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RESUMO 

 

Trata o presente trabalho dos aspectos legais do procedimento de busca pessoal, conduzidos 

pelo policial rodoviário federal, a partir da formação da fundada suspeita. Em observância ao 

princípio da legalidade e demais preceitos constitucionais, é fundamental conhecer acerca dos 

elementos motivadores da ação estatal, em especial, dos limites de atuação estabelecidos em 

lei. Para tanto, desenvolveu-se o conteúdo a seguir à luz do entendimento encontrado nas 

pertinentes obras literárias e artigos científicos, bem como, segundo dados estatísticos 

determinados em pesquisa de campo conduzida com os respectivos policiais. Neste sentido, 

produziu-se conhecimento específico sobre as temáticas da busca pessoal, da fundada suspeita 

e seus aspectos formadores, da formação profissional do PRF e, finalmente, dos elementos de 

maior influência para este profissional durante um procedimento de abordagem e revista. Com  

isso, foi possível constatar que, a então denominada fundada suspeita, é formada por matéria 

de ordem precipuamente objetiva, distribuída em: comportamento do suspeito, conhecimento 

técnico do policial rodoviário federal e ambiente da abordagem. A partir da conjugação 

destes, justifica-se o exercício legítimo do Poder de Polícia, materializado na diligência de 

busca pessoal, sob o prisma do respeito aos Direitos Humanos e princípios constitucionais.  

 

Palavras-chave: Busca Pessoal; Fundada Suspeita; Polícia Rodoviária Federal; Direitos 

Humanos.   



 

ABSTRACT 

 

This paper deals with the legal aspects of the personal search procedure, conducted by the 

Federal Highway Police, based on reasonable suspicion. In compliance with the principle of 

legality and other constitutional precepts, it is fundamental to know about the motivating 

elements of a State action, in particular, the limits of those actions established by law. For that 

purpose, the content was developed in the light of the understanding found in relevant literary 

works and scientific articles, as well as according to statistical data determined in field 

research conducted with the respective police officers. In this sense, knowledge about the 

personal search, the reasonable suspicion and its formative aspects, have been developed. In 

addition, a study was conducted about the professional formation of the PRF and the elements 

of greater influence for this professional during a procedure of police approach. With this, it 

was possible to verify that the so-called reasonable suspicion is formed by matters of 

objective order, distributed in: suspect behavior, technical knowledge of the federal highway 

police and the approach environment. From the combination of these, the legitimate exercise 

of the Police Power, materialized in the personal search diligence, is justified, under the light 

of respect for Human Rights and constitutional principles.  

 

Key Words: Personal Search; Reasonable Suspicion; Federal Highway Police; Human 

Rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um Estado Democrático de Direito, o exercício das prerrogativas do Poder 

Público encontram-se limitadas, ou ao menos balizadas, pelo vasto rol de direitos individuais. 

A Constituição Federal de 1988, orientada pelo ora disposto em seu preâmbulo, estabeleceu 

uma série de normas e princípios fundamentais, orientados para assegurar o livre gozo dos 

direitos sociais e individuais, assim como de liberdade, segurança e justiça, dentre outros.  

Nestes termos, o cidadão passou a ocupar o centro de todo ordenamento jurídico 

brasileiro. Todo plexo legislativo, seguindo os ditames constitucionais, foi reorganizado para 

que o indivíduo, e não mais a propriedade, fosse o fundamento da República. Este fato pode 

ser verificado ao longo de todo texto constitucional, mas especificamente, encontra-se exposto 

nos artigos e incisos do primeiro capítulo: dos direitos e deveres individuais e coletivos. 

Para o presente trabalho, destaca-se a matéria traduzida no segundo inciso do artigo 

5º, que estabelece, resumidamente, a lei como única forma de obrigar alguém a fazer ou 

deixar de fazer algo. Esta é a essência do princípio da legalidade, que orienta todo o 

ordenamento infraconstitucional, especialmente as relações entre Estado e indivíduo. Dessa 

forma, toda e qualquer restrição aos direitos individuais, a partir da imperatividade do Poder 

de Polícia, deve fundamentar-se em uma lei preexistente.  

Isto posto, no presente trabalho decidiu-se estudar a relação do Estado com o 

indivíduo, a partir do procedimento de busca pessoal realizado por um policial rodoviário 

federal (PRF), sob o prisma dos Direitos Humanos. Tendo em vista o princípio da legalidade 

como orientador dessa relação, procurou-se determinar os requisitos legais para esta 

diligência, em especial, no que se refere a fundada suspeita e os elementos que a constituem.  

Para tanto, procurou-se conhecer quais são os aspectos determinantes, ou ao menos, 

aqueles que mais influenciam a formação desta suspeição na atividade de um policial 

rodoviário federal. Neste sentindo, com o respectivo problema em tela, este estudo foi 

orientado para melhor compreender o fenômeno da suspeita policial, seus elementos 

motivadores e os aspectos legais que justificam o instituto jurídico da busca pessoal.  
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Em um primeiro momento, após breve reflexão sobre a problemática 

supramencionada, chegou-se a formular uma hipótese acerca daqueles aspectos que poderiam 

ser a essência da fundada suspeita. Para tanto, propôs-se que deveria haver uma composição 

entre elementos de ordem subjetiva e outros precipuamente objetivos. Ademais, que estes 

variam de acordo com o local de atuação do policial, seu conhecimento técnico e empírico 

acerca do contexto em que esta inserido e, finalmente, da forma como o cidadão se comporta 

diante da sua presença ostensiva.  

Neste sentido, verifica-se que o objetivo central deste trabalho se resume em 

demonstrar que, a convergência das elementares citadas ao final do parágrafo anterior, 

corroboram para a formação da referida fundada suspeita. Outrossim, buscou-se conhecer 

acerca da bibliografia e legislação pertinente ao respectivo fenômeno, de forma a mensurar o 

tratamento dispensado pela jurisprudência e doutrina especializada sobre o tema. 

Ademais, a fim de atender à finalidade desta pesquisa, procurou-se conhecer da 

constituição e do desenvolvimento do conhecimento técnico de um policial rodoviário federal. 

Dessa forma, determinando a relação deste com o comportamento do agente diante de uma 

situação de suspeita. Outrossim, por último, orientou-se o presente estudo para entender como 

este policial percebe, na prática, a interação daqueles elementos com a formação da sua 

fundada suspeita.  

A relevância do tema em estudo se justifica na medida em que contribui para uma 

análise crítica dos aspectos legais fundamentais na atividade operacional do policial.  Desta 

forma, a prática decorrente da tomada de decisão do policial rodoviário federal no momento 

que efetua uma abordagem terá como conjectura os aspectos da racionalidade humana aliada a 

preceitos estabelecidos em lei.  

Outrossim, a relevância social do presente trabalho se dá nos termos em que ressalta 

o aspecto positivo e negativo da ação policial, como excessos e erros cometidos antes e 

durante uma abordagem. Conforme exposto acima, a ação do agente de segurança pública esta 

limitado por preceitos constitucionais, como o princípio da legalidade. Dessa forma, os 

elementos que o motivam a conduzir uma abordagem e busca pessoal devem estar alinhados 

com o estabelecido em lei, bem como aos Direitos Humanos. É preciso estabelecer uma base 

teórica capaz de fazer com que o policial promova uma autocrítica quanto aos conceitos por 

ele utilizados em sua atividade operacional. 
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Verifica-se que, em que pese a importância do tema no contexto atual, poucos 

estudos foram conduzidos no sentido de definir os aspectos determinantes na formação da 

fundada suspeita para o policial. A bibliografia disponível consiste basicamente em doutrinas 

jurídicas voltadas para o „dever ser‟ da atividade operacional e estudos sociológicos, cuja 

finalidade resume-se em apontar aquilo que não deveria ter sido feito. Com isso, o presente 

trabalho busca proporcionar um avanço para o conhecimento existente acerca da matéria em 

debate.  

Para tanto, este foi construído a partir de métodos dedutivos bibliográficos, 

fundamentando o conhecimento produzido em diversas obras literárias, jurisprudência e 

artigos científicos pertinentes ao tema em tela. Em que pese não haver um número extenso de 

doutrinadores que se dedicam com exclusividade sobre a matéria, aqui procurou-se destacar o 

entendimento de autoridades como Guilherme de Souza Nucci, Celso Antônio Bandeira de 

Melo, Tânia Pinc, dentre outros.  

Outrossim, no sentido de complementar e enriquecer os estudos, foi levantado, a partir 

de pesquisa de campo conduzida com policiais rodoviários federais de 9 estados brasileiros e 

Distrito Federal, dados estatísticos referente aos aspectos influenciadores na formação da 

fundada suspeita.  

Este conhecimento foi exposto e tratado ao longo de três capítulos. No primeiro 

deles, faz-se uma análise detida acerca dos aspectos legais da fundada suspeita, destacando as 

prerrogativas do Poder Público, os requisitos normativos e os preceitos constitucionais por 

detrás do instituto jurídico da abordagem e busca pessoal. Em seguida, no capítulo 

subsequente, procurou-se conhecer da formação profissional do policial rodoviário federal, no 

intuito de mensurar o conhecimento técnico por este adquirido ao longo dos cursos de 

formação e similares.  

Finalmente, no capítulo que encerra este trabalho, restou exposto a pesquisa de 

campo conduzida com 163 policiais rodoviários federais, lotados em diversas regiões da 

federação. A partir desta, foi possível determinar e melhor entender quais são os aspectos que 

mais influenciam a fundada suspeita na atividade operacional destes agentes.  
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1.  ASPECTOS LEGAIS DA FUNDADA SUSPEITA 

 

Toda conduta do Estado deve observar os ditames e limites legalmente estabelecidos. 

O constrangimento exercido pelo poder público sobre os interesses individuais, legitima-se a 

partir do fiel cumprimento ao rol de exigências traduzidas em lei.  

Neste sentido, tem-se a fundada suspeita como requisito legal, imprescindível para a 

legítima condução da busca pessoal. Jamais esta diligência pode ser conduzida sem a 

observância destas normas, cuja finalidade consiste em limitar o alcance do poder imperativo 

do Estado. Neste capítulo, apresenta-se um estudo feito acerca dos aspectos e características 

deste instituto juridico, a partir da análise da doutrina e jurisprudência correspondente.  

 

1.1 DO PODER DE POLÍCIA 

 

Em um Estado Democrático de Direito, os cidadãos gozam de uma ampla gama de 

direitos constitucionalmente estabelecidos. São direitos fundamentais, individuais e coletivos, 

cujo exercício deve ser compatível com o bem-estar social. Em outras palavras, para garantir 

a manutenção da ordem e paz pública, a liberdade individual deve ser ajustada aos interesses 

da coletividade. Neste sentido, como prerrogativa de controle social, surge o poder de polícia. 

De acordo com as lições de Celso Antônio Bandeira de Melo, o poder de polícia 

pode ser percebido em dois sentidos:  

 

A atividade estatal de condicionar a liberdade e a propriedade ajustando-as aos 

interesses coletivos designa-se “poder de polícia”. A expressão tomada em sentido 

amplo, abrange tanto atos do Legislativo quanto do Executivo. Refere-se, pois, ao 

complexo de medidas do Estado que delineia a esfera juridicamente tutelada a 

liberdade e da propriedade dos cidadãos. 
1
 

 

Outrossim, segundo este mesmo autor, a expressão poder de polícia pode ser 

entendida, exclusivamente, como atributo do Poder Executivo. Neste sentido restrito, estaria 

este relacionado com intervenções gerais e abstratas, cuja finalidade seria obstar a prática de 

atividades particulares conflitantes com o interesse coletivo. O conceito legal de poder de 

 
1 
MELO, Celso Antônio Bandeira.  Curso de Direito Administrativo. 22ª Ed. São Paulo: Malheiros. p., 788. 
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polícia foi trazido ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Código Tributário Nacional. Nos 

termos do artigo 78 do referido diploma: 

 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 

limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 

abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, 

à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 

atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 

tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 

coletivos. 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 

desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância 

do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem 

abuso ou desvio de poder.
2
 

 

Pelo exposto, nota-se que o poder de polícia é uma faculdade atribuída à 

Administração Pública, para condicionar e limitar o uso e gozo de bens e direitos individuais, 

na forma da lei, em benefício da ordem jurídica e social. Este se faz perceber no conjunto de 

órgãos e serviços públicos orientados a fiscalizar, controlar e remediar as atividades 

particulares contrárias à saúde, moralidade, higiene, sossego e urbanidade. Dentre os órgãos 

responsáveis pelo exercício deste poder, destaca-se a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 

vinculada ao Ministério da Justiça. 

Para tanto, com a finalidade de dar integral cumprimento as determinações legais e 

ao interesse público, este poder administrativo possui traços característicos, conhecidos como 

atributos. A doutrina majoritária costuma destacar três destes atributos, quais sejam: 

autoexecutoriedade, coercibilidade e discricionariedade. 

 

1.1.1 Atributos do Poder de Polícia 

 

Conforme supramencinado, o Poder de Polícia é composto por três elementos. 

Primeiramente, por autoexecutoriedade deve-se entender a capacidade que dispõe a 

Administração Pública de fazer valer suas decisões por meios próprios, sem necessitar 

recorrer previamente ao poder judiciário. Nestes termos, o comportamento dos particulares 

deve se conformar às decisões tomadas pelos agentes públicos no exercício deste poder. Para 

 
2
 BRASIL. Lei 5.172, de 25 de outrubro de 1966. Código Tributário Nacional. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Poder Executivo. Brasília, 27 de out. 1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. 

