


 

 

 

DELEGADO BRUNO GILABERTE FREITAS 

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

 Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, atualmente lotado na 5° DP da Capital. 
 Mestre em Direito Fundamentais e Novos Direitos (título - História e discurso em conflito: O 

negacionismo sob o prisma da liberdade de expressão). 
 Especialista em Gestão da Segurança Pública pela FGV (título - Considerações Gerais Sobre 

Verificação Preliminar de Informações). 
 Graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense. 
 Professor universitário de Direito Penal e também de Direitos Humanos. 
 Foi o Presidente da Banca de Direito Penal do último Concurso Público para Delegado de Polícia Civil 

do Estado do Rio de Janeiro (XII Concurso). 
 É autor de obras de Direito Penal e artigos científicos. 

PERFIL DO EXAMINADOR 

O examinador, ainda que experimente a prática policial diariamente, apresenta viés acadêmico e crítico. No 
direito penal, possui três obras de relevo tratando sobre os crimes contra pessoa, contra o patrimônio e 
contra a dignidade sexual.  

Suas peças policiais são recheadas com doutrina e jurisprudência, indicando uma análise jurídica mais 
completa já em sede policial. A título de exemplo, em suas redes sociais, há mais de uma publicação em que 
o examinador reconhece, no próprio inquérito, a atipicidade material por aplicação do Princípio da 
Insignificância.  

A tanto, considerando os assuntos que rodeiam suas atividades, livros e publicações mais recentes, os crimes 
contra o patrimônio, contra a dignidade sexual e a teoria do crime despontam como assuntos de maior 
relevância. Ademais, delitos como o estelionato (CP, art. 171) e a invasão de dispositivo informático de uso 
alheio (CP, art. 154-A) foram recorrentes em suas manifestações. 

Por fim, o examinador demonstra estar bastante antenado com as mudanças legislativas no Direito Penal, o 
que indica uma predileção por esses assuntos.  

PUBLICAÇÕES 

https://www.freitasbastos.com/produto/crimes-contra-a-pessoa-3-ed-29355 

Crimes Contra a Pessoa. Editora Freitas Bastos. 3° Edição. 2021. 

https://www.freitasbastos.com/produto/crimes-contra-o-patrimonio-2-ed-28854 
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Crimes Contra o Patrimônio. Editora Freitas Bastos. 2° Edição. 2020. 

https://www.freitasbastos.com/produto/crimes-contra-a-dignidade-sexual-2-ed-29148 

Crimes Contra a Dignidade Sexual. Editora Freitas Bastos. 2 ed. 2020. 

https://portal.estacio.br/media/3733087/bruno-gilaberte-freitas.pdf 

História e discurso em conflito: O negacionismo sob o prisma da liberdade de expressão 

Resumo de sua tese de mestrado: “A dissertação ora apresentada tem por objetivo investigar a 
constante tensão entre o ‘negacionismo’, consistente na busca pela revisão de eventos históricos 
com base em premissas vazias ou fraudulentas, e o direito fundamental à liberdade de expressão. 
Uma das liberdades constitucionais clássicas, a liberdade de expressão desafia o intérprete do 
direito em diversos momentos, principalmente quando se questiona sua amplitude, surgindo 
posições absolutas e relativas, seja no direito comparado ou no direito interno. Buscou-se 
ponderar se a negação de fatos históricos sem embasamento pode se dar de forma livre, ainda 
que represente estímulo a grupos que repudiam a igualdade, ou se, ao contrário a livre 
manifestação do pensamento comporta limitações quando assim observada. Baseada na revisão 
de literatura, a dissertação transitou pelo direito brasileiro e pelo direito comparado, pela 
filosofia e pela história, concluindo que, embora possível, a contenção à liberdade de expressão 
fica reservada a casos excepcionalíssimos”. 

https://umanoseditora.com.br/produto/tratado-contemporaneo-de-policia-judiciaria-vol-2/ 

Livro em coautoria: Tratado Contemporâneo de Polícia Judiciária – Volume 2. Organizador 
Joaquim Leitão Junior.  

https://canalcienciascriminais.com.br/importunacao-sexual-vinganca/ 

Lei nº 13.718/2018: importunação sexual e pornografia de vingança 

https://canalcienciascriminais.com.br/logica-da-guerra-e-homicidio-qualificado-pela-condicao-funcional-
da-vitima/ 

Lógica da guerra e homicídio qualificado pela condição funcional da vítima 

https://canalcienciascriminais.com.br/lenocinio-e-investigacao-policial/ 

Lenocínio e investigação policial 

https://revistas.unisuam.edu.br/index.php/semioses/article/view/123/89 

A integridade animal como bem jurídico-penal tutelável 
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https://emporiododireito.com.br/leitura/o-estelionato-majorado-pela-maioridade-senil 

