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Polícia Civil desvenda máfia dos 
ingressos que agiu na 

Copa do Mundo
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EVENTOS QUE 
CONTARAM COM
A PARTICIPAÇÃO 
DO SINDELPOL

O Presidente e o vice do SINDELPOL compareceram em jantar em homenagem 
a Deputada Cidinha Campos.

Demonstrando a união da categoria, o Presidente do SINDELPOL fez 
questão de comparecer a última eleição da ADEPOL, para mais uma 
vez apoiar o Dr. Wladimir Reale em nova reeleição ao cargo.

O SINDELPOL trabalhou junto com a FENDELPOL e a 
ADEPOL-BR para a aprovação da Lei Complementar que 
permitiu a aposentadoria voluntária da policial mulher com 25 
anos de contribuição, desde que contem com, pelo menos, 15 
anos de exercício de cargo de natureza estritamente policial.

O SINDELPOL se fez presente no X Seminário Nacional de Fonética Forense. Ao centro 
está à perita Denise Rivera, pres. do APERJ, e responsável pela organização do evento, 
além do Presidente do SINDELPOL e o Dr. Daniel Rosa, Delegado que representou a 
Divisão de Homicídios no evento. A APERJ está de parabéns pelo belíssimo evento.



3 SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO RIO DE JANEIRO

Editorial

Expediente

Conselho executivo
Presidente: Leonardo Affonso Dantas dos Santos
Vice-Presidente: Vilson de Almeida Silva
Tesoureiro: Leonardo Borges Mendes
Diretor de patrimônio: Pablo da Costa Sartori
Diretor de relações sindicais: José Paulo Pires
Diretor jurídico: Gilbert Uzeda Stivanello
Diretor de comunicação social: Adilson Palácio
Suplentes
Bruno Gilaberte Freitas / Daniel Augusto Valença da Silva 
Conselho fiscal e de ética
Presidente: Renan Bastos Gomes
1º Conselheiro: Ruchester Marreiros Barbosa
2º Conselheiro: David dos Santos Rodrigues
3º Conselheiro: Tatiana Ribeiro Queiroz de Oliveira
4º Conselheiro: Diogo Teixeira Schettini 
Suplentes
1º - Marcus Vinícius Lopes Montez
2º - Ana Paula de Oliveira Carvalho

Diretoria do SINDELPOL  eleita para o biênio 2013/2014

SINDELPOL nas Redes Sociais

“As matérias assinadas e os encartes comerciais são de única e exclusiva responsabilidade dos seus autores”.

Com a redemocratização do país a partir de 1985, várias 
instituições públicas foram varridas por um sentimen-
to de liberdade e de autodeterminação. A partir de 

então as práticas de escolha democrática de seus dirigentes 
espalharam-se pela sociedade. Desde os mais altos postos 
– como Presidente da República – a diretores de universida-
des e até escolas primárias, todos passaram a eleger seus 
dirigentes num processo legítimo.
 Algumas instituições tiveram essa previsão garantida pela 
norma constitucional, como no caso dos Ministérios Públicos 
Estaduais, cujo Procurador-Geral de Justiça é eleito pela 
classe e escolhido pelos Governadores em lista tríplice.
Outras instituições, por não haver previsão legal, passaram 
a admitir essa prática salutar como forma de aumentar a 
legitimidade daqueles que ocupam os cargos dirigentes e 
dificultar as nefastas influências políticas que, normalmente, 
favorecem o apadrinhamento e a inépcia em detrimento da 
competência e da eficiência.
 Um exemplo emblemático dessa prática é a eleição 
realizada pela Associação Nacional dos Procuradores da 
República para a escolha, em lista tríplice, do Procurador-
Geral da República. Ou seja, o ocupante de um dos mais altos 
cargos da nação, malgrado não haver previsão para tal, passou 
a ser escolhido em lista tríplice por seus pares numa eleição 
que, nos últimos anos, resultou na anuência presidencial e 
consequente nomeação do eleito.
 Essa regra indubitavelmente benéfica tem se espalhado 
pela sociedade e tem sido referendada pelos governantes 
dotados de um nobre e invulgar espírito estadista e à frente 
de seu tempo.
Esses mesmos ventos democráticos passaram também a 

soprar nas Polícias Civis de todo o Brasil. Em quase todos 
os Estado tem-se desenhado processos eletivos que permitam 
oferecer aos governadores nomes escolhidos pela classe e 
que possam legitimamente dirigir a instituição.
 Na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, 
especificamente, a eleição do novo Chefe da Instituição pela 
própria classe seria o coroamento de uma rotina implantada 
pelo Governo do Estado nos últimos anos que buscou impedir 
a nomeação de delegados com base em critério estritamente 
políticos.
 O acerto dessa medida é incontestável. A chamada 
“blindagem política” trouxe maior eficiência nas investigações 
e no combate ao crime. Mas acreditamos que chegou a hora 
de darmos um passo à frente. De passarmos a uma ação mais 
inovadora e moderna na gestão pública.
 Por isso, o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro, em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada no dia 22 de outubro do corrente aprovou por 
unanimidade a instalação de uma Comissão para a realização 
nos próximos dias de eleição com o objetivo de oferecer ao 
Governador eleito uma lista tríplice referendada pela classe 
e com plena legitimidade para ocupar o cargo de Chefe da 
Polícia Civil do Estado.
 Isso porque temos a certeza de que essa medida refletirá 
os mais nobres anseios da classe e contribuirá concretamente 
para a melhoria na gestão da Polícia Civil fomentando 
seus resultados na elucidação de crimes e na melhoria da 
segurança da população de todo o Estado.
 Por fim, vale destacar que essa medida visa colaborar com 
o Governo do Estado na melhoria dos resultados na segurança 
pública, tornando a instituição Polícia Civil mais moderna, 
democrática e eficiente no exercício de suas funções.
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Nos últimos anos, a Comunicação ganhou cada vez 
mais importância na estratégia e na estrutura das 
organizações.

Talvez em decorrência disso, a Assessoria de Comunicação 
tem sido subordinada diretamente aos CEO’s das empresas. 
Em muitos casos, o próprio presidente ou diretor da 
organização possui também alguma formação (pós-
graduação ou MBA) em Comunicação e Marketing, 
destacando assim a importância de tal conhecimento.
 O Setor Público, a seu turno, sempre anda a reboque 
da área privada e, talvez por isso e pelos péssimos 
serviços prestados, tenha perdido nos últimos tempos 
representatividade e legitimidade 
perante o cidadão. Isso se deve 
muito em virtude da cultura interna 
já enraizada nas instituições públicas 
e das disputas políticas que premiam 
quase sempre a incompetência e a 
leniência, ainda que o discurso que 
aflora da ‘boca pra fora’ seja outro.
 Acontece que, para determinadas 
instituições públicas, a Comunicação 
eficiente se traduz numa questão 
primordial para o tratamento de sua 
imagem e para continuidade de sua 
própria existência como pilar de um Estado Democrático.
 Segundo pesquisa feita por mim durante a realização de 
um MBA na Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM), em 2013, o assunto ‘Polícia/Segurança Pública’ 
foi CAPA do Jornal Extra em cerca de 76% das edições 
do ano e no Jornal O Dia em 72% dessas publicações.
 Isso significa que, queiramos ou não, nossa atividade é 
vista com relevante interesse pela sociedade.
 Malgrado os esforços hercúleos de todos nós para, 
através do trabalho policial diário, melhorar a imagem 
da Polícia Civil, isso não tem se refletido nessa mesma 
proporção na percepção da coletividade e, principalmente, 
dos formadores de opinião.
 Isso se deve muito à ausência de um trabalho 
coordenado e estratégico de comunicação. A ASCOM 

Por Adilson Palacio

Quem não se comunica, se trumbica! (Chacrinha)

Delegado de Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro
Diretor de Comunicação do SinDeLPoL-RJ
MBA em Gestão da Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
MBA em Marketing estratégico pela escola Superior de Propaganda e Marketing (eSPM)
Pós-graduando em Comunicação nas Crises das organizações Públicas e Privadas.

da Polícia Civil, por seu tamanho reduzido, direciona suas 
atividades quase que exclusivamente para a assessoria 
ao Chefe de Polícia, não comportando as necessidades 
da instituição como um todo.
 Nas conversas que tenho mantido com colegas sobre o 
assunto, é convicção comum que já passamos da hora de 
trilhar o mesmo caminho das principais e mais exitosas 
polícias do mundo (FBI, Scotland Yard, NYPD) criando 
uma Coordenadoria de Comunicação Institucional 
estruturada para a concepção e produção de estratégias de 
comunicação que abrangessem todos os nossos stakeholders 
(usuários de nossos serviços; público interno; sociedade; 

governo; imprensa e formadores de 
opinião/especialistas).
 Mário Rosa, reconhecidamente 
o maior especialista brasileiro em 
comunicação em situação de crise, 
ensina que “Trabalhar a admiração 
é basicamente associar uma imagem 
a valores que despertem esse 
sentimento. Os valores associados 
a uma imagem muitas vezes contam 
mais que os fatos” - livro: A Era do 
Escândalo.
 Duda Mendonça, que dispensa 

apresentação, afirma que: “O objetivo de uma comunicação, 
no sentido de criar uma imagem, não é só informar. É antes 
de tudo convencer”.
 Por fim, Robin Cohn, uma das maiores especialistas 
americanas em relações públicas, escreve que: “A opinião 
pública é formada pela percepção, não pela realidade. 
Independentemente do que realmente está acontecendo 
internamente, o modo como o público percebe a situação 
se torna realidade”.
 Dito isso, reconheço que a dificuldade na implantação 
dessa mudança na Polícia Civil é diretamente proporcional 
à sua importância e urgência. Contudo, tenho também a 
consciência que esse desafio, em algum momento, será 
enfrentado pela Administração, posto que é exatamente essa 
ousadia, competência e visão de futuro que caracterizam 
os melhores líderes nas melhores instituições.

Durante décadas, o Velho Guerreiro repetiu nas tardes de sábado esse bordão que 
soava mais como um vaticínio tenebroso àqueles que ousassem discordar.

Os valores 
associados a uma 

imagem muitas vezes 
contam mais que os 

fatos
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Por Wilson Luiz Palermo Ferreira
Delegado de Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro
Professor de Medicina Legal da Universidade Candido Mendes - UCAM
especialista em Direito pela Universidade do estado do Rio de Janeiro - UeRJ
Mestrando em Direito Penal pela Universidade do estado do Rio de Janeiro - UeRJ

Desde o advento da Lei n.º 
12.015/09 , a sociedade brasileira 
t ent a  rea l i za r  ve rdadei ra 

adaptação aos novos moldes dos 
chamados “crimes contra a dignidade 
sexual”. A doutrina há muito tempo 
vinha questionando a desatualização 
do Cód igo Penal   nes t a  pa r te , 
primeiramente, pela nomenclatura até 
então utilizada, qual seja, “dos crimes 
contra os costumes”.
 Tal definição representava o pensa-
mento da sociedade então vigente, que 
possuía hábitos e padrões diferentes dos 
encontrados atualmente.
 Para Guilherme de Souza Nucci , a 
alteração do Título VI do Código Penal 
de “crimes contra o costume”, para 
“crimes contra a dignidade sexual” foi 
positiva, pois a palavra dignidade traz 
uma noção de decência, respeitabilidade, 
ou seja, algo vinculado à honra. Além 
disso, a colocação da palavra sexual 
tutela, além da intimidade, a honra e a 
intimidade das pessoas em geral, sendo 
verdadeiro direito fundamental previsto 
na Constituição da República Federativa 
do Brasil (art. 5º, X).
 Da mesma forma, a revogação do 
antigo crime de “atentado violento ao 
pudor”, previsto até então no artigo 214 
do Código Penal, não deixou sem tutela 
as vítimas desta espécie delituosa, na 
medida em que houve reformulação na 
redação do artigo 213 do Código Penal, 
que, por ter uma concepção mais ampla, 
passou a abarcar tanto a conduta da 
conjunção carnal em si, quanto o ato 
libidinoso diverso da conjunção carnal.
Além disso, não há distinção quanto ao 
sujeito passivo do crime de estupro, cuja 
previsão está insculpida no artigo 213 
do Código Penal.
 De fato, a discussão surgida após a 
entrada em vigor da Lei 12.015/2009 
gira em torno da concepção acerca da 
unicidade ou não de crime de estupro, 
quando são praticados mais de um ato 
libidinoso, envolvendo, no mesmo 
contexto, a conjunção carnal, já que, por 
força da unifi-cação dos tipos penais de 
estupro e atentado violento ao pudor, 

estas condutas estão sob a égide do 
artigo 213 do Código Penal.
 Em que pese não ter havido mudança 
na quantidade de pena atribuída ao 
crime de estupro, o fato é que houve 
significativo aumento na quantidade de 
registros deste crime, seja pelo fato de 
o homem também poder ser vítima, seja 
pela revogação e consequente fusão dos 
tipos penais de estupro e atentado 
violento ao pudor.
 Com relação aos aspectos médico-
legais, busca-se fazer associação 
estreita entre os conhecimentos da 
Medicina Legal, considerada pelos seus 
p rópr ios  autores  como a  mais 
importante das ciências subsidiárias do 
direito, e o Direito Penal, traçando 
características e sinais particulares 
encontrados nas perícias.
 Dentre as diversas peculiaridades 
dos exames, são destacadas as perícias 
e sinais relevantes nos casos de 
estupros onde é praticada conjunção 
carnal ou atos libidinosos diversos da 
conjunção carnal.
 Portanto, pretende-se traçar a estreita 
relação interdisciplinar entre Direito e 
Medicina Legal, demonstrando a 
importância da perícia médico-legal no 
crime de estupro.  

2 DO CRIME DE ESTUPRO

2.1 Aspectos gerais e a fusão dos tipos 
penais de estupro e atentado violento 
ao pudor
 O crime de estupro busca tutelar a 
dignidade sexual da vítima, que é 
constrangida mediante violência ou grave 
ameaça à prática de conjunção carnal ou 
qualquer outro ato libidinoso diverso.
 De acordo com o artigo 1º, V, da Lei 
8.072/90 , o estupro é considerado um 
crime hediondo, sujeito aos rigores 
daquela Lei. A alteração aqui inserida 
foi importante para terminar com 
anterior discussão sobre a hediondez do 
crime de estupro em sua forma simples, 
já que o inciso traz, simplesmente, a 
palavra “estupro”. Portanto, o estupro, 
qualquer que seja a modalidade, é 

considerado hediondo.
 Até meados do ano de 2009 era 
considerado estupro o ato pelo qual uma 
pessoa constrangia uma mulher à 
conjunção carnal, mediante violência ou 
grave ameaça. Abrangia, portanto, 
somente a vítima mulher. Além disso, 
não havia outro método de consumação 
do crime, senão pela conjunção carnal. 
 De acordo com Rogério Sanches:

antes da Lei 12.015/09, ensinava a 
dou-trina que o crime de estupro 
era bipró-prio, exigindo condição 
especial dos dois sujeitos, ativo 
(homem) e passivo (mu-lher). Agora, 
com a reforma, conclui-se que o 
delito é bicomum, onde qualquer 
pessoa pode praticar ou sofrer as 
consequências da infração penal 
(em outras palavras: qualquer 
pessoa pode ser sujeito ativo assim 
como qualquer pessoa pode ser 
sujeito passivo).

 Atos l ibidinosos diversos da 
conjunção carnal eram tidos como 
“atendados violentos ao pudor”, punidos 
sob os rigores do artigo 214 do Código 
Penal, prevendo que aquele que 
const rangesse alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, para a prática 
ou permissão da prática de ato libidinoso 
diverso da conjunção carnal estaria 
sujeito à pena de reclusão de 6 a 10 anos.
 De um modo geral, a doutrina 
percebia a necessidade de atualização 
do tipo penal de estupro, principalmente 
pela evolução da sociedade, e de suas 
maneiras de agir e pensar, razão pela 
qual o legislador transformou o tipo 
penal de estupro em um crime comum, 
isto é, aquele que pode ser praticado por 
qualquer pessoa. 
 Com isso, tanto homens quanto 
mulheres podem ser vítimas ou mesmo 
autores do referido delito, que passa a 
aba rca r,  t a mbém,  a s  condut a s 
anteriormente descritas no artigo 214 do 
Código Penal.
 A atual redação do artigo 213 do 
Código Penal prevê o seguinte:

Art. 213.  Constranger alguém, 
mediante violência ou grave ameaça, 

Crimes contra a diginidade sexual: 
aspectos penais e médico-legais do crime de estupro
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a ter conjunção carnal ou a praticar 
ou permitir que com ele se pratique 
outro ato libidinoso: (Redação dada 
pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) 
a-nos. (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

 Caso as vítimas sejam menores de 
18 anos de idade, mas maiores de 14 
anos, há uma qualificadora prevista, que 
torna a pena de reclusão maior, atingindo 
o patamar de 8 a 12 anos de reclusão. 
Tal pena também é imposta àqueles que 
causam, em decorrência do estupro, 
lesões corporais de natureza grave.
 Estes dados são extraídos do art. 213, 
§ 1º, do Código Penal:

§ 1º  Se da conduta resulta lesão 
corporal de natureza grave ou se a 
vítima é menor de 18 (dezoito) ou 
maior de 14 (catorze) anos: (Incluído 
pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 
(doze) anos. (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

 Situação peculiar é destinada para as 
vítimas que tenham menos de 14 anos 
de idade. Nesse caso, até mesmo a 
nome ncl a t u r a  d o  c r i me  s of r e 
modificação, passando a constar, além 
da pa lav ra  “es t upro”,  o  t e r mo 
“vulnerável”.
 Com essa nova denominação, qual 
seja, estupro de vulnerável, o artigo 217-
A do Código Penal prevê que:

Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou 
praticar outro ato libidinoso com 
menor de 14 (cator-ze) anos: 
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 
(quinze) a-nos. (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

 A conduta criminosa punida no 
crime de estupro é aquela que tenha 
conteúdo libidinoso e que seja violento, 
forçado, tendo o agente a finalidade de 
praticá-la contra a vontade da vítima.
 Tal violência deve ser de ordem 
material, ou seja, o sujeito ativo emprega 
força física que é suficiente para impedir 
a reação da vítima. Por sua vez, o 
conceito de grave ameaça é a violência 
moral, direta, podendo ser justa ou não.
 Não há previsão da modalidade 
culposa do estupro, razão pela qual o 
dolo é o elemento subjetivo do tipo 
previsto nos artigos 213 e 217-A, ambos 
do Código Penal. Este dolo consiste na 
vontade consciente de constranger uma 
pessoa, homem ou mulher, mediante 
violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou 
permitir que com ela se pratique outro 
ato libidinoso.
 Nos casos de estupro, a tentativa é 
perfeitamente possível, por tratar-se de 
crime plurissubisistente, no qual a 

conduta pode ser fracionada em vários 
atos. Desta forma, caso o crime não se 
consume - o que se daria com a efetiva 
prática do ato de libidinagem, que 
abrange tanto a conjunção carnal, quanto 
qualquer outro ato libidinoso diverso -, 
por circunstâncias alheias à vontade do 
agente, haverá aplicação da norma de 
adequação típica de subordinação 
mediata (ou indireta) de caráter temporal, 
prevista no artigo 14, II, do Código Penal 
, que possui natureza jurídica de causa 
geral de redução de pena.

2.2 Discussão acerca da pluralidade 
ou não de delitos caso haja a prática 
de mais de um ato libidinoso
 Calorosa discussão tomou conta do 
ambiente jurídico quando da entrada em 
vigor da Lei 12.015/2009. A unificação 
dos crimes de estupro e atentado 
violento ao pudor, no mesmo contexto 
fático, ensejou uma mudança de visão 
sobre o concurso de crimes nessa 
espécie delitiva.
 Antes, entendia-se que a prática de 
conjunção carnal seguida de atos 
libidinosos diversos da conjunção carnal 
ensejavam a aplicação dos dois tipos 
penais então vigentes, quais sejam, o do 
estupro, previsto no artigo 213 do 
Código Penal e o do atentado violento 
ao pudor, previsto no artigo subsequente.
 Atualmente, há na doutrina mais de 
um entendimento sobre o caso. Enquanto 
ex is tem autores  que  defendem 
posicionamento no sentido de que o 
crime de estupro seria um tipo misto 
alternativo, outros doutrinadores 
entendem ser o refeido delito “de 
condutas cumulativas”. Senão vejamos.
Rogério Sanches defende que:

o crime de estupro passou a ser de 
conduta múltipla ou de conteúdo 
var iado [misto alter-nat ivo]. 
Praticando o agente mais de um nú-
cleo, dentro do mesmo contexto 
fático, não desnatura a unidade do 
crime (dinâmica que, no entanto, não 
pode passar umune na oportunidade 
da análise do art. 59 do CP). A 
mudança é benéfica para o acusado, 
devendo retroagir para alcançar os 
fatos pretéritos (art. 2º, parágrafo 
único, do CP).