Acesso em: 01 de set. de 2016. 



13 

 

tanto, autoriza-se o uso da força pública para obrigar o cumprimento das determinações do 

Estado.
3
  

No entanto, nota-se que este atributo não está presente em todos os atos de polícia. O 

professor Celso Antônio Bandeira de Melo faz a seguinte ressalva quanto as hipóteses de sua 

incidência:  

 

Quando a lei expressamente autorizar; quando a adoção da medida for urgente para a 

defesa do interesse público e não comportar as delongas naturais do pronunciamento 

judicial sem sacrifício ou risco para a coletividade; quando inexistir outra via de 

direito capaz de assegurar a satisfação do interesse público que a Administração esta 

obrigada a defender em cumprimento à medida de polícia. 
4
 

 

Um segundo atributo deste poder público, conforme exposto nesta mesma obra pelo 

professor Celso Antônio, é a coercibilidade. Esta é uma característica indissociável da 

autoexecutoriedade, pela qual a Administração Pública impõe coativamente suas decisões. 

Dessa forma, todo ato de polícia passa a ser imperativo e obrigatório. O particular não goza de 

liberdade para cumprir as determinações do poder de polícia do Estado.  

Finalmente, como terceiro e mais relevante atributo desta prerrogativa do Estado, 

tem-se a discricionariedade. Esta característica decorre da impossibilidade do legislador 

conhecer e prever todas as hipóteses de aplicação da lei. Neste sentido, reserva-se uma certa 

margem de liberdade ao agente público para decidir, dentro dos limites legais, qual seria a 

melhor decisão para determinada situação. 
5
 

A Administração Pública, na execução da lei, faz um juízo de conveniência e 

oportunidade frente as inumeráveis possibilidades de atuação, optando pela qual melhor 

atenda ao interesse público. A fim de demonstrar o entendimento do judiciário acerca do 

tema, cita-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:  

 

Administrativo e constitucional. Controle de trânsito. Barreiras eletrônicas. Princípio 

da reserva legal atendido. Poder de polícia. Discricionariedade em nome do 

interesse público. Infrações de trânsito não impugnadas com fatos verossímeis. 

Fiscalização acobertada pela legalidade. Recurso improvido. I - as barreiras 

eletrônicas auxiliam louvavelmente a fiscalização de trânsito, de sorte a inibir e 

reprimir o desrespeito à legislação específica. Ii - a instalação dos denominados 

"pardais" não vulnera o princípio de reserva legal, porque não implica legislar sobre 

trânsito. Iii - a administração tem o dever-poder de agir discricionariamente, 

 
3
 MELO. Op. Cit. p., 808.   

4
 Ibid. p., 808.   

5
 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 3 Ed. São Paulo: Saraiva 2008. p., 119.   
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fiscalizando a velocidade dos veículos automotores para o bem da coletividade, 

invocando, para tal, o poder de polícia. (grifo nosso).
6 

 

Conforme destacado, a legitimidade da ação administrativa discricionária depende da 

observância aos limites legais. Primeiramente, seu exercício deve atender ao interesse 

público, sob pena de desvio de finalidade e abuso de poder. Outrossim, os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade impedem que o poder de polícia vá além do estritamente 

necessário para garantir a manutenção da ordem pública.  

A discricionariedade está presente no exercício rotineiro das atribuições do policial 

rodoviário federal. Em razão desta margem de atuação estabelecida pela lei, o juízo de 

oportunidade e conveniência deve ser orientado à realização do interesse público. De acordo 

com as lições trazidas pelo curso de „Aspectos jurídicos da atuação policial‟, disponibilizado 

na rede EaD-Senasp de educação: “Discricionaridade não se confunde com arbitrariedade. 

Discricionaridade é liberdade de agir dentro dos limites legais; arbitrariedade é ação fora ou 

excedente da lei, com abuso ou desvio de poder.” 
7
 

Pelo exposto, percebe-se que é a partir da discricionariedade do poder de polícia que 

a sociedade questiona a legitimidade das decisões do Estado. A linha divisória entre a 

arbitrariedade e discricionariedade é muito tênue. Nestes termos, o encarregado de dar 

cumprimento as decisões do poder público, neste caso o policial rodoviário federal, deve 

adequar sua conduta aos limites e princípios legais, sob pena de incorrer em abusos e 

ilegalidades.  

 

1.2 DA BUSCA PESSOAL 

 

O termo fundada suspeita encontra-se expresso no Título VII do Código de Processo 

Penal, que versa a respeito da prova produzida para a persecução criminal. Trata-se de 

requisito indispensável para a condução da busca pessoal. Da leitura do referido diploma, 

percebe-se:  

 
6
 DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça. Ac: 19980110055438. Relator: Nívio Geraldo Gonçalves, data de 

julgamento: 19/04/1999,  3ª turma cível, data de publicação: dju 09/06/1999. p., 50. Disponível em: < 

http://www.tjdft.jus.br/consultas>. Acesso em 01 de set. de 2016. 
7
 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Aspectos jurídicos da atuação 

policial. Rede EaD – Senasp. Disponível em: < http://ead.senasp.gov.br/default.asp>. Acesso em 01 de nov. de 

2016. p., 36.  
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Art. 240.  A busca será domiciliar ou pessoal.  § 1
o
  Proceder-se-á à busca 

domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) 

apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender 

instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; 

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou 

destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à 

defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu 

poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à 

elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer 

elemento de convicção. § 2
o
  Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada 

suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas 

letras b a f e letra h do parágrafo anterior; Art. 244.  A busca pessoal independerá de 

mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa 

esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de 

delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
8
 

 

No sentido acima exposto, a busca tem por finalidade a localização de coisas e 

pessoas. De acordo com o ensinamento de Nestor Távora, este instituto jurídico é tratado 

como meio de prova. Para tanto, a busca pessoal tem por objeto a pessoa e as vestes do sujeito 

passivo, além de bens móveis que estiverem em sua posse, como bolsas, mochilas e 

automóveis. A respeito deste último, o autor faz a seguinte ressalva: “Advirta-se, contudo, que 

se o automóvel não é apenas um meio de transporte, sendo utilizado como residência, como 

ocorre com o trailer, alguns barcos, a parte traseira do interior da boleia do caminhão, o 

tratamento é o mesmo dado à busca e apreensão domiciliar.”
9
 

O alcance da busca pessoal pode ser melhor verificado nas palavras do 

Desembargador Newton Brasil de Leão, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

conforme se verifica da ementa a seguir: 

 

Apelação criminal. Porte de arma de fogo. Alegação preliminar de violação de 

domicílio. Rejeição. Veículo não é considerado e nem equiparado a domicílio. 

Abordagem pessoal. Fundada suspeita. A revista pode se dar em tudo o que estiver 

na esfera de custódia/responsabilidade do suspeito - mesmo que seja de propriedade 

de outrem -, como, por exemplo, em bolsas, malas, carrinho de bebê, automóvel, etc. 

Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Teses de necessidade do artefato para 

autodefesa, ausência de dolo, e inexigibilidade de conduta diversa. Não-

acolhimento. Delito de mera conduta. Condenação mantida. Atenuante da confissão. 

Reconhecimento e aplicação. Recurso defensivo provido em parte.
10

 

 

 
8
 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Poder Executivo. Brasília, 13 de out. 1941. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br> . Acesso em: 20 de jul. de 2016. 
9
 TÁVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. 10ª Ed. Salvador: Juspodivm, 2015. p., 690. 

10
 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. ACR 70060342375 RS. Relator Newton Brasil de Leão. Quarta 

Câmara Criminal.  Públicado em Diário da Justiça do dia 15/08/2014. Disponível em: < 

http://www.tjrs.jus.br/site/>. Acesso em 10 de set. de 2016. 
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A busca pessoal de que trata o artigo em tela é um ato coercitivo típico de Estado. 

Dessa forma, em relação ao Poder Executivo, tão somente os servidores integrantes dos 

órgãos de segurança pública, elencados no rol do artigo 144 da Constituição Federal, podem 

realizar este procedimento, a saber: Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Pólicia 

Ferroviária Federal; Polícia Civil; Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar.  

Neste sentido, constata-se não haver semelhança entre este instituto jurídico com a 

„revista‟ feita por agentes de segurança particular, comum na entrada de estabelecimentos 

privados, como casas noturnas, eventos esportivos e shows de música. Enquanto o primeiro 

consiste em instrumento compulsório do Estado, este último depende do consentimento do 

sujeito passivo da revista.   

Outrossim, deve-se destacar que a busca pessoal aqui exposta, não se confunde com 

o conceito de abordagem. Esta se dá em momento anterior, por fatos e razões estranhas ao 

presente trabalho. Em contrapartida, aquela ocorre em momento posterior ao encontro entre 

cidadão e policial, a partir da verificação de indícios e elementos formadores da fundada 

suspeita. De acordo com os estudos de Tânia Pinc, traduzidos no curso de „Aspectos jurídicos 

da atuação policial‟, pela rede EaD Senasp:  

 

Abordagem representa um encontro entre a polícia e o público e os procedimentos 

adotados pelos policiais variam de acordo com as circunstâncias e com a avaliação 

feita pelo policial sobre a  pessoa com quem interage, podendo estar  relacionada ao 

crime ou não. Essa é uma ação policial proativa, que ocorre durante as atividades de 

policiamento, cujos procedimentos preveem a interceptação de pessoas e veículos na 

via pública e a realização de busca pessoal e revista veicular, com o objetivo de 

localizar algum objeto ilícito, como drogas e armas de fogo. A decisão de agir é 

exclusiva do policial e respaldada por lei.
11

  

 

Isto posto, percebe-se que o instituto da abordagem é gênero ao qual pertence a busca 

pessoal, razão pela qual, sua ocorrência independe da preexistência da fundada suspeita. Neste 

sentido, sua finalidade se resume em confirmar fatos, investigar, orientar, advertir, prender ou 

assistir, dentre outros. Para efeitos de exemplo, cita-se uma abordagem feita pela Polícia 

Rodoviária Federal a um veículo automotor, com a finalidade de fiscalizar documentos de 

porte obrigatório e outros elementos veiculares. A princípio, a intenção do agente não se 

 
11

 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Aspectos jurídicos da atuação 

policial. Rede EaD – Senasp. Disponível em http://ead.senasp.gov.br/default.asp. Acesso em 01 de novembro de 

2016. p., 75. 
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orienta na busca de indícios criminosos, mas tão somente na fiscalização de trânsito conforme 

estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro.  

No entanto, ressalta-se não haver impeditivo legal para que, no curso deste 

procedimento, surjam elementos motivadores e formadores da fundada suspeita. Desta mesma 

forma, uma abordagem pode ser imediatamente precedida por uma busca pessoal, a depender 

da situação observada pelos policiais in loco. Fato este que pode dificultar a distinção 

temporal entre ambos. 

A condução da busca pessoal, feita por um Policial Rodoviário Federal, fundamenta-

se em técnicas de análise visual e tátil sobre o sujeito ou objeto examinado. Nesta, o cidadão 

deve permanecer na posição indicada pelo policial, enquanto este conduz a revista com as 

mãos, em seu corpo e vestimentas. Outrossim, conforme supra mencionado, a busca poderá 

recair sobre outros objetos em posse do revistado. O „modus operandi‟ deste meio de prova 

pode variar de acordo com a doutrina utilizada pelo respectivo órgão de segurança.
12

  

Nestes termos, a busca pessoal pode ser compreendida como um constrangimento 

legal ao qual sujeitam-se os cidadãos, cuja finalidade resume-se na preservação e manutenção 

da ordem pública. Trata-se de legítimo exercício de poder de polícia pelo Estado, na medida 

em que este restringe o alcance dos direitos individuais em prol da coletividade.  

No entanto, por limitar o gozo de direitos fundamentais, a legitimidade deste meio de 

prova depende da estrita observância ao princípio da legalidade. De acordo com o artigo 5ª, 

inciso II da Constituição Federal: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei.” Deste, se nota um comando geral e abstrato, que dispõe ser 

exclusividade da lei a criação de direitos e deveres. Trata-se de corolário do Estado 

Democrático de Direito, na medida em que protege seus cidadãos contra os abusos e arbítrios 

do poder público.
13

  

Pelo exposto, percebe-se que o condutor da busca pessoal deve atender aos requisitos 

legais dispostos nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, em especial no que tange 

a existência da fundada suspeita. Todavia, em que pese esta exigência imposta aos agentes de 

segurança pública, o legislador pátrio não trouxe o conceito de „fundada suspeita‟.  

 
12

 BRASIL. Ministério da Justiça. Polícia Rodoviária Federal. Curso de formação profissional  2014.  

