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RESUMO 

Este artigo aborda, em traços gerais, a essencialidade do cargo de Delegado de 
Polícia no sistema jurídico criminal brasileiro em prol das garantias fundamentais do 
cidadão e da igualdade na persecução penal, além da importância do estudo da 
criminologia crítica nesse escopo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este texto parte dos limites processuais e constitucionais imputados ao cargo 

em tela e analisa aspectos imprescindíveis da criminologia crítica a serem 

observados por este operador do direito. 

 Essa análise possui vital importância eis que na atualidade o Delegado de 

Polícia tem se destacado pela relevância no enfrentamento às arbitrariedades 

cometidas por policiais militares, como no “Caso Amarildo”, dentre outros 

diariamente noticiados. 

                                                
1
  Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. 
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Isso porque o constituinte verificou a necessidade da presença de uma 

autoridade com conhecimentos jurídicos que lidasse diretamente com as mazelas da 

população carente que não só o Defensor Público. 

Apesar do enunciado, constatamos que demorou certo tempo para que a 

categoria percebesse o poder conferido pela Carta Maior de 1988, no sentido de 

coibir abusos por parte do próprio Estado, bem como de investigar toda sorte de 

crimes que não só aqueles cometidos pela parcela marginalizada da sociedade. 

 

 

2. ESCORÇO HISTÓRICO DO CARGO 

 

A figura do Delegado de Polícia surgiu ainda no Brasil Império com a sanção 

do Código de Processo Criminal da época, Lei nº 261, de 3 de dezembro de 1841. 

Nesse momento da história, o Chefe de Polícia, autoridade máxima sobre as 

polícias (art. 1º da Lei 261), era escolhido dentre Juízes de Direito e 

Desembargadores (art. 2º), o que já denota desde então a necessidade do profundo 

conhecimento jurídico para o exercício do cargo. 

Aos Delegados de Polícia, como subordinados do Chefe de Polícia, 

competiam diversas atribuições, como a manutenção da segurança e tranquilidade 

pública, inspeção das prisões e demais locais públicos e, até mesmo, expedição de 

mandados de busca e apreensão. 

Interessante notar que naquele período já se previa a obrigação de a 

autoridade policial organizar e fornecer estatísticas criminais de sua circunscrição 

(art. 7º, § 1º), embora, até hoje, isso ainda não seja muito bem desenvolvido e 

demande mais empenho. 

Em outro documento legal, o Regulamento nº 120, de 31 de janeiro de 1842, 

ocorre a separação expressa da polícia administrativa da judiciária, incumbindo à 

última julgar crimes de menor potencial ofensivo ou contravenções, conceder 

mandados de busca e proceder a corpo de delito. 

Também era previsto nessa norma a possibilidade de os delegados ou 

subdelegados requisitarem aos comandantes das forças armadas que fossem 

realizadas diligências como rondas ou prisões de criminosos. 
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Décadas depois, a Lei nº 2.033, de 20 de setembro de 1871, extinguiu os 

poderes jurisdicionais das autoridades policiais, às quais restou a competência para 

apuração das infrações penais, isso para não ocorrer qualquer contaminação na 

imparcialidade que deve ter o órgão julgador. 

Importa destacar que, durante a fase republicana pré-ditatorial, o cargo em 

tela continuou gozando de certo prestígio e ainda detinha poderes sobre as demais 

forças policiais, sendo a autoridade policial a responsável, inclusive, pela 

coordenação do policiamento ostensivo (PESTANA, 1959, apud BATTIBUGLI, 

2010). 

Situação essa bastante alterada com a implementação do regime militar, 

mormente após a instituição do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, 

período em que a Polícia Militar teve a preponderância antes invejada, eis que sua 

subordinação tornou-se imediata ao Exército Nacional e toda sorte de intervenções 

autoritárias em direitos fundamentais passaram a ser admitidas (ROSEMBERG, 

2010), exemplos fartamente expostos no relatório final da Comissão Nacional da 

Verdade. 

