Página 1 de 13

23 DE OUTUBRO DE 2020
Entrevista com: Shane Crabtree
Executive Director of Public Safety
Tradução: Elizete Aquila Bond, Conselheira Líder de Artes e Meios de Comunicação
(E-mail: elizete.bond@slcc.edu)
Entrevistador: Prof. Dr. Azor Lopes da Silva Júnior
Presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública
http://lattes.cnpq.br/6088271460892546
https://orcid.org/0000-0002-6340-6636
PERGUNTAS E RESPOSTAS EM PORTUGUÊS
1.Shane, Ha quantos anos voce e um policial e
como voce entrou no Sistema de Seguntanca
Publica? Teve um processo de selecao? Quais
foram os requerimentos?

PERGUNTAS E RESPOSTAS EM INGLÊS (USA)
1.Shane, for how long have you been a police officer
and how did you get into the public security system?
Is it a selection process? What are the requirements?

RESPOSTA: Eu estou na policia ha 23 anos. Nos
primeiros anos da minha carreira eu trabalhei
como policial numa cidade grande onde ganhei
bastante experiencia trabalhando numa grande
variedade de casos. Essa experincia foi

I have been a law enforcement officer for 23 years,
first part of my career I worked in a local police
agency in a large city where I gained a lot of
experience in a variety of cases I was called to. This
gave me a foundation for my current position as the
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fundamental na minha posicao atual como chefe
de Policia numa faculdade estadual. Eu sempre
tive o desejo de servir as pessoas e sou abencoado
com o talendo de servir como lider.
Para ser tornar um policial aqui nos Estados
Unidos voce tem primerio que fazer um teste de
selecao chamado Teste Nacional de Oficial de
Policia (POST). Esse teste e diretamente
relacionado com aplicacao de lei, e tambem mede
os conhecimentos basicos de aritimetica,
compreensao de texto, gramatica e relatorios de
incidents. Esse teste e utilizado para assegurar a
eficiencia na admissao do policial para ter certeza
que o candidato tem as habilidades necessarias
para ser bem sucedido no treinamento e no
trabalho. Uma vez que o candididato acertou no
minimo 80% das questoes, ele esta apto para ser
contratado como policial. O proximo passo e ele
procurar emprego na agencia que ele deseja
trabalhar. Se for aceito pela agencia, ele deve
passer por uma rigorosa investigacao de
antecedentes criminais, que envolve poligrafia,
historico criminal, entrevista e avaliacao
psicologica com um psicologo. Apos completer
esse processo, o policial deve se registrar na
Academia de Policia. Esse programa consiste em
28 semanas em sala de aula fazendo cursos e
treinando seus conhecimentos. Apos se graduar
na academia de policia o policial comeca suas
primeiras 5 semanas no campo de trabalho como
treinamento, onde ele sera avaliado para
asseguarar que ser policial e o que ele deseja com
certeza e tambem se ele se ajusta ao trabalho.
Na minha posicao atual tem que ser feito um
processo de selecao. O candidato deve possuir as
seguintes credenciais para assumer o trabalho de
um chefe de policia: Curso Superior, Mestrado em
Justica Criminal, 15 anos de experiencia com lider
de policia, entrevista presencial e outros testes. E
o mais importante: Ficha Criminal limpa.

Chief of Police for a State College of Higher Education.
I have always wanted to serve people and I have been
blessed to have the talents of leading others. To
become a police officer in the United States you first
must take the National Police Officer Selection Test
(POST). The POST is a valid, job-related test designed
specifically for law enforcement use, which measures
these basic skills: Arithmetic, Reading
Comprehension, Grammar and Incident Report
Writing. Increase your department’s hiring
efficiency by using the POST to ensure candidates
possess the fundamental skills to succeed in training
and on the job. Once you pass the test with a 80%
correct you are eligible to be hired as a law
enforcement officer. You then must apply to the
agency in which you want to work for, once hired you
must pass a vigorous background investigation that
consists of a polygraph, criminal history, interview
and psychologic evaluation. Once this is completed
you are enrolled to a Police Academy which is a 28week program with classroom course study and skills
training. Once graduated you start your first five
weeks in a Field Training Program where you are
evaluated daily to ensure you are a fit as a police
officer.
In my current role there is a selection process as you
must have the right credentials to fulfill the duties of a
chief. This includes education (Bachelor or master’s in
criminal justice), 15 years of experience in a police
leadership role, oral interviews and tests. And most
importantly no criminal record.
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2. Shane, como é a estrutura de segurança pública nos
Estados Unidos: nos níveis federal (qual é o papel do
FBI), estadual e municipal?