O estelionato majorado pela maioridade senil 

https://profbrunogilaberte.jusbrasil.com.br/artigos/1182713240/crime-de-perseguicao-art-147-a-cp 

Crime de perseguição (art. 147-A, CP) 

https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/643981113/o-abate-de-criminosos-armados-por-
atiradores-de-elite-snipers 

O "abate" de criminosos armados por atiradores de elite (snipers) 

https://profbrunogilaberte.jusbrasil.com.br/artigos/833613605/pacote-anticrime-e-a-atipicidade-da-
posse-ou-porte-de-municoes-ou-artefatos-de-uso-proibido?ref=feed 

Pacote Anticrime e a atipicidade da posse ou porte de munições ou artefatos de uso proibido. 

https://profbrunogilaberte.jusbrasil.com.br/artigos/824581464/direito-penal-da-pandemia-covid-19-e-
crimes-contra-a-saude-publica 

Direito Penal da Pandemia:COVID19 e crimes contra a saúde pública. 

https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/719124997/denunciacao-caluniosa-eleitoral-e-o-
veto-ao-3-do-art-326-a-do-codigo-eleitoral 

Denunciação caluniosa eleitoral e o veto ao § 3º do art. 326-A do Código Eleitoral 

PUBLICAÇÕES/NOTÍCIAS 

https://www.instagram.com/p/CPrVJpDjamm/ 

O examinador, atualmente, está trabalhando em artigo ainda não publicado, mas com o seguinte 
título: A Lei n° 14.155/2021 em análise: Invasão de Dispositivo Informático, Furto Eletrônico, 
Fraude Eletrônica e Competência. 

https://www.instagram.com/p/CIQ9IBoDMFW/ 

“Os princípios penais servem não apenas para orientar a atividade legislativa e as decisões 
judiciais, mas também como um filtro para aquilo que será ou não investigado, evitando a 
sobrecarga da atividade de Polícia Judiciária.” 

https://www.instagram.com/p/CGD2KfTlsWf/ 
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Análise da Lei 14.064: maus-tratos contra cães e gatos. 

https://www.instagram.com/p/CB1fD3uFTdX/ 

Crimes Contra a Administração Pública. 

http://brunogilaberte.blogspot.com/ 

Blog do examinador. No entanto, a última publicação é do ano de 2015. 

ENTREVISTAS/PALESTRAS/YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=LyZeUQzvptc 

Direito Penal e Preconceito: Entre discriminação, punição e igualdade. 

https://www.youtube.com/watch?v=Urjoj5zS6Bk 

É crime de injúria preconceituosa a ofensa em razão da orientação sexual ou identidade de 
gênero? 

https://www.youtube.com/watch?v=kpo414sKmuI 

Seminário Jurídico do Portal F3 - As Reformas e o Novo Brasil - 20/09/2017 

WILLIAM DOUGLAS RESINENTE DOS SANTOS 

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Douglas_Resinente_dos_Santos 

https://williamdouglas.com.br/sobre/curriculo/ 

http://lattes.cnpq.br/9325235830058313 

 Desembargador Federal do TRF2, com posse no dia 11.03.2021. 
 Foi Juiz Federal desde 1993. 
 É professor de Direito Constitucional. 
 Pós-graduado em Políticas Públicas e Governo. 
 Mestre em Direito. Título: Manual do Conciliado e do Juiz Leigo nos Juizados Especiais Cíveis. 
 É Professor Pesquisador‐associado na UFMT, no Grupo NUPED IA: teoria e a prática do Direito com 

reflexos na justiça exponencial. 
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 Foi membro das Bancas Examinadoras de Direito Penal dos V, VI, VII e VIII Concursos Públicos para 
Delegado de Polícia/RJ, sendo Presidente em algumas delas. 

 Professor-conferencista da EMERJ e da EPGE/FGV. 
 É escritor, com mais de 50 livros publicados. 

PERFIL DO EXAMINADOR 

É um examinador que possui uma vasta produção nas redes sociais. No entanto, a imensa maioria dos 
assuntos tratados são sobre preparação para concursos e desenvolvimento pessoal. No ponto, outra grande 
parte de seus vídeos e palestras possuem teor religioso e motivacional. Apesar de sua orientação e liderança 
religiosa marcante, é um forte defensor das liberdades religiosas.  

No aspecto jurídico, da análise de suas publicações mais recentes, percebe-se seu apego à Constituição 
Federal e aos direitos fundamentais. Assim, no que tange ao Direito Penal, considerando ainda o exercício 
de seu magistério em Direito Constitucional, podemos identificar uma possível predileção pela parte 
principiológica do Direito Penal. 