Técnicas de abordagem policial. Brasília, 2014. p., 29. 
13

 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br> . Acesso em: 20 de jul. de 2016.  
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1.2.1. Da Fundada Suspeita 

 

A fim de evitar a insegurança jurídica, bem como conflitos porventura consequentes 

da interpretação equivocada daquele requisito legal, a doutrina especializada procurou 

estabeler um conceito objetivo. Dentre os autores que buscaram definir o significado da 

fundada suspeita, cita-se Guilherme de Souza Nucci, com o seguinte entendimento:  

 

Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca 

pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou 

suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige 

fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial 

desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou 

pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita 

por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do 

delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, 

dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e 

impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas 

continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus 

agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do 

crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre 

outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente.
14

 

 

Percebe-se que, de acordo com o entendimento do autor, a mera desconfiança, 

experiência ou pressentimento do policial não são suficientes para justificar e formar a 

fundada suspeita. Para tanto, deve o agente de segurança pública valer-se de elementos 

concretos, circunstâncias objetivas que fundamentem a abordagem conduzida. Isso deve-se ao 

fato de ser a busca pessoal um constrangimento imposto ao cidadão, em que seus direitos 

individuais são temporariamente restringidos. 

Neste mesmo sentido, o Ministro Ilmar Galvão do Supremo Tribunal Federal decidiu 

em voto proferido em fevereiro de 2002: 

 

A "fundada suspeita", prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em 

parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a 

necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no 

caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter por configurados na alegação 

de que trajava, o paciente, um "blusão" suscetível de esconder uma arma, sob risco 

de referendo a condutas arbitrárias ofensivas a direitos e garantias individuais e 

 
14

 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 

p., 810. 
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caracterizadoras de abuso de poder. Habeas corpus deferido para determinar-se o 

arquivamento do Termo. (grifo nosso)
15

 

 

Verifica-se que nem mesmo nossa corte suprema foi capaz de definir com precisão o 

que o legislador procurou dizer com „fundada suspeita‟. Contudo, pode-se notar a tendência 

jurisprudencial em exigir elementos concretos para o cumprimento do requisito estabelecido 

pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. A fim de corroborar este entendimento, cita-se 

ainda outro julgado:  

 

Apelação criminal. Desobediência. Submissão de todos os frequentadores do local a 

busca pessoal. Negativa do réu a permitir a revista. Dúvida acerca da existência de 

fundada suspeita para autorizar a busca. Denúncia anônima. Recurso provido. 1. A 

busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo 240, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Penal, cuja realização independe de mandado (artigo 244 do Código de 

Processo Penal), condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo 

arma proibida ou objetos ou papeis que constituam corpo de delito. 2. Em atenção ao 

aspecto invasivo e vexatório do procedimento, a própria lei reforça que a suspeita de 

que o indivíduo esteja ocultando consigo algum dos materiais previstos no 

dispositivo deve ser “fundada”, ou seja, é necessário que exista indício concreto de 

ocorrência de alguma das situações que autorizam a busca pessoal, evitando-se 

submeter pessoas aleatoriamente a revista pessoal. 3. Embora a suspeita de porte de 

substância entorpecente ilícita possa justificar a adoção dessa medida, não se pode 

considerar a comunicação genérica de que havia pessoas consumindo drogas em 

determinado bar como indício concreto de que o apelante estava nessa situação, pois 

não consta dos autos que tenham sido informadas características dos suspeitos para 

que os policiais pudessem identificar o recorrente como um deles. Tampouco há 

relato de que a equipe tenha realizado alguma diligência antes da abordagem a fim 

de que, diante dessa informação imprecisa, eles concluíssem que o apelante poderia 

ser uma daquelas pessoas que supostamente estariam consumindo drogas no bar. 

Também não há notícia de que havia poucos clientes no estabelecimento, reunidos 

numa mesma mesa, de modo que aquela comunicação não poderia ser referente a 

outros indivíduos, senão àquele único grupo ali reunido. 4. Uma vez que não existe 

nos autos prova suficiente de que havia suspeita fundada de que o apelante estava 

em alguma das situações que justificam a busca pessoal, há dúvida acerca da 

legalidade da própria ordem emanada pelos policiais, de modo que o recorrente deve 

ser absolvido com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, em consonância com o princípio in dubio pro reo. 5. Recurso provido.
16

 

 

Conforme se nota da ementa acima, o emérito julgador considerou que a mera 

suspeita de porte de substância entorpecente ilícita não foi suficiente para fundamentar uma 

busca pessoal. Neste caso, ainda que tenha havido uma comunicação genérica de crime, esta 

não trouxe elementos concretos acerca das características dos indivíduos suspeitos. Dessa 

 
15

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Deferimento de pedido de Habeas Corpus. HC nº 81.305-4/GO, 

Marcelo Carmo Godinho e Turma Julgadora Criminal dos Juizados Especiais da Comarca de Goiânia. Relator: 

Min. Ilmar Galvão. 22 fev. 2002. Disponível em <http://www.stf.jus.br> Acesso em: 20 de jul. de 2016. 
16

 DISTRITO FEDERAL. Tribunal De Justiça. APR: 20100410089483.  Relator: Silvânio Barbosa Dos Santos. 

Data de Julgamento: 21/05/2015,  2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/05/2015 . 
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forma, a negativa do sujeito passivo em se submeter à revista pelo policial não configurou 

crime de desobediência. 

O Ministério da Justiça, a partir de cartilha expedida pela Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP), procurou orientar a atuação do policial quanto aos aspectos 

gerais na abordagem a pessoas. Nesta oportunidade, demonstrou-se a preocupação deste órgão 

com o tema em estudo, na medida em que tratou da fundada suspeita como elemento essencial 

da atividade policial, a saber: 

 

A existência de fundada suspeita é o pressuposto inicial para que o policial realize a 

abordagem. A fundada suspeita resulta da análise da existência de elementos 

concretos e sensíveis que indiquem a necessidade da abordagem. Não tem como 

direcionador simplesmente a desconfiança ou perspicácia do agente público. Assim, 

o policial deve nortear sua conduta por dados concretos.
17

 

 

Do exposto, tem-se que a doutrina e jurisprudência majoritária seguem entedimento 

segundo o qual, a fundada suspeita deve ser formada por elementos concretos e sensíveis. No 

entanto, verifica-se que em nenhum momento os autores e magistrados foram capazes de 

definir, ou exemplificar, quais elementos concretos bastam para configurar esta exigência 

legal. Em que pese a extensa cobrança sobre os policiais responsáveis por conduzir as buscas 

pessoais, ainda não há bibliografia capaz de precisar critérios objetivos para a formação da 

fundada suspeita. 

Desta feita, outra vez mais o pressuposto de indícios vale-se essencialmente de 

critérios subjetivos. Este é o posicionamento de Eduardo Espinola Filho, que entende de 

modo diverso da corrente majoritária acima destacada. Para o autor, o „tirocínio‟ policial 

utilizado na atividade operacional é legítimo. Neste sentido, para a formação da fundada 

suspeita bastaria a presença de elementos subjetivos.  

De acordo com o professor Espinola Filho, ao agir daquela forma: “o policial cumpre 

com seu dever de manutenção da ordem pública e de coleta de eventuais provas da prática de 

um delito (...).”
18

  

Nestes termos, respeitado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o 

policial rodoviário federal estaria legitimado a conduzir o procedimento de busca pessoal 

 
17

 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Atuação policial na proteção dos 

direitos humanos de pessoas em situação de vulnerabilidade: cartilha. SENASP/MJ: Brasília, 2010. p., 17. 
18

 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado. v. 3. Campinas: Bookseller, 

2000. p., 266. 
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baseado em aspectos meramente intuitivos. Ressalta-se, todavia, tratar-se de posicionamento 

minoritário na doutrina.  

Outrossim, conforme o entendimento de Tânia Pinc, em estudo realizado pela 

Universidade de São Paulo, sobre o tema “Porque o policial aborda?”, a fundada suspeita é 

um elemento que nasce da interação entre o policial e o sujeito passivo da abordagem: 

 

A fundada suspeita tem um elemento situacional que é conhecido no momento do 

encontro entre a polícia e o público e que é o motivador abordagem. Essa tomada de 

decisão é respaldada legalmente por seu poder discricionário e baseada na situação 

em que se depara com o suspeito. O que quer dizer que nem sempre que um policial 

aborda uma pessoa negra e ou pobre o faz por filtro racial e ou social, mas pela 

situação em que se deu o encontro com a polícia.(...) Este estudo sustenta que a 

fundada suspeita pode ser explicada por três fatores situacionais: (i) atitude da 

pessoa abordada no encontro com o policial; (ii) taxas criminais do entorno; e (iii) 

características do ambiente do local do encontro.
19

 

 

Segundo o estudo acima, verifica-se que a fundada suspeita se forma a partir de 

elementos objetivos. Em um primeiro momento, tem-se o comportamento do sujeito passivo 

como um dos aspectos determinantes na condução da abordagem policial. Dessa forma, 

observa-se que a interação entre o Estado (aqui representado pelo policial rodoviário federal) 

e o cidadão é fundamental para a formação deste requisito legal. As atitudes da pessoa 

abordada no encontro com o policial devem ser consideradas em conjunto com outros 

elementos.  

Conforme o entendimento da autora, as taxas criminais e as características do 

ambiente do local do encontro representam os fatores situacionais que restam para a formação 

da fundada suspeita. Para Tânia Pinc, a busca pessoal deve se dar em razão de critérios 

objetivos, dentre os quais cita-se: o conhecimento do policial acerca da área de atuação, os 

dados estatísticos disponíveis sobre determinado contexto e, finalmente, o comportamento do 

cidadão sujeito à abordagem. Nas palavras da autora: “A escolha do abordado não deve se 

basear em preconceitos/discriminação; é importante saber diferenciar o suspeito de uma 

“pessoa diferente”. 
20

 

A fim de exemplificar a teoria acima desenvolvida, traz-se o seguinte julgado do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sob a relatoria do Excelentíssimo Doutor Cesar 

Laboissiere Loyola: 

 
19

 PINC, Tânia. Porque o policial aborda? Um estudo empírico sobre a fundada suspeita. Confluências: 
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Penal. Processual penal. Apelação criminal. Porte de arma de uso permitido. Prova 

ilícita. Busca pessoal. Busca no interior de veículo. Fundadas suspeitas. 

Circunstâncias do caso concreto. Presença dos requisitos legais (artigo 240, § 2º 

cpp) e constitucionais (artigo 5º, incisos x, xv, liv e lvi cf). Custas. Isenção. 

Competência do juiz da execução. 1. A alegação da defesa é de ilicitude da prova 

porque a arma que deu origem a ação penal foi apreendida em busca pessoal, 

realizada sem que houvesse fundadas suspeitas do cometimento de delito, portanto 

em desconformidade com o artigo 240, § 2º do cpp e dispositivos constitucionais. 2. 

No entanto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, comprovou 

que, na verdade a arma foi localizada nas imediações do local onde ocorreu a 

abordagem policial, haja vista que o apelante a dispensou antes da busca pessoal e 

no veículo, como ele próprio confessou. 3. De toda sorte, as circunstâncias do 

caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais e constitucionais para 

a diligência de busca pessoal ou, mesmo, busca no interior do veículo que se 

equipara a primeira. Ao acionarem as luzes da viatura ("rotolight") os policiais 

perceberam movimentação suspeita no interior do veículo e avistaram quando 

um dos ocupantes lançou algum objeto pela janela do carro. Ademais, tratava-

se de local ermo e passava das 23 horas. Tais circunstâncias, em conjunto, 

autorizavam a diligência. 4. Também não encontrou suporte na prova coligida a 

alegação de que ação policial se deu porque um dos integrantes da viatura tinha 

desavenças com o condutor do veículo. 5. O juízo da vara de execuções penais é a 

autoridade competente para apreciar pedido de isenção das custas processuais 6. 

Recurso conhecido e improvido. (grifo nosso).
21

 

 

 

Do entendimento do magistrado é possível verificar a presença dos elementos 

propostos no estudo de Tânia Pinc. Primeiramente, tem-se o comportamento suspeito dos 

ocupantes do veículo que, ao avistarem as luzes da viatura, jogaram um objeto para fora da 

janela do carro. Ademais, a ação policial se deu em local ermo, após as 23 horas. Deste 

relatório percebe-se que os aspectos determinantes para a formação da fundada suspeita e 

condução da busca pessoal foram baseados na atitude da pessoa abordada e no contexto do 

ambiente. Neste sentido, considerou-se presentes os requisitos legais e constitucionais de 

admissibilidade desta diligência.  

Finalmente, destaca-se o estudo conduzido em conjunto por Geoffrey P. Albert da 

Universidade da Carolina do Norte, John M. Macdonald, da RAND Corporation e Roger G. 

Dunham, da Universidade de Miami, que resultou no artigo Police suspicion and 

discretionary decision making during citizen stops (suspeita policial e discricionaridade 

durante a abordagem ao cidadão). Neste, os autores buscaram compreender os fatores que 

motivam o policial do município de Savannah, Georgia, nos Estados Unidos da America a 

suspeitar de alguém. Para tanto, foram analisados 174 (cento e setenta e quatro) incidentes, ao 

longo de 8 meses. Em todos os casos, o comportamento do policial e do cidadão foram 

documentados, retratando o momento em que seu deu a formação da suspeita.  
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De acordo com os resultados produzidos, percebeu-se que a suspeita policial é 

determinada por seu conhecimento previamente adquirido, a observação do comportamento 

do cidadão, bem como sua reação à abordagem, e o local do incidente. Em atenção ao aspecto 

do conhecimento, os autores constataram que as características da instituição policial a qual 

pertence o agente, influenciam sobremaneira na percepção deste acerca de uma atitude 

suspeita, a saber: 

 

Pesquisas mais recentes têm reafirmado suas descobertas, indicando que as 

características burocráticas do orgão policial desempenham um papel na explicação 

do comportamento do agente, e mais, que a variação no modelo de gestão do 

departamento e sua cultura explicam uma parcela significante da variação na 

vontade do agente em exercer sua decisão de prender suspeitos. (tradução nossa).
22

  

  

Ademais, o estudo concluiu que, em que pese o fator racial influenciar na formação 

do elemento suspeito, este não pode ser considerado determinante. Para os autores, o 

comportamento do suspeito no momento da abordagem, bem como sua possível reação à 

presença policial, é o que determina a condução desta diligência.  