 Sanches, citando Vicente Greco 
Filho, aponta a segunda corrente 
doutrinária sobre o tema, afirmando que:

a alteração legislativa tornou o 
crime do art. 213 daqueles em que a 
alternatividade ou cumulatividade 
são igualmente possíveis e que 
precisam ser analisadas à luz dos 
pr incípios da especialidade, 
subsidiariedade e da consunção, 
incluindo-se neste o da progressão. 
Vemos, nas diversas violações do 

tipo, delito único se uma conduta 
absove a outra ou se é fase de 
execução da seguinte, igualmente 
violada. Se não for possível ver nas 
ações ou atos sucessivos ou 
simultâneos nexo causal, teremos, 
então delitos autônomos. Para 
referido mestre, não é possível 
aplicar a regra da continuidade 
delitiva no caso de conjunção carnal 
seguida de outro ato sexual, vez que 
a reunião dos fatos diversos em 
apenas um tipo penal não tem o 
condão de unificar sua natureza. 

 Rebatendo os argumentos desta 
segunda corrente, o professor Rogério 
Greco ensina que:

o delito de estupro, com a nova 
redação que lhe foi dada pela Lei 
12.015, de 15 de agosto de 2009, 
prevê, tão somente, um tipo misto 
alternativo, e não um tipo híbrido, 
misturan-do-se alternatividade com 
cumulatividade, como induz o 
renomado autor [Vicente Greco 
Fiho]. Por outro lado, no próprio art. 
213 do estatuto repressivo, conseguiu 
visualizar, em algumas situações, a 
impossibilidade de continuidade 
delitiva o que, permissa vênia, 
c o n t r a r i a  f r o n t a l m e n t e  a s 
disposições constantes do art. 71 do 
Código Penal. Ao que parece, 
embora não tenha feito menção, ele 
não considerou como da mesma 
espécie os atos libidinosos e a 
conjunção carnal (que também é 
uma espécie de ato libidinoso), 
mantendo a antiga posição de nossos 
Tribunais Superiores, que assim 
agiam em virtude de existir, até 
então, figuras típicas diferentes, ou 
seja, o delito de estupro e o atentado 
violento ao pudor. Agora, como as 
referidas figuras típi-cas foram 
fundidas, não há mais qualquer 
arg umento  que  ju s t i f ique  o 
entendimento de que conjunção 
carnal e atos libidinosos, em-bora 
do mesmo gênero, não são da mesma 
espécie. Se esse raciocínio não se 
sustentava, que dirá agora, depois 
da fusão dos mencionados tipos 
penais!  Dizer  que não cabe 
con t in u idade  de l i t i va  en t re 
comportamentos previstos na mesma 
figura típica é negar, evidentemente, 
a realidade dos fatos. É querer, a 
todo custo, buscar uma pena mais 
severa para o condenado.

 Por sua vez, Nucci também afirma 
que o concurso de crimes nos casos de 
estupro foi substancialmente alterado. 
Dessarte, não haveria mais possibilidade 
de existir concurso material de crimes, 
previsto no artigo 69 do Código Penal, 
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entre estupro e atentado violento ao 
pudor, pois agora estão previstos no 
mesmo tipo penal.
 O referido autor mostra, ainda, a 
dificuldade de configuração, até mesmo, 
do crime continuado. Para ele:
se o agente constranger a vítima a com 
ele manter conjunção carnal e cópula 
anal comete um único delito de estupro, 
pois a figura típica passa a ser mista 
alternativa. Somente se cuidará de crime 
continuado se o agente cometer, 
novamente, em outro cenário ainda que 
contra a mesma vítima, outro estupro .
 Questão relevante é o confronto do 
art. 213 do Código Penal, com o art. 61 
do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei das 
Contravenções Penais). Os atos que 
possuem pouca relevância penal, por 
força dos princípios da lesividade e 
propor- c iona l id ade,  devem se r 
tipificados como contravenção penal, 
aptos a receberem tratamento destinado 
às infrações de menor potencial ofensivo, 
sob pena de considerar um simples ato 
que não gera repercussão penal 
significativa, como um crime hediondo. 
O artigo 61 da Lei das Contravenções 
Penais possui a seguinte redação:
Art. 61. Importunar alguem, em lugar 
público ou acessivel ao público, de modo 
ofensivo ao pudor:
Pena – multa, de duzentos mil réis a dois 
contos de réis .
 Por tanto, o ar t igo 61 da LCP 
consegue abarcar situações que também 
configurarm atos libidinosos diversos 
da conjunção carnal, aplicando punição 
mais branda, sem que o Estado deixe de 
conferir reprimenda penal.

2.3 Das qualificadoras do crime de 
estupro
 Os parágrafos do artigo 213 do 
Código Penal trazem modalidades de 
crime qualificado pelo resultado, mais 
especif icamente,  qual if icadoras 
preterdolosas, onde, na conduta, há dolo 
no antecedente e culpa no consequente. 
 Se há lesão corporal de natureza 
grave, a tipificação a ser imposta é a do 
art. 213, § 1º, do CP. Caso haja morte, a 
previsão está no art. 213, § 2º, do mesmo 
diploma legal :
§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal 
de natureza grave ou se a vítima é menor 
de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) 
anos: (In-cluído pela Lei nº 12.015, de 
2009)
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) 
anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009)
§ 2º  Se da conduta resulta morte: 
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) 
anos (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
 No entanto, para Nucci, há que se 

considerar tanto o dolo quanto a culpa 
nas qualificadoras do art. 213 do CP. 
Para isso, o ilustre autor expõe o 
seguinte raciocínio:
Espera-se que, com a nova redação do 
t ipo penal,  supere-se a anter ior 
discussão a res-peito do elemento 
subjetivo vinculado ao re-sultado 
qualificador. Defendemos tratar-se de 
crime qualificado pelo resultado, cuja 
finalização (resultado mais grave) pode 
ser atingido pelo agente, nos termos do 
art. 19 do Código Penal, tanto por dolo 
quanto por culpa. Há quem sustente, no 
âmbito dos delitos sexuais, para a 
configuração do resultado qualificador, 
a incidência somente de culpa. Havendo 
dolo, deveria existir concurso de crimes 
(o estupro associado a lesão grave ou 
homicídio). Temos por certa a ideia de 
que todo resultado qualificador pode 
ser alcançado por dolo ou culpa, exceto 
quando o legislador deixa bem clara a 
exclusão do dolo, tal como fez no art. 
129, § 3º, do Código Penal. No mais, 
como se dá no contexto do art. 157, § 
3º, do CP, o resultado qualificador pode 
ser atingido como dolo ou culpa, 
mantendo-se a f igura do cr ime 
qualificado pelo resultado. 
 Para o referido autor, a figura dos 
crimes qualificados pelo resultado 
existe para permitir que o legislador fixe 
pena adequada nos casos de delitos com 
duplo resultado, e que estejam num 
mesmo contexto, sem que, com isso, o 
juiz utilize os critérios majoração da 
pena pelo concurso de crimes, sob pena 
de a separação do crime qualificado pelo 
resultado, como bem entender o 
operador do direito, consistir em lesão 
ao princípio da legalidade.

2.4 Do aumento nos indicadores da 
Secretaria de Segurança Pública sobre 
o crime de estupro no Estado do Rio 
de Janeiro 
 Desde a entrada em vigor da Lei n.º 
12.015/2009, há um crescente número 
de casos de estupro registrados nos 
mais diversos locais do país. No 
entanto, não se deve atribuir a este fato, 
unicamente, a maior ocorrência de 
crimes desta espécie.
 Pela própria junção dos tipos penais 
sob a mesma nomenclatura, fica claro 
que o aumento também se deve à 
concepção do atentado violento ao 
pudor como estupro. Dados do Instituto 
de Segurança Pública do Estado do Rio 
de Janeiro  mostram que os responsáveis 
pela confecção dos balanços anuais 
estão atentos a isto e que, desde a edição 
do balanço anual de 2010, houve 
mudança na metodologia quanto à 
apresentação e análise dos dados 
relativos ao crime de estupro.

 Neste sentido, dados do balanço 
anual de 2012 do referido Instituto 
af irmam que o delito de estupro 
apresentou aumento de 23,8% em 
relação ao ano de 2011, ou seja, na 
prática isto representa o aumento de 
1.158 vítimas, sendo que o mês de 
outubro de 2012 foi o período em que 
mais se registrou tal crime, constando o 
número de 555 registros. O mês de abril, 
por sua vez, foi considerado pelo 
Instituto como o que possui o menor 
número de vítimas, com 454 registros.
 O dado que chamou a atenção dos 
especialistas foi o de que em todos os 
meses do ano de 2012, as incidências 
foram superiores a 2011, com um 
aumento mensal em torno de 96 casos.
 De acordo com o sítio do Jornal O 
Globo  na internet, no caso específico 
de estupros, de 2009 a 2012, houve 
crescimento de 157%. Ainda segundo a 
reportagem, o Ministério da Saúde diz 
que os casos de violência passaram a ter 
notificação obrigatória em todos os 
serviços de saúde apenas em 2011, o que 
contribui para o aumento da quantidade 
de casos.
 Portanto, para que haja correta 
compreensão sobre o crescimento dos 
índices de estupro no Estado do Rio de 
Janeiro ou no restante do país, é 
necessário ter em mente que, além do 
maior acesso aos órgãos de segurança 
pública e do maior esclarecimento da 
população sobre o tema, a unificação 
d o s  t i p o s  p e n a i s  c o n t r i b u i u , 
sobremaneira, para a estatística atual.

3 ASPECTOS MÉDICO-LEGAIS 
D O S  C R I M E S  C O N T R A  A 
DIGNIDADE SEXUAL

3.1 Sexologia forense 
 Genival Veloso de França conceitua 
este ramo da Medicina Legal como 
aquele que: “trata das questões médico-
biológicas e perícias ligadas aos delitos 
contra a dignidade e a liberdade sexual”. 
 Autores  como Hél io  Gomes  
subdividem a sexologia forense em três 
partes, a saber: himeneologia forense, 
que estuda questões ligadas aos 
impedimentos matrimoniais; obstetrícia 
forense, que tem por finalidade estudar 
a fecundação, gestação, parto, aborto, 
i n fant ic íd io  e  i nves t igação  de 
paternidade; e, por fim, a erotologia 
forense, voltada para o estudo das 
perversões e crimes sexuais em geral. 
 É cediço que a avaliação pericial é 
de fundamental impor tância na 
determinação da autoria e materialidade 
dos crimes de estupro. Principalmente 
na comprovação da autoria, através das 
modernas técnicas que envolvem o 
exame de DNA. No entanto, em algumas 
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situações, pode não ser possível 
encontrar vestígios de conjunção carnal 
ou de ato libidinoso diverso da conjunção 
carnal. A análise deve ser feita de acordo 
com o artigo 158 do Código de Processo 
Penal (CPP) .

3.2 Conjunção carnal x ato libidinoso 
diverso da conjunção carnal 
 Para que haja exata compreensão 
sobre os tipos de lesões encontradas nos 
crimes contra a dignidade sexual, é 
necessário que se estabeleça o conceito 
de conjunção carnal e de ato libidinoso 
diverso da conjunção carnal.
 De acordo com o professor Hélio 
Gomes, a conjunção carnal é:
a cópula fisiológica, e a introdução do 
mem-bro vir il na vagina, pouco 
importando tenha sido a introdução 
completa ou incompleta; tenha ou não 
havido ejaculação; tenha ou não havido 
rotura do hímen. A conjunção carnal 
incompleta constitui o coito vulvar: o 
pênis não penetra na vagina, limita-se 
a afastar os grandes lábios e atritar os 
órgãos genitais externos. O orgasmo 
pode resultar do atrito do clitóris. O 
coito vulvar poderá determinar a 
gravidez, desde que o líquido seminal, 
lançado no vestíbulo, penetre na vagina. 
A densidade do esperma, a posição 
horizontal da mulher, a mobilidade dos 
espermatozoides e os movimentos da 
vagina facilitam a penetração .
 Por força deste conceito, qualquer 
outro ato com conotação libidinosa pode 
ser enquadrado como ato libidinoso 
diverso da conjunção carnal. França 
destaca como ato libidinoso:
toda prática que tem por fim satisfazer 
com-pleta ou incompletamente o apetite 
sexual, o qual pode traduzir-se, algumas 
vezes, em transtorno da preferência 
sexual. Além dele girar em torno da 
esfera sexual, deve ser in-discutivelmente 
obsceno e levio ao pudor mínimo O ato 
libidinoso, além da conjunção carnal, 
manifesta-se nas mais var iadas 
situações: no coito ectópico, na 
masturbação, nos toques e apalpadelas 
de mamas, coxas e vagina, na palpação 
de nádegas, na contemplação lasciva, 
nos contatos voluptuosos de forma 
constrangedora . 
 Nesse contexto, a Medicina Legal 
está de acordo com as recomendações 
da doutrina penalista e ambos concordam 
que, por mais que haja distinção entre 
os termos, estes são aptos a caracterizar 
a conduta como estupro.

3.3 Exames periciais de conjunção 
carnal e de atos libidinosos diversos da 
conjunção carnal.
 Com relação aos atos caracterizadores 
do estupro, tendo sido destacada, 

propriamente, a diferença da conjunção 
carnal para os diversos atos libidinosos, 
faz-se necessário que o perito, através 
dos seus conhecimentos técnico-
científicos, seja capaz de discernir e 
destacar os elementos subjetivos e 
objetivos, ou seja, deve levar em 
consideração tanto os aspectos narrados 
pela vítima, quanto aos elementos que, 
de forma objetiva, delineiam o crime 
de estupro.
 Des t e  modo,  cabe  ao  pe r i to 
descrever minuciosamente as lesões 
e as particularidades ali encontradas, 
ajudando a entender o que há por trás 
delas, explorando as características 
e respondendo de forma adequada 
aos quesitos.
 Os formulár ios presentes nos 
Institutos Médico-Legais ainda estão 
com características típicas e quesitos 
voltados para o exame em mulheres, já 
que foram concebidos sob a édige da 
lei antiga.
 Por t anto,  há  necessidade de 
atualização dos quesitos, tendo em vista 
a mudança de nomenclatura pela Lei 
12.015/09 e a possibilidade de que a 
vítima do estupro seja do sexo masculino.

3.3.1. Das perícias no caso de estupro 
por conjunção carnal    
 Nos casos de perícia para diagnóstico 
de conjunção carnal, há necessidade de 
traçar um breve histórico do evento. 
Deve-se justificar a perícia, atinente aos 
atos sexuais praticados, na própria 
linguagem da vítima, assim como infor-
mações sobre hora, local etc, bem como 
informações bastante específ icas, 
acerca do número de relações, se elas 
foram no mesmo dia, a posição em que 
a vítima foi encontrada etc.
 Passado o histór ico, as fases 
seguintes destinam-se aos exames 
subjetivo e objetivo, sendo este último, 
por sua vez, desmembrado em genérico 
e específico. No exame subjetivo, 
devem ser consideradas as condições 
da vítima. Todos os sinais e sintomas, 
bem como o desenvolvimento mental 
da vítima. No exame objetivo genérico, 
leva-se em consideração aspectos gerais 
da vítima, tais como altura, peso, estado 
geral e lesões externas (equimoses, 
hematomas, escoriações).
 No entender do professor Genival 
França, nesse tipo de exame:
há também de se procurar as provas de 
vio-lência ou de luta, apresentadas pela 
vítima nas mais diversas regiões do 
corpo: equimoses e escoriações, mais 
evidenciadas nas faces externas das 
coxas, nos antebraços, na face, em 
derredor do nariz e da boca – como 
tentativa de fazer calar os gritos da 
vítima – e, finalmente, escoriações na 

face anterior do pescoço, quando existe 
a tentativa de esga-nadura ou como 
forma de amedrontá-la .
 Não é difícil perceber que as lesões 
eventualmente verif icadas devem 
guardar relação temporal e causal com 
o evento criminoso. Assim, caso haja 
a detecção de uma equimose em 
alguma região do corpo, por exemplo, 
o perito ver e descrever todos os 
aspectos da lesão, tais como região 
atingida, tamanho, coloração, se há 
presença de dor ou não, de modo a 
diferenciá-la de uma simples equimose 
oriunda de fatores emocionais ou 
problemas no sangue, que sejam 
provenientes de fatores externos ao 
cr ime, daquelas efevet ivamente 
ocasionadas pelo criminoso.
 Equimoses são ocasionadas pelo 
rompimento dos vasos sanguíneos, por 
agente contundente ou por processos 
físico-químicos, com o consequente 
extravasamento do sangue e infiltração 
pelas malhas dos tecidos.
 França afirma que:
para que ela se verifique, é necessária a 
presença de um plano mais resistente 
abaixo da região traumatizada e de 
rotura capilar, permitindo, assim, o 
extravasamento sanguíneo. Em geral, 
são superficiais, mas podem surgir nas 
massas musculares, nas vísceras e no 
periósteo. Thoinot dizia que a equimose 
era uma prova irrefutável de reação 
vital. Quando se apresenta em forma de 
pequenos grãos, recebe o nome de 
sugilação e, quando em forma de estrias, 
toma a denominação de víbice. E 
petéquias, pequenas equimoses, quase 
sempre agrupadas e caracterizadas por 
um pontilhado hemorrágico .
 Da mesma forma, a coloração da 
equ i mose  mos t r a  f u nd a ment a l 
importância, pois permite que se 
determine, de forma aproximada, a 
cronologia da lesão, isto é, quando ela, 
provavelmente, foi causada. Trata-se do 
chamado espectro equimótico de 
Legrand du Saulle .
 De início, a equimose apresenta-se 
com uma coloração avermelhada, 
prosseguindo para uma cor vermelho-
escura, violácea, azulada, esverdeada e, 
por fim, amarelada. Tal fato é relacionado 
com a ação dos macrófagos, que 
decompõem o sangue em outras 
substâncias, como a biliverdina e a 
bilirrubina, até o seu desaparecimento, 
com cerca de 15 a 20 dias. 
 No exame objetivo específ ico, 
coloca-se a paciente em posição 
g i n e c o lóg i c a ,  e x a m i n a n d o - s e 
cuidadosamente o aspecto e a disposição 
dos elementos da genitália.
 Na mulher virgem, o exame se 
fundamenta na verificação acerca do 
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hímen (integridade) e nos casos de 
hímens complacentes e de mulheres 
com vida sexual ativa, se há gravidez, 
esperma, na constatação da presença de 
fosfatase ácida e glicoproteína P30, bem 
como doenças venéreas.
 A literatura médico-legal, em geral, 
aponta os seguintes sinais de certeza 
de conjunção carnal: ruptura do hímen; 
presença de esperma na cavidade 
vaginal; presença de gravidez; presença 
de fosfatase ácida prostática acima de 
300 UI/ml no canal vaginal (equivale 
à presença de esperma no canal 
vaginal); presença de cancro sifilítico 
no colo  do úte ro;  presença  de 
glicoproteína P30 de procedência 
exclusivamente prostática, que se 
relaciona com o PSA (prostatic specific 
antigen), um dos mais fortes marcadores 
para indicar  a  maior ou menor 
probabilidade de câncer de próstata. 
 Todos esses achados têm presunção 
relativa, já que podem estar relacionados 
ou não com o evento criminoso.
O hímen é uma estrutura mucosa que 
separa a vulva da vagina. A rotura 
himenial é de grande importância para 
o diagnóstico de conjunção carnal. 
Durante o exame, o perito deve analisar 
e descrever tais roturas, bem como dar 
todas as características da referida lesão 
(se há presença de sangramento, 
cicatrização), para que se possa estimar 
a data do evento.
França afirma que:
é também necessário que se registrem 
na descrição das bordas das roturas, 
qu a ndo gouver,  a  p resença  de 
sangramento, de su-fusão hemorrágica 
ou orvalhamento sanguí-neo, de edema, 
de reação inflamatória ou de tecido de 
granulação, ou simplesmente as 
caracter ísticas de seu estágio de 
cicatriza-ção, enfatizando se as bordas 
dessa rotura são espessas, delgadas, 
regulares, irregula-res, arredondadas e 
de que coloração. Tais elementos são 
fundamentais para o conven-cimento 
de um diagnóstico de rutura recente ou 
antiga do hímen. Dessa forma, o perito 
não deve limitar-se apenas a dizer que 
a ro-tura é antiga ou recente. Ele está 
obrigado a fundamentar e justificar 
essa convicção.
 Há diversos tipos de hímen. Da 
m e s m a  fo r m a ,  v á r i a s  s ã o  a s 
classif icações. A classif icação de 
Afrânio Peixoto baseia-se na presença 
ou não de linhas de junção.
Desta forma, podem ser:
 a) acomissurados: imperfurados 
(sem abertura); anulares (orif ício 
circular, ovalar ou elíptico); semilunares 
(abertura em forma de crescente); 
helicoidais (a membrana descreve 
curvas em hélice); septados (transversal, 