2.Shane, how is the public security structure in the
United States at the federal (what is the role of the
FBI), state and city levels?

RESPOSTA: Visao Geral do Sistema de Justica Criminal Overview of the Criminal Justice System
Nos EUS o Sistema de Justica Criminal tem varias divioes
com os mesmos objeticos de seguranca publica. Os
departamentos de policia sao os de maior numero, e
englobam promotoria, tribunal, sistema de justica juvenil,
sistema correcional tais como prisoes e liberdade
condicional. A eficiencia do sistema de justica criminal e
determinada pelos varios niveis das agencias locais,
estaduais e federal. Aos olhos do publico, a policia e a
representacao mais visivel do sitema de justica criminal. O
departamento de policia nao escreve as leis; eles têm a
responsabilidade de fazer cumprir as leis que são
promulgadas por oficiais eleitos na legislatura e que são
interpretadas pelos tribunais.
Fazer cumprir as leis é apenas uma das muitas diferentes
funções da polícia. Outras funções importantes incluem
trabalhar com as comunidades para prevenir crimes e
resolver vários problemas de “qualidade de vida”, manter
a ordem e conduzir investigações.
Os departamentos de polícia são organizados em uma
estrutura hierárquica, geralmente com o Chefe da Polícia
como seu líder executivo.
Os EUA tem varios niveis de aplicacao de lei:
• Aplicacao de Lei a nivel Federal: Departamento
de Investigacao Federal (FBI), Proteção das
alfândegas e fronteiras, Servico Secreto,
Departamento do Alcool, Fumo, Armas de Fogo e
Explosivos.
o Estes dao assistencia aos chamados da
policia em nivel federal (EU como um todo)
• Aplicacao de Lei a nível Estadual: Departamento
de Investigação do Estado (SBI), Patrulha
Rodoviária, Departamento de Segurança Pública
(DPS), Departamento de Polícia de Ensino Superior
estadual e Departamento do Procurador Geral.
o Estes dao assistencia aos chamados da
policia em nivel estadual
• Aplicacao a nível local:
Gabinete do delegado, polícia municipal, oficiais
de recursos da escola primária e distritos
o Estes dao assistencia aos chamados da
policia em nivel local

In the United States, the criminal justice system has a
number of separate branches with the common goal of
public safety. Police departments are a part of the
larger criminal justice system that includes
prosecutors, courts, juvenile justice systems, and
correctional agencies such as prisons and probation
and parole departments. The effectiveness of the
criminal justice system is determined by many
different agencies on the local, state, and federal levels.
Police are one of the most visible representations of
the criminal justice system in the eyes of the public.
Police departments do not write laws; they are tasked
with the responsibility of enforcing laws that are
enacted by elected officials in the legislature and that
are interpreted by the courts. Enforcing laws is just
one of many different roles of the police. Other
important roles include working with communities to
prevent crimes and solve various “quality of life”
problems, maintaining order, and conducting
investigations.
Police departments are organized in a hierarchical
structure, usually with the Chief of Police as its
executive leader.
• The United States has many levels law
enforcement -Federal law enforcement in the
U.S.
o Federal Bureau of Investigation (FBI),
U.S. Customs and Border Protection,
Secret Service, Bureau of Alcohol,
Tobacco, Firearms and Explosives
(ATF)
▪ Handel police calls on the
United States level
• U.S. State level
o State Bureau of Investigation (SBI),
Utah Highway Patrol (UHP),
Department of Public Safety (DPS),
State ran Higher Education Police
Departments, and Attorney General’s
office.
▪ Handel police calls on a state
level
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•

A aplicação da lei nos Estados Unidos trabalha com
parcerias e todos os níveis estão dispostos a ajudar
quando for solicitado. Cada nível é responsável por lidar
com seus próprios casos, a menos que o nível mais baixo
solicite ajuda ou se não estiver em sua jurisdição.