Em que pese arbitrariedades tenham sido perpetradas, também, por parte da 

Polícia Civil, esta não obteve tanto destaque quanto sua coirmã de cunho militar 

(BATTIBUGLI, 2009). Resta frisar que o insigne jurista Pontes de Miranda, já na 

década de 50, criticava a militarização de uma força policial: 

 

(...) as PMs entraram na Constituição. Entidades intraestatais possuem 
Exército. Não sejamos ingênuos, foi isso o que a Constituição de 1934 
permitiu. Sociologicamente, as PMs são consequência do ditatorialismo 
estadual, que o presidencialismo de 1891 a 1946 vem organizando, na 
razão direta da decadência intelectual e moral do país; presidencialismo 
múltiplo, esteando em forças armadas também múltiplas e organizado em 
simetrias tribais (federal e local). (...) O problema das polícias dos estados-

membros continua aberto (MIRANDA, 1953, p. 191). 
 

De toda sorte, com o passar de diversas cartas constitucionais e com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, manteve-se o cargo de Delegado de 

Polícia como a autoridade policial incumbida da função de polícia judiciária e da 

apuração das infrações penais (exceto as de caráter militar), além de dirigente das 

polícias civis. 

Atualmente, com a promulgação da Lei nº 12.830, de 20 de junho de 2013, as 

atividades do Delegado de Polícia foram reconhecidas como de natureza 
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essencialmente jurídica, razão pela qual se requer o bacharelado em Direito para o 

exercício deste cargo, ao qual a referida lei estabeleceu mesmo tratamento 

protocolar que recebem magistrados, defensores públicos, promotores de justiça e 

advogados. 

Nesse contexto, vale ressaltar o imenso poder-dever constituído pela Carta 

Política de 1988, albergado pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto 

de San José da Costa Rica) e ratificado pelo Ministro do STF, Celso de Mello, de 

que “O Delegado de Polícia é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça”. 

 

 

3. ATUAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA EM FACE DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TRATADOS INTERNACIONAIS E DA LEI 

 

O art. 144, § 4º, da CF, estabelece que cabe ao delegado apurar infrações 

penais, salvo as de caráter militar. Nesse sentido, a Convenção Americana de 

Direitos Humanos, em seu art. 7º, alínea 5, determina que toda pessoa presa ou 

detida deve ser apresentada à autoridade que exerça funções judiciais. Seguindo 

essa linha, os arts. 4º, 5º, 6º e 304, todos do Código de Processo Penal, preveem o 

dever de encaminhamento de todos os crimes em sede de flagrante à autoridade 

policial, dentre outras diligências a serem realizadas pelo delegado com o escopo de 

solucioná-los ou melhor enquadrá-los na correta tipificação penal. 

Nesse contexto, constatamos o poder-dever de decisão sobre a liberdade ou 

não da pessoa apresentada a este funcionário público. De modo que recai sobre ele 

a enorme responsabilidade e, portanto, dever de resguardar os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa em face da atuação repressora do Estado. Isso 

porque é na efervescência do flagrante que este tem maiores condições de coibir 

seus próprios abusos. 

Portanto, cabe ao delegado realizar a primeira análise acerca dos atributos e 

parâmetros de legalidade conferidos pela doutrina administrativista ao Poder de 

Polícia, quais sejam: Discricionariedade, Autoexecutoriedade e Coercibilidade 

(MARINELA, 2013, p. 235). 

Porém, poder-se-ia dizer que o delegado também faz parte da polícia e dessa 

forma estaria prejudicada sua parcialidade, contudo, deve-se afastar tal assertiva 
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com o fato de que a autoridade policial produz o inquérito policial para fornecer 

elementos de informação para o oferecimento ou não da denúncia pelo Ministério 

Público, buscando o esclarecimento de um fato e não a incriminação de alguém. 

Nessa esteira, vale ressaltar a maior obrigação do delegado, como operador do 

direito, em conhecer e aplicar princípios expressos constitucionalmente como 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dessa forma, 

vislumbra-se menos provável a conduta parcial da autoridade policial diante de 

condutas ilegais ou ilegítimas eventualmente perpetradas por seus subordinados ou 

demais agentes do Estado. 

Por outro lado, há que se ressalvar também a importância de se defender os 

agentes da lei que bem cumprem seu mister de resguardar a tranquilidade e a 

segurança da população empregando os meios cabíveis e necessários. Nessa 

vereda, sendo o uso da força inerente à atuação da polícia, que, segundo a Teoria 

Coercitiva (BITTNER, 2003, p. 240), possui um Mandato Genérico para tanto, o 

delegado de polícia deve se atentar para a proteção de direitos, de igual modo, 

daquele policial que teve de realizar o uso proporcional e progressivo da força para 

cessar uma injusta agressão a um bem juridicamente tutelado. 