longitudinal ou oblíquo) e cribiformes 
(em bico de regador);
 b) comissurados: bilabiados; trilabia-
dos; quadrilabiados e multilabiados;
 c) atípicos: fenestrados (com um 
orif ício grande e outro pequeno); 
com apêndices  sa l ientes  e  com 
apêndices pendentes.
 No que diz respeito à estrutura, 
apresenta duas faces: externa (vestibular) 
ou interna (vaginal). A face vaginal do 
hímen é ligeiramente côncava, rugosa, 
irregular, de coloração vermelho escuro.
 A face externa apresenta borda de 
inserção ou fixa; borda livre; orla ou 
membrana propriamente dita e óstio ou 
aber tura. A orla pode apresentar 
quant idades  va r iadas  de vasos 
sanguíneos, de fibras elásticas e de 
filetes nervosos. 
 A distância entre a borda que limita 
o óstio e a que está inserida na vagina 
determina a altura himenial: maior no 
quadrante inferior, segundo França .
 A borda pode apresentar-se regular, 
irregular ou recortada, mostrando 
reentrâncias que são conhecidas por 
entalhes ou chanfraduras. 
 Quando a orla himenial sofre ruptura 
ou rotura, pode-se perceber, em geral, 
discreta hemorragia, equimose nas 
bordas da rotura, tumefação e dor 
(significa que foi recente). Se for antiga, 
quando cicatriza não há, normalmente, 
u n i ã o  d a s  b o r d a s  l e s io n a d a s 
(permanecem separadas, porém com as 
margens cicatrizadas). 
 Cicatrizam de 3 a 21 dias. 7 é a 
média. No caso de hímen complacente, 
a situação fica diferente (não há rotura 
himenial). Pode-se visualizar melhor a 
cicatrização com a lâmpada de Wood: 
o hímen fica róseo-violáceo, com as 
cicatrizes branco-amareladas.
 A título de observação, após o parto 
vaginal, o hímen f ica reduzido a 
pequeninos aglomerados de membrana 
aderidos à parede vaginal (aspecto de 
f lor ou do fruto de mirto). São as 
chamadas carúnculas mirtiformes.
Ainda em relação a sua constituição, os 
hímens podem entalhes e chanfraduras: 
se avançam a pique, chegado quase à 
borda de inserção, e se são simétricas, 
denominam-se entalhes.  Se são 
superficiais e correm em extensão (2 ou 
3 mm), são chanfraduras.
 Os entalhes são falhas congênitas, 
na sua formação natural. Geralmente 
são confundidos com roturas. Neles não 
há bordas cicatrizadas. 
 Para a determinação da localização 
das lesões no hímen, a literatura médico-
legal aponta dois métodos: o relógio 
himenológico de Lacassagne e os 
quadrantes de Oscar Freire.
 O primeiro consiste em dividir o 

hímen como se fosse um mostrador de 
relógio. As lesões seriam representadas 
no sentido do ponteiro. A representação 
é feita levando-se em consideração a 
posição do perito (observador) de frente 
para o hímen, como se estivesse diante 
de um relógio. A localização da lesão 
seria determinada pela semelhança com 
as horas mostradas no relógio, por 
exemplo: 3 horas, 6 horas, 10 horas etc.  
 Por sua vez, na utilização dos 
quad rantes  de  Osca r  Frei re ,  a 
identificação das lesões seria feita por 
quadrantes (quatro) e os subdivide em 
espaços de 0º a 90º, de dez em dez graus. 
Anterior esquerdo = parte de cima. 
Posterior esquerdo = parte de baixo . 
A representação é feita levando-se em 
consideração a posição do perito 
(observador) de frente para o hímen. Os 
lados, se esquerda ou direita, para 
efetiva localização, são os da vítima, e 
não os do perito.
 Ainda no exame objetivo específico, 
o perito deve atentar para a presença de 
esperma, principalmente na cavidade 
vaginal. O esperma é o conjunto de 
células e líquidos que integram a 
ejacuçação: espermatozóides, leucócitos, 
inclusive os linfócitos T (HIV); líquido 
prostático que contém o PSA; fostatase 
ácida prostática; vitaminas; enzimas; 
hormônios, glicídios, lipídios, proteínas, 
sais minerais etc.
 O PSA é uma sigla norte-americana 
que, t raduzida para o por tuguês, 
signif ica um antígeno prostático 
específico. Também é conhecida como 
glicoproteína P 30.
 De acordo com Reginaldo Franklin:
é uma protease pertencente à família das 
calicreínas, representadas por 15 genes 
localizados no cromossomo 19q13.4, 
sendo a protease PSA codificada pelo 
gene KLK-3, também chamado de hK3-
cal icreína glandular humana. É 
sintetizado pelas células epiteliais da 
próstata mediante estímulo androgênico 
e progestínico e secretado no plasma 
seminal, servindo como marcador 
forense e oncológico. Entretanto, já foi 
detectado em fluidos ex-traprostáticos 
como saliva, liquor, leite materno, 
líquido aminiótico e em urina e soro de 
crianças e mulheres, principlamente 
aquelas em uso de testosterona .
 A literatura médico-legal  aponta no 
sentido da possível detecção de esperma 
p a r a  a s  c h a m a d a s  “ p r o v a s 
microcristalográficas”. Através delas 
podem ser encontrados vestígios de 
determinadas substâncias e obter 
indicações diagnósticas indiretas, 
sugestivas da presença de esperma.
 Dentre as verificações possíveis, 
podem ser destacadas:
- Presença de espermina: reação de 
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Barbério (cristais de leucomaínas 
espermáticas) e Baecchi (que aparecem 
após os cristais de Florence).
 - Presença de colina (reação de 
Florence). Cristais de colina liberados 
das lecitinas do espermatozóide. 
Probabilidade de esperma humano.
 - Reações de Bokarius, Niederland 
(microcristais de sulfato de cálcio) e 
Dominicis (microcristais vermelho 
g ranada em for ma de  c r u z  ou 
retangulares); Marzo (microcristais 
poligonais); 
 - Presença da fostatase ácida (reação 
de Walker). 
 Vale destacar que a mulher também 
tem fosfatase ácida ,  porém em 
quantidade bem menor do que no 
homem. A reação de Walker examina a 
concentração da substância. Se estiver 
em torno de 250 a 300 Unidades 
Internacionais (UI) por ml do material 
sob exame, permite concluir pela 
fosfatase ácida masculina (prostática). 
Outros referenciais possíveis são: 0,07 
UI (Vaginal); 0,03 UI (salivar).
 O exame pode ser feito com sucesso 
até 4 dias após ejaculação intravaginal. 
A pequena quantidade não exclui a 
hipótese de conjunção carnal.
 Essas sugerem apenas a presença de 
esperma, mas não afirmam realmente 
se é. Já a Reação de Corin Stokis 
(exame microscópico, com o auxílio de 
corantes como azul de metileno), é 
específico para esperma, pois identifica 
a presença de espermatozóides, mas 
não indica a espécie.
 Além disso, a presença de esperma 
também pode se dar através da lâmpada 
de Wood, o que dará ao perito a 
possibilidade de visualização de material 
luminescente.
 Para saber se o espermatozoide é 
humano, existem testes feitos com 
antígenos (ABO) e outros HLA (human 
leucocytes ant igens), bem como 
anticorpos. Além disso, o espermatozoide 
humano tem mobilidade por poucas 
horas.

3.3.2. Das perícias no caso de estupro 
por ato libidinoso diverso de conjunção 
carnal
 A metodologia do exame de ato 
libidinoso diverso da conjunção carnal 
é semelhante à da conjunção carnal. Há 
a mesma necessidade de confecção de 
histórico, sempre que possível. Tal parte 
do laudo pericial tende a dar credibilidade 
ao próprio trabalho do perito, que 
permitirá avaliar, de forma direcionada, 
a existência de lesões que possuam 
relação causal e temporal com o evento.
 Como dito anteriormente, os atos 
libidinosos diversos da conjunção carnal 
não se resumem ao coito anal. No 

entanto, este é o que, na maior parte das 
vezes ,  deixa vest íg ios de fáci l 
constatação, podendo ser melhor 
perpetuado nos laudos dos peritos.
 Após a confecção do histórico, o 
perito deve proceder com os exames 
objetivos, genéricos ou específicos. 
 Neste último, França destaca que:
em primeiro lugar, o examinado ou a 
exami-nada deve ser colocado (a) em 
posição de “prece maometana” 
(genupeitoral), e nos ca-sos normais o 
ânus quase sempre se apre-senta fechado 
e em forma de fenda ântero-posterior, 
em cujo derredor observam-se um certo 
número de pregas conhecidas como 
“pregas radiadas” e uma pele fina, 
rosada úmida, lisa e sem implantações 
de pelos, que forma a chamada “margem 
do ânus”.
E assim prossegue:
no exame físico de casos de coito anal 
violento, podem-se notar equimoses e 
sufusões (rágades) da margem do ânus, 
escoriações, hemorragias por roturas ou 
esgarçamento das paredes anorretais e 
perineais, congestão e edemas das 
regiões circunvizinhas, infecções 
secundárias, dilatação brusca do ânus, 
or if ício doloroso ao toque retal, 
hemorragia e equimoses das margens 
do ânus, rotura triangular com base na 
margem do ânus, e vértice no períneo 
ao nível da união dos quadrantes 
inferiores (sinal de Wilson Johnston), 
rotura de pregas anais, presença de 
“paralisia antálgica da dor” ou sinal da 
“dilatação anal ref lexa”, quando se 
observa o canal anal aberto nas primeiras 
2 ou 4 horas da agressão, e traumatismo 
da face interna dos genitais na 
proximidade do orifício anal. Quando 
esse orifício é dilatado pelo coito ou por 
objeto, toma a forma arredondada e as 
pregas se mostram discretas. Mais 
raramente há incontinência fecal por um 
a dois dias. 
 De modo geral, a gravidade de tais 
lesões está relacionada à maior ou 
menor brutalidade do ato. No entanto, 
por força da própria fragilidade, as 
crianças tendem a sofrer tais lesões de 
modo mais acentuado, seja pelo fato da 
grande desproporção física entre o 
cr iminoso e a vít ima, seja pela 
incapacidade de reação.
 Nos casos de coito anal não violento, 
o exame externo do ânus pode não ser 
capaz de evidenciar algum tipo de lesão. 
França aponta o aparecimento de 
“pequenas lesões cicatriciais, de forma 
triangular, com base na margem do ânus 
e vértice no períneo ao nível da união 
dos quadrantes inferiores conhecidas 
como sinal de Alfredo Machado” .
 Ainda assim, caso não seja possível 
a detecção deste tipo de lesão, a 

presença de esperma na cavidade anal 
pode ser capaz de comprovar a possível 
ocorrência de ato libidinoso diverso da 
conjunção carnal.
 Tais achados têm presunção relativa, 
na medida em que podem não ter sido 
provocadas de forma criminosa, seja 
pelo próprio “ofendido”, seja por ato 
consentido, o que desnaturaria a hipótese 
de crime.
 Segundo França, no diagnóstico de 
esperma: 
o sêmen pode ser detectado através da 
lâmpada de Wood, que emite luz 
ultravioleta, filtrada, e libera apenas as 
radiações entre 330 nm e 400 nm, 
sensibilizando certas substâncias que 
emitem f luorescência, entre elas o 
sêmen, que pode ser detectado até 72 
horas após a agressão. Também se pode 
chegar ao diagnóstico do coito anal pela 
comprovação da fosfatase ácida e da 
glicoproteína P30 ou PSA, que se 
mostram em forma de traços na secreção 
retal, mesmo quando os autores são 
vasectomizados .
 Nos casos de coito oral há certa 
dificuldade na obtenção de elementos 
para a perícia. A boca é uma região do 
corpo humano que os vestígios tendem 
a desaparecer de forma mais rápida, seja 
pelo fato de que as pessoas vítimas de 
estupro onde há coito oral procuram 
limpar o local o mais rápido possível, ou 
pelo fato de que a saliva e o processo de 
deglutição conseguem, de certa forma, 
mascarar elementos importantes para o 
diagnóstico de ato libidinoso diverso da 
conjunção carnal, como a presença de 
glicoproteína P 30 e esperma. Portanto, 
o diagnóstico deve ser feito o mais 
rápido possível.
 Nas situações em que é realizado 
coito vestibular, também entendido 
como coito vulvar ou interfemural, 
caracterizado por França como: “ato 
sexual realizado pelo contato do órgão 
sexual masculino atingindo a vulva, o 
vestíbulo e o períneo da vítima com ou 
sem a emissio seminis ”, a perícia é 
igualmente difícil, mormente nos casos 
em que não é empregada violência 
física, pois, à semelhança do que ocorre 
com o coito oral, também é uma região 
onde a vítima tende a realizar imediata 
higiene, razão pela qual os vestígios, 
provavelmente, não subsistirão.
 Ainda como modalidade de ato 
libidinoso diverso da conjunção carnal, 
França aponta a penetração de objetos 
nas cavidades corporais. Não raro 
ocorrem abusos através desta prática. 
Nessa modalidade, pode haver tanto 
penetração vaginal, quanto oral ou 
mesmo anal. A análise externa mostra-
se semelhante aos outros tipos de atos, 
sendo que pode não existir a presença 
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de fluidos corporais, por não ter sido 
utilizada a genitália do autor para a 
prática do ato. 
 Genival França traz o seguinte 
protocolo:
na vítima: exame clínico completo; 
explora-ção cuidadosa da estrutura 
genital, oral ou retal; coleta de amostras 
de sangue, saliva, secreções ou fluídos 
do vestíbulo, fúrcula ou ânus; coleta de 
amostra de manchas encontradas pelo 
corpo; exame da roupa da vítima e da 
cama ou do local dos fatos. No autor: 
exame cl ín ico completa; exame 
minucioso dos dedos e das unhas; coleta 
de amostras de sangue, saliva ou urina 
nas bordas l ivres das unhas, da 
superfície do pênis, do prepúcio, dos 
pelso pubianos e das manchas existentes 
no corpo; além do exame cuidadoso dos 
genitais externos do suposto agressor e 
de suas vestes.

4 CONCLUSÃO
 
 Durante a confecção deste artigo, 
b u s c o u - s e  r e s s a l t a r  a 
interdisciplinariedade do tema, tendo 
em vista que o Direito Penal, em certas 
situações, não pode caminhar desprovido 
do conhecimento de outras áreas da 
ciência. Neste contexto, a Medicina 
Legal é vista como a mais importante 
das ciências subsidiárias do Direito, 
just amente pelo fato  de t razer 
conhecimentos técnico-científicos para 
auxiliar os operadores do Direito a uma 
aplicação mais justa e coerente do 
Direito Penal.
 Ainda persistem discussões acerca 
do crime de estupro. Renomados juristas 
brasileiros estão debruçados nesse 
mister, procurando solucionar o impasse 
existente, para que não pairem mais 
dúvidas sobre os institutos envolvidos.  
Questões sobre a unificação dos tipos 
penais de estupro e atentado violento ao 
pudor foram enfrentadas, demonstrando 
que ainda não há um consenso acerca 
da unicidade ou não do crime quando é 
praticado, além da conjunção carnal, 
outro ato libidinoso diverso, no mesmo 
contexto fático.
 Da mesma forma, subsiste discussão 
acadêmica acerca do elemento subjetivo 
do tipo nos casos das qualificadoras do 
crime em questão. Alguns acreditam 
que se trata, verdadeiramente, de crime 
preterdoloso, quando, na conduta, há 
dolo no antecedente e culpa no 
consequente. Outros, por sua vez, não 
admitem este raciocínio, afirmando que 
quem deve fazer distinção é o legislador, 
e não o operador do Direito, sob pena 
de indesejável lesão ao princípio da 
legalidade.
 Além disso, profissionais da área da 
segurança pública também contribuem 

com sua experiência no sentido de trazer 
dados concretos sobre a crescente taxa 
de estupros registrados no país. A 
conclusão que se pode chegar é a de que 
o aumento no número de estupros a partir 
de 2009 não se deve, exclusivamente, ao 
fato da maior ocorrência desta espécie 
delitiva. Este número deve ser lido 
levando-se em consideração, também, o 
maior esclarecimento da população sobre 
o tema, que agora tendem a procurar mais 
os órgãos de segurança pública, bem 
como o fato de que houve unificação dos 
delitos de estupro e atentado violento ao 
pudor, razão pela quel não há mais 
registros sobre esta última espécie, já que 
também é considerada como estupro.
 No campo da Medicina Legal, o 
artigo buscou destacar os principais 
aspectos que devem ser observados nas 
perícias nos crimes de estupro. A análise 
feita demonstrou a necessidade de 
atualização dos quesitos of iciais 
propostos, tendo em vista que a 
preocupação dos quesitos anteriores era 
com relação à mulher, tida como única 
possível vítima do crime de estupro.
 Agora, como houve mudança no tipo 
penal do art. 213 do CP, o homem 
também passa a poder ser sujeito passivo 
do crime de estupro. Da mesma forma, 
tal unificação enseja o englobamento da 
prática de outros atos libidinosos 
diversos da conjunção carnal, o que 
também justifica a atualização dos 
critérios e quesitos. Da mesma forma, 
devem ser feitas atualizações nos 
quesitos quanto ao estupro de vulnerável 
e suas peculiaridades.
 Restou comprovado que a perícia 
possui extrema importância nessa 
espécie delitiva, mormente nos casos 
de crimes que deixam vestígios e que 
poderão ser perpetuados através da 
análise precisa dos per itos, que 
possuem conhecimentos técnico-
científicos para isso, materializadas 
através dos seus laudos.
 Diversos são os vestígios e sinais 
deixados pelo criminoso na prática do 
estupro. Cabe aos peritos, com seus 
olhos bem treinados, a árdua tarefa da 
materialização e perpetuação destes 
dados nos laudos, para que a comunidade 
jurídica, tenha subsídios para aplicar de 
forma correta e justa a Lei no caso 
concreto.
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Convênios

A mordaça institucional foi 
instalada no webmail dos 
Delegados de Polícia.

A investigação que 
identificou a quadrilha da 
máfia dos ingressos foi o 
grande feito do Brasil na 
Copa do Mundo. 
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Crimes Praticados pelo sistema de informática: 
visão prospectiva e sistemática à luz da jurisprudência pátria
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RESUMO

 O presente artigo visa analisar a 
prática de delitos pelo sistema de infor-
mática, em uma visão progressiva e 
sistemática, à luz da jurisprudência dos 
Tribunais Superiores. Para tanto, serão 
analisados os reflexos advindos das 
recentes inovações legislativas trazidas 
pelas Leis nº 12.735/12 e 12.737/12, os 
critérios de fixação de competência 
relativos aos crimes virtuais, a respon-
sabilidade dos provedores de internet e, 
por fim, proceder-se-á a um estudo de 
casos específicos pertinentes a temas de 
ampla relevância pragmática, tais como 
a pornografia infantil, aliciamento de 
crianças e fraude bancária e, ainda, a 
interessante e atual discussão sobre as 
drogas digitais. 