3. Shane, hoje você é diretor de segurança pública de
uma faculdade estadual. Se ocorrer um crime leve
(agressão), crime contra a propriedade (roubo) ou
crime grave (homicídio), você deve chamar a polícia
de outras agências de aplicação da lei ou você, em
cada um desses casos, será responsável por investigar
e registrar e levar o caso para o tribunal?
Como meu meu departamento de polícia e dentro de
uma Faculdade Estadual, o processo é o mesmo que
nas cidades maiores ou jurisdições:
• A vítima de um crime pede serviço à polícia.
Assim que o oficial receber a chamada de
despacho para serviço, uma investigação será
conduzida para coletar mais informações. A
investigação inclui, mas não está limitada a:
- Procurar por um suspeito
- Coletar evidências
- Entrevistar testemunhas
As detenções serão feitas se um suspeito for
identificado e houver causa provável para acreditar
que o suspeito cometeu o crime. Quando um suspeito
é preso, ele pode ser revistado e transportado para a
prisão. Ele sera detido dependendo da ofensa até ir
ao tribunal. O promotor pode realizar uma segunda
investigação independentemente, dependendo do
crime ocorrido.
O promotor analisará o boletim de ocorrência e
entrará com as acusações contra o suspeito.
Isso é chamado de informação nos EUA, não é
responsabilidade do policial ou do departamento de
polícia. O promotor pode realizar uma segunda
investigação dependendo do crime ocorrido.

Local Level
o Sherriff office, City Police, Elementary
school resource officers, and townships
▪ Handel police calls on a local
level

Law enforcement in the United Sates work with
partnerships and all levels are willing to help when it is
requested. Each level is responsible for handling their
own cases unless the lowest level requests help or if it
falls outside their jurisdiction.

3. Shane, today you are director of public security
for a university community. If a light crime
(aggression), property crime (theft) or a serious
crime (homicide) occurs, you must call police from
other law enforcement agencies or you, in each of
these cases, are responsible for investigating and
recording and taking the case to court?
For my current police department as a Higher
Education College the process is the same for
larger cities or jurisdictions
• The victim of a crime calls for service with the
police.
• Once the officer receives the dispatch call for
service an investigation will be conducted to
gather more information
• The investigation includes, but are
not limited to:
o Looking for a suspect
o Collecting evidence
o Interviewing witnesses
• Arrests will be made if a suspect is identified
and there is probable cause to believe the
suspect committed the crime. When a suspect
is arrested, they may be searched, and
transported to a jail. They will be held
depending on the offence until they go to
court.
• The prosecutor will review the police report
and file the charges against the suspect. This
is called an information in the U.S., this is not
the responsibility of the police officer or
police department.
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Após a detenção e apresentação das informações, o
•
suspeito torna-se réu e é levado perante um juiz, onde
o réu pode se declarar culpado ou inocente das
acusações feitas contra ele.
•
Dependendo de uma série de fatores, o réu pode
voltar para a prisão,ou pagar fiança ou ser solto até ir
ao tribunal novamente.