Diante disso, constata-se a vital relevância dos conhecimentos jurídicos por 

parte daquele que primeiro analisará um fato tido como criminoso e que, com uma 

atuação diligente, garantirá a eficiência da atividade policial sem olvidar da 

igualdade, dignidade e humanidade no tratamento das pessoas. 

 

4. APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA E 

DO GARANTISMO PENAL PELA AUTORIDADE POLICIAL 

 

Não menos importante é o estudo da criminologia no dia a dia do delegado de 

polícia e por tal motivo, cada vez mais se tem exigido essa temática nos concursos 

públicos para ingresso na carreira. 

Como ciência empírica e interdisciplinar que é (BATISTA, 2014, p. 15), o 

estudo da criminologia, ao investigar o fenômeno criminal, o criminoso, a vítima e as 

formas de controle social, busca fornecer informações seguras no intuito de nortear 

a Política Criminal e subsidiar as ações pertinentes à Segurança Pública. 
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Dessa forma, fica evidente a imprescindibilidade de tal conhecimento aos 

atores desse nicho de atuação estatal, dentre os quais está presente o delegado de 

polícia. 

Remontando ao poder-dever conferido à autoridade policial de prender ou não 

um suspeito de cometer um delito, verificamos que quando conhecedor da história 

local, dos fatores ambientais, dos níveis de educação familiar e dados econômicos 

do lugar onde ocorreu o crime, além das características psicológicas do agente 

criminoso, vislumbra-se uma maior capacidade de entender as causas do fato e, por 

conseguinte, ser mais justo em suas decisões. 

Havendo decisões mais equânimes, a sociedade, partícipe no controle 

informal da criminalidade, tende a colaborar mais com as instituições, inclusive 

prestando informações para o Estado concretizar a persecução penal contra aqueles 

que de fato prejudicam o corpo social. 

Essa conjuntura pode ser observada, a contrario sensu, em diversas obras 

não científicas que relatam a realidade do enfrentamento à criminalidade por parte 

do Poder Público em diversas regiões do país, tais como Rota 66 (BARCELLOS, 

1992) e Meu Casaco de General (SOARES, 2000). Em sentido contrário, 

infelizmente, porque a maioria desses livros ilustra o temor e o ódio que a população 

em geral adota face às instituições policiais. Todavia, apresenta-se plausível que 

diante da repreensão enérgica de arbitrariedades cometidas por agentes públicos e, 

da mesma forma, de criminosos perigosos, a população, ao contrário da 

preponderante realidade, principalmente nas periferias, comece a buscar a polícia 

como aliada. 

Nesse cenário, em certos momentos, faz-se necessária a atuação do 

delegado de polícia contrariamente a atos de outra força policial, mormente da 

Polícia Militar. 

Essa postura, prima facie, tem ensejado críticas no sentido de que a 

autoridade policial estaria defendendo “bandidos” em detrimento de agentes 

públicos. Contudo, obviamente, essa interpretação não deve prosperar, eis que o 

delegado tão-só aplica a lei em face dos preceitos constitucionais, ou seja, 

observando as garantias individuais que nossa atual Carta Política tanto preza, sem 

preferir esta ou aquela parte. 

Nesse contexto, depreende-se a relevância da aplicação dos postulados do 

Garantismo Penal e da Criminologia Crítica por parte da autoridade policial, pois 
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ambos contribuem no desenvolvimento da imparcialidade e, mais importante, 

aproximam este funcionário público da realidade da população, o que possibilita 

maior empatia por parte da última e, consequentemente, maior respeito pelas 

instituições, uma das bases para a redução da criminalidade - a confiança no 

Estado. Pois bem, então, deve-se ao menos pincelar o que propagam tais ramos do 

conhecimento. 

Nas palavras de Ferrajoli:  

 

(...) "Garantismo", com efeito, significa precisamente a tutela 
daqueles valores ou direitos fundamentais, cuja satisfação, mesmo 
contra os interesses da maioria, constitui o objetivo justificante do 
direito penal, vale dizer, a imunidade dos cidadãos contra a 
arbitrariedade das proibições e das punições, a defesa dos fracos 
mediante regras do jogo iguais para todos, a dignidade da pessoa do 
imputado, e, consequentemente, a garantia da sua liberdade, 
inclusive por meio do respeito à sua verdade. E precisamente a 
garantia destes direitos fundamentais que torna aceitável por todos, 
inclusive pela minoria formada pelos réus e pelos imputados, o direito 

penal e o próprio princípio majoritário (2002, p. 271). 
 