 Palavras-chave: crimes de informá-
tica; delitos informáticos; crimes de 
computador; crimes digitais; crimes 
cibernéticos; cibercrimes; crimes via 
internet; crimes eletrônicos.

ABSTRACT

 This article aims to analyze the com-
mission of offenses by the computer 
system in a systematic and progressive 
vision, in light of the jurisprudence of 
the Superior Courts. Therefore, we will 
analyze the consequences arising out of 
the recent legislative innovations intro-
duced by Law No. 12.735/12 and 
12.737/12, the criteria for determining 
competency relating to cybercrime, the 
liability of internet service providers 
and, ultimately, make-up be a case stu-
dy pertaining to specific topics of broad 
relevance pragmatic, such as child por-
nography, child enticement and bank 
fraud, and also the interesting and cur-
rent discussion on digital drugs.

Keywords: computer crimes, cyber 
crime, cyber crime, internet crime, 
electronic crime.

1 INTRODUÇÃO

 A pós-modernidade, caracterizada 
pela globalização tecnológica e pelo 
fenômeno da inclusão digital, ao lado 
da ampliação da difusão e acesso à in-
formação e da relativização das distân-
cias, é cenário do nascedouro de um 
novo meio para a prática delituosa, vale 
dizer, a rede mundial de computadores.
 Sobretudo nos países em que a inclu-
são digital se efetuou de forma tardia, 
rápida e desorganizada, sem investi-
mento em educação técnica, é crescen-
te o número de crimes praticados pela 
rede de informática, em relação aos 
quais a informação e o conhecimento 
são as melhores formas de prevenção. 
 Dito isso, insta salientar que inúme-
ras condutas delituosas, da mais variada 
ordem, podem ser praticadas pelo siste-
ma de informática, podendo-se citar 
crimes contra a honra, crimes contra o 
patrimônio, racismo, pornografia infan-
til, aliciamento de menores, venda de 
produtos ilegais, pirataria etc. 
 Outrossim, atendendo aos reclamos 
da comunidade jurídica no sentido da 
necessidade de uma legislação especí-
fica sobre delitos informáticos, face à 
contumaz violação dos sistemas de se-
gurança de computadores, recentemen-
te foram aprovadas e sancionadas leis 
que regem a matéria, inovando em seu 
tratamento normativo, conforme se verá 
a seguir.
 Nesse sentido, Rogério Greco (2012) 
divide os delitos de informática em 
“crimes cometidos com o computador” 
(the computer as a tool of a crime) e 
“crimes cometidos contra o computa-
dor” (the computer as the object of a 
crime), abarcando os primeiros aqueles 
em que o computador é utilizado como 
instrumento para o crime e os segundos 
os que o computador é objeto material 
da conduta delituosa.
 Dessarte, tendo em vista o escopo de 
reduzir a cifra negra relativa aos delitos 
virtuais, releva o estudo pormenorizado 
d as  i novações  leg isla t ivas ,  d a 

competência para processo e julgamento, 
da responsabilidade dos provedores e 
da casuística dos delitos envolvendo 
pornografia infantil, aliciamento de 
crianças e fraude bancária e, por fim, 
da atual discussão per t inente às 
drogas digitais.
 Nesse mister, imprescindível o em-
prego de uma interpretação sistemática, 
orientada pela noção de unidade da 
Constituição e do ordenamento jurídico, 
bem como de uma interpretação pros-
pectiva, vale dizer, uma interpretação 
que vise à realização dos valores cons-
titucionais, de molde a estabelecer uma 
filtragem constitucional das normas 
penais e processuais penais pertinentes 
à temática. Para tanto, sobreleva-se a 
análise da jurisprudência pátria que, a 
partir da Constituição de 1988, progres-
sivamente, tem se valido da teoria dos 
princípios, da ponderação de valores e 
da argumentação, em consonância com 
a perspectiva pós-positivista.

2 Recentes alterações legislativas  

 Conforme preleciona o ilustre autor 
César Roberto Bitencourt (2012), apesar 
de o Brasil não ser signatário da Con-
venção de Cibercrimes, conhecida como 
Convenção de Budapeste, criada em 
2001, na Hungria, e em vigor a partir de 
2004, os crimes cibernéticos recente-
mente criados pelo Brasil se coadunam 
com algumas de suas recomendações.

2.1 Lei nº 12.737/12: “Lei Carolina 
Dieckmann”

 Diante do apelo midiático oriundo 
do caso em que a atriz Carolina Dieck-
mann teve fotografias íntimas subtraí-
das de seu computador e divulgadas 
indevidamente pela internet, em 3 de 
dezembro de 2012, com o prazo de va-
catio legis de 120 dias, foi publicada a 
Lei nº 12.737, que tipifica os denomina-
dos delitos informáticos.
Acrescentando o artigo 154-A ao Códi-
go Penal, passa a tipificar o delito de 
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“invasão de dispositivo informático”, 
pelo qual se pune, com a pena de deten-
ção de 3 meses a 1 ano e multa, a con-
duta de “invadir dispositivo eletrônico 
alheio, conectado ou não à rede de 
computadores, mediante violação inde-
vida de mecanismo de segurança, com 
o fim de obter, adulterar ou destruir 
dados ou informações sem autorização 
expressa ou tácita do titular do disposi-
tivo ou instalar vulnerabilidades para 
obter vantagem ilícita”. 
 Por consistir em novatio legis in-
criminadora, a nova lei será irretroa-
tiva, aplicando-se apenas aos fatos 
ocorridos a partir de sua entrada em 
vigor, em respeito à garantia da irre-
troatividade da lei penal mais gravosa, 
consubstanciada no artigo 5º, inciso 
XL, da Constituição da República 
Federativa do Brasil.
 Do texto legal, para a configuração 
típica, exsurge a necessidade de violação 
indevida de mecanismo de segurança, 
ou seja, mecanismo que vise evitar o 
acesso por terceiros não autorizados, em 
cujo conceito pode-se inserir uma senha, 
um antivírus, um firewall ativo ou uma 
barreira de hardware.
 Quanto a tal exigência, perspicaz é a 
crítica feita por Bitencourt (2012):
“A nosso juízo, teria sido mais correto, 
e suficiente, se a elementar normativa 
tivesse se limitado a locução “mediante 
violação indevida”, por que, assim, 
abrangeria qualquer violação não auto-
rizada dos computadores, ou, como diz 
o texto legal, a violação de todo e qual-
quer “dispositivo informático”, indepen-
dentemente de haver ou não dispositivo 
de segurança, independentemente de ter 
sido violado ou não eventual mecanismo 
de segurança etc. A rigor, muitos com-
putadores, telefones e Ipads não dispõem 
de mecanismos de segurança, e, outras 
vezes, embora disponham, não se en-
contram ligados. Tanto numa quanto 
noutra hipótese, referidos instrumentos 
ou “dispositivos informáticos” não es-
tarão protegidos por este dispositivo 
penal. E, enfim, “dispositivo de segu-
rança” desligado não oferece nenhuma 
segurança e tampouco pode ser violado 
indevidamente”.
 O tipo penal contempla dois elemen-
tos subjetivos especiais do tipo: a) fim 
de obter, adulterar ou destruir dados ou 
informações sem autorização expressa 
ou tácita do titular do dispositivo; ou b) 
fim de instalar vulnerabilidades para 
obter vantagem ilícita. Trata-se de deli-
to formal, que se consuma com a mera 
invasão de dispositivo eletrônico alheio 
com a violação indevida de mecanismo 
de segurança, independente da obten-
ção, adulteração ou destruição de dados 

ou da instalação de vulnerabilidades que 
propiciem auferir vantagem ilícita. 
Busca-se com o dispositivo reprimir os 
métodos, não autorizados, de acesso a 
dispositivo de informática alheio, conec-
tado ou não à internet, para a obtenção, 
adulteração ou destruição de dados, tais 
como o uso de malware  (v.g. vírus, 
worm, trojan horses, keylogger, screen-
logger, spyware, adware, backdoor, 
exploits, sniffers, port scanners, bot e 
rootkit), de engenharia social e de pro-
gramas de combinação de letras e nú-
meros para descoberta de senhas (que-
bra-cabeça).
 O dispositivo pune com a mesma 
pena, em seu § 1º, aquele que produz, 
oferece, distribui, vende ou difunde dis-
positivo ou programa de computador com 
o intuito de permitir tal conduta.
Outrossim,  o § 2º estabelece a causa de 
aumento de pena de 1/6 a 1/3, aplicável 
ao caput e ao § 1º, para a hipótese em que 
da invasão resulta prejuízo econômico. 
 Há, ainda, no § 3º, a previsão de 
forma qualificada, com a pena de reclu-
são de 6 meses a 2 anos e multa, para 
quando “da invasão resultar a obtenção 
de conteúdo de comunicações eletrôni-
cas privadas, segredos comerciais ou 
industriais, informações sigilosas, assim 
definidas em lei, ou o controle não au-
torizado do dispositivo invadido”. Ou-
trossim, se nesta hipótese do § 3º houver 
divulgação, comercialização ou trans-
missão dos dados ou informações a 
terceiro, incidirá a causa de aumento de 
pena do § 4º de 1/3 a 2/3. Observe-se 
que se trata de tipo penal com subsidia-
riedade expressa, sendo afastado caso a 
conduta configure crime mais grave.
 Por fim, há a previsão no § 5º da 
causa de aumento de pena de 1/3 a 1/2, 
se o crime for praticado contra: “I - Pre-
sidente da República, governadores e 
prefeitos; II - Presidente do Supremo 
Tribunal Federal; III - Presidente da 
Câmara dos Deputados, do Senado Fe-
deral, de Assembleia Legislativa de 
Estado, da Câmara Legislativa do Dis-
trito Federal ou de Câmara Municipal; 
ou IV - dirigente máximo da adminis-
tração direta e indireta federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal”.  
 Nos moldes do artigo 154-B, tal cri-
me será perseguido, de regra, mediante 
ação penal pública condicionada à repre-
sentação do ofendido, salvo na hipótese 
em que o crime for cometido contra a 
Administração Pública direta ou indire-
ta de qualquer dos Poderes da União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios 
ou contra empresas concessionárias de 
serviços públicos, hipótese em que a 
ação penal será pública incondicionada.
 Sobre o exposto, mister se faz ressal-

tar que o artigo 10 da Lei nº 9.296/96 
tipifica, em sua primeira parte, a con-
duta de “realizar interceptação de co-
municações telefônicas, de informática 
ou telemática”, fixando a pena de reclu-
são, de 2 a 4 anos e multa. Trata-se de 
crime comum, de mera conduta, que se 
consuma com o início da escuta ou 
gravação da comunicação telefônica, de 
informática ou telemática. Sustenta-se, 
aqui, que, quando a invasão a dispositi-
vo eletrônico com violação a mecanismo 
de segurança se der para a prática de 
interceptação de comunicação de infor-
mática (v.g. messenger, chats etc.), o 
crime do artigo 10 da Lei nº 9.296/96 
prevalecerá sobre o crime do artigo 154-
A do Código Penal, face ao princípio da 
consunção, haja vista a invasão (crime 
meio) ser o meio necessário para a in-
terceptação (crime fim). 
 Do mesmo modo, o crime do artigo 
154-A do Código Penal será absorvido 
caso seja o meio necessário para a prá-
tica de outros delitos, como no caso que 
em que o agente vise obter senhas e 
dados pessoais do ofendido para a prá-
tica de furto mediante fraude, hipótese 
em que apenas responderá por este de-
lito, sendo o primeiro consumido.    
 De outra banda, a Lei nº 12.737/12 
alterou o nomen iuris do tipo penal 
contido no artigo 266 do Código Penal, 
acrescentando ao título “Interrupção ou 
perturbação de serviço telegráfico e 
telefônico” a expressão “informático, 
telemático ou de informação de utilida-
de pública”. Além disso, inseriu um 
parágrafo ao dispositivo em comento, 
no qual aduz que “incorre na mesma 
pena quem interrompe serviço telemá-
tico ou de informação de utilidade pú-
blica, ou impede ou dificulta-lhe o res-
tabelecimento”, passando a norma, que 
eleva a pena ao dobro se o crime for 
cometido em ocasião de calamidade 
pública, outrora constante do parágrafo 
único, a localizar-se no parágrafo 2º.
 Por derradeiro, esta lei adicionou um 
parágrafo único ao artigo 298 do Códi-
go Penal, que tipifica o delito de falsi-
dade de documento particular, equipa-
rando o cartão de crédito ou débito a 
documento particular.

2.2. Lei nº 12.735/12: “Lei Eduardo 
Azeredo”

O projeto de Lei nº 84/1999, proposto 
pelo Senador Eduardo Azeredo, deu 
origem à Lei nº 12.735, conhecida como 
“Lei Azeredo”, também publicada em 3 
de dezembro de 2012, com prazo de 
vacatio legis de 120 dias.
 A presente lei teve seu artigo 2º, que 
acrescentava um parágrafo ao artigo 298 
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do Código Penal para equiparar os car-
tões de débito e de crédito a documento 
particular, e artigo 3º, que alterava o 
artigo 356 do Código Penal Militar para 
criminalizar a conduta de entregar dado 
eletrônico ao inimigo, objeto de veto 
presidencial. No primeiro caso, a justi-
ficativa do veto foi a de evitar duplici-
dade com a redação constante do proje-
to de lei que originou a Lei nº 12.737/12; 
no segundo, foi a violação ao princípio 
da taxatividade pela expressão 
“dado eletrônico”.
 Por seu turno, o artigo 4º assevera 
que os órgãos da polícia judiciária, fe-
deral e estadual, estruturarão, nos ter-
mos de regulamento, setores e equipes 
especializadas no combate à ação deli-
tuosa em rede de computadores, dispo-
sitivo de comunicação ou sistema infor-
matizado. 
 Nessa senda, cabe destacar que, no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a 
Polícia Civil já contempla unidade es-
pecializada em crimes de informática, 
tendo a Delegacia de Repressão aos 
Crimes de Informática sido instituída 
pelo Decreto estadual nº 26.209, de 19 
de abril de 2000.
 Enfim, o artigo 5º alterou a redação 
do inciso II do § 3º do artigo 20 da Lei 
nº 7.716/89, que pune a prática, o indu-
zimento ou a incitação à discriminação 
ou preconceito de raça, cor, etnia, reli-
gião ou procedência nacional, permitin-
do ao juiz determinar, além da cessação 
das transmissões radiofônicas e televi-
sivas, a cessação das transmissões ele-
trônicas ou da publicação que por 
qualquer meio a veicule.

3 COMPETÊNCIA PARA 
PROCESSO E JULGAMENTO 

 Conforme jurisprudência assentada 
no STJ, a mera circunstância de o crime 
ter sido cometido pela rede mundial de 
computadores não é suficiente para 
atrair a competência da Justiça Federal. 
A competência da Justiça Federal para 
processar e julgar os delitos praticados 
pela internet é fixada quando o cometi-
mento do delito por meio eletrônico se 
refere a infrações previstas em tratados 
ou convenções internacionais (crimes de 
guarda de moeda falsa, de tráfico inter-
nacional de entorpecentes, contra as 
populações indígenas, de tráfico de 
mulheres, de envio ilegal e tráfico de 
menores, de tortura, de pornografia 
infantil e pedofilia e corrupção ativa e 
tráfico de influência nas transações 
comerciais internacionais), constatada a 
internacionalidade do fato praticado 
(art. 109, V, da CF), ou quando a prática 
de crime via internet atingir bem, inte-

resse ou serviço da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas pú-
blicas (art. 109, IV, da CF).
 Impende esclarecer que a internacio-
nalidade do fato caracteriza-se pela 
possibilidade de acesso à página publi-
cada, por qualquer pessoa, em qualquer 
lugar do mundo. Assim, comprovado 
que o crime não ultrapassou as frontei-
ras nacionais, restringindo-se a uma 
comunicação eletrônica entre duas ou 
mais pessoas residentes no Brasil, a 
competência para processo e julgamen-
to é da Justiça Estadual.
 A contrario sensu, ainda que presen-
te a internacionalidade do delito, em 
razão da publicação em páginas cujo 
acesso é possível em âmbito internacio-
nal, a competência será da Justiça Co-
mum Estadual, caso a infração penal 
não esteja prevista em tratado ou con-
venção internacional ou não haja lesão 
a bem, interesse ou serviço da União ou 
de suas entidades autárquicas ou empre-
sas públicas. Tal se dá, por exemplo, com 
os crimes contra a honra, nos quais a 
ofensa é tão somente de caráter pessoal.
Nesse diapasão, cabe trazer à colação a 
ementa do seguinte precedente da 3ª 
Seção do STJ:

“CONFLITO NEGATIVO DE 
COMPETÊNCIA. CR IME DE 
INJÚRIA PRATICADO POR MEIO 
DA INTER NET, NAS R EDES 
SOCIAIS DENOMINADAS ORKUT 
E TWITTER. AUSÊNCIA DAS 
HIPÓTESES DO ART. 109, INCISOS 
IV E V, DA CF. OFENSAS DE 
CARÁTER EXCLUSIVAMENTE 
PESSOAL. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL.
1 - O simples fato de o suposto deli-
to ter sido cometido por meio da rede 
mundial de computadores, ainda que 
em páginas eletrônicas internacio-
nais, tais como as redes sociais 
“Orkut” e “Twitter”, não atrai, por 
si só, a competência da Justiça Fe-
deral.
2 - É preciso que o crime ofenda a 
bens, serviços ou interesses da 
União ou esteja previsto em tratado 
ou convenção internacional em que 
o Brasil se comprometeu a combater, 
como por exemplo, mensagens que 
veiculassem pornografia infantil, 
racismo, xenofobia, dentre outros, 
conforme preceitua o art. 109, inci-
sos IV e V, da
Constituição Federal.
3 - Verificando-se que as ofensas 
possuem caráter exclusivamente 
pessoal, as quais foram praticadas 
pela ex-namorada da vítima, não se 
subsumindo, portanto, a ação deli-

tuosa a nenhuma das hipóteses do 
dispositivo constitucional, a compe-
tência para processar e julgar o 
feito será da Justiça Estadual.
4 - Conflito conhecido para declarar 
a competência do Juízo de Direito 
do Juizado Especial Cível e Criminal 
de São Cristóvão/SE, o suscitado”.
(STJ, 3ª Seção, CC nº 121431/SE, Rel. 
Min. Marco Aurélio Bellizze. Julg. 
11/04/2012. DJe 07/05/2012)

 Por derradeiro, ressalte-se que, para 
fins de fixação da competência, é irre-
levante o local em que se encontra se-
diado o responsável pelo provedor de 
acesso ao ambiente virtual, devendo-se, 
para tanto, observar, em regra, o local 
da consumação do delito, nos termos do 
artigo 70 do Código Processual Penal.
 Desta feita, decidiu o STJ que o de-
lito previsto no artigo 241 da Lei nº 
8.069/90 consuma-se no momento da 
publicação das imagens pornográficas, 
ou seja, naquele em que ocorre o lança-
mento na internet das fotografias de 
conteúdo pornográfico, de modo que a 
competência será fixada de acordo com 
o local de onde emanaram as imagens.
No mesmo sentido, quanto ao delito de 
racismo, entendeu o STJ que a compe-
tência será determinada de acordo com 
o local de onde são enviadas as mensa-
gens discriminatórias.
 Por sua vez, no tocante ao crime de 
furto mediante fraude, praticado pela 
internet, a jurisprudência do STJ apre-
senta orientação no sentido de que a 
competência é determinada pelo local 
em que o correntista detém a conta 
fraudada, ao passo que, quanto ao deli-
to de estelionato, a competência é fixa-
da de acordo com o local da obtenção 
da vantagem ilícita. 