Com isso, percebe-se que a formação da fundada suspeita depende da interação do 

agente com o sujeito passivo da busca pessoal e o local desta, aliado ao conhecimento do 

policial acerca da legislação pertinente, do veículo abordado, das taxas de criminalidade, 

dentre outros elementos similares. 

 

1.3 DA BUSCA PESSOAL EM VEÍCULOS 

 

Conforme exposto, a busca pessoal é instituto jurídico realizado sobre a pessoa e 

seus pertences, dentre os quais se destaca o veículo automotor. Por tratar-se de procedimento 

conduzido pela Polícia Rodoviária Federal, este entendimento doutrinário e jurisprudencial é 

de fundamental relevância para garantir a legalidade da diligência.  

 
22

 ALBERT, Geoffrey P., MACDONALD, John M., DUNHAM, Roger D. Police suspicion and discretionary 

decision making during citizen stops. 2005. Disponível em: 

<http://www2.law.columbia.edu/fagan/courses/law_socialscience/documents/Spring_2006/Class%2021-

Racial%20Profiling/Alpert_Criminology.pdf>. Acesso em: 02 out. 2016. (More recent research has reaffirmed 

his findings indicating that the bureaucratic characteristics of the police organization play a role in explaining 

officer behavior, and further, that variations in department management styles and culture explain a significant 

amount of the variation in the willingness of officer to exercise their decision to arrest suspects.) 
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De acordo com o entendimento de Guilherme de Souza Nucci: “O veículo 

(automóvel, motocicleta, navio, avião etc.) é coisa pertencente à pessoa, razão pela qual deve 

ser equiparada à busca pessoal, sem necessitar de mandado judicial.”
23

  

A fim de destacar o posicionamento dos tribunais a respeito do tema, cita-se o 

seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Excelentíssimo Ministro 

Sebastião Reis Junior:  

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA EM INTERIOR DE VEÍCULO. 

PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. Prescinde de mandado 

judicial a busca por objetos em interior de veículo de propriedade do investigado 

fundada no receio de que a pessoa esteja na posse de material que possa constituir 

corpo de delito, salvo nos casos em que o veículo é utilizado para moradia, como é o 

caso de cabines de caminhão, barcos, trailers. Isso porque, nos termos do art. 244 do 

CPP, a busca nessa situação equipara-se à busca pessoal.
24

 

 

Da ementa, nota-se a preocupação do magistrado em ressaltar a hipótese do veículo 

ser utilizado como moradia, típico de cabines de caminhão e trailers. Este mesmo 

entendimento é compartilhado pelo autor Nestor Távora, conforme destacado no início deste 

capítulo. Nestes casos, o veículo deve ser equiparado ao conceito constitucional de casa, nos 

termos do artigo 5º, XI da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, 

ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante 

delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.” No 

entanto, este posicionamento não é absoluto.  

O caminhão é veículo automotor, cuja finalidade consiste no transporte de cargas e 

bens móveis. Neste sentido, sua equiparação ao conceito de domicílio é transitório e precário, 

exigindo, para tanto, sua efetiva utilização como moradia no momento da abordagem policial. 

O próprio Ministro Sebastião Reis Junior possui julgado que ressalta este aspecto de 

precariedade:  

 

Agravo regimental. Recurso especial. Direito penal. Estatuto do desarmamento. 

Art. 14 da lei n. 10.826/2003. Apreensao de arma de fogo no interior de veículo 

automotor utilizado como meio de trabalho. Caminhao nao é extensao de local 

de trabalho. Tipificaçao do porte ilegal de artefato bélico. Abolitio criminis nao 

alcança o delito de porte ilegal de arma de fogo. Matériaconstitucional. Stf. 1. O 

caminhão é instrumento de trabalho do motorista, assim como, mutatis 

mutandis , a espátula serve ao artesão. Portanto, não pode ser considerado 

 
23

 NUCCI. Op. Cit. p., 801. 
24

 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HC 216.437-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 

20/9/2012. Disponível em: < http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ>. Acesso em 20 de jul. de 2016. 
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extensão de sua residência, nem local de seu trabalho, mas apenas um meio 

físico para se chegar ao fim laboral. 2. Arma de fogo apreendida no interior da 

boleia do caminhão tipifica o delito de porte ilegal de arma (art. 14 da lei 

n. 10.826/2003). (grifo nosso). 
25

 

 

Neste caso, o réu foi condenado por porte ilegal de arma de fogo encontrada no 

interior de seu caminhão. O magistrado entendeu que o veículo em questão não atendia ao 

conceito legal ou equiparado de domicílio, pois tratava-se somente de um “meio físico para se 

chegar ao fim laboral”. Neste sentido, constata-se que a utilização do veículo como moradia 

deve ser contemporâneo à diligência policial, caso contrário, estará sujeito à regra geral nos 

termos acima expostos.   

 

1.4 DOS ELEMENTOS FORMADORES DA FUNDADA SUSPEITA  

 

Conforme destacado nas sessões anteriores, a fundada suspeita deve ser formada, 

preponderantemente, por elementos objetivos. Neste sentido, a partir dos estudos realizados 

por Tânia Pinc, aliado ao conhecimento produzido pelos pesquisadores norte americanos 

Geoffrey P. Albert, John M. Macdonald e Roger G. Dunham, demonstrou-se que existem três 

aspectos fundamentais, capazes de explicar a formação desta suspeição policial, quais sejam: 

conhecimento do agente acerca do contexto em que esta inserido, a localidade do fato e, 

finalmente, da forma como o cidadão se comporta diante da sua presença ostensiva.  

Nesta oportunidade, o ambiente da abordagem e o comportamento do suspeito diante 

da presença do Estado serão os objetos de estudo. O conhecimento técnico do policial 

rodoviário federal será melhor detalhado ao longo deste trabalho monográfico, em capítulo 

próprio.  

 

1.4.1 Do ambiente da abordagem 

 

Conforme revelado acima, um dos aspectos influenciadores na formação da fundada 

suspeita diz respeito as características do ambiente em que se conduz a abordagem. Este 

 
25

 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgRg no RE Nº 1.362.124 - MG (2013/0005972-6). Rel. Min. 
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elemento foi destacado nos estudos realizados por especialistas no tema em destaque, bem 

como nos manuais de ensino da Polícia Rodoviária Federal, nos termos a seguir 

demonstrados. 

Para o presente trabalho, o ambiente da abordagem representa o conjunto de 

características demográficas e econômico-sociais de determinada região. Ademais, deve-se 

considerar os índices de criminalidade como fator indissociável do local de atuação do 

policial.  

Em estudo conduzido por Hidayet Tasdoven, na Universidade Central da Florida, foi 

constatado que as características do ambiente são determinantes para o exercício da 

discricionariedade do agente de segurança pública. Segundo o autor, as pesquisas indicam que 

mesmo diante de elementos situacionais bastante semelhantes, o comportamento do policial 

difere de acordo com as características da comunidade, a saber:  

 

O policial desenvolve uma percepção acerca dos modelos de comportamento que 

são aceitos na comunidade em que atua. Como consequência, Miller e Bryant (1993) 

sugerem que o comportamento policial é formado de acordo com o local em que se 

da o encontro policial-cidadão e por onde este cidadão mora. (...) Klinger (1997) 

argumenta que a resposta da policia a um bairro em especial é bastante influenciada 

pela percepção do policial acerca do padrão de comportamento adequado aquele 

local. (tradução nossa).
26

   

 

Neste mesmo sentido, Tânia Pinc percebeu, em pesquisa realizada em 2013 com a 

Polícia Militar do estado de São Paulo, que 93,1% dos respondentes concordam que o 

conhecimento do ambiente de atuação favorece a identificação do indivíduo em atitude 

suspeita.
27

 

Conforme exposto, constata-se que o local de atuação do policial pode determinar, 

ou ao menos influenciar seu modo de atuação. A partir da percepção de padrões 

comportamentais para determinada localidade, espera-se que o agente seja capaz de 

identificar elementos que escapam da normalidade. Neste sentido, o que é suspeito para uma 

região pode passar despercebido em outra.  

 
26

 TASDOVEN, Hidayet. Personal perceptions and organizational factors influencing police discretion: the 

case of turkish patrol officers’ responsiveness. Univesity of Central Florida, 2011. p., 17. Disponivel em: 

<http://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2799&context=etd>. Acesso em: 01 de nov. de 2016. 
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consequence, Miller and Bryant (1993) suggested that police behavior is shaped by where the police–citizen 

encounter takes place and where the citizen lives. (…) Klinger (1997) argued that police response to a specific 

neighborhood is largely influenced by officer perceptions of what appropriate behavior is in that community.) 
27

 PINC. Op. Cit. p., 50.  
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A fim de demonstrar como este aspecto da fundada suspeita é trabalhado nos 

tribunais pátrios, cita-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de julho 

de 2012: 

 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Art. 33, caput, da Lei 11343/06 - Pena de 05 

anos de reclusão e 500 dias-multa, regime fechado Apelante, com vontade livre e 

consciente, transportava para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, dentro de uma pochete, 160g de maconha em 

65 sacolés; 20,5g de cocaína - crack em 133 sacolés, com inscrições da facção 

criminosa CVRL se rejeita, não havendo que se falar em prova ilícita. A busca 

pessoal realizada não deve ser desconsiderada uma vez que o apelante 

caminhava em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, em atitude 

suspeita, conforme a denúncia, que, portanto, indicava a necessidade da revista, 

nos moldes dos art. 240, § 2º e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. 
(...) 

28
  

 

De acordo com o entendimento do Emérito Julgador, o simples fato do apelante 

caminhar em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, no presente caso, foi suficiente 

para justificar o procedimento de busca pessoal. Em que pese não ser possível constatar a 

existência de outros fatores que motivaram a diligência policial, verifica-se, a partir da análise 

deste acordão, que os índices criminais registrados em determinada região contribuem para a 

formação da fundada suspeita.   

Compartilhando do mesmo raciocínio colacionado na ementa acima, a pesquisadora 

Tânia Pinc fez a seguinte consideração: 

 

Consideramos os índices criminais como um fator situacional que também pode 

incidir na construção da fundada suspeita, em especial, porque existem 

determinados comportamentos que ganham significado de suspeição apenas em 

determinados locais. Alguns bairros da cidade de São Paulo, por exemplo, 

registram furtos e roubos praticados por grupos de dois ou três homens jovens que 

fogem de bicicleta. Nesses bairros, é muito provável que ciclistas chamem a atenção 

da polícia e, consequentemente, sejam mais abordados do que em outros locais da 

cidade. (grifo nosso)
29

 

 

Diante dos fatos, percebe-se a relevância do ambiente da abordagem para a formação 

da fundada suspeita. Os diversos elementos situacionais que fundamentam a ação policial 

devem ser analisados a partir deste aspecto determinante, qual seja, o local do encontro 
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polícia x cidadão. Em outras palavras, o comportamento suspeito, somente pode ser assim 

considerado, dentro de um determinado e específico contexto. 

Este entendimento é compartilhado pela pesquisadora Dyane Britos Reis, em seu 

trabalho „A marca de Caim‟. De acordo com a autora, o local da abordagem parece ser fator 

preponderante na construção do elemento suspeito, a saber: “a depender dele (lugar suspeito), 

o indivíduo pode ser mais ou menos suspeito, de acordo com os seus caracteres físicos e o seu 

modo de agir.”
30

 

Atualmente a Polícia Rodoviária Federal está presente em todas as unidades da 

federação, contando com mais de 450 Unidades de Policiamento Operacional (UOP) 

espalhados ao longo dos mais diversificados municípios brasileiros. Em razão desta estrutura 

capilarizada, o PRF esta sujeito a ambientes de trabalho absolutamente distintos. As 

características demográficas e criminais de uma UOP em Altamira, no Pará, por exemplo, não 

são as mesmas observadas para Curitiba, no Paraná.
31

 

Neste sentido, em que pese ser o policial capacitado na mesma academia, sujeito ao 

mesmo projeto pedagógico e conhecimentos técnicos, os aspectos formadores  de sua fundada 

suspeita devem ser estudados a partir das peculiaridades do seu local de atuação. Por este 

motivo, percebe-se a imensa dificuldade prática na construção de um modelo de atitude 

suspeita, válido em qualquer situação e para todo território nacional.  

No momento, não há como garantir que determinado elemento é suspeito 

independente do local e contexto sob o qual foi observado.  Por todo exposto, verifica-se a 

relevância do ambiente da abordagem para a realização do procedimento de busca pessoal.  