The prosecutor may independently have a
second investigation depending on the crime
that occurred.
After the arrest and the filing of the
information the suspect becomes a defendant
and taken before a judge, this is where the
defendant can plead guilty or not guilty to the
charges brought against them.
No meu departamento, tratamos de todas as
• Depending on a number of factors, a
chamadas policiais que nos sao direcionados. Em
defendant may go back to jail, may receive
alguns casos, podemos solicitar a assistência de outra
bail, or may be released until the future court
agência policial, dependendo do crime ocorrido. Em
date.
alguns crimes, solicitaríamos a presenca de um
For my department we handle all police calls for
detetive especial que sao especiallizados em vitimas,
service, in some cases we may request assistance
pois el podemestar mais equipados para lidar com a
from another police agency depending on the
investigação. É aqui que as parcerias com agências
crime that occurred. In some crimes that are
maiores são vitais.
against the person we would request a special
victim’s detective as they may be more equipped
4. Shane, qual é a forma burocrática de registro
to handle the investigation. These are where
policial e denúncia de crimes pela polícia aos
partnerships with larger agencies are vital.
tribunais de pequenas e grandes cidades dos Estados 4. Shane, what is the bureaucratic form of police
Unidos? Existe um inquérito? É a polícia que conduz
registration and reporting of crimes by the police
as investigações criminais?
to the courts of small and large cities in the United
States? Is there an inquiry? Is it the police who
carry out criminal investigations?
RESPOSTA: A investigação de crimes depende do
Investigation of crimes depends on the size of the
tamanho do departamento e da natureza do crime.
department and nature of the crime. Some
Algumas agências têm uma divisão de investigações
agencies have an investigations division and
maior e com mais detetives do que algumas agências
detectives that is larger than some smaller
menores. O departamento de polícia geralmente faz
agencies. The Police department usually do the
as investigações, no entanto os escritórios maiores
investigations; however, the larger District
do Ministério Público têm investigadores que também Attorney offices have investigators that may help
podem ajudar em um caso.
with a case also.
No departamento de uma cidade pequena, o mesmo
Oficial que faz o relatório inicial pode investigar o
In a small city department, the same Officer that
caso, incluindo a triagem e apresentação de acusações take the initial report may investigate the case
ao promotor. Em um crime mais sério, a agência
including the screening and filing of charges with
menor pode solicitar assistência do município ou
the prosecutor. A more serious crime the smaller
agência estadual que teria mais recursos e
agency may request assistance from the county or
experiência.
state agency that would have more resources and
Em uma agência maior, o caso seria atribuído a uma
experience.
parte especializada da agência. Oficiais de patrulha
normalmente conduzem a investigação inicial de
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crimes e os detetives conduzem investigações de
acompanhamento. É cada vez mais comum que os
policiais de patrulha tenham responsabilidades
acrescidas de investigação. Pode envolver desde uma
situação de violência doméstica, agressão sexual,
crimes contra a propriedade, narcóticos, etc. até uma
investigação de homicídio. Normalmente existe uma
divisão de detetives com treinamento específico,
eficiência e experiência nessas áreas.
A gravidade do crime envolverá um tribunal
diferente. Comunidades pequenas usarão um Juiz de
Paz e um promotor municipal para casos menores. As
acusações mais sérias iriam para um promotor
público e seriam apresentadas em um tribunal
distrital. Um crime que também pode violar um
estatuto federal pode ser assumido pelo Ministério
Público dos Estados Unidos e acusações feitas pelo
governo federal, que às vezes acarretam sentenças
mínimas obrigatórias

5. Shane, como é a relação entre as agências de
segurança quanto aos limites de competência de cada
uma delas na investigação de um crime? Existem
conflitos de jurisdição ou existe uma regra clara que
evita esses conflitos?
RESPOSTA: Aqui em Utah, a relação entre as
autoridades policiais é muito boa. Existe uma boa
comunicação entre todos. Normalmente existe uma
jurisdição definida entre as agências da cidade, do
condado e do estado. Existem várias forças-tarefa que
trabalharão juntas em muitas jurisdições sobre crimes
graves. Nas áreas rurais dos EUA, pode haver apenas
um oficial municipal, um xefire e um policial estadual,

In a larger agency the case would be assigned to a
specialized part of the agency. Patrol Officers
typically conduct the initial investigation of crimes
and the detectives conduct follow-up
investigations. It is becoming more common for
patrol officers to have increased investigative
responsibilities. It could involve anything for a
Domestic Violence situation, Sexual Assault,
property crimes, narcotics etc. to a Homicide
investigation. There is usually a detective division
that have specific training, efficiency and
experience in those areas.
The severity of the crime will involve a different
court. Small communities will use a Justice of the
Peace and a city prosecutor for minor cases. The
more serious charges would go to a District
Attorney and be filed in a Circuit or District court.
A crime that may also violate a Federal statue may
be taken over by the US Attorney’s office and
charges filed federally which sometimes carry
minimum mandatory sentences.

5. Shane, how is the relationship between law
enforcement agencies regarding the limits of
competence of each of them in investigating a crime?
Are there conflicts of jurisdiction or is there a clear
rule that prevents these conflicts?
Here in Utah the relationship between law
enforcement is very good. There is good
communication and discussion. There is usually
defined jurisdiction between the city, county and state
agencies. There are several task forces that will work
together in many jurisdictions on major crimes. In
rural parts of the US, there may only be one city officer,
a deputy and a state trooper so they will all work
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portanto, todos trabalharão juntos. O Estado e as
organizacoes locais juntos fornecem suporte e
recursos contínuos para ajudar os departamentos de
polícia locais. Os departamentos de polícia devem
promover relacionamentos com o Departamento de
Justiça, ONGS para acabar com crimes, Conselho de
Coordenação de Inteligência Criminal, Associação
Internacional de Chefes de Polícia, Associação de
Chefes Associacoes de Cidades, Centros de Fusão.
Also Parcerias com orgaoes federais, incluindo FBI
Com a tecnologia de hoje, a jurisdição dos
departamentos municipais é bem definida pelos
endereços e limites da cidade. Em um grande
incidente, você terá várias agências para ajudar. Se for
um incidente crítico envolvendo um oficial, outra
agência tratará da investigação.
Parcerias com parceiros federais, incluindo FBI,
Departamento de Segurança Interna, Departamento
do Gerenciamento de Programa e Ambiente de
Compartilhamento de Informações e Departamento de
Justiça ajudarão a desenvolver cursos de treinamento
para nossos diretores reconhecerem comportamentos
e incidentes indicativos de atividade criminosa.
Treinamento para liderança executiva em relação à
atividade criminosa e como examinar o Relatório de
Atividades Suspeitas (SAR). Os parceiros federais
ajudam a fornecer o treinamento, tecnologia e recursos
necessários às agências locais.