4 RESPONSABILIDADE DOS 
PROVEDORES DE INTERNET

 Recentemente, a Terceira Turma do 
STJ sustentou que o provedor, uma vez 
notificado de que determinado texto ou 
imagem possui conteúdo ilícito, deve 
retirar o material do ar no prazo de 24 
horas, sob pena de responder solidaria-
mente com o autor direto do dano, pela 
omissão praticada. Ressaltou, porém, 
que este prazo é apenas para a suspensão 
preventiva das respectivas páginas, não 
cabendo ao provedor, neste interregno, 
analisar a veracidade do teor da denún-
cia recebida, o que deverá ser feito em 
tempo razoável, após o que, confirmada, 
excluirá definitivamente o perfil ou, 
tendo-a por infundada, restabelecerá o 
seu livre acesso, adotando, no último 
caso, as providências legais cabíveis 
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contra os que abusarem da prerrogativa 
de denunciar. Sublinhou o Tribunal 
Superior que o diferimento da análise 
do teor das denúncias não significa que 
o provedor poderá postergá-la indeter-
minadamente, deixando sem satisfação 
o usuário cujo perfil tenha sido provi-
soriamente suspenso.
 Por outro lado, quanto aos provedo-
res de pesquisa, entende a Terceira 
Turma do STJ que não estão eles obri-
gados a excluir de seu sistema os resul-
tados derivados da busca de determina-
do termo ou expressão, bem como os 
resultados que apontem para uma foto 
ou texto específico, independentemente 
da indicação do URL da página onde 
este estiver inserido, sob o pretexto de 
dificultar a propagação de conteúdo 
ilícito ou ofensivo na web, devendo 
preponderar o direito da coletividade à 
informação assegurada pelo art. 220, § 
1º, da CF, mormente considerando que 
a internet consiste em importante veí-
culo de comunicação social de massa. 
Ademais, uma vez preenchidos os requi-
sitos para a exclusão de determinada 
página com conteúdo ilícito ou ofensivo 
da rede mundial de computadores, a 
vítima carecerá de interesse de agir 
contra o provedor de pesquisa, por ab-
soluta falta de utilidade da jurisdição. 
 Outrossim, no que tange aos prove-
dores de conteúdo, organizados para 
fornecer serviços em cadeia aos usuá-
rios, mediante hospedagem de sites, 
entende o STJ haver relação de consumo 
por equiparação (artigo 17 do CDC), 
havendo solidariedade de todos os par-
ticipantes da cadeia de consumo. Com 
base nessa orientação, a Terceira Turma 
do STJ decidiu haver responsabilidade 
solidária entre o provedor de conteúdo 
e a empresa responsável pelo site nele 
hospedado, na hipótese em que esta 
permitiu veiculação de anúncio falso 
comprometedor da reputação de tercei-
ro, sem que houvesse nenhuma ferra-
menta de controle da idoneidade da in-
formação, de modo a caracterizar seu 
agir culposo.

5 CASOS ESPECÍFICOS

5.1 Pornografia infantil e aliciamento 
de crianças

 O artigo 227 da Constituição da 
República Federativa do Brasil e o artigo 
1º do Estatuto da Cr iança e do 
Adolescente encamparam a doutrina da 
proteção integral, pela qual se deve 
observar o melhor interesse da criança 
e do adolescente, respeitando-se sua 
condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento.
 Nesse sentido, o Brasil comprome-
teu-se, perante a comunidade interna-
cional, a combater os delitos relaciona-
dos à exploração de crianças e adoles-
centes em espetáculos ou materiais 
pornográficos, ao incorporar, no orde-
namento jurídico nacional, por meio do 
Decreto Legislativo n. 28/1990 e do Dec. 
n. 99.710/1990, a Convenção sobre Di-
reitos da Criança adotada pela Assem-
bleia Geral das Nações Unidas. 
 Os artigos 240 a 241-D da Lei nº 
8.069/90 incriminaram a pornografia 
infantil, vale dizer, imagem com cena 
de sexo explícito ou pornográfica, en-
volvendo criança ou adolescente.
 O artigo 241-E do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, norma penal não 
incriminadora explicativa, conceitua 
“cena de sexo explícito ou pornográfica” 
como “qualquer situação que envolva 
criança ou adolescente em atividades 
sexuais explícitas, reais ou simuladas, 
ou exibição dos órgãos genitais de uma 
criança ou adolescente para fins primor-
dialmente sexuais”. Tal definição, ao 
restringir-se às imagens que envolvam 
atividades sexuais explícitas ou exibição 
de órgãos genitais para fins sexuais, é 
merecedora de crítica com fulcro no 
princípio da proibição da proteção defi-
ciente. Melhor teria andado o legislador 
se houvesse deixado ao intérprete um 
espaço de conformação, para valorar 
além das fotos, isoladamente, o contex-
to em que elas estão inseridas, permi-
tindo que o conceito abarque, por 
exemplo, fotos de crianças e adolescen-
tes seminus, em poses sensuais.
 Em pesquisa sobre pornografia in-
fantil na internet, elaborada em 2004 
pela Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República 
e pela Subsecretaria de Promoção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
constatou-se que o Brasil situa-se em 
10º lugar no ranking dos países hospe-
deiros de sites de pornografia infantil.
 Identificou-se nas pesquisas quatro 
tipologias de pornografia infantil: a) 
pornograf ia juvenil, associada à 
prostituição e ao turismo sexual; b) 
pornografia infantil, com imagens de 
crianças maiores, mas impúberes, que 
não têm consciência do que se passa; c) 
pornograf ia infantil bizarra, com 
imagens de crianças pequenas ou bebês 
sendo abusados por adultos;  d) 
pornografia infantil comercializada por 
meio de software. 
 Cabe ressaltar que a pornografia 
infantil, de regra, é uma forma de 
representação da exploração comercial 
e sexual da infância, muitas das vezes 
mediante violência ou uso de drogas, 

situações nas quais os menores se 
encontram em situação mais acentuada 
de vulnerabilidade.
 Merece destaque o aliciamento de 
crianças com o fim de com elas praticar 
ato libidinoso ou de induzi-las a se 
exibir de forma pornográfica ou sexu-
almente explícita (artigo 241-C, Lei nº 
8.069/90). Hodiernamente, a internet é, 
com frequência, um canal para a práti-
ca de tal delito, precipuamente os chats 
e redes sociais, pelos quais o crimino-
so se aproxima de forma insidiosa da 
criança, procurando a todo tempo ga-
nhar sua amizade e confiança e, até 
mesmo, criar uma espécie de depen-
dência emocional e isolamento, para, 
então, lograr seu objetivo, envolvendo 
a criança para que a mesma se exiba de 
forma pornográfica pela webcam, envie 
fotografias e/ou vídeos em que se reve-
le nua, seminua ou em poses sensuais 
ou, até mesmo, aquiesça a comparecer 
a encontros pessoais para a consuma-
ção do ato libidinoso. 
 Isto posto, é irrefutável a necessida-
de de controle dos pais quanto ao aces-
so à internet por parte dos filhos, o que 
pode ser feito, por exemplo, adotando-se 
as seguintes precauções: evitar colocar 
o computador no quarto do menor, 
instalando-o em local de maior circula-
ção; delimitar horários de uso; habilitar 
a ferramenta “controle dos pais” para 
restringir sítios de acesso e tempo de 
uso, bem como ver relatório dos sites 
visitados; gravar o histórico das conver-
sas em messengers; gerenciar os conta-
tos que o filho adiciona no messenger 
por meio da ferramenta “Windows Live 
OneCare – Proteção para a família”; 
bloquear o download de determinados 
games, músicas, vídeos e imagens; ape-
nas franquear o uso de smartphones 
caso haja maturidade para tanto, dentre 
outras. Enfim, devem os pais apresentar 
uma postura mais participativa na edu-
cação dos filhos, partilhando de suas 
atividades habituais, do seu círculo de 
amizades e do desenvolvimento de sua 
personalidade. 
 Por derradeiro, merece ênfase a ne-
cessidade de prioridade no atendimento 
e encaminhamento a tratamento psico-
lógico do menor vitimado por qualquer 
forma de abuso sexual, em razão da 
possibilidade de sequelas, segundo 
aponta Sanderson (2005), de ordem 
emocional, interpessoal, comportamen-
tal, cognitiva, física e sexual. Deveras, 
o abuso sexual pode gerar as mais di-
versificadas consequências, podendo-se 
citar: apresentação de condutas sexua-
lizadas, precocidade sexual, conheci-
mento atípico sobre sexo, dificuldades 
relacionais, isolamento, hostilidade, 
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desconfiança, medo, estigmatização, 
baixa auto-estima, sentimentos de cul-
pa, fracasso ou dificuldades escolares, 
transtorno de estresse pós-traumático, 
ansiedade, tensão, distúrbios alimenta-
res, transtornos do sono, alcoolismos, 
consumo de drogas, depressão, ideação 
suicida etc. Dessarte, toda assistência é 
imperiosa na tentativa de se resgatar a 
necessária inocência da infância. 

5.2 Fraude bancária

 Pode-se citar três técnicas pelas quais 
se verifica a fraude no sistema do inter-
net banking, vale dizer, o scam, o 
phishing e o pharming.
 O scam corresponde a uma mensa-
gem enviada em massa, com conteúdo 
anexo ou link para download de arquivo, 
que, por sua vez, efetua a instalação no 
computador do usuário de um trojan 
horse, com funções de keylogger e scre-
enlogger, para obtenção de dados pelo 
fraudador. Verifica-se, assim, que, nes-
ta modalidade, o fraudador subtrai os 
dados da vítima ludibriada. O scam, de 
regra, é veiculado em mensagens com 
características próprias de instituições 
financeiras (ex: Bradesco, Itaú etc.), de 
anúncios publicitários (ex: linhas aére-
as), de notícias de destaque, de cartões 
de mensagem, de notificações de órgãos 
públicos (ex: Receita Federal, STF) ou 
de cadastro de consumidores (ex: Sera-
sa), de downloads de programas, de 
promoções e eventos, de sites de rela-
cionamento (ex: Orkut), de temas por-
nográficos ou de mensagens pessoais, 
como forma de enganar a vítima. 
 Por sua vez, o phishing ou phishing 
scam trata-se de técnica na qual, por 
meio de trojans de infecção de navegador, 
se direciona a vítima a um sítio falso 
onde ela remeterá, exponte propria, via 
formulário HTML, as informações que 
o phisher deseja capturar. Geralmente 
são veiculados logos e conteúdos 
publicitár ios relacionados a uma 
instituição financeira ou comércio 
eletrônico renomado.
 Por fim, pharming é a técnica pela 
qual se modifica os servidores de nome 
de domínio (Domain Name System 
Servers, DNS), para que o mesmo con-
duza a um endereço que contenha um 
sítio falso.
 Tais métodos se afiguram idôneos à 
prática delituosa, haja vista a inexperi-
ência e desconhecimento técnico sobre 
o assunto por parte dos usuários. 
 De posse dos dados pessoais e senhas 
subtraídos da vítima, o fraudador aces-
sa as contas bancárias para realizar 
operações financeiras não autorizadas.
 Tais condutas remontam ao crime 
previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do 
Código Penal, e, em caso de não 

consumação do del ito de f u r to 
qualificado pelo emprego de fraude, 
aos crimes previstos no artigo 10 da 
Lei nº 9.296/96 e no artigo 10 da Lei 
Complementar nº 105/01 (e, após a sua 
entrada em vigor, também no artigo 
154-A do Código Penal).
 Impende destacar que, recentemente, 
o STJ editou o Enunciado de Súmula nº 
479, no qual aduz que “as instituições 
financeiras respondem objetivamente 
pelos danos gerados por fortuito interno 
relativo a fraudes e delitos praticados 
por terceiros no âmbito de operações 
bancárias”. Dessa forma, com base na 
teoria do risco do empreendimento ou 
do negócio, a fraude bancária é consi-
derada um fortuito interno em relação 
à atividade desenvolvida pela instituição 
financeira, de modo a atrair a respon-
sabilidade objetiva por parte desta.

5.3 Drogas digitais ou E-drugs:
I-Doser.com

 As drogas digitais, criadas por Nick 
Ashton, especialista em psicologia e 
música, são músicas ou efeitos sonoros 
veiculados na internet que causam um 
fenômeno neurológico por meio da 
emissão de tons binaurais, diferentes em 
cada ouvido, de modo a produzir uma 
terceira frequência, a onda binaural, e, 
assim, estimular o cérebro, produzindo 
sensações de euforia ou de relaxamento, 
semelhante à sensação propiciada pelo 
consumo de cocaína, heroína, morfina, 
maconha, dentre outros.
 Segundo o Centro de Pesquisa Neu-
roacústica, há numerosas pesquisas re-
lativas à mudança na consciência pelo 
uso de tons binaurais, descobertos em 
1839 pelo pesquisador alemão Heinrich 
Wilhelm Dove.
 O s  f i c h e i r o s  d e  s o m  s ã o 
comercializados no site “www.i-doser.
com” e ,  a t u a l mente ,  c i r cu la m 
livremente na internet, podendo ser 
facilmente localizados.
 A Secretaria de Narcóticos do Esta-
do de Oklahoma já declarou que as 
drogas digitais poderiam induzir ao 
consumo de drogas reais. 
 Todavia, o Instituto da Droga e da 
Toxicodependência ainda desconhece o 
fenômeno, não existindo nenhum estu-
do que comprove seu efeito entorpecen-
te, já que não contêm nenhum tipo de 
substância química e suas reações não 
são tão evidentes.
 A efetividade das drogas digitais 
ainda está em fase de pesquisa, não 
havendo, ainda, uma conclusão 
definitiva. 
É de grande monta a conclusão dos es-
tudos acerca da real eficácia entorpe-
cente de tais mídias, tendo em vista sua 
livre circulação na rede de internet e seu 
fácil acesso, inclusive, por adolescentes 

e crianças usuários de computadores, 
podendo as mesmas representar grande 
risco à incolumidade pública se confir-
mado tal efeito.
 Face ao exposto, mister se faz desta-
car que, no ordenamento jurídico brasi-
leiro, para que a droga digital tenha seu 
uso e comércio vedado e criminalizado, 
mister se faz que haja previsão legal 
nesse sentido, observando-se a garantia 
constitucional inserta no artigo 5º, inci-
so XXXIX, da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil, de que não 
há crime sem lei anterior que o defina. 
Com isso, comprovado seu efeito psico-
trópico, para que seu uso e comércio 
sejam proscritos, dever-se-á haver seu 
acréscimo na Portaria nº 344, de 12 de 
maio de 1998, da Anvisa, que regula-
menta os artigos 1º e 66 da Lei nº 
11.343/06, 

5 CONCLUSÃO

 Face ao exposto, depreende-se que a 
rede mundial de computadores é fonte 
inesgotável de informação e conheci-
mento, todavia, em contrapartida, é 
campo fértil para a atuação criminosa 
por parte de pessoas mal intencionadas, 
haja vista, sobretudo, a fragilidade dos 
sistemas de segurança, do desconheci-
mento técnico por parte dos usuários e 
da ausência de controle efetivo do aces-
so de menores à internet por parte de 
seus responsáveis e de sua vulnerabili-
dade, dada a condição de pessoa em 
desenvolvimento.
 Desta feita, vislumbra-se ser neces-
sário, como medida preventiva, investi-
mento em educação dos usuários de 
internet, inclusive, quanto aos mecanis-
mos de controle dos filhos, bem como 
incentivo à que os fatos criminosos se-
jam devidamente noticiados às autori-
dades policiais, permitindo que os 
mesmos sejam investigados e punidos, 
de molde a se reduzir a cifra negra que 
permeia os delitos virtuais e de se rea-
firmar a própria ordem jurídica.
 Paralelamente, urge incrementar, em 
âmbito nacional (polícia federal e 
polícias civis), a inteligência e o 
instrumental tecnológico dos órgãos 
policiais, sobretudo, das unidades 
especializadas em tais delitos, a fim de 
se  asseg u ra r  a  efet iv idade das 
investigações, as quais, muitas das 
vezes, restam infrutíferas devido à 
carência de informação para o adequado 
desenvolvimento das investigações por 
parte desses agentes públicos. 
 Dessarte, dessume-se que a seguran-
ça na rede mundial de computadores é 
uma realidade possível, conquanto la-
boriosa, e subjaz à informação, à pru-
dência e à cautela.
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Movimento para reajuste salarial da classe é marcado por 
mobilização maciça

Por Leonardo Affonso Dantas dos Santos

Uma vitória de todos os delegados

No final de junho, iniciaram-se as votações dos 
projetos de lei que concediam reajustes e aumentos 
para o funcionalismo público estadual. E apesar de 

desempenharem um papel fundamental na questão da 
segurança pública estadual, os delegados de  Polícia não 
haviam sido contemplados com nenhuma reposição 
inflacionária nos projetos de lei enviados para a Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 
 Embora os delegados estivessem desde julho de 2012 
sem nenhuma reposição inflacionária em seus vencimentos, 
também não houve nenhum reajuste no ano de 2013 e nem 
mesmo em 2014. E pior ainda, não havia nenhuma 
expectativa para o ano de 2015 e seguintes. Ou seja, se 
assim permanecesse, ao final de 2014 os delegados 
completariam trinta meses sem nenhuma reposição 
inflacionária em seus vencimentos. 
 Não obstante isso, o Poder Executivo enviou projetos de 
lei concedendo reajustes para todos integrantes das carreiras 
jurídicas, como por exemplo, para Defensores e Procuradores, 
com reposição de 29,5% em um ano, e para os policiais 
militares, que girou em torno de 45% em cinco anos.
 Diante de tal incongruência, no dia 23 de junho de 2006, 
um grupo de aproximadamente 50 Delegados se fizeram 
presentes na ALERJ e passaram a conversar e explicar aos 
parlamentares a injustiça que estava para ser feita pela 
Secretaria de Segurança, pois os delegados seriam os únicos 
da pasta da segurança que não seriam contemplados com 
absolutamente nenhum reposição ou reajuste. 
 O gestor de uma secretaria não pode entender como 
normal conceder reposição ou aumento a todos integrantes 
de sua pasta e permitir que se exclua uma única categoria 
sem nenhum motivo ou argumentação plausível para isso.
 Assim, passaram os delegados a acompanhar a sessão 
da Casa Legislativa, pois o Deputado Zaqueu Teixeira havia 
emendado o projeto para estender aos Delegados de Polícia 
o aumento que seria concedido aos procuradores. Diante 
da emenda inserida e a movimentação dos Delegados, o 
governo acenou com a possibilidade de discutir a justa 
reposição inf lacionária para os delegados, assim, o 
deputado Zaqueu retirou o seu destaque da Emenda para 
que o assunto fosse discutido e depois fosse enviada uma 
proposta. 
 Dessa forma, iniciou-se a busca pela recomposição 
inf lacionária, pois a aprovação da PEC do teto do 
funcionalismo público atingiria apenas pequena parcela 

dos Delegados de Polícia, e caso não houvesse a recomposição 
ao final de 2015 seriam, exatos 42 meses sem nenhum 
reajuste. 

Prontidão na Alerj

 Cientes das dif iculdades, aproximadamente 150 
Delegados de Polícia compareceram à Alerj no dia 24 de 
Junho de 2014, momento em que a mobilização passou a 
ser mais intensa, tendo delegados de diversos departamentos 
e todas as classes funcionais comparecido na Assembleia 
Legislativa. Passamos a relatar aos parlamentares a 
necessidade de que nossa categoria não fosse esquecida.

