - 


	29 - 


	30 - Slide30
	31 - Slide31
	32 - Slide32
	33 - Slide33
	34 - Slide34
	35 - Slide35
	36 - Slide36
	37 - 


	38 - 


	39 - 


	40 - 


	41 - 


	42 - PARTE 03
	43 - 


	44 - 


	45 - 


	46 - 


	47 - Slide47
	48 - 


	49 - Slide49
	50 - Slide50
	51 - Slide51
	52 - Slide52
	53 - Slide53
	54 - Slide54
	55 - Slide55
	56 - Slide56
	57 - Slide57
	58 - Slide58
	59 - Slide59
	60 - Slide60
	61 - 


	62 - Slide62
	63 - 


	64 - 


	65 - 


	66 - 


	67 - 


	68 - 


	69 - Slide69
	70 - Slide70
	71 - 