6. Shane, o que é preciso para ser policial, juiz e
promotor nos Estados Unidos?

together. Utilizing state and local organizations
provide ongoing support and resources to help local
police departments. Police departments should foster
relationships with U.S. Department of Justice, Crime
Stoppers USA, Criminal Intelligence Coordination
Council, International Association of Chiefs of Police,
Major Cities Chiefs Association, Fusion Centers.
Partnerships with Federal Partners including Federal
Bureau
With today’s technology, jurisdiction for the municipal
departments are well defined by addresses and city
boundaries. On a major incident you will have multiple
agencies respond to assist. If it is a critical incident
involving an Officer another agency will handle the
investigation.
Partnerships with Federal Partners including Federal
Bureau of Investigation, U.S. Department of Homeland
Security, Office of the Program Manager Information
Sharing Environment, and the Bureau of Justice.
These partnerships will help to develop training
courses for our officers to recognize behavior and
incidents indicative of criminal activity. Training for
executive leadership regarding the criminal activity
and how to vet Suspicious Activity Reporting (SAR).
Federal partners help provide the necessary training,
technology and resources to local agencies.

6. Shane, what does it take to be a policeman, a judge
and a prosecutor in the United States?
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RESPOSTA:
JUIZ
Um juiz é o chefe de justiça de um tribunal; os juízes
são nomeados ou eleitos para presidir um tribunal
específico. A maioria dos juízes federais e estaduais
deve ter diploma de direito, mas nem sempre é
obrigatório.
Um Juiz do Estado de Utah é nomeado pelo Governador
com e consentimento do Conselho Judicial. Após um
mandato inicial de três anos, os juízes nomeados
devem ser aprovados pelos eleitores em eleições de
retenção sim-não (NCSC, n.d.). O objetivo geral é lidar
com casos criminais e civis dentro de sua jurisdição,
outras funções podem ser atribuídas conforme
definido por estatuto e pelo Conselho Judiciário
estadual.
Qualificações
• Cidadão dos Estados Unidos;
• Residente no estado de Utah por pelo menos cinco
anos;
• Capacidade de praticar a lei no estado (diploma JD Membro da Ordem dos Advogados do Estado de Utah)
• Ter pelo menos 30 anos e não mais que 75 anos.
• Um juiz deve ser uma pessoa que demonstrou
maturidade de julgamento, integridade e capacidade
de compreender e aplicar a lei apropriada com
imparcialidade.
As diferenças entre os tribunais federais e estaduais
geralmente são determinadas pela jurisdição. Os
tribunais estaduais têm uma jurisdição muito mais
ampla e decidem sobre os casos em que os cidadãos
estão mais provavelmente envolvidos. Eles estão
envolvidos com crimes pessoais, infrações de trânsito,
contratos, direito da família e casos juvenis. Os
tribunais federais estão envolvidos em quaisquer
violações federais, o que inclui leis federais, criminais,
antitruste, falência, patente, direitos autorais e todos
os processos judiciais contra os Estados Unidos. A
maioria dos casos criminais envolve violações da lei
estadual e seria ouvido em um tribunal estadual, mas
há momentos em que um caso criminal seria julgado
em um tribunal federal; um exemplo seria um assalto a
banco ou violação de drogas quando as drogas foram
trazidas para o país ou além das fronteiras do estado.