Essa escola doutrinária está umbilicalmente conectada à doutrina do 

Minimalismo Penal, movimento que defende a redução do direito penal - seria um 

meio termo entre o punitivismo e o abolicionismo (BIANCHINI e GOMES, 2013). 

Nesse diapasão, propõe que somente as ofensas graves, intoleráveis, 

transcendentais a um bem juridicamente relevante devam ser tuteladas pelo Estado 

mediante a aplicação do Direito Penal. Daí extraem-se seus fundamentos: 

Fragmentariedade (ofensa grave a um bem jurídico relevante), Subsidiariedade (uso 

anterior de outros ramos do direito, ou até mesmo de fora desta ciência) e caráter 

Garantista do Direito Penal (proteção às garantias e direitos fundamentais do 

indivíduo, principalmente em face do poder punitivo do Estado) (BIANCHINI, 2013). 

Nessa esteira, apresenta-se a Criminologia Crítica como ruptura à 

criminologia tradicional (positivista), a qual, destacando fatores biológicos, 

psicológicos e sociais, tinha como paradigma a análise etiológica do crime, ou seja, 

visava somente o estudo das causas da criminalidade incidentes sobre o indivíduo 

(BARATTA, 2013, p. 30). 

Pertencente aos modelos sociológicos de conflito e também chamado de 

radical, esse movimento tem suas raízes nas teorias marxistas e reputa-se como um 

complemento ao Labelling Approach, teoria surgida nos EUA nos anos 1960 que 
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teve como precursores Erving Goffman e Howard Becker (PENTEADO FILHO, 2012, 

p. 101). 

O labelling approach ou teoria do etiquetamento, propõe que o fenômeno 

criminal é, na realidade, um subproduto do controle social e que não existem 

condutas propriamente criminosas (ato ontologicamente tido como crime), mas, sim, 

ocorre o etiquetamento de certas pessoas e determinadas condutas. Ainda 

argumenta que tal selecionamento decorre de processos sociais, inclusive, 

formalmente institucionalizados. Dessa forma, o labelling, priorizando o paradigma 

do controle em detrimento do etiológico, estuda os “processos de criminalização que 

atribuem a etiqueta de criminoso ao indivíduo” (BIACHINI; CYMROT; GOMES, 

2013). 

A criminologia radical, dando prosseguimento a tais indagações, evoca a luta 

de classes, proposta por Marx, para contribuir no aprimoramento da crítica à 

vertente tradicional, cujos postulados, segundo aquela, contribuíram na manutenção 

do status quo (BARATTA, 2013, p. 12). 

Desenvolvida nos anos 1970, também nos EUA e tendo como expoentes 

Taylor, Walton, Young, Platt, Takagi, Herman, Chambliss e Krisberg, a criminologia 

crítica defendia que “a criminalidade é o subproduto final de um processo de criação 

e aplicação de leis orientadas seletivamente sempre para as classes submetidas [o 

castigo recai sobre os mais débeis]” (BIACHINI; CYMROT; GOMES, 2013). Daí a 

necessidade de questionamento à ordem social em que as regalias de uma classe 

se mantêm às custas da exploração de outra, utilizando-se, para tanto, do Direito e 

da Justiça Penal. Nessa senda, o movimento em tela busca, ainda, “demonstrar que 

as mudanças da legislação são resultados da evolução do capitalismo econômico” 

(ibidem). 

Assim sendo, levando-se em consideração todos os aspectos demonstrados 

e retomando o argumento principal do presente trabalho, percebe-se que o delegado 

de polícia, munido dos embasamentos produzidos pela criminologia radical e 

conhecedor de sua condição de partícipe das instituições repressoras, tem o dever, 

com fulcro na Constituição da República, de minimizar os efeitos negativos 

decorrentes da estigmatização imposta à parcela marginalizada da sociedade. 

Nesse contexto, pode-se dar como exemplo a situação do furto de objetos de 

valor irrisório ou de gêneros alimentícios, conduta que o direito penal, sob a ótica 

meramente legal, reprimiria com pena de reclusão de, pelo menos, um a quatro 
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anos. No entanto, albergado pelos princípios constitucionais e adotando uma 

postura garantista, a autoridade policial tem o dever de elidir o peso do poder 

punitivo estatal, que só tem efeito criminógeno e não consegue ressocializar aquele 

que jamais fora socializado. 