 Neste dia, fomos recebidos pelo secretário da Casa Civil, 
Leonardo Espindola, ocasião em que revelamos nossa 
necessidade e nosso pleito de reposição, e o Secretário ficou 
de verificar a possibilidade dessa reposição. Lembrando 
que o nosso pleito inicial seria uma reposição nos mesmos 
moldes das demais carreiras jurídicas. 
 Vários parlamentares entenderam a nossa demanda e 
passaram a nos ajudar nesse processo de convencimento do 
Governo quanto à necessidade de se reparar essa injustiça 
que seria feita como os Delegados de Polícia, pois seriamos 
os únicos da Secretaria de Segurança a ficaram sem 
nenhuma reposição. O Dep. Zaqueu Teixeira, por exemplo, 
atuou de maneira incansável e junto dele, outros deputados 
passaram a defender a nossa causa de maneira efusiva junto 
ao Governo, sendo eles: Edson Albertassi, Domingos 
Brazão, André Lazaronni e Geraldo Pudim, além de outros 
parlamentares que também nos apoiaram e ajudaram nesse 

Presidente do SinDeLPoL RJ



21 SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO RIO DE JANEIRO

processo, como Chiquinho da Mangueira, Rafael Picciani, 
Cidinha Campos, Altineu Cortes, Paulo Ramos, Wagner 
Montes, Flavio Bolsonaro, entre outros. 
 Ressaltando que durante essa mobilização da categoria, 
realizada nos corredores da ALERJ durante todos os dias 
assim que se encerravam as atividades na Assembléia, o 
SINDELPOL reunia os Delegados de Polícia no Auditório 
do SindJustiça para delinear as estratégias e verificar os 
rumos do movimentos.

Hora da união

 No terceiro dia de mobilização, dia 25 de junho, a 
categoria realmente entendeu a necessidade e sua capacidade 
de mobilização, pois a negociação continuava muito difícil. 
Havia o risco de os delegados ficarem de fora dessa 
reposição. Foi nessa hora que a categoria percebeu que a 
união seria fundamental para o alcance de nossos objetivos. 
 Em razão disso, aproximadamente 300 Delegados se 
fizeram presentes na ALERJ e, ao longo do dia, fizeram 
um trabalho de corpo-a-corpo com os parlamentares, 
mostrando a força da categoria e sua importância, sem 
deixar de esclarecer a insatisfação da categoria com relação 
à Secretaria de Segurança, pois seríamos os únicos a ficar 
de fora de todos os reajustes concedidos as demais 
integrantes da pasta. 
 O Governo, apesar de informar que seria possível, não 
dava indicação de que haveria qualquer recomposição 
inf lacionária, o que fez com que o 
movimento continuasse intenso.

Reuniões finais e acordo
 
 A quinta-feira (26/07) não foi 
diferente e a categoria mais uma vez 
se mobilizou e compareceu em massa 
na ALERJ, ocasião em que outra vez, 
mais de 300 delegados se fizeram 
presentes.
 Ocorre que pela manha deste dia, o 
Presidente da ALERJ , Deputado Paulo 
Melo, convocou o Sindicato para um 
café da manhã. Na oportunidade, e 
diante do fato, compareci ao local na 
companhia do colega e Delegado de 
Polícia Antenor Lopes Martins Junior, 

onde já se encontravam, além do Presidente da ALERJ, o 
Lider do Governo, Deputado André Correa, e o Chefe da 
Polícia Civil, Fernando Veloso. 
 O Presidente da ALERJ, que apesar de à época estar se 
recuperando de um acidente e estar com sua mobilidade 
debilitada, fez questão de comparecer pessoalmente para 
solucionar o impasse que estava se instalando. Salientando 
que durante nossa conversa, o Dep. Paulo Melo foi enfático 
e disse sobre a necessidade de chegarmos um acordo, 
principalmente porque o governo queria atender aos pleitos 
dos Delegados, mas que teríamos que chegar num 
consenso. 
 O líder do Governo, André Correa também expôs seus 
argumentos sobre a questão e sobre a necessidade de 
entendimento, lembrando que o mesmo já havia sido 
alertado por mim que essa situação poderia ter sido 
evitada, uma vez que em todas as vezes que conversamos 
sobre o teto remuneratório, sempre busquei informá-lo da 
necessidade de reposição inflacionária. 
 Ao final, explicamos ao Presidente da ALERJ e aos 
demais presentes sobre a nossa demanda, pois os Delegados 
tinham sido os únicos excluídos de todo o processo de 
reposição e reajuste salarial, sendo que a vontade da 
categoria era que houvesse um entendimento. Sobretudo 
porque estes são sabedores do seu papel e sua importância 
para o Governo na gestão da Segurança Pública. Porém, 
finda a reunião, nenhum índice ou valor foi informado. 
 A mobilização e o apoio dos Deputados, e principalmente, 
a intervenção do Presidente Paulo Melo foram fundamentais 
para sensibilizarmos o governo sobre o nosso justo pleito. 
Em razão disso e por de intermédio do Dep. André 
Lazaronni, fomos recebidos (neste mesmo dia) pelo 
Secretário da Casa Civil, Leonardo Espindola e pelo 
Secretário de Planejamento, Sergio Ruy, em numa reunião 
onde participaram os dois Secretários, o Lider do Governo, 
Dep. André Correa e aproximadamente 10 delegados. 
 Na oportunidade, o Sindicato pleiteou mais uma vez 
que fosse corrigida a injustiça que estava pare ser cometida 
com a categoria. Oportunamente, repetimos o discurso de 
que entendíamos como correta a reposição inflacionária 
nos moldes do que 
fora concedido aos policiais militares (em torno de 45%), 
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mas considerando o ajuste fiscal por que passa o Estado 
do Rio de Janeiro, entendíamos também como justa a 
reposição nos moldes das demais carreiras jurídicas do 
Estado. E mais uma vez, após informarmos nossa 
necessidade e o nosso pleito, os Secretários não se 
manifestaram sobre percentual ou a possibilidade da 
reposição.
 Na tarde da quinta-feira, após essas inúmeras reuniões, 
seguimos mais uma vez em direção à ALERJ e passamos 
a aguardar uma posição do Governo. Em determinado 
momento fui convocado à Reunião de Lideres da ALERJ, 
onde os deputados líderes dos partidos discutem e 
encaminham as matérias para votação. E, após colocações 
do pres. do sindicato dos policiais e da pres. da associação 
dos peritos, passei a explicar aos parlamentares a situação 
de nossa carreira.
 Dessa forma, informei que os Delegados de Polícia 
foram os únicos da segurança pública - assim como os 
únicos integrantes das carreiras jurídicas - que não foram 
contemplados com reposição inflacionária, ou aumento, 
nos anos de 2013 e 2014. E que também não havia nenhuma 
proposta para contemplar os Delegados no ano de 2015, o 

que ao final desse tempo acarretaria 42 meses sem nenhum 
tipo de reposição.
 Além disso, expliquei também que o teto remuneratório 
não atingiria a todos os Delegados (apenas 35% dos que 
estão na ativa), e que essa argumentação não poderia ser 
utilizada, pois o teto seria de todo funcionalismo público 
estadual e diversas categorias estavam sendo beneficiadas 
com o teto e com aumentos, como por exemplo os fiscais 
de renda, coronéis da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. 
 Ao final apresentei a proposta, informando que o 
correto e justo seria que fossemos contemplados com 45% 
de reajuste, pois foi o mesmo concedido para a Polícia 
Militar, mas que os Delegados entendiam a questão 
financeira do governo e, como sempre tiveram como 
parâmetro os Defensores e Procuradores, a concessão de 
29,5% parcelados atenderia a categoria.
 Nesta reunião estavam presentes comigo o Delegado 
Fernando Moraes e o Delegado José Paulo Pires, além do 
Chefe da Polícia Civil, Dr. Fernando Veloso, que já se 

encontrava na sala dos líderes como representante da 
Polícia Civil.
 Após a explanação fiquei aguardando com os demais 
colegas na ALERJ e depois de muita luta e desgaste, o 
Governo resolveu conceder a todos os Delegados a 
incorporação da GEOP, em cinco anos, sendo que o 
Sindicato não teve a oportunidade de rebater ou contestar 
essa incorporação, pois o governo apenas enviou essa 
proposta à ALERJ. 
 A incorporação da GEOP resultará num aumento de 
aproximadamente 18%, que entendo não ter sido ideal, mas 
vislumbro termos conseguido uma parte do que pleiteamos. 
Isso graças à mobilização da categoria e também à 
par ticipação intensa dos Deputados Estaduais nas 
discussões e debates para conscientização do Governo. 

TABeLA De VenCiMenTo-BASe
TABELA DE VENCIMENTO-BASE 

CARGO 

VIGÊNCIA A PARTIR DE: 

JANEIRO 
DE 2015 

(R$) 

JANEIRO 
DE 2016 

(R$) 

JANEIRO 
DE 2017 

(R$) 

JANEIRO 
DE 2018 

(R$) 

JANEIRO 
DE 2019 

(R$) 

1ª 5.233,25 5.405,86 5.584,18 5.768,37 5.958,64 

2ª 4.984,05 5.148,45 5.318,27 5.493,69 5.674,90 

3ª 4.746,71 4.903,28 5.065,01 5.232,08 5.404,66 

 



23 SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO RIO DE JANEIRO

Presidente do SinDeLPoL agradece ao Dep. André Corrêa

Dirigentes do SinDeLPoL agradecem o empenho
do Dep. edson Albertassi

Dirigentes do SinDeLPoL entregam a carta de 
agradecimento ao Presidente da ALeRJ, Dep. Paulo Melo.

o Presidente do SinDeLPoL fez questão de agradecer 
pessoalmente ao Presidente da ALeRJ, Dep. Paulo Melo, 
pelo seu empenho na solução do problema.

o Dep. Domingos Brazão recebendo os agradecimentos dos 
Dirigentes do SinDeLPoL 

o Dep. Zaqueu Teixeira tem reconhecido seu esforço 
pelos dirigentes.

 Conseguimos através da inestimável 
ajuda de todos os parlamentares, mais 
especificamente os Deputados Paulo 
Melo, André Correa, Zaqueu Teixeira, 
Edson Albertassi, Domingos Brazão, 
André Lazaronni e Geraldo Pudim 
sensibilizar parcialmente o Governo 
sobre o nosso pleito que foi e continua 
sendo absolutamente justo. 
 Assim, agradeço ao Governador 
Luiz Fernando Pezão, que foi sensível 

e percebeu a necessidade de conceder 
a reposição inflacionária, e espero, na 
condição de d i r igente sind ical , 
possa mos  cont i nu a r  o  d iá logo 
negociando com o governo sobre a 
necessidade de concessão da parte 
faltante, para que voltemos a ter 
paridade com as demais car reira 
jurídicas do Estado do Poder Executivo 
(Defensores e Procuradores).
 Finalizando, agradeço a todos os 

colegas Delegados de Polícia que se 
uniram e se dispuseram a ajudar a 
ca t egor ia ,  e  que  du r a nt e  e s sa 
mobilização de quatro dias, junto com 
representantes do Sindicato,  se 
movimentaram e par ticiparam de 
diversas reuniões com Deputados e 
representantes do Governo. Ressalto 
que a participação dos Delegados foi 
essencial para que conseguíssemos 
obter essa vitória parcial.
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Sumário: I – A protocooperação do 
direito penal e processo penal; II – As 
teorias do Tipo Penal Acromático, da 
Ratio Cognoscendi e da Ratio Essendi; 
III – A análise da exclusão de ilicitude 
pelo delegado de polícia à luz da teoria 
dos elementos negativos do tipo penal; 
IV – Conclusão; V - Bibliografia.

Resumo: o presente artigo objetiva 
investigar a possibilidade teórica do 
delegado de polícia realizar o juízo de 
valoração da ilicitude da conduta no 
inquérito policial, sob a lente da teoria 
dos elementos negativos do tipo penal.
Palavras – chave: auto de prisão em 
f lagrante; causas excludentes de 
antijuridicidade; delegado de polícia; 
Ratio Essendi; Elementos negativos do 
tipo penal.

I – A protocooperação do direito 
penal e do processo penal

 Atualmente, não podemos cogitar o 
direito penal e o processo penal como 
se existisse uma cortina de chumbo 
entre os institutos. É preciso que as 
teorias criadas para servir ao direito 
penal também encontrem eco nos 
campos do processo penal. É crucial um 
diálogo mais vivo entre as duas 
d iscipl inas,  que,  no fundo, são 
manifestações do mesmo fenômeno: o 
magistério punitivo estatal. 
Não é novidade para ninguém, afirmar 
que o direito penal asfixia-se longe da 
atmosfera do processo penal, já que esse 
é o caminho necessár io para a 
determinação de pena. O direito penal 
sem a imperativa instrumentalização do 
processo seria tão eficiente como um 
leão sem dentes. O processo penal, por 
seu turno, tampouco, sobrevive longe 
dos raios do direito penal, já que não é 
um fim si mesmo. Não existe processo 
penal para nada, mas, para a aplicação 
concreta do direito penal.
 Pois  bem, a  intercessão que 

buscamos entre os dois institutos tem 
a  a m b i ç ã o  d e  i r  a l é m  d e s s a 
protocooperação. O diálogo das fontes 
deve ser mais borbulhante, mais 
simbiótico. Os dicionários conceituam 
a simbiose como: 
 “a associação de dois ou mais seres 
de espécies diferentes, que lhes 
per mitem v iver  com vantagens 
recíprocas e os caracteriza como um só 
organismo.”
Devemos olhar para o direito penal e 
processo penal como engrenagens de 
um mesmo sistema punitivo, responsável 
pela imputação de condutas (ações e 
omissões) e responsabilização através 
da sanção criminal.  Compreendida a 
noção que o direito penal e o processo 
penal são momentos do mesmo 
fenômeno torna-se mais aber to o 
diálogo entre as teorias materiais e 
processuais, que não se circunscrevem, 
ao  d i re i to  penal  e  processua l , 
respectivamente.
 Assim sendo, um dos espíritos que 
anima esse singelo artigo é estimular a 
interpretação de categorias penais e 
processuais numa relação de intercâmbio 
com o fim de racionalizar a potestade 
punitiva estatal. Noutro giro verbal, a 
pergunta que surge é: se adotarmos 
determinada perspectiva teórica na 
dogmática penal, como isso influenciará 
a marcha do processo penal? 
Paulo Queiroz ao comentar a relação 
entre direito penal e processo penal 
afirma que: 
“O processo penal nada mais é do que 
um continuum do direito penal, ou seja, 
é o direito penal em movimento, e, pois, 
forma uma unidade (...) Por isso é que 
entre o direito penal e o processo penal 
há uma relação de mútua referência e 
complementaridade, visto que o direito 
penal é impensável sem um processo 
penal (e vice-versa). Daí dizer Calmon 
de Passos que a relação entre direito 
material e processo não é uma relação 
de  apenas  meio  e  f im,  i s to  é , 

inst r umental ,  mas uma relação 
integrativa, orgânica, substancial (...) 
exatamente por isso, os princípios e 
garantias inerentes ao direito penal 
(legalidade, irretroatividade da lei mais 
severa etc) devem ser aplicados, por 
igual, ao processo penal, unitariamente, 
não cabendo fazer dist inção no 
particular.” 
 Juarez Cirino dos Santos também 
enraíza o direito processual penal ao 
material quando no estudo da norma no 
tempo.  Entende pela possibilidade de 
leis processuais penais retroagirem em 
benefício do acusado. Senão vejamos: 
“a teoria minoritária subordina as leis 
processuais penais à proibição de 
retroatividade em prejuízo do réu, sob 
o  a rg u me nt o  q ue  o  p r i nc íp io 
constitucional da lei penal mais razoável 
condiciona a legalidade processual 
penal, sob dois pontos de vista: b1) 
primeiro, o primado do direito penal 
substancial determina a extensão das 
garantias do princípio da legalidade ao 
subsistema de imputação (assim como 
o subsistema de indiciamento e de 
execução penal), porque a coerção 
processual é a própria realização da 
coação punitiva; b2) segundo, o gênero 
lei penal abrange as espécies lei penal 
material e lei processual penal, regidas 
pelo mesmo princípio fundamental”.  
 Pensamos que essa  ref lexão 
integracionista não é uma doutrina 
isolada, como um prego no centro de 
uma mesa de redonda de madeira, mas 
uma linha de pensamento que desenhará 
soluções para problemas não resolvidos 
até então. Estamos acostumados a 
pensar soluções penais para problemas 
penais; soluções processuais para 
problemas processuais. 
 Vale lembrar, que essa forma de 
buscar soluções, que transcendem “as 
regras” da lógica do problema inspirou 
a lenda do Nó de Górdio: 
 “Alexandre o Grande, depois de 
conquistar a Frígia, ocupou a Cidade de 

Por Paulo Braga Castello Branco

A análise da antijuridicidade da conduta pelo 
delegado de polícia, sob a perspectiva da teoria 
dos elementos negativos do tipo penal.

Delegado de Polícia Civil do estado do Rio Janeiro
Pós-graduado em Ciências Criminais pela Universidade estadual do Rio de Janeiro (UeRJ)
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Górdio. Lá ele viu uma carroça, cujo 
jugo estava amarrado com uma casa de 
sorveira. Explicaram-lhe que, segundo 
uma antiga tradição, tida pelos bárbaros 
como certa, o destino reservara o 
império do universo ao homem que 
desatasse aquele nó. O nó era tão bem 
feito e se compunha de tantas voltas que 
não podia percebe-lhe as pontas. 
Alexandre, a dar crédito, à maior parte 
dos historiadores, não conseguindo 
desatá-lo, cortou-o com um golpe de 
espada, pondo diversas pontas em 
evidência.” (Plutarco, Clássicos 
Ilustrados, Alexandre e César, a vida 
comparada dos maiores guerreiros da 
Antiguidade. Ed. Prestígio pág.53). 
 De acordo com a lenda, o que fez 
Alexandre se não propor uma nova 
resposta a um problema sempre 
pensando dentro da mesma dimensão? 
Todos os desafiantes sempre procuraram 
as pontas do nó para desatá-lo com as 
mãos, mas nunca conseguiram resolvê-
lo, porque o nó era impossível de 
desfazimento. Alexandre, simplesmente, 
o cortou com uma espada, porque seu 
raciocínio não estava limitado às vias 
ordinárias para enfrentar o problema. 
Foi capaz de propor uma solução nova 
para um desafio antigo.
 Nesse hor izonte,  seg ue uma 
interpretação protocooperativa entre o 
direito penal e processo penal, que 
tomará como linha de costura a teoria 
da Ratio Essendi, pensada até então 
somente nas circunferências do direito 
penal.

II - As teorias do Tipo Penal 
Acromático, da Ratio Cognoscend
e da Ratio Essendi.