JUDGE
A judge is the chief judicial officer of a court, judges are
appointed or elected to preside over a specific court.
Most federal and state judges are required to have a
law degree, but it is not always required.
A Utah State Judge is appointed by the Governor
with advice and consent of the Judicial Council.
Following an initial three-year term, appointed judges
must be approved by the voters in yes-no retention
elections (NCSC, n.d.). The general purpose is handling
criminal and civil cases within their jurisdiction other
duties may be assigned as defined by statute and the
state Judicial Council.
Qualifications
•
A citizen of the United States;
•
A Utah state resident for at least five years;
•
Ability to practice law in the state (JD degreeMember of the Utah State Bar)
•
At least 30 years old and no more than 75 years
old.
•
A Judge shall be a person who has
demonstrated maturity of judgement, integrity, and
the ability to understand and apply appropriate law
with impartiality.
The differences between federal and state courts are
often determined by jurisdiction. State courts have a
much broader jurisdiction and rule on cases that
citizens are most likely to be involved with. They are
involved with personal crimes, traffic violations,
contracts, family law, and juvenile cases. Federal
courts are involved with any federal violations, which
includes federal laws, criminal, antitrust, bankruptcy,
patent, copyright, and all lawsuits against the United
States. Most criminal cases involve violations of state
law and would be heard in a state court, but there are
times where a criminal case would be tried in a federal
court; an example would be a bank robbery or a drug
violation where drugs were brought into the country
or across state lines.
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POLICIAL
Cada estado tem uma Comissão de Padrões e
Treinamento para Oficiais de Paz (POST) ou entidade
semelhante que estabelece padrões mínimos de
seleção para policiais. As agências individuais devem
atender ou exceder esses padrões mínimos. Embora os
requisitos possam variar de estado para estado e de
agência para agência, os requisitos básicos típicos
incluem o seguinte:
• Requisito de cidadania
As agências geralmente exigem que os candidatos
sejam cidadãos dos EUA ou, em alguns casos,
estrangeiros residentes permanentes que se
candidataram à cidadania. Algumas agências exigem
que os oficiais residam em suas jurisdições, enquanto
outras não.
• Requisito de idade mínima / máxima
Embora a maioria das agências exija que o candidato
tenha 21 anos na data de formatura na academia,
algumas aceitam cadetes com apenas 18 anos. A idade
máxima pode variar amplamente. Não presuma que só
porque você tem mais de 30 anos, suas chances de se
tornar um policial acabaram. Algumas agências não
têm idade máxima.
• Requisito de educação
A maioria das agências espera que os oficiais tenham,
no minimo, um diploma de ensino médio. Algumas
agências exigem um diploma de curso superior ou um
número mínimo de horas de crédito universitário.
Outros oferecem pagamento adicional com base no
nível de escolaridade. Independentemente disso, a
educação além do ensino médio só o ajudará em sua
carreira como policial. Ter um diploma de quatro anos
ou um diploma avançado é uma mais-valia na sua
progressão na carreira, especialmente quando se busca
uma promoção ou uma atribuição especializada.
Embora os estudos de justiça criminal sejam o caminho
tradicional para aqueles que aspiram a uma carreira na
aplicação da lei, muitos outros campos fornecem uma
boa base. Sociologia, psicologia e serviço social são
alguns outros campos particularmente adequados para
o trabalho policial.
• Carteira de habilitação válida

POLICE OFFICER
Each state has a Commission on Peace Officer
Standards and Training (POST) or similar entity that
establishes minimum selection standards for law
enforcement officers. Individual agencies must meet
or exceed these minimum standards. While
requirements may vary from state to state and agency
to agency, typical basic requirements include the
following:
•
Citizenship Requirement
Agencies often require applicants to be U.S. citizens, or
in some cases, permanent resident aliens who have
applied for citizenship. Some agencies require officers
to reside within their jurisdictions while others do not.
•
Minimum / Maximum Age Requirement
While most agencies require you to be 21 by academy
graduation date, some take cadets as young as 18. The
maximum age can vary widely. Do not assume that
just because you are over 30, your chances of
becoming a police officer are over. Some agencies have
no maximum age.
•
Education Requirement
Most agencies expect officers to have a high school
diploma or GED at a minimum. Some agencies require
a bachelor’s degree or a minimum number of college
credit hours. Others offer additional pay based on
educational attainment. Regardless, education beyond
high school will only help you in your law enforcement
career. Having a four-year degree or an advanced
degree is an asset in your career progression,
particularly when seeking a promotion or specialized
assignment. While criminal justice studies are the
traditional route for those aspiring to a career in law
enforcement, many other fields provide you with a
good foundation. Sociology, psychology, and social
work are a few other fields that are particularly well
suited for police work.
•
Valid Driver’s License
Since most officers start out on patrol, a valid driver’s
license is a requirement for any law enforcement
position. Your driving history will also be reviewed
during the background check.
•
Minimum Fitness Requirement
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Uma vez que a maioria dos policiais começa em
patrulha, uma carteira de motorista válida é um
requisito para qualquer cargo de aplicação da lei. Seu
histórico de direção também será revisado durante a
verificação de antecedentes.
• Requisito mínimo de condicionamento físico
O tipo e o rigor desses requisitos variam de acordo
com a agência.