PUBLICAÇÕES JURÍDICAS 

https://www.impetus.com.br/produto/21753/medicina-legal_rogerio-greco 

Medicina Legal à Luz do Direito Penal e do Direito Processual Penal. 

https://www.impetus.com.br/produto/18069/ebook-gratuito---omissao-inconstitucional-e-revisao-geral-
anual-dos-servidores-publicos_william-douglas 

Omissão Inconstitucional e Revisão Geral dos Servidores Públicos. 

http://www.marinela.ma/wp-content/uploads/2016/08/comentarios_decreto1.pdf 

Comentários ao Decreto 6.944/09 Normas gerais relativas a concursos públicos federais. 

https://ultimosegundo.ig.com.br/colunas/e-do-jogo/2020-03-30/sobre-juizes-supermercados-e-desilusoes-
por-william-douglas--parte-2.html 

Sobre juízes, supermercados e desilusões. 

https://jus.com.br/artigos/19209/homofobia-teofobia-e-democracia 

Homofobia, teofobia e democracia. 

https://jus.com.br/artigos/18470/a-verdade-sobre-a-suspensao-dos-concursos 
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A verdade sobre a suspensão dos concursos. 

https://jus.com.br/artigos/12854/a-qualidade-do-servico-publico-o-exame-psicotecnico-e-o-principio-da-
seguranca-juridica 

A qualidade do serviço público, o exame psicotécnico e o princípio da segurança jurídica. 

https://jus.com.br/artigos/12917/exame-da-oab 

Exame da OAB. Constitucionalidade e conveniência. 

https://jus.com.br/artigos/828/juizados-especiais-federais 

Juizados Especiais Federais. 

https://jornal.usp.br/especial/as-cotas-para-negros-por-que-aposto-os-meus-olhos-azuis/ 

As cotas para negros: por que aposto os meus olhos azuis. 

ALEXANDRE ABRAHÃO DIAS TEIXEIRA 

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

 Juiz de Direito Presidente do III Tribunal do Júri da Comarca da Capital – TJRJ. 
 Especialista em Direito e Processo Penal pela UNESA. 
 É formado pela Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, membro do Fórum Nacional de Juízes 

Criminais (FONAJUC) e Movimento de Combate à Impunidade (MCI). 
 Foi juiz da 1° Vara Criminal de Bangu. 

PERFIL DO EXAMINADOR 

O juiz, que é filho de um delegado de polícia, possui extenso histórico de atuação no combate ao crime 
organizado. Bem assim, em suas publicações, demonstra conhecimento do funcionamento e grande 
admiração pelo trabalho da Polícia Civil. Considerando sua atuação, suas publicações e entrevistas, podem 
ganhar relevo no concurso temas como a Lei de Organizações Criminosas, a Lei de drogas e, claro, os crimes 
dolosos contra a vida. 

PUBLICAÇÕES 

https://jus.com.br/jurisprudencia/16560/estupro-afastamento-da-presuncao-de-violencia-em-conjuncao-
carnal-com-menor-de-14-anos 
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Estupro: afastamento da presunção de violência em conjunção carnal com menor de 14 anos 

https://jus.com.br/jurisprudencia/16938/casal-e-condenado-por-torturar-filha-de-quatro-meses/2 

Casal é condenado por torturar filha de quatro meses 

https://jus.com.br/artigos/2292/a-investigacao-criminal-e-o-ministerio-publico 

A investigação criminal e o Ministério Público 

Perceba que são publicações antigas, mas que podem revelar predileção de temas. 

ENTREVISTAS/PALESTRAS/YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=q_QPiaBAYpo 

Entrevista sobre os desafios do exercício da magistratura criminal e o enfrentamento ao crime 
organizado 

https://twoflagspost.com/zacarias-pagnanelli-entrevista-dr-alexandre-abrahao-dias-teixeira/ 

Entrevista sobre a história de vida do examinador. 

http://www.sinpefrs.org.br/site/verdades-e-mentiras-por-alexandre-abrahaomarcelo-rocha-monteiro/ 

Verdades e mentiras – Por: Alexandre Abrahão/Marcelo Rocha Monteiro 

https://policiacidada.com.br/841-2/ 

Participação do Juiz Alexandre Abrahão no Fórum “Segurança Pública” 

https://www.youtube.com/watch?v=7_ia43hZzX8 

A Nova Lei de Abuso de Autoridade - Alexandre Abrahão Dias Teixeira - EMERJ 

Inicia reconhecendo que a Lei de Abuso de Autoridade é um produto da polarização política e 
social vivenciada no país. Traça um comparativo entre a antiga e a nova lei de abuso de 
autoridade, abordado alguns pontos. Dentre esses, aponta a necessidade do dolo específico para 
caracterização do crime de abuso de autoridade atualmente. 