 O conceito de crime trabalhado pelo 
direito penal é o conceito analítico. 
Conforme preleciona Luiz Alberto 
Machado é um conceito “molecular”, 
uma vez que a fórmula do crime é 
decomposta em fato típico, ilícito e 
cu lpável .  A ss i m ,  o  e s t udo  d a 
compreensão do crime não seria muito 
diferente do estudo da água, que não é 
simplesmente uma substância líquida, 
mas a composição de moléculas de 
hidrogênio combinadas moléculas de 
oxigênio. (Uma Visão Material do Tipo. 
Ed. Lumen)  
Muito bem, dentro das cavidades do 
conceito analítico de crime a doutrina 
procura estabelecer, através de arranjos 
teóricos, quão intensamente o fato 
t ípico se compor ta em relação à 
antijuridicidade. Noutros dizeres, existe 
juízo de valor entre essas duas esferas 

do crime? Como o tipo penal e a 
ilicitude se comportam entre si?
 Basicamente são estendidas três 
linhas de pensamento. Primeiramente, 
podemos destacar a teoria do tipo penal 
acromático. Nesse diapasão nos ensina 
Juarez Tavares: 
 “Em vez de perquirir se existe uma 
causa que exclua a antijuridicidade, 
porque o tipo de injusto já a indicia, o 
que constitui uma presunção júris 
tantum de ilicitude, deve-se partir de 
que só se autoriza a intervenção se não 
existir em favor do sujeito uma causa 
que autorize a sua conduta. Neste caso, 
o t ipo não const it u i  indício de 
antijuridicidade, mas apenas uma etapa 
metodológica de perquirição acerca de 
todos os requisitos para a intervenção 
do Estado possa efetivar-se”. 
 A teoria do tipo penal acromático 
rompe com aquela acepção clássica 
trazida pela teoria da Ratio Cognoscendi, 
na qual o tipo penal constitui um indício 
da antijuridicidade. Mayer inclusive se 
valia da metáfora da fumaça e do fogo, 
para explicar que o tipo penal se 
comportaria como fumaça ao passo que 
antijuridicidade como fogo. Logo, onde 
há fumaça provavelmente há fogo. 
Nessa latitude, a realização de um fato 
t ípico sugere que o mesmo seja 
antijurídico. A teoria do tipo penal 
indiciár io, inexplicavelmente, é 
majoritária no quadro doutrinário penal. 
Nesse ponto interrogativo as tramas do 
direito penal e o processual penal devem 
se interligar. 
 Como conviver com a presunção 
indiciária da ilicitude do fato típico, 
num sistema processual que consagra o 
princípio constitucional da presunção 
de  i nocênc ia?  As  i mpl icações 
processuais dessa teoria de colorido 
eminentemente penal traz consequências 
nefastas para a regra de tratamento 
processual destinada ao réu, que é 
p r e s u m id a me nt e  i no ce n t e  d a s 
acusações. Aliás, esse princípio muitas 
vezes provoca risos sardônicos ou 
ironias maldosas para os discursos 
punitivistas. Um dos motivos reside na 
irref lexão da adoção automática da 
teoria da Ratio Cognoscendi, para 
explicar o comportamento do tipo penal 
e da ilicitude. O direito penal, antes 
mesmo do processo penal, já é pensado 
na ótica do in dúbio pro injusto.  O prof. 
Juarez Tavares não deixou a crítica 
passar em branco: 
 “caso se presuma que toda ação, 
embora criminosa, não possa ser 
atribuída com essa qualif icação a 
alguém, antes que se verifiquem todas 

as possibilidades de sua exclusão, isto 
implica uma alteração na estrutura e 
inter pretação tanto das nor mas 
processuais penais quanto das normas 
penais. Em virtude disso, não se pode 
considerar indiciado o injusto pelo 
simples fato da realização do tipo, antes 
que se esgote em favor do sujeito a 
análise das normas que possam autorizar 
a sua conduta.” 
 Supe rad a  a  t eor ia  d a  R at io 
Cognoscendi, nossas baterias apontam 
rumo à teoria da Ratio Essendi, cujo 
mais conhecidos arautos foram Merkel 
e Mezger. Em linhas de resumo, 
podemos afirmar que essa teoria prega 
que a antijuridicidade é tipificada. 
Nessa senda, o tipo penal é forjado pelo 
revestimento da antijuridicidade, 
formando o tipo total (ou global) de 
injusto. Nessa quadratura, não há que 
se falar que o tipo penal é um indício de 
antijuridicidade, eis que não se pode 
indiciar aquilo que é. Na pegada dessa 
corrente elaborou-se a teoria dos 
Elementos Negativos do Tipo Penal. 
 Essa teoria alinha a antijuridicidade 
como uma faceta negativa do tipo penal. 
Explicando melhor, o tipo penal seria 
composto por duas escamas. A primeira, 
por elementos sensíveis à percepção 
sensorial, ex: “matar alguém, subtrair 
coisa alheia móvel, etc”; já na segunda 
escama do tipo (invisível aos olhos) 
estariam previstas as causas de exclusão 
da ilicitude, que também são elementos 
do tipo penal (negativos). Dessa forma, 
uma vez configurados os elementos 
constitutivos de uma causa de exclusão 
da ilicitude fulminar-se-ia a própria 
tipicidade da conduta do agente, porque 
as causas de exclusão da ilicitude 
funcionariam como a antítese do tipo 
penal. Brincando com a metáfora de 
Mayer poderíamos dizer que tipicidade 
e antijuridicidade se comportam como 
fogo e gelo. 
 Essa teoria não é muito explorada 
nas obras de direito penal, contando 
com poucos simpatizantes. A título de 
exemplo, podemos citar os doutrinadores 
Juarez Cirino dos Santos, Miguel Reale 
Jr. e Paulo Queiroz. Aliás, vale destacar, 
que o prof. Paulo Queiroz invoca a 
teoria dos elementos negativos do tipo 
penal (consectária lógica da Ratio 
Essendi) para explicar a natureza das 
descriminantes putativas como erro de 
tipo.
 Como afirmado acima, a teoria da 
Ratio Essendi  não impera  na dogmática 
penal. Juarez Tavares critica a aludida 
teoria. De acordo com o seu magistério 
essa teoria apresentaria problemas nos 
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seguintes termos: 
 “A alteração da estrutura sistemática 
do delito, tomada exclusivamente no 
aspecto dogmático, torna confusa sua 
metodologia ao mesclar novamente 
componentes que requisitaram anos de 
esforço para a sua autonomia e 
configuração científica, sem nenhum 
resultado prático que possa influir na 
melhor proteção à liberdade individual. 
Neste terreno representa um retrocesso.” 
 Tamanho é o brilhantismo intelectual 
do autor que hesitamos de pensar 
diferente.  Pensamos que a teoria da 
Ratio Essendi pode ser aproveitada de 
forma a produzir consequências no 
processo penal e gerar efeitos práticos 
além dos feudos do direito penal.
 A teoria da Ratio Essendi permite a 
verificação de seus reflexos na primeira 
fase da persecução penal. 

III -  A análise da exclusão de 
ilicitude pelo delegado de polícia à 
luz da teoria dos elementos 
negativos do tipo penal

 É comum para os donos do discurso 
do processo penal af irmar que o 
delegado de polícia não está autorizado 
a valorar o fato. Deve apenas se limitar 
a realizar o juízo de tipicidade formal 
sobre a conduta, como se fosse 
simplesmente um braço mecânico da 
lei. Nada mais equivocado. 
 O delegado de polícia funciona como 
uma verdadeira membrana seletiva das 
infrações penais (com todas as suas 
etapas metodológicas) e não da carcaça 
da tipicidade.  O papel do delegado de 
polícia é de juiz do fato. Não é o juiz 
das linhas do processo, mas do fato 
bruto. É o delegado de polícia o operador 
do direito que olha no branco dos olhos 
da criminalidade e deve decidir acerca 
da tipificação da conduta em raios de 
segundos. O delegado está para o 
médico da emergência dos hospitais. 
Recebe os pacientes no plantão 
ensanguentados,  por  vezes nos 
estertores da morte, e deve fazer o 
imperativo para salvá-los. Anestesiar. 
Imobilizar. Rasgar. Costurar. Proteger 
a vida como puder.  
 Negar a possibilidade de valoração 
da ilicitude do fato ao delegado de 
polícia é despi-lo das ferramentas 
mínimas para tornar a toca do inferno 
menos abafada para o personagem do 
caso penal. 
 O prof. Mario Leite de Barros Filho 
adverte acerca da gravidade de não 
conferir ao delegado de polícia os 
instrumentos mínimos necessários para 

a valoração total do fato.  Segundo as 
suas l ições, o engessamento da 
convicção jurídica do delegado abre 
espaço para o terreno das injustiças 
florescer:
 “Isto significa que pessoas inocentes 
permanecem presas na companhia de 
criminosos de alta periculosidade, até 
que o Poder Judiciário aprecie o caso 
(...) Assim, o pai que surpreende e mata 
o criminoso estuprando sua filha ou a 
pessoa que reage ao crime de roubo e 
mata o assaltante, não cometem crime, 
sob o aspecto formal, porque tais 
condutas estão acobertadas por uma 
excludente de ilicitude.(...) Entretanto, 
estas pessoas, apesar de não terem 
cometido delito, sob o aspecto formal, 
continuam sendo injustamente autuadas 
em flagrante, porquanto a legislação 
vigente não permite que a autoridade 
policial verif ique, por ocasião da 
lavratura do auto de prisão em flagrante, 
a existência de alguma causa de exclusão 
da antijuridicidade.”
 Alguns autores, por todos André 
Nicolitt, até admitem a possibilidade do 
delegado de polícia ir além da tipicidade 
formal, e exercer um grau de valoração 
mais elevado realizando o juízo de 
tipicidade material, o que representa 
uma valoração acerca da lesividade da 
conduta em face do bem jurídico 
tutelado. No entanto, dificilmente 
admitisse que o Delegado realize o juízo 
de ilicitude acerca fato.  
Eduardo Augusto Paglione bem 
e v id e n c i a  a  s e n s i b i l i d a d e  d a 
problemática:
 “De acordo com esta norma (art.310, 
pu,CPP), a análise da excludente não 
poderia ser feita pela autoridade policial, 
que deveria lavrar o auto e remetê-lo à 
autoridade judiciária. Esta, após ouvido 
o órgão do Ministério Público, decidiria 
a respeito. Essa é a posição adotada, por 
exemplo, por Borges da Rosa (1942, p. 
241). Não é fácil encontrar jurisprudência 
a respeito, o que pode sugerir que a 
questão é mais teórica que prática. Não 
é bem assim, todavia. Na realidade dos 
plantões policiais, muitos delegados de 
polícia já se depararam com problema 
semelhante e acabam tendo de decidir, 
por exemplo, se prendem em flagrante 
um pai de famíl ia que golpeou 
mortalmente um assaltante armado que 
invadiu sua casa; ou a vítima de estupro 
que consegue esganar seu violentador.” 
Cumpre esclarecer, que a míngua de 
previsão expressão para a realização do 
juízo de antijuridicidade, o prof. 
Eduardo Augusto Paglione acena pela 
possibilidade do delegado de policia 

exercer o juízo de ilicitude  à luz de uma 
interpretação a contra sensu do art.304, 
pgr.1º, CPP.  Nesse panorama não se 
documentaria a prisão captura daquele 
que não é suspeito. Trata-se de uma 
interpretação teleológica do dispositivo 
processual penal. 
 Voltando aos ares do direito penal. 
A adoção da teoria da Ratio Essendi 
permite que os delegados de polícia 
realizem o juízo da ilicitude do fato, 
com uma argumentação doutrinária 
bem convincente, independentemente 
de previsão legal expressa, já que fruto 
de processo hermenêutico. 
 Uma vez transpor tada para as 
entranhas do tipo penal as causas de 
ilicitude da conduta, nos depararemos 
com duas possibilidades: ou o fato é 
típico e ilícito, ou o fato é atípico e lícito, 
caso os elementos negativos do tipo 
penal não sejam satisfeitos. Seja como 
for, o delegado ao analisar a tipicidade 
da conduta sempre a reboque fará um 
juízo sobre a ilicitude do fato, que é da 
essência do tipo penal (Ratio Essendi). 
Simplificando: a concepção de tipo total 
de injusto traz a discussão da análise da 
ilicitude para o ventre do tipo penal. A 
ilicitude existe, se, enquanto ilicitude 
tipificada. Assim, para a aferição da 
tipicidade do comportamento seria 
insuficiente a análise do tipo objetivo, 
sendo indispensável a análise dos 
elementos negativos do tipo penal, que 
seriam as causas de exclusão da ilicitude.  
Ora, nunca se protestou contra o 
delegado de polícia tipificar a conduta. 
Na ótica da teoria da Ratio Essendi, para 
a tipificação da conduta é fundamental 
a análise das causas de exclusão da 
ilicitude, que estão pregadas ao tipo 
penal, sendo, portanto, elementos 
negativos do tipo.
 Por f im, para não fugirmos do 
debate, compete enfrentarmos o 
dispositivo do art.310 do CPP: 

Art. 310.  Ao receber o auto de prisão 
em f lagrante ,  o  ju i z  deverá 
fundamentadamente:  
I - relaxar a prisão ilegal; ou    
II - converter a prisão em flagrante 
em preventiva, quando presentes os 
requisitos constantes do art. 312 
deste Código, e se revelarem 
inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da 
prisão; ou    
III - conceder liberdade provisória, 
com ou sem fiança.    

 Diante de uma interpretação literal 
da redação do caput do art.310, pode-se 
concluir que compete apenas ao juiz o 
domínio da apreciação das causas 
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justificantes da conduta. No entanto, 
diante de uma interpretação prospectiva 
do texto do CPP, compromissada com 
a realização do projeto constitucional, 
aonde a liberdade é a regra e a prisão a 
exceção, esse monopólio da valoração 
é aparente.
 O delegado de polícia ao realizar o 
juízo de tipicidade da conduta à luz da 
teoria da Ratio Essendi, não se limita 
ao epitélio da tipicidade formal, mas a 
tipificação do injusto penal (fato típico 
+ il ícito).  Assim, uma vez não 
satisfeitos os elementos negativos do 
tipo penal (leia-se: as causas de exclusão 
da ilicitude), não há que se falar em 
lavratura do auto de prisão em flagrante, 
porque não se está, a princípio,  diante 
de um fato criminoso.  Logo, se não há 
auto de prisão em flagrante lavrado, 
não há que se falar em incidência do 
art.310 do CPP, que é um dispositivo 
que guarda causalidade com a prisão 
em flagrante. 
Não estamos sustentando, para espancar 
qualquer sombra de dúvida, que o 
delegado de polícia possa absolver 
sumariamente o indivíduo. Esse poder 
pertence ao magistrado. O delegado de 
polícia apenas não documentaria a 
prisão em flagrante de alguém que, num 

primeiro momento, não realizou um 
fato criminoso. Isso não quer dizer, que 
posteriormente o caso penal não será 
investigado pela autoridade policial.  

IV - Conclusão

 Essa concepção de situar a questão 
não é uma tentativa de inflar os poderes 
da autoridade policial, mas ao contrário, 
t rat a-se de ampl ia r  o leque de 
instrumentos libertários através de uma 
teoria de berço penal, como instrumento 
de garantia do cidadão na primeira fase 
da persecução penal. Afinal, faz sentido 
o Delegado lavrar o auto de prisão em 
flagrante mesmo quando diante de um 
fato claramente atípico (lícito)? Qual o 
prejuízo para o suposto envolvido? 
Privá-lo do estigma do processo penal? 
Em suma, a teoria da Ratio Essendi traz 
importantes ventos na contribuição para 
a contenção e redução de desvios da 
persecução penal.
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Por Bruno Zanotti

Uma grande questão, presente em 
muitos Estados da Federação, 
diz respeito aos limites e possi-

bilidades da atribuição investigativa da 
Polícia Civil nos crimes de homicídio 
cometidos por policial militar contra 
civil. Existem entendimentos diversos, 
certo que em determinados Estados a 
titularidade da investigação é da Policia 
Militar e, em outros estados, a titulari-
dade é da Polícia Civil. Afinal, na forma 
da Constituição, de qual órgão é a atri-
buição investigativa?
 Trata-se de mais uma questão 
investigativa de importante ref lexo 
constitucional, tal como inúmeras 
abordadas no livro “Delegado de 
Polícia em Ação”, escrito em coautoria 
com o Excelentíssimo Cleopas Isaías 
Santos, Delegado de Polícia. A resposta 
ao questionamento gira em torno 
da interpretação de um dispositivo 
constitucional inserido pela Emenda 
Constitucional nº 45 de 2004, conhecida 
como reforma do Poder do Poder 
Judiciário, qual seja:
 

Art. 125, §4º - Compete à Justiça 
Militar estadual processar e julgar 
os militares dos Estados, nos crimes 
militares definidos em lei e as ações 
judiciais contra atos disciplinares 
militares, ressalvada a competência 
do júri quando a vítima for civil, 
cabendo ao tribunal competente 
decidir sobre a perda do posto e da 
patente dos oficiais e da graduação 
das praças.

  
 O citado parágrafo foi inserido 
por questões históricas e fatídicas 
decorrentes da participação de inúmeros 
membros da Polícia Militar na execução 

Homicídio cometido por policial militar contra 
civil:  atribuição investigativa da polícia civil ou 
da polícia militar?

criminosa de criança e adolescentes em 
nosso país, o que justificou a alteração 
constitucional para descaracterizar 
como delito castrense os ilícitos penais 
cometidos por policiais militares no 
exercício da função de policiamento 
ostensivo . Isso possibilitou o julgamento 
dos Policiais militares pelo Tribunal 
do Júri, vinculado à Justiça Comum. 
Nesse sentido, é possível citar farta 
jurisprudência, como dois do STJ e 
outro do TJ-ES:
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO 
POR MILITAR CONTRA CIVIL. 
INQUÉRITO POLICIAL. TESE DE 
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. 
NECESSIDADE DE EXAME 
DETALHADO E CUIDADOSO 
DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO 
SOCIETATE. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA COMUM.1. A legítima 
defesa, ou qualquer outra excludente, 
só pode ser acolhida na fase 
inquisitorial quando se apresentar de 
forma inequívoca e sem necessidade 
de exame aprofundado de provas, eis 
que neste momento pré-processual 
prevalece o princípio do “in dubio 
pro societate”.2. No caso, mostra-
se prematuro o trancamento do 
inquérito policial, mormente por 
constatar a necessidade de dilação 
probatória para a aferição da 
verdade real, inclusive quanto ao 
elemento subjetivo (dolo), somente 
possível mediante instrução 
processual realizada sob o crivo do 
contraditório e da ampla defesa.3. 
O parágrafo único do art. 9º do 
CPM, com as alterações introduzidas 

pela Lei nº 9.299/96, excluiu dos 
rol dos crimes militares os crimes 
dolosos contra a vida praticado por 
militar contra civil, competindo à 
Justiça Comum a competência para 
julgamento dos referidos delitos.3. 
Conflito conhecido para declarar 
competente o Juízo de Direito 
da 1ª Vara Criminal de Ribeirão 
das Neves – MG.(CC 45134/MG, 
Rel. Ministro OG FERNANDES, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
29/10/2008, DJe 07/11/2008) HABEAS 
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
HOMICÍDIOS QUALIFICADO 
TENTADO E CONSUMADO 
PRATICADO POR POLICIAL 
MILITAR CONTRA CIVIS. 
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL 
DO JÚRI. ORDEM DE HABEAS 
CORPUS DENEGADA.
1. O Tribunal do Júri é competente 
para condenar Policial Militar, que 
pratica crime de homicídio contra 
civil, bem assim para aplicar, como 
efeito da condenação o disposto no 
art. 92, inciso I do Código Penal. 
Precedentes desta Corte.
2. Habeas corpus denegado.
(HC 173.873/PE, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em 20/09/2012, DJe 
26/09/2012) Ementa: EMBARGOS DE 
DECLARAÇAO NO RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. 
OMISSAO QUANTO ÀS QUESTÕES 
RELACIONADAS À COMPETÊNCIA 
PARA O JULGAMENTO DO 
FEITO. HOMICÍDIO PRATICADO 
POR MILITAR CONTRA 
CIVIL. JUSTIÇA COMUM. 
CONSTITUCIONALIDADE DA 
LEI 9299 /96. APLICABILIDADE 

Delegado de Polícia Civil do estado do espírito Santo
Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV)
Secretário Geral do Sindicado dos Delegados do espírito Santo
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IMEDIATA. EMBARGOS 
PROVIDOS PARA SANAR A 
OMISSAO APONTADA. I A 
jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, mesmo antes do advento 
da Emenda Constitucional n. 45 /04, 
era firme no sentido de que competia 
à Justiça Comum Estadual processar 
e julgar os crimes dolosos contra a 
vida, supostamente praticado por 
militar contra civil, a teor do que 
dipunha a Lei 9.299 /96. II - A Lei 
9.299 /96, que alterou a redação do 
art. 9º, II, do C.P. M., tem natureza 
processual, devendo, em razão disso, 
ter aplicação imediata sem prejuízo 
da validade dos atos realizados sob 
a vigência da redação anterior. 
III - A transferência à Justiça 
Comum do julgamento dos crimes 
especif icados pela Lei 9.299 /96 
se opera automaticamente, mesmo 
que o fato tivesse ocorrido antes de 
sua entrada em vigor. Desta forma, 
a referida sistemática legal impôs 
a remessa imediata dos autos da 
ação penal, oriunda de homicídio 
praticado por militar contra civil, 
ao Tribunal do Júri, a quem caberia 
o destino da persecutio criminis, 
tal como se deu no caso em exame. 
IV - Recurso provido para sanar a 
omissão apontada, sem, contudo, 
proceder à qualquer alteração no 
resultado do julgamento. TJ-ES 
- Embargos de Declaracao Rec 
Sentido Estrito ED 24089014260 ES 
24089014260 (TJ-ES) , julgado em 
25/09/2009.