The type and rigor of these requirements vary by
agency.

Promotor
Os promotores, como todos os advogados, precisam
concluir a faculdade de direito e passar no exame da
ordem. Embora não haja especialização em graduação
obrigatória, os alunos podem se beneficiar com os
cursos que melhoram suas habilidades de leitura,
escrita e pensamento crítico. Muitos alunos do prédireito são formados em ciências políticas, inglês ou
filosofia.
Após os estudos de graduação, os procuradores em
potencial devem cursar três anos de curso de
especializacao em direito para obter seus diplomas de
Juris Doctor (J.D.). A admissão na faculdade de direito é
competitiva e dependente das pontuações do Teste de
Admissão da Escola de Direito (LSAT). Este teste mede
as qualidades necessárias para a faculdade de direito,
avaliando a compreensão da leitura, habilidades
analíticas e de raciocínio lógico, de acordo com o
Conselho de Admissão da Escola de Direito.
O curso de especializaco em direito é um compromisso
de três anos para alunos em tempo integral. Durante a
primeira metade curso os alunos adquirem
conhecimentos básicos ao aprender sobre os
componentes necessários da lei, incluindo contratos,
delitos e processo civil. Na metade final do curso os
alunos estudam tópicos em especializações de sua
escolha, como direito tributário ou societário. Os
procuradores de acusação podem querer estudar
direito penal para se preparar para a carreira.
• Licenciamento
Os advogados devem se tornar licenciados, passando
no exame escrito da ordem após a conclusão da
faculdade de direito. O exame é administrado em cada
estado. A maioria dos estados exige a aprovação no
Exame da ordem de vários estados, e alguns estados

Prosecutor in the US
Prosecuting attorneys, like all lawyers, need to obtain
bachelor's degrees, complete law school, and pass the
bar exam. While there is no required undergraduate
major, students may benefit from taking courses that
improve their reading, writing, and critical-thinking
skills. Many pre-law students earn degrees in political
science, English, or philosophy.
Following undergraduate studies, prospective
prosecutors must attend three years of law school to
earn their Juris Doctor (J.D.) degrees. Admission to law
school is competitive and contingent on students' Law
School Admission Test (LSAT) scores. This test
measures necessary qualities for law school by
assessing reading comprehension, analytical, and
logical-reasoning skills, according to the Law School
Admission Council.
Law school is a three-year commitment for full-time
students. During the first half of law school, students
gain core knowledge by learning about necessary
components of the law, including contracts, torts, and
civil procedure. In the final half of law school, students
study topics in specializations of their choosing, such
as tax or corporate law. Prospective prosecuting
attorneys may want to consider studying criminal law
to prepare for the career.
• Licensure
• Attorneys must become licensed by passing the
written bar exam upon completion of law
school. The exam is administered through each
state. According to the BLS, most states require
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também exigem que os advogados passem em exames
de ética e outros testes específicos do estado.
• Habilidades adicionais
Os promotores devem se sentir confortáveis nos
tribunais, portanto, a experiência no julgamento pode
ser benéfica. Eles também devem ter uma
compreensão das necessidades de suas comunidades e
as motivações que impulsionam os infratores. Uma
ação penal bem-sucedida pode levar à perda dos
direitos de um indivíduo e, portanto, um advogado de
acusação criminal deve ser discreto, realizar pesquisas
cuidadosas e buscar justiça. Esta carreira também
requer um senso de dever cívico e de justiça, bem
como fortes habilidades analíticas.