 

1.4.2 Do comportamento do suspeito 

 

Nos termos acima expostos, percebe-se que o comportamento do cidadão durante a 

abordagem policial é fundamental para a construção da suspeita. A atitude do sujeito passivo, 

diante da presença ostensiva do agente do Estado, representa o elemento de maior influência 
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dentre todos os aspectos formadores da fundada suspeita. Este entendimento foi traduzido no 

trabalho dos principais autores especialistas no tema em tela.  

Primeiramente, destaca-se o estudo realizado por Tânia Pinc sobre a Polícia Militar 

do estado de São Paulo. Neste, a autora percebeu que a atitude do suspeito no momento do 

encontro e, a reação deste à presença da polícia, representam todos os casos com alta chance 

de abordagem. Em outras palavras, o comportamento do cidadão diante do policial é 

determinante para a formação da condição de suspeita. Neste sentido, a pesquisadora aponta 

quais são estas atitudes e reações, dentre outros: 

 

(i) pessoa com volume na cintura (pode estar portando uma arma); (ii) dois homens 

em uma moto (conduta característica de quem pratica roubou ou furto); (iii) pessoa 

vestida de forma inadequada para o ambiente e clima (usar casacos em dias quentes, 

também pode sinalizar porte de arma); (iv) veículo com quatro homens em seu 

interior (conduta característica de quem pratica roubo ou furto); (v) pessoa ou 

veículo que desvia o caminho para não passar pela viatura ou pelo policial (pessoa 

demonstra querer evitar ser vista pela polícia); (vi) pessoa que arremessa algo no 

chão quando vê a viatura ou o policial (pode estar dispensando arma, droga ou outro 

produto de crime); e (vii) pessoa que desvia o olhar do policial (demonstração de 

nervosismo ou de querer esconder algo).
32

 

 

Outrossim, nesta mesma oportunidade, a autora foi capaz de atestar as hipóteses em 

que as chances de abordagem são bastante reduzidas. De acordo com os resultados de seu 

survey, as „características individuais‟, „orientação sexual‟ e „perfil específico‟, pouco, ou 

quase nada interferem nas decisões tomadas pelo policial.  Nestes casos, estas condições vêm, 

obrigatoriamente, acompanhadas por outro elemento comportamental. Para a pesquisadora: “é 

muito pouco provável que o policial decida abordar alguém em função da raça/cor, sexo, 

idade e condição sócio econômica (características individuais); ou por algum tipo de 

intolerância (orientação sexual e perfil específico), contudo, não é impossível de acontecer.”
33

 

Neste sentido, percebe-se que o elemento atitudinal se sobrepõe em relação aos 

demais. Quando um policial verifica a ocorrência de um comportamento que lhe foge do 

padrão da normalidade, as chances deste fato resultar em uma abordagem são bastante 

elevadas. No entanto, o mesmo raciocínio não pode ser aplicado quando leva-se em conta 

somente as características físicas, sexuais e raciais do cidadão. Nestes casos, a formação da 

fundada suspeita dependerá, necessariamente, do acréscimo de outras atitudes.  

 
32
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Ademais, conforme retratado no manual de „Técnicas de abordagem policial‟ 

concebido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, constatam-se comportamentos 

típicos de pessoas em ilicitude. Trata-se, na maioria das situações de ações e reações do 

suspeito, antes e/ou depois de avistarem a polícia. Nestes casos, pequenos gestos podem 

influenciar na formação da fundada suspeita, como o desvio do olhar, mudança repentina de 

direção, ou até mesmo o ato de subir os vidros do veículo.
34

  

Percebe-se que a formação da fundada suspeita não se dá a partir do indivíduo, mas 

sim do conjunto de suas atitudes. O comportamento apresentado por este, difere dos demais 

cidadãos em situação semelhante. Em que pese não ser um crime ou uma contravenção penal 

em si próprio, merece ser verificado por destoar da normalidade esperada. No entanto, 

evidentemente, a diversidade de informações e comportamentos possíveis não podem ser 

integralmente compreendidos nos manuais policiais ou na legislação pertinente.  

Em trabalho monográfico acerca desta temática, Adilson Luis Franco Nassaro aponta 

que, na construção da fundada suspeita, o policial deve orientar-se a partir de „regras de 

experiência‟. Neste sentido, a observação atenta da rotina ordinária de seu ambiente de 

trabalho, combinado às técnicas adquiridas nos cursos de formação profissional, habilitam 

este profissional na identificação de comportamentos atípicos. Fazendo uso do entendimento 

do Comandante Geral da Polícia Militar de São Paulo, o autor destaca:  

 

O policial suspeita das atitudes de uma pessoa valendo-se do mesmo processo 

mental do qual se vale um professor para abordar o aluno que utiliza, ou tenta se 

utilizar, de meios ilícitos para fazer uma prova ou concurso; do mesmo modo que 

um pai ou uma mãe surpreende seus filhos descumprindo as regras estabelecidas 

para a casa. As características de um „suspeito‟ que justifique pará-lo ou parar seu 

veículo para abordagem não têm como serem enumeradas nesta manifestação, pois 

não estão vinculadas a aspectos físicos (alto; baixo; gordo; magro; jovem; velho; 

feio; bonito; branco; negro; amarelo; etc). Podem se exemplificados: indivíduo que 

apresenta manchas de sangue em suas roupas; indivíduos sobre o telhado de uma 

casa no período noturno; dirigir ou estar com veículo de alto valor no interior de 

uma favela; indivíduo que excede a velocidade e desrespeita sinalização de trânsito; 

etc. Como se vê o que caracteriza a atitude suspeita do indivíduo é o seu 

comportamento associado a circunstâncias de tempo, lugar, clima, pessoas, coisas, 

etc. Desse modo, a abordagem de pessoa, a busca pessoal, é um procedimento 

policial que, face a inexistência de preceitos próprios, utiliza os conceitos do Direito 

Processual para a sua realização, conforme disposto nos artigos 240 a 250 do Código 

de Processo Penal.
35
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Isto posto, nota-se que os elementos formadores da suspeita não podem ser 

isoladamente considerados. No exercício de suas atividades, o policial deve comparar os 

diversos aspectos que circundam a abordagem, analisando aqueles que se destacam por não 

estarem de acordo com o padrão esperado para determinado local. 
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2. DA CAPACITAÇÃO DO POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL 

 

Primeiramente, faz-se necessário uma breve contextualização acerca das atribuições 

e histórico da Polícia Rodoviária Federal. Trata-se de instituição criada em 1928, subordinada 

ao Ministério da Justiça, cuja principal função é garantir a segurança com cidadania nas 

rodovias federais brasileiras e áreas de interesse da União. Suas competências são definidas 

pela Constituição Federal, pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.502/97), pelo Decreto 

nº 1.655 de 3 de outubro de 1995 e por seu regimento interno, aprovado em agosto de 2007. 

Nos termos deste: 

 

Art. 1º I - preservar a ordem, a segurança pública, a incolumidade das pessoas, o 

patrimônio da União e o de terceiros, planejar e coordenar o policiamento rodoviário 

e executar operações relacionadas com os serviços de segurança pública, por meio 

do policiamento ostensivo das rodovias e estradas federais; III - executar o 

policiamento, a fiscalização e a inspeção do trânsito e do transporte de pessoas e 

bens; XI - promover processos de recrutamento, seleção e atividades de capacitação 

de recursos humanos, bem como demais atividades de ensino, na área de 

competência do Departamento.
36

 

 

Conforme se observa no inciso XI do dispositivo acima, cumpre ao Departamento da 

Polícia Rodoviária Federal promover o processo de recrutamento, seleção e capacitação do 

seu pessoal. Outrossim, desde 2008 o ingresso nesta instituição depende da apresentação de 

diploma em curso de nível superior reconhecido pelo MEC.  

Isto posto, destaca-se a seguir o papel fundamental desempenhado pelo 

conhecimento técnico do policial no exercício de suas atribuições, em especial no âmbito da 

formação da fundada suspeita.  

 

2.1 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Em artigo publicado acerca do tema em tela, o delegado da Polícia Federal, André 

Ricardo Xavier Carneiro, aponta que o exercício da atividade policial exige preparo técnico 

adequado. Dessa forma, o conhecimento das leis vigentes, sua interpretação e forma de 
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aplicação, bem como das técnicas policias de combate ao crime, implicam na preservação da 

integridade física dos policiais, vítimas e de terceiros. Conforme entendimento do autor, a 

capacitação adequada permite uma ação policial segura e eficiente, ao mesmo tempo que 

garante a segurança do próprio policial, cuja conduta esta submissa ao ordenamento jurídico 

vigente.
37

 

Neste mesmo sentido, o ilustre Ricardo Brisola Balestreri, em sua obra “Direitos 

Humanos: Coisa de Polícia” reserva especial atenção a formação profissional dos policiais. 

Para ele, as academias de polícia desempenham papel fundamental na construção de uma 

Polícia Cidadã, capaz de superar os desvios e vícios que permeiam as instituições de 

segurança pública no país. De acordo com o autor:  

 

Um bom currículo e professores habilitados não apenas nos conhecimentos técnicos, 

mas igualmente nas artes didáticas e no relacionamento interpessoal, são 

fundamentais para a geração de policiais que atuem com base na lei e na ordem 

hierárquica, mas também na autonomia moral e intelectual. Do policial contem-

porâneo, mesmo o de mais simples escalão, se exigirá, cada vez mais, discernimento 

de valores éticos e condução rápida de processos de raciocínio na tomada de 

decisões.
38

 

 

Seguindo estes fundamentos, a Secretaria Nacional de Segurança Pública 

desenvolveu a Matriz Curricular Nacional. A partir do conhecimento produzido por 

especialistas na área de segurança pública, construiu-se um referencial teórico-metodológico, 

cuja finalidade resume-se na orientação dos cursos de formação policiais. Nesta oportunidade, 

restou definida uma série de competências e valores a serem praticados e desenvolvidos ao 

longo da capacitação profissional do agente ingressante na instituição. Dessa forma, conforme 

exposto neste manual:  

 

Recomendam que os currículos das ações de treinamento contemplem, dentre 

outros, os seguintes pontos: Reconhecimento das características da sociedade 

contemporânea e das diversas formas de violência e criminalidade encontradas nos 

espaços urbanos e rurais; Compreensão das formas de organização do Estado 

Moderno e dos papéis das instituições de segurança pública, dos seus profissionais e 

da sociedade na construção de uma cultura de paz para a humanidade; Atuação a 

partir de metodologias que orientem o enfoque comunitário, a colaboração e 

integração das ações de justiça e segurança; Desenvolvimento de competências e 

habilidades que favoreçam um perfil profissional que seja capaz de: comunicar-se de 

forma efetiva; relacionar-se com a comunidade; mediar conflitos; atuar 
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proativamente pautado nos princípios dos Direitos Humanos; administrar o uso da 

força; utilizar técnicas e tecnologias não letais; gerenciar crises; lidar com grupos 

vulneráveis; lidar com a complexidade, o risco e a incerteza; utilizar tecnologias 

para planejar ações de prevenção; investigar crimes e solucioná-los; utilizar 

metodologias que possibilitem identificar problemas, bem como buscar, 

implementar e avaliar soluções.
39

 

 

Tendo em vista estas diretrizes, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, no 

exercício de suas atribuições legais, desenvolveu um Plano Diretor de Ensino. Neste, aponta-

se os objetivos da Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal, dentre os quais, destaca-

se a dotação dos servidores em conhecimento e habilidades orientados para o cumprimento da 

missão da instituição. Ademais, este Plano Diretor traduz o projeto pedagógico das ações de 

ensino no âmbito da PRF, a saber: 

 

A Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal tem por objetivo dotar os 

servidores de conhecimento e habilidades que garantam a adoção de atitudes e ações 

profissionais que contribuam para o cumprimento da missão da PRF, refletindo seus 

valores e metas. As ações de Ensino visam ainda contribuir para intensificar ações 

humanísticas para garantia dos Direitos Humanos, fomentar e potencializar ações de 

educação para o trânsito, fortalecer e modernizar a fiscalização e o policiamento 

ostensivo, com ênfase na prevenção, ampliar e aperfeiçoar o atendimento pré-

hospitalar e o resgate emergencial, iniciar a implementação da perícia de acidentes e 

aprimorar o registro de ocorrências permitindo estudos estatísticos e 

desenvolvimento de estratégias operacionais de atuação, desta forma, fortalecendo a 

imagem institucional da PRF.
40

 

 

Outrossim, neste mesmo Plano Diretor de Ensino, restou definida as diretrizes 

estabelecidas pela Polícia Rodoviária Federal para a realização de suas metas e objetivos 

institucionais: 

 

Promover o alinhamento constante da área de ensino com os objetivos estratégicos 

da PRF; Estimular inovação, excelência, criatividade, liderança e motivação na 

gestão de capital intelectual na PRF; Fomentar a formação de capital intelectual na 

PRF; Promover a transversalidade dos direitos humanos nas ações de ensino; 

Promover a capacitação gerencial dos servidores e sua qualificação para o exercício 

de atividades de direção e assessoramento; Estimular a participação do servidor em 

ações de educação continuada, entendida com a oferta regular de cursos para o 

aprimoramento profissional, ao longo de sua vida funcional;  Elaborar e gerenciar o 

plano anual de capacitação, compreendendo as definições dos temas e as 

metodologias de capacitação a serem implementadas (...).
41
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Neste sentido, a partir das orientações e diretrizes estabelecidas na Matriz Curricular 

Nacional, bem como destas acima expostas, a Polícia Rodoviária Federal desenvolveu o 

seguinte rol de disciplinas do curso de formação profissional. 