Pormenorizando-se o exemplo citado, destaca-se a aplicabilidade do Princípio 

da Insignificância que, por sua vez, é consubstanciado pelos já mencionados 

princípios da Intervenção Mínima e Fragmentariedade do Direito Penal. No que 

tange à aplicação do primeiro postulado, o Supremo Tribunal Federal estabelece 

requisitos a serem observados, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do 

agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de 

reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada 

(STF, 1ª Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009). 

Dito isso, não se pode olvidar da importante decisão proferida pelo ministro 

Eros Grau, no STF HC 91.756/PA, em que ele explicita a influência da questão 

social na definição da tipicidade material, asseverando que o princípio da 

insignificância “se presta a beneficiar as classes subalternas, conduzindo à 

atipicidade da conduta de quem comete delito movido por razões análogas às que 

toma São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, para justificar a oculta 

compensatio”. 

Depreende-se desses argumentos, aliados à teoria da Tipicidade 

Conglobante, de Zaffaroni (2011, p. 402), a necessidade de o delegado aplicar o 

princípio da insignificância às situações como a citada, em que uma pessoa tenha 

subtraído algo de valor ínfimo e a interferência do direito penal acarretaria mais 

consequências negativas que positivas. 

Cumpre evocar o disposto no início desse ponto e frisar outra ocasião 

expressiva em que esse operador da lei deve atuar com vigor, que seria diante de 

arbitrariedades e excessos cometidos por outros agentes do Estado, 

lamentavelmente, em regra atos perpetrados por policiais militares. Nesses casos, o 

delegado deve estar atento para reprimi-los com o rigor da lei, aproveitando-se da 

efervescência na coleta de provas em sede de autuação em flagrante, porém, 

sempre resguardando os policiais que bem agiram em defesa da vida de pessoas ou 

da paz social. 

Em face do exposto nesse item, fica nítida a imensa relevância dos 

ensinamentos da criminologia crítica em conjunto aos fundamentos do garantismo 
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penal no empenho da autoridade policial em tornar a sociedade mais equânime e, 

por conseguinte, mais apaziguada, eis que a segurança pública é reflexo do bem-

estar social, conforme preconiza nossa Constituição. 

 

 

 

5. ATUAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA NO QUE TANGE AOS 

“CRIMES DO COLARINHO BRANCO” 

 

Os conceitos de cifra negra e cifra dourada são intrinsecamente ligados, 

tendo sido o primeiro desenvolvido ainda no século XIX por Adolphe Quételet, 

matemático precursor da Escola Cartográfica, que “alertou para a questão dos 

crimes não comunicados ao Poder Público” (PENTEADO FILHO, 2012, p. 69). 

No mesmo sentido, sendo um subtipo da anterior, denomina-se cifra dourada a 

subnotificação ou não apuração das infrações penais cometidas pelas elites, tais 

como sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falências fraudulentas, crimes 

eleitorais, etc. (PENTEADO FILHO, 2012, p. 70).  

Tais delitos, embora não sejam sinônimos de cifra dourada (na teoria), enquadram-

se também na denominação de crimes do colarinho branco, expressão criada pelo 

sociólogo norte-americano, da Universidade de Indiana, Edwin Hardin Sutherland, 

em um artigo denominado White collar criminality, publicado na American 

Sociological Review, em 1940 (VERAS, 2010, p. 23).  

Esse estudioso apresentava a ideia não antes ventilada acerca dos delitos 

praticados por empresários, políticos e personagens economicamente relevantes, 

enfim, pessoas com elevado respeito e status social, crimes esses necessariamente 

praticados em razão da profissão ou facilitados por tais atividades. Ele notou que 

pouca estatística havia sobre tal delinquência em contrapartida à imensa gama de 

malefícios causados por ela, como o desvio de recursos destinados a setores vitais, 

a perda de confiança nas instituições e a consequente desorganização social 

(VERAS, 2010, p. 37 - 43). 
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Nesse sentido, também, asseverava Castro:  