passage of the Multistate Bar Examination, and
some states also require attorneys to pass
ethics exams and other state-specific tests.
• Additional Skills
• Prosecuting attorneys must feel comfortable in
courtrooms, so trial experience may be
beneficial. They must also have an
understanding of their communities' needs and
the motivations driving law breakers.
Successful prosecution can lead to an
individual's loss of rights, and so a criminal
prosecution lawyer must use discretion,
perform careful research, and seek justice. This
career also requires a sense of civic duty and
fairness as well as strong analytical skills.
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7. E para finalizar, Shane, quais são as principais leis
que a polícia dos EUA deve tomar como base para
legitimar suas ações preventivas e repressivas para
proteger as comunidades?
RESPOSTA: As leis são padronizadas em todos os
Estados Unidos. A forma como são aplicadas teria
influência na comunidade. O Policiamento Orientado
para a Comunidade é a melhor maneira de saber quais
são os problemas e consequentemente resolve-los. Os
oficiais precisam estar engajados com os cidadãos para
saber quais são os problemas, para que possam
resolvê-los. Dê à comunidade a oportunidade de
expressar suas preocupações. Apesar dos desafios do
policiamento, ainda existe a oportunidade para a
polícia desenvolver relações positivas e amigáveis com
os cidadãos.
O policiamento comunitário é uma abordagem
cooperativa entre a polícia e os cidadãos, que tem
ajudado a polícia e a comunidade a trabalharem juntas
para resolver problemas. Este é um benefício de
receber comentarios da comunidade; também ganha
confiança mútua das pessoas que você serve. A
transparência é essencial para as relações com a
polícia e a comunidade, que é outro benefício de
permitir que a comunidade forneça comentarios da
agência. A falta de conficanca da comunidade é uma
desvantagem, pois pois a comunidade pode ter
imagens negativas em relacao ao departamento de
policia. A comunidade não está equipada ou treinada
na aplicação da lei e não tem experiência para fazer
modificações de procedimentos.

7. Finally, Shane, what are the main laws that US police
should take as a basis for legitimizing their preventive
and repressive actions to protect communities?
The laws are standard throughout the United States.
How they are enforced would have the influence on a
community. Community Oriented Policing is the best
way to know what the problems are so they can be
addressed. Officers need to be engaged with the
citizens to learn what the problems are so they can get
them resolved. Give the community the opportunity to
express their concerns. Despite the challenges of
policing, the opportunity still exists for the police to
develop positive and friendly relationships with
citizens.
Community-oriented policing is a cooperative
approach between police and citizens, which has
helped the police and the community work together to
solve issues. This is one benefit of taking feedback
from the community; it also gains mutual trust from
the people you serve. Transparency is essential for
police and community relationships, which is another
benefit of allowing the community to provide feedback
of the agency. If you don’t have the trust of the
community, it is a disadvantage to accepting input as it
may be poor as they could already have a negative bias
of the department. The community is not equipped or
trained in law enforcement and don’t have the
experience to make policy or procedural modifications.

“Instituto Brasileiro de Segurança Pública” (IBSP), CNPJ 29.018.535/0001-71. Sede: Edifício “Metropolitan Center”
Rua XV de Novembro, nº 3171, Sala 83, Centro, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP 15015-110,
(017) 3304-9733. Filial: Brasília, SHN, Quadra 1, Bloco A, s/n, Asa Norte, sala 705, Edifício Le Quartier, CEP 70701-010.
Saiba sobre nós em http://ibsp.org.br/. E-mail: faleconosco@ibsp.org.br.

Página 13 de 13
Para jurisdições da Polícia do Campus das Faculdades e
Universicades, a Lei exige que os institutos de
Educação Superior mantenham e divulguem
informações sobre crimes dentro e perto de seus
campus.
The 1ª emenda nos EUA dá aos cidadãos liberdade de
expressão. Isso é algo que não pode ser reprimido.
Esse é o grande problema com o qual a aplicação da lei
nos EUA está lidando atualmente: qual e a linha
divisoria entre liberdade de expressão e violação da
lei? Essa pergunta depende do estado, município ou
cidade em que você mora.

For Campus Police jurisdictions, the Clery Act requires
institutes of Higher Education to keep and disclose
information about crime on and near their campuses.
With the 1st amendment in the USA gives the citizens a
lot of freedom to “Free Speech”. This is something that
cannot be repressed. That is the big issue that Law
Enforcement in the US is dealing with currently. At
what point is it Freedom of Speech or a violation of
law. That question depends on what State, County, or
City you live in.
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