 

Quadro 1 – Grade curricular do curso de formação profissional da Polícia Rodoviária 

Federal.
42

 

 

Fonte: Polícia Rodoviária Federal. Curso de formação profissional, 2016. 

 

Conforme se percebe-se da tabela acima, o rol de disciplinas e a carga horária do 

curso de formação profissional de um policial rodoviário federal é bastante extensa. No 
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entanto, para o presente trabalho, tendo em vista os aspectos formadores da fundada suspeita 

como elemento central, destaca-se o conhecimento produzido a partir das seguintes temáticas: 

„técnicas de abordagem policial‟; „fiscalização ambiental‟; „aspectos legais dos procedimentos 

policiais‟; „enfrentamento a fraudes veiculares‟, „tráfico de drogas‟, „armas e munições‟; e 

finalmente, „direitos humanos e cidadania‟.  

Primeiramente, tem-se a disciplina de „técnicas de abordagem policial‟, cuja 

finalidade se resume no desenvolvimento de competências cognitivas e operativas. De acordo 

com a Matriz Curricular Nacional, por cognitiva deve-se entender o desenvolvimento do 

pensamento por meio da investigação e da organização do conhecimento. Enquanto a 

operativa decorre da aplicação do conhecimento teórico em prática responsável, refletida e 

consciente.
43

 

Nesta matéria o policial rodoviário federal é instruído nos procedimentos de 

abordagem e busca pessoal. Em que pese não haver um manual específico sobre a fundada 

suspeita, no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, o tema é bastante trabalhado e detalhado 

dentro desta disciplina. Para tanto, revelam-se uma série de princípios e técnicas fundamentais 

para um procedimento eficiente e seguro. Outrossim, acerca do tema formação da fundada 

suspeita, o respectivo manual faz a seguinte ressalva:  

 

Experiências pessoais e profissionais e conhecimento da região e dos costumes do 

local em que atua influenciarão substancialmente na formação da fundada suspeita. 

O que é suspeito em uma região, pode não ser em outra. Preconceitos não podem 

determinar que o suspeito seja aquele que está mal vestido, com “cara de bandido”, 

influenciando escolhas, pelos policiais, das pessoas que podem ou devem ser 

abordadas na rodovia. O policial deve estar alerta e desenvolver sua capacidade de 

percepção, que muitas vezes, depende dos conhecimentos presentes nos membros 

mais experientes da equipe.
44 

 

Isto posto, percebe-se a preocupação do Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

em destacar a importância do conhecimento técnico de seus agentes para a formação da 

fundada suspeita. Ademais, conforme exposto anteriormente, a ação policial não pode ser 

determinada por preconceitos, em especial no que tange os aspectos físicos dos indivíduos 

sujeitos à abordagem.  
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Ainda de acordo com a doutrina orientada pela PRF, os seguintes comportamentos e 

características, somados a outros conhecimentos, podem ser considerados como indícios 

formadores de suspeição: “Quando pessoas, ao avistarem a viatura se evadem; procuram se 

desfazer de algum objeto; permanecem próximas a pontos comerciais sem razão aparente; 

mudam de direção ao perceberem a viatura; uso de roupas inadequadas para o clima, dentre 

outros.” 
45

 

Outrossim, destaca-se que por si só, alguns desses comportamentos não servem para 

justificar a formação da fundada suspeita. No entanto, quando aliado a outros fatos e 

circunstâncias, podem fundamentar a condução do procedimento de busca pessoal. 

Ademais, seguindo o entendimento esboçado na Matriz Curricular Nacional, a 

disciplina de abordagem tem em seu conteúdo programático, os seguintes princípios e 

fundamentos, dentre outros: poder de polícia; fundada suspeita; preservação da ordem 

pública; bem como normas internacionais de direitos humanos. Busca-se, neste sentido, 

ampliar o conhecimento do policial no reconhecimento de pessoas em atitude suspeita e 

infratores da lei.
46

 

Nas disciplinas de „fiscalização ambiental‟, „enfrentamento ao tráfico de drogas, 

armas e munições‟ e „enfrentamento às fraudes veiculares‟, busca-se desenvolver uma ampla 

gama de conhecimento acerca dos aspectos legais pertinentes a cada área temática. Em 

fiscalização ambiental, por exemplo, o manual leva em conta os princípios do Direito 

Ambiental e da lei de crimes ambientais, cuja finalidade se resume em proporcionar aos novos 

policiais, conhecimento acerca dos procedimentos adotados diante de situações de abordagem 

e fiscalização.  

Neste mesmo sentido, observa-se da ementa da disciplina de enfrentamento ao 

tráfico de drogas, armas e munições:  

 

Vislumbra o estudo sobre o tráfico de drogas, armas e munições, bem como, o crime 

organizado. As características das drogas e suas classificações. Busca e 

compreensão sobre as rotas e as formas de transporte de drogas, armas e munições. 

As estratégias e recursos usados na fiscalização. Detalhamento sobre os 

procedimentos policial, visando atuar dentro da legalidade e da ética, garantindo a 

segurança pública e a preservação da vida. 
47
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O conhecimento produzido dentro desta temática busca orientar o policial no 

exercício de sua função, como agente de combate ao crime. Neste sentido, além de conhecer 

acerca da origem, natureza e efeitos das substâncias entorpecentes, bem como dos preceitos 

legais e legislação pertinente, o PRF deve ser capaz de identificar os suspeitos de tráfico de 

drogas, armas e munições.  

Para tanto, o manual discorre sobre as técnicas de entrevista policial. Trata-se de 

recurso fundamental na fiscalização conduzida pela Polícia Rodoviária Federal, cujo objetivo 

essencial é a formação da fundada suspeita. Nos termos do próprio departamento: “é um 

artifício utilizado durante a fiscalização que tem como objetivo obter informações sobre 

determinada circunstância ou pessoa, com o intuito de buscar elementos formadores de uma 

fundada suspeita que dará embasamento legal para a realização de busca policial.”
48

 

Outrossim, a partir do conhecimento produzido nesta disciplina, o policial será capaz 

de despertar sua suspeita com a observação, dentre outras, das seguintes características: placa 

do veículo ou itinerário do ônibus; origem e destino; horário da viagem; modelo do veículo; 

quantidade de ocupantes; nota fiscal da mercadoria; atitude do condutor e passageiros; 

bagagem dos ocupantes; etc. Estes aspectos, aliados a uma boa técnica de entrevista, ao 

conhecimento do local de atuação e possíveis rotas de tráfico, podem influenciar 

sobremaneira a formação da fundada suspeita.  

Com este mesmo objetivo, a disciplina de enfrentamento às fraudes veiculares serve 

como embasamento teórico e prático na constatação de sinais identificadores de veículos e 

documentos pertinentes. Conforme apresentado no respectivo manual: “esse trabalho se 

destina a viabilizar o aprendizado no combate ao crime de adulteração de veículos e 

agregados, na medida em que fornece conhecimentos básicos e avançados, no tocante à 

identificação veicular.”
49

 

Neste sentido, o policial rodoviário federal tem a disposição o conhecimento 

necessário para perceber quaisquer adulterações de ordem veicular ou documental. Fato este 

que faz despertar indícios, que influenciam na formação da fundada suspeita.  

Finamente, a partir das temáticas „direitos humanos e cidadania‟ e „aspectos legais 

dos procedimentos policiais‟, a Polícia Rodoviária Federal, seguindo as diretrizes da matriz 
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curricular nacional, disponibiliza aos seus servidores o conhecimento necessário para uma 

atuação profissional dentro dos limites da legalidade.  

 

2.2 OUTROS MEIOS DE CONHECIMENTO 

 

Além do curso de formação profissional, o aspecto do conhecimento técnico, sob o 

contexto da fundada suspeita, pode resultar de outras fontes de capacitação. Nesta 

oportunidade, destaca-se o papel desempenhado por operações temáticas e cursos de 

reciclagem conduzidos pela Polícia Rodoviária Federal. 

As operações temáticas são orientadas para o enfrentamento de um tipo penal 

determinado e específico, bem como para a prevenção de infrações e acidentes de trânsito nas 

rodovias federais. Para tanto, no sentido de garantir maior efetividade e melhores resultados 

operacionais, os policiais participantes destes eventos são previamente capacitados dentro da 

respectiva temática. Este fato pode ser constatado na matéria publicada pela ONG Childhood 

Brasil, acerca de uma operação da PRF sobre Direitos Humanos, em Belém e Teresina:  

 

A iniciativa, que tem o apoio e a participação da Childhood Brasil, é voltada para a 

capacitação de policiais rodoviários federais para o enfrentamento e a repressão à 

exploração sexual de crianças e de adolescentes. Em cada encontro, a operação 

contou com dois momentos distintos. O primeiro, voltado à teoria, abordou noções 

de legislação específica, questões administrativas, funcionamento e dificuldades das 

Rredes de apoio, e orientações sobre como lidar com transgressores e vítimas. Na 

segunda etapa, foram realizadas ações policiais em pontos considerados sensíveis, 

como em estabelecimentos conhecidos como foco de exploração sexual em Teresina 

e na zona portuária de Belém. (...) Brandão ainda ressalta que as operações têm 

obtido outro resultado positivo: “toda vez que fazemos essas operações, tiramos os 

policiais do seu dia a dia para passarem por uma capacitação, na qual eles 

relembram vários assuntos. Quando eles voltam às suas regionais, estão ainda mais 

motivados”, diz.
50

 

 

Conforme revelado acima, percebe-se que estes eventos são fundamentais para a 

capacitação dos policiais rodoviários federais. A partir da multiplicação do conhecimento 

teórico e do contato com a atividade in loco, permite-se ao agente relembrar os assuntos 

trabalhados ao longo do curso de formação profissional. Nesta oportunidade, o objeto de 
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estudo foi a promoção dos Direitos Humanos e o enfrentamento à exploração sexual de 

crianças e adolescentes.  

Outrossim, em outro momento, a PRF conduziu uma operação temática para o 

enfrentamento às fraudes veículares no Piauí, em dezembro de 2014. Conforme revelado pelo 

departamento de comunicação social da instituição (ASCOM-PRF), em matéria noticiada na 

internet, constatou-se que este evento foi fundamental para a capacitação e dissiminação do 

conhecimento entre os policiais participante: 

 

Além de manter em seu Curso de Formação uma disciplina dedicada ao estudo de 

técnicas de detecção de fraudes, adulterações no veículo e em seus documentos, a 

PRF também promove em diversos estados do Brasil operações temáticas. Assim, o 

enfrentamento às fraudes veiculares vem sendo aperfeiçoado com levantamento 

estatístico, uso de inteligência policial e capacitação continuada. Em 2011, foram 

3.907 veículos recuperados, já em 2013 esse número passou para 5.123.
51 

 

Neste mesmo sentido, para o enfrentamento ao narcotráfico, a Polícia Rodoviária 

Federal desenvolveu uma operação temática denominada OTENARCO, realizada em diversos 

pontos da federação ao longo dos anos. Além de coibir a prática dos crimes de tráfico de 

drogas e correlatos, busca-se instruir os agentes nas respectivas disciplinas do tema em 

questão. Em entrevista ao jornal G1, o inspetor Guilherme Vidigal revelou um dos principais 

objetivos destes eventos, a saber:  "Pegamos agentes mais experientes, instrutores da área, e 

levamos nas regionais para troca de experiência, para um maior nivelamento de todo o 

efetivo."
52

 

Ademais, o mesmo objetivo trabalhado ao longo destas operações em destaque é 

percebido nos cursos de reciclagem promovidos pela instituição. O conhecimento técnico 

produzido precisa ser constantemente atualizado e relembrado. Dessa forma, faz-se necessário 

a promoção constante de cursos específicos neste sentido. 

Por todo o exposto, verifica-se que todo conhecimento adquirido pelo policial 

rodoviário federal, seja no curso de formação profissional ou ao longo da prática rotineira de 

suas atribuições, servem como referencial teórico para toda abordagem futuramente realizada. 

Diante disso, o policial conta com um „banco de dados‟ mental, que orienta sua percepção 
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acerca da realidade, possibilitando a constatação de indícios de uma atividade possivelmente 

ilícita e, por consequência, influenciando a formação da fundada suspeita e a realização da 

busca pessoal.  

 

3. ASPECTOS DE INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DA FUNDADA 

SUSPEITA DO PRF 

 

Conforme revelado neste presente trabalho, a fundada suspeita é um instituto jurídico 

indispensável para a condução do procedimento da busca pessoal. No entanto, por tratar-se de 

um legítimo exercício de Poder de Polícia pela autoridade pública, espera-se do Estado o 

cumprimento de determinados requisitos legais, sob pena de afronta aos direitos individuais. 

Em que pese não haver definição legislativa acerca deste instituto, a doutrina especializada é 

majoritária no sentido de exigir que sua formação se de a partir de elementos objetivos, 

verificados diante de cada caso concreto.  

Ademais, constatou-se que o entendimento dos poucos autores que tratam deste 

tema, em linhas gerais, repousa sobre três elementos essenciais formadores da fundada 

suspeita, quais sejam: o comportamento do suspeito, o ambiente da abordagem e o 

conhecimento técnico do policial.  