Já se afirmou que o custo do crime do "colarinho branco" é muito 
maior do que o de todos os furtos, roubos e assaltos do país. 
Podemos classificar este custo em três categorias: o custo individual: 
aí estão incluídos os gastos a serem feitos para a restituição da 
saúde, quando esta é lesada (tanto para a aquisição de remédios, 
como para o pagamento de médicos e compra de alimentos); o dano 
econômico: o dano causado às condições de vida, os gastos a serem 
feitos para reparações (no caso de artigos adquiridos em más 
condições), etc. O custo social: que se produziria com delitos como a 
evasão de impostos, a ruína de pequenos comerciantes, a elevação 
do custo de vida, etc. E, por último, o custo moral, que é muito 
importante, porque os grandes empresários, que são os que 
cometem estes delitos, são geralmente líderes da comunidade, 
espelho e exemplo do povo, grandes defensores de um bom 
equipamento social para a prevenção da delinquência juvenil em 

geral, ou exercem outras atividades similares (1983, p. 83). 

 

Cumpre ressaltar que em nosso sistema jurídico vigente as normas já dão 

conta de estabelecer certas discrepâncias no tocante à aplicação da lei penal. Um 

exemplo básico são os crimes contra a ordem tributária, Lei 8.137/1990, que 

estabelece em seu artigo 1º penas de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos nos 

casos de supressão ou redução de tributo por meio de determinadas condutas. Num 

primeiro momento se afirmaria que a pena é inclusive superior à imputável ao crime 

de furto. Assertiva correta, contudo, incompleta, pois aos crimes contra o fisco são 

dispensadas diversas formas de extinção da punibilidade (v.g. por meio de 

parcelamentos ou pagamento integral dos tributos) em leis esparsas, como a última 

promulgada Lei nº 12.382/2011, abrandamentos estes não verificáveis no crime de 

furto. 

Convém destacar tais conceitos uma vez que a investigação de quaisquer 

delitos, salvo os de caráter militar, será iniciada pela autoridade policial. Portanto, 

tomando-se por base as definições expostas acerca da criminologia crítica, logo 

notaremos que uma das fases de seleção daquilo que será ou não considerado 

crime perpassa pelo inquérito policial. Ora, se o funcionário público incumbido de dar 

início à apuração de toda sorte de crimes estiver arraigado em preconceitos e for 

favorável, ainda que inconscientemente à repressão do Estado sobre os 

etiquetados, teremos uma Constituição obsoleta e uma sociedade injusta. 
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Diante disso, é imperioso reconhecer vitoriosos avanços da sociedade 

brasileira nesse tocante, eis que nos últimos anos dois grandes acontecimentos 

(“Escândalo do Mensalão” e “Operação Lava Jato”) oriundos de investigações 

presididas por autoridades policiais deram origem à condenação criminal de políticos 

e empresários que tanto lesaram o erário e, consequentemente, a população 

brasileira. 

Em virtude desses motivos, constata-se imprescindível o enrobustecimento da 

atuação do delegado de polícia frente aos crimes do colarinho branco. Isso para que 

esse agente contribua no rompimento do caráter simbólico e desigual que 

costumeiramente permeia essa criminalidade e, dessa forma, colabore na redução 

da cifra dourada, ensejando incontáveis benefícios à sociedade. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Em face de todo o exposto no presente trabalho, identificamos a 

essencialidade do estudo da criminologia crítica e dos preceitos do garantismo penal 

por parte do delegado de polícia. 

Entretanto, lamentavelmente, também constatamos que há certo pesar por 

parte de algumas instituições do Estado quando a autoridade policial atua com base 

nesses ensinamentos, o que dificulta a aplicação justa da lei por parte desse 

operador do direito, privilegia o status quo repressor e desigual, além de enfraquecer 

o corpo social. 

A nosso ver, torna-se imprescindível a aliança entre todas as entidades 

públicas no escopo de fomentar a paz e a segurança de todos, de forma republicana 

e como almejado por nossa Constituição Federal. 

A inobservância dos ditames constitucionais por parte do delegado de polícia 

pode acarretar severos prejuízos à sociedade, desde prisões inconstitucionais 

(embora formalmente legais), passando pela discriminação na persecução penal e 

culminando na desordem social advinda da anomia, o desrespeito às instituições. 
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Portanto, conclui-se que a atuação garantista da autoridade policial só tem a 

contribuir com o sistema criminal brasileiro, visto que ameniza a superlotação 

carcerária, impede o uso desnecessário do direito penal e colabora na elucidação 

daqueles crimes que mais afetam as bases de todas as mazelas do Estado 

brasileiro, quais sejam, os crimes do “colarinho branco”. 
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