https://disquedenuncia.org.br/noticia.php?id=934 

Disque-Denúncia entrevista o Juiz de Direito Alexandre Abrahão 
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https://jus.com.br/artigos/79296/juiz-de-garantias-e-o-tribunal-do-juri 

Juiz de Garantias e o Tribunal do Júri 

https://www.youtube.com/watch?v=JeQ8G6JbwaE 

Atirador de Elite x Excludente de antijuridicidade 

https://companhiajuridica.com.br/painel-investigacao-criminal-e-administrativa-lei-13-24516/ 

LEI 13.245/16. Painel Investigação Criminal e administrativa. Minuto 16 em diante do vídeo. 

NATACHA ALVES DE OLIVEIRA 

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

 Delegada de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, lotada na 14° DP. 
 Pós-graduada em Gestão Estratégica, Processos e Projetos Integrados na Área de Segurança Pública 

(UFRJ). 
 Pós-graduada em Direito Penal e Criminal pela Universidade Cândido Mendes (Título: Crimes 

praticados pelo sistema de informática: visão prospectiva e sistemática à luz da jurisprudência pátria). 
 Mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Título: Execução penal e 

dignidade da mulher no cárcere: uma visão por trás das grades). 
 Membro da Sociedade Brasileira de Coaching (SBC). 
 Foi Delegada em unidade especializada em atos infracionais. 

 

PERFIL DO EXAMINADOR 

A examinadora apresenta um olhar crítico típico de quem se debruça sob a criminologia, que é seu principal 
tema. Considerando suas publicações e atividades recentes, alguns assuntos podem ganhar destaque, como 
imputabilidade penal, atos infracionais, teoria da pena e pontos ligados à criminologia.  

PUBLICAÇÕES 

https://www.editorajuspodivm.com.br/sinopses-para-concursos-v50-criminologia-2021 

Criminologia. 2. ed. Salvador: Editora Juspodivm 

https://www.liberars.com.br/execucao-penal-e-dignidade-da-mulher-no-carcere-uma-visao-por-tras-das-
grades 
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Execução Penal e Dignidade da Mulher no Cárcere: uma visão por trás das grades 

https://www.editorajuspodivm.com.br/revisaco-medicina-legal-e-criminologia-mais-de-1000-questoes-
comentadas-2021 

Medicina Legal e Criminologia 

https://umanoseditora.com.br/produto/tratado-contemporaneo-de-policia-judiciaria-vol-03/ 

Tratado Contemporâneo de Polícia Judiciária – Vol. 03 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6129989 

Análise contextual da prisão de Adriana Ancelmo no combate à corrupção e ao 
superencarceramento feminino 

http://sindelpolrj.com.br/old/jornal/Revista-SindelPol-04.pdf 

Crimes Praticados pelo sistema de informática: visão prospectiva e sistemática à luz da 
jurisprudência pátria. Revista do Sindicato dos Delegados de Polícia-RJ, Revista impressa e digital, 
p. 14 - 19, 01 fev. 2014. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juiz-hermes/lei-maria-da-penha-tipificacao-penal-do-
descumprimento-de-medida-protetiva-de-urgencia-12112018 

Lei Maria da Penha: tipificação penal do descumprimento de medida protetiva de urgência 

ENTREVISTAS/PALESTRAS/YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=IxZ3k3m2lkU 

Palestrão Segurança RJ: O que mais cai em Direito Penal 

Perguntada sobre os temas de maior incidência nos concursos na disciplina Direito Penal, a 
examinadora afirmou ser a teoria do crime, teoria do erro, crimes contra a pessoa, patrimônio, 
contra a dignidade sexual, contra a administração pública, apontando ainda a Lei de Drogas, o 
Estatuto do Desarmamento, Lei dos Crimes Hediondos, Lei de Tortura e Lei de Abuso de 
Autoridade. 

https://www.youtube.com/watch?v=SjRAcC1hSdE 

Congresso Brasileiro “on line” de Polícia Judiciária e Direito da Criança e Adolescente. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ey4Edcp1XPo 
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Saiba como simplificar o estudo do Direito para concurso público. Aperfeiçoe os estudos para 
prova. 

https://www.youtube.com/watch?v=NjVv2hOi-8U 

Adolescentes em Conflito com a Lei - Parte I (a partir  de 01h00min do vídep) 

https://www.instagram.com/p/CNX1YS5DGP6/ 

A examinadora recentemente realizou live tratando do crime de perseguição (“stalking”) 
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