Isto posto, procurou-se determinar se estes aspectos condizem com a realidade da 

Polícia Rodoviária Federal. Para tanto, foi desenvolvido um survey para a coleta das 

informações necessárias, capazes de apontar quais elementos mais influenciam a formação da 

fundada suspeita na atividade operacional destes policiais. 

Neste sentido, o instrumento de coleta de dados foi construído com oito perguntas 

fechadas e uma aberta, cuja finalidade foi determinar as características individuais dos 

respondentes, bem como sua respectiva opinião acerca dos aspectos que motivam a realização 

de uma busca pessoal. A pesquisa foi realizada com policiais rodoviários federais lotados em 

dez unidades da federação, nos dias 22 de dezembro de 2016 a 06 de janeiro de 2017.  

O questionário foi construído em formato digital para que fosse aplicado via e-mail e 

aplicativo de mensagens via internet (Whatsapp e similares). O critério de seleção foi 

aleatório e, os policiais foram convidados a respondê-lo de forma voluntária. Ademais, não 

precisaram se identificar e autorizaram o uso de suas respostas neste trabalho acadêmico. 
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Finalmente, dos 220 (duzentos e vinte) formulários enviados, 163 (cento e sessenta e três) 

retornaram respondidos. 

Conforme destacado acima, o foco central deste survey foi observar quais aspectos 

são considerados essenciais na formação da fundada suspeita pelo PRF lotado nas respectivas 

superintendências analisadas. Para tanto, nas cinco primeiras questões deste formulário 

procurou-se estabelecer o perfíl dos respondentes. Outrossim, a partir das quatro últimas 

alternativas contatou-se a opinião dos policiais acerca dos elementos formadores da fundada 

suspeita e, a respectiva influência sobre o trabalho destes agentes. 

 

3.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Os primeiros resultados analisados dizem respeito às características individuais dos 

policiais rodoviários federais que participaram do survey. Isto posto, verificou-se que a maior 

parte deste universo é do sexo masculino, representado por 76,07% dos respondentes. 

Enquanto as mulheres correspondem à 23,93% dos perfis analisados. Ademais, a maioria 

destes pertencem a faixa etária dos 20 aos 30 anos (41,71%), conforme pode ser constatado na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Sexo e faixa etária dos respondentes. 

- PRF'S PERCENTUAL % 

Homens 124 76,07 

Mulheres 39 23,93 

De 20 A 30 Anos 68 41,71 

De 30 A 40 Anos 41 25,15 

De 40 A 50 Anos 45 27,61 

Acima De 50 Anos 09 05,53 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Outrossim, tem-se que quase a metade dos respondentes são servidores da Polícia 

Rodoviária Federal há 5 anos, ou menos (45,40%). Enquanto apenas 09,81% destes fazem 

parte do quadro da instituição há mais de 20 anos. Isso deve-se ao fato do ingresso de mais de 

1.500 novos policiais nos dois últimos anos, resultado do concurso público realizado em 
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meados de 2013. Outrossim, verifica-se que mais de um terço destes policiais estão lotados na 

região Centro-Oeste, onde 45 fazem parte do efetivo da superintendência de Mato Grosso. O 

restante está distribuído nas demais regiões do Brasil, boa parte destes no estado de São Paulo 

(25,77%). Os dados foram apresentados nas tabelas a seguir: 

 

Tabela 2 – Tempo de serviço na Polícia Rodoviária Federal. 

TEMPO DE SERVIÇO PRF'S PERCENTUAL % 

Até 5 Anos 74 45,40 

De 5 – 10 Anos 31 19,02 

De 10 – 20 Anos 42 25,77 

Acima De 20 Anos 16 09,81 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Tabela 3 – Regional de Lotação. 

REGIONAL PRF'S  PERCENTUAL % 

Distrito Federal 04 02,45 

Paraná 13 07,97 

Santa Catarina 12 07,36 

Rio Grande Do Sul 06 03,69 

São Paulo 42 25,77 

Mato G. Do Sul 10 06,13 

Mato Grosso 45 27,60 

Amazonas 05 03,07 

Roraima 21 12,89 

Bahia 05 03,07 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

         

Finalmente, ainda acerca do perfil dos respondentes, foi analisado a correspondente 

área de formação acadêmica. Neste sentido, tem-se que a maioria dos policiais sujeitos ao 

survey são graduados em ciências jurídicas (41,10%). Este montante é seguido pela formação 

em ciências humanas e exatas, com 22,70% e 19,02%, respectivamente. O remanescente, 

indicado por 17,18%, pertence à área das ciências biológicas, como farmácia, enfermagem e 

biologia. 
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3.2 ELEMENTOS DA FUNDADA SUSPEITA 

 

Isto posto, passou-se a analisar os dados coletados a partir das quatro perguntas 

fundamentais do survey. A primeira destas foi composta por seis alternativas, nas quais o 

respondente deveria indicar o grau de influência dos respectivos elementos na formação da 

fundada suspeita, assinalando uma das seguintes opções: não influencia, influencia pouco, 

influencia ou influencia muito. A partir dos resultados, percebeu-se que o aspecto de maior 

relevância na construção desta suspeita é o comportamento do suspeito no momento da 

abordagem, indicado como fator de “muita influência” por mais de 65% dos respondentes.  

Ademais, neste mesmo sentido, 54,60% e 55,21% dos policiais rodoviários federais, 

apontaram o conhecimento técnico e o ambiente da abordagem, respectivamente, como 

elementos que lhes influenciam muito na formação da fundada suspeita. Estas informações 

podem ser verificadas na tabela a seguir: 

 

Tabela 4 – Grau de influência dos elementos formadores da fundada suspeita. 

ELEMENTOS NÃO 

INFLUENCIA 

INFLUENCIA 

POUCO 

INFLUENCIA INFLUENCIA 

MUITO 

Conhecimento Técnico 8,59% 14,11% 22,70% 54,60% 

Comportamento do Suspeito 03,07% 07,36% 23,92% 65,65% 

Ambiente da Abordagem 04,30% 05,52% 34,97% 55,21% 

Características do Suspeito 19,63% 40,50% 28,83% 11,04% 

Denúncia de Infrações 26,39% 36,20% 24,53% 12,88% 

Outros – Modelo do Veículo - - 0,60% 06,75% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

          Além do supramencionado, percebe-se que as características físicas do suspeito pouco 

determinam a ação do PRF durante um procedimento de busca pessoal. De acordo com mais 

da metade dos respondentes, este fator pouco, ou nada influencia sua percepção de uma 

situação suspeita. O mesmo pode ser dito em relação as denúncias de infrações penais. Este 

elemento tem pouca representatividade para ser considerado essencial na formação da 

fundada suspeita.  

Ademais, nesta mesma questão, foi disponibilizado aos respondentes uma alternativa 

em branco, para ser preenchida caso houvesse algum outro elemento que não aqueles 

elencados nas alternativas anteriores. Dessa forma, 12 policiais indicaram que o modelo e as 

características do veículo abordado influenciam a condução da busca pessoal.  
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Em um segundo momento, na questão de número 7, foi solicitado aos respondentes 

que considerassem os elementos expostos na alternativa anterior, assim identificando aquele 

que, isoladamente, fosse capaz de formar a condição de suspeita suficiente para justificar uma 

busca pessoal. Assim, quatro alternativas foram apresentadas, podendo o policial responder: 

nenhum, todos, somente o item 'X' e, não sei. O objetivo deste questionamento foi verificar se 

os aspectos, então considerados determinantes na formação da fundada suspeita, dependem 

um dos outros, ou se existe algum elemento que permita, por si só, atestar a suspeição de um 

indivíduo.  

Desta feita, constatou-se que a grande maioria dos respondentes percebem a 

interdependência dos aspectos destacados na questão anterior. Do total, 56,44% afirma que 

nenhum daqueles elementos podem ser isoladamente considerados. Enquanto apenas 8% 

entende haver uma absoluta independência entre eles. Estes números foram traduzidos na 

seguinte tabela:  

 

Tabela 5 – Interdependência dos elementos formadores da fundada suspeita. 

ELEMENTOS PRF'S PERCENTUAL % 

Nenhum  92 56,44 

Todos  13 08,00 

Somente o Comportamento Do Suspeito 18 11,04 

Somente o Ambiente Da Abordagem 06 3,67 

Não Sei 34 20,85 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

A questão seguinte procurou identificar a percepção do respondente acerca da 

utilidade prática do conhecimento técnico, na identificação e construção da fundada suspeita. 

Este conhecimento é o mesmo produzido ao longo do curso de formação profissional, tratado 

no capítulo anterior, bem como a partir de cursos de reciclagens e operações temáticas da 

própria instituição. Para tanto, o policial deveria assinalar uma das quatro seguintes opções: 

inútil; pouca utilidade; útil; ou muito útil.  

Com isso, foi possível verificar que apenas 9 policiais consideram este conhecimento 

inútil no exercício de suas atividades operacionais. Outrossim, pouco mais de 24% seguem 

um raciocínio semelhante e, identificaram este conhecimento como de pouca utilidade prática. 

Em contrapartida, a maioria absoluta destes percebem a utilidade deste aspecto na 
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identificação do elemento suspeito. Neste sentido, 41,10% assinalaram a alternativa contendo 

a opção „útil‟, enquanto 28,84% consideraram como sendo de muita utilidade este 

conhecimento técnico adquirido.  

Finalmente, como proposta da última questão deste survey, o respondente interessado 

foi convidado a expor uma abordagem por ele conduzida, cujo resultado foi uma busca 

pessoal a partir da percepção da fundada suspeita. Nesta oportunidade, ele deveria apontar 

qual, ou quais foram os elementos que despertaram o interesse pela realização desta 

diligência. Dos 163 questionários recebidos, apenas 28 retornaram com a presente alternativa 

respondida.  

Dos respondentes que descreveram uma experiência pessoal em relação a uma 

abordagem padrão, constatou-se que 75% associaram a construção da fundada suspeita com o 

elemento atitudinal do cidadão. Dentre os comportamentos descritos por estes policiais, 

destacam-se: o nervosismo excessivo do suspeito ao responder simples perguntas, gaguejando 

ou contradizendo o próprio relato; o desencontro de informações e a contradição do itinerário 

da viagem por mais de um dos ocupantes do veículo; a brusca mudança de direção ou parada 

total do veículo ao avistar uma viatura policial; ou a quantidade e qualidade inadequada de 

roupas para uma determinada viagem, como o porte de apenas uma mochila para longos 

períodos de tempo ou vestimentas de frio para um destino conhecido pelas altas temperaturas.  

Merece destaque o fato do comportamento narrado pelos policiais estar sempre 

acompanhado por outra circunstância, sejam estas relativas ao ambiente da abordagem, aos 

elementos materiais percebidos pelos agentes ou a outros fatores que fugiram do espectro da 

normalidade. Cita-se, por exemplo, a constatação por determinado PRF das evidências físicas 

do veículo abordado. Este, a partir de seu conhecimento técnico, foi capaz de perceber a 

presença de parafusos e cola-de-sapateiro na forração do assoalho do automóvel, em 

desacordo com o esperado para modelos semelhantes do fabricante. Fato este, que levou ao 

encontro de um fundo falso no monobloco do veículo, onde constatou-se a presença de grande 

quantidade de cocaína.  

Outrossim, da análise das 28 respostas apresentadas, constatou-se a influência do 

elemento „características físicas‟ do suspeito em apenas uma delas, acompanhada pelo aspecto 

ambiental no momento da abordagem. Para este policial rodoviário federal, foi suficiente para 

formar sua fundada suspeita, o fato de avistar dois homens tatuados, conduzindo uma 

motocicleta próximo a um posto de gasolina, às 03:00 horas da madrugada. No caso em tela, 

em que pese a busca pessoal realizada, nenhum fato ilícito foi verificado.  
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Com fundamento nos relatos apresentados por estes policiais, sustenta-se a tese de 

que o comportamento do suspeito é fator determinante na formação da fundada suspeita. 

Outros elementos devem ser considerados em conjunto, porém, dos exemplos mencionados 

neste survey, percebe-se a forte influência do aspecto atitudinal na justificativa do 

procedimento da busca pessoal. No entanto, volta-se a destacar, que em nenhum dos casos 

relatados, verificou-se a presença isolada de qualquer um dos elementos citados na questão de 

número seis. 

 

3.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresentou-se um estudo descritivo dos dados coletados a partir de 

um survey conduzido com policiais rodoviários federais. Conforme supramencionado, a 

finalidade deste era verificar quais são os aspectos que mais influenciam estes policiais na 

formação da fundada suspeita.  

Isto posto, em um primeiro momento, constatou-se a existência de três elementos de 

maior destaque quanto ao grau de interferência na construção deste fenômeno. Os resultados 

verificados estão de acordo com aqueles expostos nos trabalhos de Tânia Pinc e dos 

pesquisadores norte-americanos, Geoffrey P. Albert, John M. Macdonald e Roger G. 

Dunham.  

Assim como foi verificado na Polícia Militar do estado de São Paulo e na Polícia da 

cidade de Savannah, Georgia (EUA) os três elementos que mais influenciam a construção da 

fundada suspeita do Policial Rodoviário Federal, podem ser resumidos no comportamento do 

suspeito no momento da abordagem, no conhecimento técnico do agente e no ambiente em 

que se dá a respectiva diligência. 

Nesta mesma oportunidade, constatou-se ser de pouca influência as características 

físicas/raciais do suspeito, no que se refere a formação da fundada suspeita. Esta elementar, 

bem como o a denúncia de infrações penais, não podem ser consideradas determinantes para 

justificar o procedimento de busca pessoal. Em que pese parte dos respondentes sentirem-se 

influenciados por estes aspectos, a maioria absoluta entende que a suspeição independe destes 

elementos.  
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A proposta deste trabalho foi desenvolver um estudo sobre a fundada suspeita e seus 

aspectos formadores. No entanto, a partir dos resultados percebidos pelo survey, foi possível 

constatar, ao menos primariamente, que as características físicas não determinam a percepção 

e construção da suspeita. Dentro do universo de policiais rodoviários federais analisados, a 

decisão de conduzir um procedimento de busca pessoal, independe exclusivamente dos 

aspectos físicos do cidadão abordado.  

Ademais, merece destaque o fator da interdepêndencia dos elementos formadores da 

fundada suspeita. Conforme verificou-se a partir dos dados coletados, somado ao 

conhecimento técnico literal, nenhum dos aspetos supramencionados pode ser isoladamente 

considerado para justificar uma busca pessoal. Neste sentido, o policial sempre deve analisar a 

situação como um todo, considerando o comportamento do cidadão a partir do ambiente em 

que se encontra, percebendo as características do local à luz de seu conhecimento técnico, 

assim sucessivamente.      

Outrossim, a respeito deste conhecimento produzido e adquirido pelo PRF verificou-

se que grande parte destes policiais reconhecem sua utilidade prática na percepção da 

suspeita. No entanto, em uma análise detida sobre os resultados produzidos, foi possível 

constatar que, daqueles 49 respondentes que identificaram como sendo de nenhuma, ou pouca 

utilidade o conhecimento produzido ao longo do curso de formação profissional, dentre 

outros, 36 estão na instituição há mais de 10 anos (22,08%). Tal estatística não foi objeto de 

um estudo pormenorizado, mas sugere um distanciamento entre o policial e a doutrina da 

instituição ao longo dos anos. Fato este que poderá ser melhor trabalhado em uma 

oportunidade futura.  

Finalmente, considerando o relato das abordagens dos 28 policiais que responderam 

a nona questão deste survey, sedimentou-se a tese de ser o comportamento do suspeito o 

elemento de maior influência na formação da fundada suspeita. Este aspecto foi sempre 

verificado em conjunto com outras elementares, precipuamente com os fatores de ordem 

ambiental. Este fato reflete o entendimento da doutrina especializada, exposta ao longo desta 

obra, no sentido de ser a fundada suspeita composta essencialmente por elementos de ordem 

objetiva. 
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CONCLUSÃO          

 

Ao longo do presente trabalho, procurou-se entender dos aspectos legais do 

procedimento da busca pessoal, da fundada suspeita como requisito legal de procedibilidade 

e, principalmente, dos elementos formadores deste fenômeno para um policial rodoviário 

federal.  

Isto posto, a partir dos estudos supramencionados, foi possível concluir que a busca 

pessoal, nos termos do dispositivo do artigo 240 e 244 do Código de Processo Penal, é um 

exercício do Poder de Polícia do Estado, materializado na conduta de um agente policial. 

Neste sentido, por ser um constrangimento legal imperativo, que limita o gozo dos direitos 

individuais do cidadão, sua executoriedade depende da fiel observância ao princípio da 

legalidade.  

Pelo exposto, verificou-se que a busca pessoal, realizada obrigatoriamente por um 

agente de segurança pública (artigo 144 da Constituição Federa de 1988), deve ser precedida 

pela constatação da fundada suspeita. O termo „fundada‟, aqui utilizado pelo legislador, 

imprime um maior grau de segurança jurídica para este instituto. Assim, a mera desconfiança, 

baseada em conjecturas de ordem unicamente subjetivas, não bastam para justificar o 

exercício dessa prerrogativa do Poder Público.  

No entanto, conforme supramencionado, houve omissão legislativa acerca do 

conceito desta fundada suspeita. Diante desta lacuna legal, permite-se o exercício da 

discricionariedade do policial rodoviário federal diante de cada caso concreto, a partir do 

juízo de conveniência e oportunidade, sob a observância do princípio da proporcionalidade. 

Nestes termos, coube a doutrina e jurisprudência apontar o real significado desta expressão. 

Inicialmente, percebeu-se que, por ser um grau maior de suspeição, a fundada 

suspeita deve ser composta por elementos concretos, aptos a serem verificados objetivamente 

diante de cada caso analisado. A suposição intuitiva, a desconfiança e o pressentimento não 

bastam para justificar o exercício deste poder estatal. Dessa forma, cumpre ao agente 

responsável pela condução do procedimento de busca pessoal, fazer um juízo analítico diante 

da situação que lhe despertou interesse. Destacando os aspectos ímpares que motivaram sua 

diligência, por não atenderem aos padrões de normalidade esperados.  
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Feito isso, foi possível verificar que a fundada suspeita, além de requisito legal para a 

busca pessoal, é composta por aspectos distintos, de ordem precipuamente objetiva. Neste 

sentido, de acordo com os estudos acima traduzidos, constatou-se que dentre todos os 

respetivos aspectos formadores deste fenômeno, três se destacam diante dos demais: o 

comportamento do suspeito no momento da abordagem, o ambiente em que esta se realiza e o 

conhecimento técnico do agente acerca das peculiaridades da atividade policial. 

Inicialmente, aponta-se o elemento atitudinal como fator de maior influência para a 

formação da fundada suspeita do policial rodoviário federal. Conforme verificado nas 

pesquisas conduzidas por especialistas no tema e, a partir dos dados coletados no survey, 

realizado com 163 agentes da PRF, o comportamento do suspeito representa o aspecto-chave 

para justificar o procedimento de busca pessoal. Neste sentido, pode-se afirmar que este 

elemento se sobrepõe em relação aos demais.  

          Com isso, tem-se que a formação da fundada suspeita não se dá a partir do indivíduo, 

mas sim do conjunto de suas atitudes. O comportamento apresentado por este, difere dos 

demais cidadãos em situação semelhante. Dessa forma, as chances deste fato resultar em uma 

abordagem são bastante elevadas. Todavia, este mesmo raciocínio não se aplica quando leva-

se em conta somente as características físicas, sexuais e raciais do cidadão. Nestes casos, a 

formação da fundada suspeita sofre menos influência e dependerá, necessariamente, do 

acréscimo de outras atitudes.  

 Neste ponto, cumpre-se destacar que o estudo em tela tratou dos aspectos pertinentes 

ao procedimento da busca pessoal. Conforme afirmado no primeiro capítulo desta obra, este 

instituto jurídico não se confunde com a abordagem em si. Dessa forma, os motivos que 

determinam a iniciativa do policial a realizar uma abordagem não foram objeto deste trabalho. 

Razão pela qual, não se pode traduzir os resultados acima observados para outro contexto.  

 No entanto, deve-se destacar que nem mesmo o comportamento do suspeito pode ser 

isoladamente considerado. Neste estudo, constatou-se que o fenômeno da suspeita depende do 

local de atuação do respectivo policial. Desta feita, determinados padrões comportamentais 

somente adquirem o status de suspeição quando confrontados com o local de encontro. 

Portanto, o elemento ambiental é de fundamental importância para a formação da fundada 

suspeita. 

Diante disso, verificou-se a imensa dificuldade das organizações policiais, incluindo 

a PRF, na padronização de procedimentos de abordagem e busca pessoal. Uma vez observado 
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que o comportamento do suspeito e o ambiente da abordagem, representam os elementos de 

maior influência na formação da fundada suspeita, a tradução deste contexto para um manual 

técnico torna-se impraticável.  

No entanto, este fato não impede a projeção de conhecimento, valores e limites a 

partir da capacitação do policial rodoviário federal. Apontado como terceiro aspecto de maior 

influência dentro do procedimento de busca pessoal, o conhecimento do agente lhe permite 

perceber inumeráveis elementos técnicos dentro de uma abordagem. Estes indícios podem se 

destacar por estarem em desacordo com um padrão esperado para uma situação semelhante, 

ou ainda, por serem um ilícito penal em si mesmo. 

 Conforme exemplificado na sessão apropriada, observou-se que a formação da 

fundada suspeita pode resultar da simples constatação de um parafuso estranho ao veículo 

abordado; de um asterisco extra no documento de identificação; do itinerário da viagem do 

indivíduo sob suspeita; dentre outros. Trata-se de um referencial teórico que habilita o policial 

em mecanismos e técnicas, orientados no sentido de permitir uma melhor percepção da 

realidade operacional. Ademais, a importância deste conhecimento reside no fato de ser 

organizado à luz dos princípios constitucionais fundamentais e dos Direitos Humanos que os 

acompanham.  

Isto posto, foi possível constatar que os três elementos de maior influência para a 

formação da fundada suspeita do policial rodoviário federal variam de acordo com o seu 

respectivo local de atuação, o conhecimento técnico deste acerca do contexto em que esta 

inserido e, finalmente, da forma como o cidadão se comporta diante da sua presença 

ostensiva. Com isso, reafirma-se o ora disposto na hipótese deste trabalho. 

Finalmente, observou-se que o fiel cumprimento ao princípio da legalidade e demais 

direitos individuais, dentro do universo da busca pessoal e fundada suspeita, dependem da 

constatação in loco, dos elementos acima destacados. Dessa forma, a fim de evitar 

comportamentos pautados em preconceitos, com abuso de poder e em dissonância com a nova 

ordem constitucional, o exercício desta prerrogativa do Poder Público deve ser orientado por 

fatos concretos e precipuamente objetivos, nos termos acima discriminados.  
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APÊNDICE 

 Instrumento de Coleta de Dados (Survey) 

 

Questionário desenvolvido para estudo em trabalho de monografia, do curso de especialização 

em Políticas de Segurança Pública e Direitos Humanos, do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais (Núcleo Interinstitucional de Estudos da Violência e Cidadania), da Universidade 

Federal de Mato Grosso. Tema: “A formação da fundada suspeita na atividade policial: 

aspectos legais do procedimento de abordagem e busca pessoal conduzidas pelo policial 

rodoviário federal.” Aplicado aos Policiais Rodoviários Federais do Brasil, convidados a 

responder voluntariamente e de forma anônima.  

 

FAVOR CONSIDERAR E RESPONDER OS ENUNCIADOS ABAIXO: 

 

1 - SEXO:   

2 - IDADE:  

3 - REGIONAL DE LOTAÇÃO: 

4 - TEMPO DE SERVIÇO NA PRF: 

5 - FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

 

6 - CONSIDERE OS ELEMENTOS A SEGUIR. ASSINALE AS ALTERNATIVAS DE 

ACORDO COM O GRAU DE INFLUÊNCIA DESTES NA FORMAÇÃO DA 

FUNDADA SUSPEITA:   

 

6.1 - Conhecimento técnico do PRF. (aquele construído em cursos e operações temáticas da 

instituição) 

Não influencia [    ] Influencia pouco [    ]Influencia [    ] Influência muito [    ]  

 

6.2 - Comportamento do suspeito. (no momento da abordagem) 
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Não influencia [    ] Influencia pouco [    ]Influencia [    ] Influencia muito [    ]  

 

6.3 - Ambiente da abordagem. 

Não influencia [    ] Influencia pouco [    ] Influencia [    ] Influencia muito [    ]  

 

6.4 - Características físicas e/ou raciais do suspeito.   

Não influencia [    ] Influencia pouco [    ] Influencia [    ] Influencia muito [    ]  

 

6.5 - Denúncia de ilícitos penais. 

Não influencia [    ]  Influencia pouco [    ] Influência [    ] Influência muito [    ]  

 

6.6 - Outros (favor especificar). 

a)______________________________________ 

Não influencia [    ]  Influencia pouco [    ]  Influência [    ] Influência muito [    ]   

b)______________________________________ 

Não influencia [    ]  Influencia pouco [    ] Influência [    ] Influência muito [    ]   

c)______________________________________ 

Não influencia [    ]  Influencia pouco [    ]Influência [    ] Influência muito [    ]   

 

7 - QUAIS/QUAL DOS ELEMENTOS EXPOSTOS DA QUESTÃO 6 PODEM SER 

ISOLADAMENTE CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DA FUNDADA SUSPEITA: 

Nenhum [    ]  Todos [    ]  Somente o item 6.___ Não sei [    ] 

 

8 - CONSIDERE O CONHECIMENTO PRODUZIDO AO LONGO DO CFP, CURSOS 

DE RECICLAGEM E OPERAÇÕES TEMÁTICAS DA PRF. QUAL É A UTILIDADE 

PRÁTICA DESTE CONHECIMENTO NA IDENTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA 

FUNDADA SUSPEITA:  Inútil [    ]  Pouca utilidade [     ] Útil [    ] Muita utilidade [    ]      



58 

 

 

9 - PERGUNTA LIVRE. CONSIDERE UMA ABORDAGEM REALIZADA POR SUA 

EQUIPE, NA QUAL FOI CONDUZIDO UMA BUSCA PESSOAL A PARTIR DA 

IDENTIFICAÇÃO DE UMA FUNDADA SUSPEITA. QUAIS FORAM OS 

ELEMENTOS QUE DESPERTARAM O INTERESSE/NECESSIDADE DA BUSCA?  

 