 Pelo exposto, se houve a 
descaracterização do delito como 
crime militar, como é perfeitamente 
visível no julgado do STJ acima que 
resolveu conflito de competência, de 
modo a concluir pela competência do 
Tribunal do Júri; pelo mesmo motivo, 
a titularidade para a sua investigação 
compete à Polícia Civil. Afinal, como 
se observa pelo art. 144, §§ 4º e 5º, da 
Constituição Federal, a Policia Militar 
somente investiga crimes militares, que 
não é a hipótese em tela.
 Há quem sustente, talvez por falta 
de conhecimento, que o STF possui 
posicionamento sobre o tema e que 

a questão foi decidida por ocasião 
do suposto julgamento da ADI 1494-
3. A assertiva não é verdadeira! No 
curso da ADI 1494-3, houve somente o 
julgamento da medida cautelar no dia 
04/09/97, na qual os Ministros do STF 
não visualizaram o periculum in mora 
e o fumus boni iuris para a suspensão 
do art. 82, § 2º, do CPPM. Ao final, 
a ação foi extinta sem julgamento de 
mérito, uma vez que não reconheceram 
a legitimidade ativa da ADEPOL da 
Brasil para a propositura da ADI. Em 
outras palavras, não houve decisão 
de mérito sobre o caso e não houve 
um pronunciamento do STF sobre a 
legitimidade da investigação conduzida 
pela Polícia Militar no caso de crime 
doloso contra a vida praticado por policial 
militar contra civil, diferentemente do 
que se observa pelas decisões acima do 
STJ e do TJ-ES que concluíram pela 
competência da Justiça Estadual e, 
portanto, pela atribuição investigativa 
da Polícia Civil.
 Outro argumento equivocadamente 
utilizado para sustentar que a atribuição 
investigativa dos crimes de homicídio 
praticados contra civil por policial 
militar foi abordado por ocasião do 
julgamento da medida cautelar no 
curso da ADI 1494-3, qual seja, o art. 
82, § 2º, do CPPM. O art. 82, § 2º, do 
CPPM, incluído em 1996, dispõe que: 
“Nos crimes dolosos contra a vida, 
praticados contra civil, a Justiça Militar 
encaminhará os autos do inquérito 
policial militar à justiça comum”. Note 
a questão temporal dos fatos. A medida 
cautelar, tomada em 1997, e o artigo 
incluído em 1996 são anteriores à 
Emenda Constitucional nº 45 de 2004, o 
que torna ainda mais forte o argumento 
de que, atualmente, a interpretação 
veiculada em alguns manuais não mais 
encontra respaldo jurídico, seja porque 
o dispositivo não foi recepcionado 
pela Emenda Constitucional nº 45 de 
2004, seja porque ele não mais possui 
aplicabilidade, já que não há mais o 
que ser investigado, como se observa 
pelos entendimentos expostos nas 
jurisprudências acima mencionadas.
 Por não ser hipótese de crime militar, 
por determinação constitucional, a 
investigação de tais crimes é atribuição 

em caráter indelegável da Polícia 
Civil. Entendimento em sentido 
contrário configuraria uma grave 
inadmissibilidade das provas produzidas 
pela Polícia Militar pelo Poder Judiciário 
(provas produzidas de forma contrária 
ao texto da Constituição), de modo 
a contribuir para a impunidade dos 
envolvidos. Nesse sentido, tem-se, 
ainda, as diretrizes elencadas na 
Resolução nº 08 de 21 de dezembro de 
2012, editada pela Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, 
notadamente os seguintes dispositivos 
estabelecidos pelo artigo 2º da referida 
espécie regulamentar:
  Art. 2º Os órgãos e instituições 
estatais que, no exercício de suas 
atribuições, se confrontarem com fatos 
classificados como “lesão corporal 
decorrente de intervenção policial” ou 
“homicídio decorrente de intervenção 
policial” devem observar, em sua 
atuação, o seguinte:
I -os fatos serão noticiados 
imediatamente a Delegacia de Crimes 
contra a Pessoa ou a repartição de 
polícia judiciária, federal ou civil, com 
atribuição assemelhada, nos termos do 
art. 144 da Constituição, que deverá: 
a) instaurar, inquérito policial para 
investigação de homicídio ou de lesão 
corporal;
b) comunicar nos termos da lei, o 
ocorrido ao Ministério Público.
II-a perícia técnica especializada será 
realizada de imediato em todos os 
armamentos, veículos e maquinários, 
envolvidos em ação policial com 
resultado morte ou lesão corporal, 
assim como no local em que a ação 
tenha ocorrido, com preservação da 
cena do crime, das cápsulas e projeteis 
até que a perícia compareça ao local, 
conforme o disposto no art. 6.º, incisos I 
e II; art. 159; art. 160; art. 164 e art. 181, 
do Código de Processo Penal;
III -é vedada a remoção do corpo do 
local da morte ou de onde tenha sido 
encontrado sem que antes se proceda 
ao devido exame pericial da cena, a teor 
do previsto no art. 6.º, incisos I e II, do 
Código de Processo Penal;
IV -cumpre garantir que nenhum 
inquérito policial seja sobrestado ou 
arquivado sem que tenha sido juntado 



30 SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO RIO DE JANEIRO

o respectivo laudo necroscópico 
ou cadavérico subscrito por peritos 
criminais independentes e imparciais, 
não subordinados às autoridades 
investigadas;
V -todas as testemunhas presenciais 
serão identificadas e sua inquirição será 
realizada com devida proteção, para que 
possam relatar o ocorrido em segurança 
e sem temor;

 Pacificado o entendimento acerca 
do tema, é possível citar um exemplo 
de repercussão nacional: o caso do 
desaparecimento de Amarildo na 
Rocinha do Rio de Janeiro após entrar 
numa viatura da Polícia Militar, cujo 
fato está sendo investigado pela Polícia 
Civil por haver a possibilidade de se 
tratar de um crime doloso (tentado ou 
consumado) contra a vida de um civil 

praticado por policiais militares.
 Em síntese, atualmente, o entendimento, 
na forma da Constituição, da lei e da 
jurisprudência, é no sentido de que 
a Polícia Civil possui a atribuição 
exclusiva para investigar crimes dolosos 
(tentados ou consumados) cometidos 
por um policial militar contra a vida de 
um civil.

Ninguém em sã consciência e des-
provido do tradicional corpora-
tivismo doentio, se atreveria a 

contrariar a tese de que o objetivo único  
da investigação policial é trazer para a 
sociedade a verdade completa acerca do 
evento criminoso. Portanto, devemos 
partir da premissa de  que o inquérito 
policial, nada mais é do que a busca da 
verdade. Esta investigação em busca da 
verdade não pode ser desempenhada por 
qualquer pessoa, pois trata-se de um 
trabalho de extrema responsabilidade, 
realizado por profissionais da Polícia 
Judiciária, detentores de conhecimento 
dos mais variados campos da ciência. 
Na investigação policial não deve haver  
espaços para amadorismos e  interesses 
corporativistas, pois a investigação pode 
afetar os mais altos valores do ser hu-
mano, dentre estes, a vida, a liberdade, 
a honra, e por último, em uma escala de 
importância, o patrimônio. O trabalho 
investigativo desempenhado pela Polícia 
Judiciária, através dos Delegados de 
Polícia, Investigadores, Escrivães, Peri-
tos e vários e outros Servidores, além 
de buscar a verdade, é um meio eficaz 
de restaurar a confiança e a esperança 
das pessoas acometidas por eventos 
criminosos extremamente traumáticos. 
Neste contexto, os Profissionais envol-
vidos nas Investigações funcionam 
como verdadeiros restauradores da es-
perança. Com acerto, a declaração de 
Gottingen (Alemanha) sobre Polícia e 
Investigação no Brasil, elaborada  pelo 
Centro de Estudos de Direito Penal 
Latino Americano, emitiram importan-
tes recomendações, dentre estas, a se-
paração clara entre a função de Polícia 
Investigativa e a Polícia Preventiva, a 

transparência da gestão das atividades 
policiais e a desvinculação da Polícia 
investigativa do Poder Executivo. Estas 
conclusões derruba por terra a falaciosa 
tese do ciclo completo, pois ao tratar de 
garantias fundamentais, a espinha dor-
sal que permite a proteção do cidadão 
frente ao Estado é exatamente a divisão 
legal de atribuições. Sem respeito e ri-
gorosa observância à esta crucial divisão 
de atribuições, a busca da verdade esta-
rá completamente comprometida, e em 
consequência, ja-
mais haverá justiça. 
A transparência to-
tal das atividades 
Policiais, o aprimo-
ramento constante 
dos Prof issionais 
envolvidos, o respei-
to incondicional aos 
Direitos Humanos, a 
prestação de contas para a sociedade, 
são medidas  que nenhuma Instituição 
ousará contrariar. Porém, no Brasil, em 
clara afronta à Constituição Federal e 
demais leis, o Ministério Público com o 
argumento de ser o “arauto da morali-
dade”, não só age como fiscal da lei, mas 
atua ainda como acusador,  e agora 
também querem investigar. A investiga-
ção produzida por um profissional sem 
a devida qualificação, e que tem ainda 
a posterior missão de acusar, é uma 
investigação no mínimo tendenciosa. O 
próprio termo “controle externo” da 
atividade policial, é um termo equivo-
cado e errôneo, pois não pode o acusa-
dor, “controlar” quem tem a missão de 
buscar a verdade, sob pena de prejuízo 
ao cidadão investigado. Quem busca a 
verdade não pode errar jamais, razão 

pela qual o trabalho dos Profissionais 
da Investigação, em que pese o uso in-
correto do termo “controle”, deve ser 
minuciosamente acompanhado e fisca-
lizado com extremo rigor, não só pelo 
Ministério Público, que é órgão de 
acusação, mas também e principalmen-
te pelos Defensores Públicos e Advoga-
dos incumbidos da defesa. Isto resultaria 
em maior equilíbrio de forças entre 
acusador e defensor, equilíbrio este es-
sencial para promoção da  verdadeira 

justiça. Devemos 
aprimorar o nosso 
sistema penal, mas 
sem esquecer as 
garantias funda-
mentais, sem olvi-
dar jamais o equi-
líbrio de forças 
entre acusação e 

defesa, pois quem “controla” o leme, dá 
a direção do navio, e se o acusador tem 
o “controle” do Profissional que busca 
a verdade, esta verdade pode ser com-
prometida. A desvinculação da Polícia 
Investigativa do Poder Executivo é im-
portante e, pode sim,  proporcionar 
maiores garantias no trabalho de buscar 
a verdade, mas a estruturação e o forta-
lecimento das Corregedorias, a correção 
do termo “controle”, e a ampliação da 
fiscalização do trabalho da Polícia Ju-
diciária, estendendo esta, com os neces-
sários limites legais, também aos De-
fensores Públicos e Advogados, é me-
dida urgente e necessária se de fato 
queremos promover neste País uma 
verdadeira justiça, e que trate de manei-
ra igualitária  o investigado rico e o 
investigado pobre.

Por Claudio Marques Rolin e Silva
Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Paraná
Membro do Conselho Permanente de Defesa dos Direitos Humanos .
Coordenador Geral de Ações da Comissão de Direitos Humanos irmãos naves

A Polícia Judiciária e a busca da verdade.

Quem busca a 
verdade não pode 

errar jamais



31 SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO RIO DE JANEIRO

Se por um lado a realização da 
Copa do Mundo no Brasil pode 
ser contestada em relação aos 

gastos exorbitantes, obras de infraestru-
tura mal acabadas e percalços na mobi-
lidade urbana das cidades sede, por 
outro uma jogada de craque “made  in 
Rio” merece aplausos. Enquanto os 
principais nomes do futebol desfilavam 
pelo gramado do Maracanã, investiga-
dores da 18ª DP (Praça da Bandeira), 
sob o comando do delegado Dr. Fábio 
Barucke, mostraram ao mundo que o Rio 
não é só diversão. 
 Após meses de investigações, 
os agentes da distrital desbarataram 
a quadrilha que, há pelo menos 16 
anos, comercializava, por valores 
astronômicos e de forma irregular, 
ingressos para as principais partidas dos 
mundiais.
 “A operação “Jules Rimet” começou 
com os agentes indo aos estádios às 
vésperas da Copa (um mês antes, para 
ser mais preciso) para investigar os 
cambistas de beira de estádio. Após 
muita observação e infiltração, a equipe 
chegou a um homem chamado Antonio 
Henrique de Paula Jorge, que é um dos 
atravessadores de ingressos e um dos 
maiores cambistas do Rio. Após ganhar 
a confiança de Henrique, os agentes 
começaram a investigá-lo e começaram 
a perceber que ele movimentava uma 
soma vultosa de dinheiro e que ele 
não era um simples cambista de beira 
de estádio. Numa de suas tentativas, 
ele tentara movimentar R$ 177  mil, 
dinheiro este que seria usado na compra 
de ingressos para a Copa”, relatou o 
Delegado responsável pela investigação, 
Dr. Fábio Barucke.
 O acusado foi preso. Entretanto, 

Por Yuri Hortz

Operação padrão Polícia Civil na Copa do Mundo
Enquanto a bola rolava em campos brasileiros, a Polícia Civil do Rio, em uma jogada 

espetacular, deu uma demonstração de que nem tudo é farra em nosso País e 
desbaratou a maior quadrilha responsável por negociar irregularmente ingressos para o 

Mundial. Mais de 10 suspeitos foram presos

após uma Ação Controlada (prática 
consistente em retardar a intervenção 
policial naquilo que se acredita ser uma 
conduta delituosa, com a finalidade de 
que a medida legal se concretize no 
momento mais eficaz do ponto de vista 
da formação de provas e fornecimento de 
informações), ele foi solto, acreditando 
ter corrompido a equipe policial. Mal 
sabia que continuava sendo monitorado.

As suspeitas aumentam. A hierarquia 
da quadrilha também

 Após investigar Henrique, a equipe 
chegou a Mohamed Lamíne Fofana, dono 
da Atlanta Sportif International, empresa 

de consultoria a atletas e clubes do 
Franco-argelino. Fofana se comunicava 
com Henrique frequentemente. 
Entretanto, a equipe tinha um problema: 
não sabiam a verdadeira identidade do 
acusado.
 Segundo o Delegado Fábio Barucke, 
“a estratégia adotada foi buscar um local 
onde se pudesse conseguir a qualificação 
de Lamine Fofana”. Foi então que a 
equipe entrou em cena mais uma vez. 
Após plantar escutas telefonias no celular 

de Fofana, os agentes descobriram que 
ele compareceria a uma festa na Casa 
de um ex-jogador. Entretanto, antes 
disso, Fofana iria ao Aeroporto Santos 
Dumont, à loja Duty Free, comprar um 
Uísque conhecido como Gold Shoes. 
Este pequeno mimo seria distribuído a 
convidados da festa.
 “Os agentes foram ao local e, sem 
levantar suspeitas, filmaram a compra 
de várias caixas do uísque, retiradas 
pessoalmente por Lamine Fofana. 
A partir de então, foi conseguida a 
identificação do acusado e a escalada 
na investigação Jules Rimet teve 
continuidade”, explicou Barucke.
 Duas agentes então, Luciana Fonseca 
e Suzanne Silveira, foram a um evento 
na Gávea, disfarçadas de jornalistas. 
Vale ressaltar que as investigadoras 
entraram no evento sem nenhum recurso 
ou convite, somente através de sua 
competência. Lá encontraram diversos 
ex-jogadores, entre eles o atual técnico 
da Seleção, Dunga, interagindo com o 
acusado.
 Estava claro que Fofana era uma 
pessoa bem-vinda no meio dessas pessoas 
e sua presença era sempre festejada por 
todos. No entanto, algo parecia estranho 
àqueles que trabalhavam na operação 
Jules Rimet: de onde saíam os ingressos 
que Lamine Fofana comercializava?

De olho nos passos

 Os passos de Mohamed Lamine 
Fofana eram controlados sem que ele 
desconfiasse. Mas uma coisa causava 
uma especial inquietação na equipe 
que investigava o caso: como o acusado 
conseguia livre acesso ao Copacabana 
Palace, “Quartel General” da Fifa no 

Os agentes foram ao local 
e, sem levantar suspeitas, 

filmaram a compra de várias 
caixas do uísque, retiradas 
pessoalmente por Lamine 

Fofana. A partir de então, foi 
conseguida a identificação 
do acusado e a escalada na 

investigação Jules Rimet teve 
continuidade
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Rio de Janeiro?
 Ninguém conseguia sequer se 
aproximar do Hotel sem autorização, 
enquanto Fofana entrava e saía 
livremente todos os dias, sem restrições. 
Representantes da entidade foram 
chamados a depor e foi requisitada a 
lista telefônica daqueles que estavam 
no quadro de funcionários e parceiros 
da entidade.
 “Vale realçar que a FIFA resistiu em 
colaborar e demorou a apresentar a lista 
telefônica com os números de todos os 
integrantes da FIFA no Brasil, conforme 
requisitado, para que pudéssemos 
confrontar com as ligações efetuadas 
pelos alvos da operação.” afirmou o 
delegado.
 Quando questionados obre o 
número de ligações feitas por Fofana 
a alguns números, os representantes 
da Fifa declararam o que a equipe 
precisava ouvir para alcançar o sucesso 
na Operação Jules Rimet. Segundo 
Barucke, “eles confessaram que não 
estavam preocupados com as ligações, 
pois os números da entidade começavam 
todos com 96201”.
 A partir de então, a equipe buscou a 
operadora responsável por este número 
e, após conseguir o mandado, a lista 
de números foi enviada. Os agentes 
José Vicente e Frederico Zambrotti 
constataram que um número de celular 
em especial era o que apresentava uma 
quantidade absurda de ligações com 

Fofana num curto período de tempo: 
900 ligações em 20 dias. Era o número 
de Raymond Whelan.
 “Lamine Fofana, era um homem 
sempre muito arrogante, mas tratava 
Raymond Whelan como ‘senhor’ em 
todas as suas ligações”, afirmou Marina 
Lattavo, uma das agentes responsáveis 
pela investigação. Whelan era CEO 
da Match Services, empresa que 
detém o direito de venda exclusivo 
dos ingressos da Copa do Mundo Fifa. 
Após se constatar esse fato, foi só juntar 
os pontos e dar prosseguimento às 
investigações.
 
‘Ray’ Whelan e seu envolvimento
no Caso
 
 O CEO da Match Services, Raymond 
Whelan de 64 anos, era o topo da 
investigação. Sua empresa era detentora 
da venda exclusiva dos ingressos da Copa 
e já atuava há quatro edições. Estima-se 
que seus lucros alcançavam o patamar de 
200 milhões por Copa. Entretanto, esse 
dinheiro não era proveniente somente 
da venda legal dos ingressos, muito pelo 
contrário: a venda ilegal era o que mais 
rendia lucros à empresa.
 Segundo o Barucke, “o preço dos 
ingressos variava de jogo a jogo, 
podendo custar entre R$ 7 mil e R$ 
35 mil. Whelan agia como verdadeiro 
facilitador do cambismo, fornecendo 
ingressos oficiais para Lamine Fofana. 

No inicio, quando comunicada sobre o 
ocorrido, a Fifa afirmou que os ingressos 
apreendidos pela quadrilha eram falsos. 
Entretanto, após a comprovação de que 
eles eram verdadeiros, os representantes 
da entidade começaram a ‘colaborar’ 
com a investigação, visando ter acesso 
aos ingressos apreendidos e os fotografar 
para colocá-los novamente a venda. 
Após perceber mais este disparate, 
os agentes negaram o acesso destes 
representantes aos ingressos”.
 Whelan, Fofana e mais 10 acusados 
foram presos, acusados de Corrupção, 
associação criminosa e lavagem de 
dinheiro, além do crime de cambismo, 
previsto no Estatuto do Torcedor. 
Whelan ainda foi acusado por ser 
facilitador, pois sua empresa era ciente 
do crime de cambismo e deveria, por 
lei, combater esta prática, ao invés de 
fomentá-la.
 Ele foi preso no Copacabana Palace, 
onde estava hospedado. No dia em 
que seu mandado foi expedido, ele 
saiu pela porta dos fundos, juntamente 
com seu advogado. Após a tentativa 
de fuga frustrada, Whelan se entregou 
e foi encaminhado junto aos demais 
presos para o Complexo Penitenciário 
de Bangu.

As investigações continuam
 
 Segundo Barucke as investigações 
vão continuar. “Ainda há muitas horas 

Da esquerda para a 
direita, parte da equipe 
que investigou o caso: 

Suzane de Jesus; 
José Vicente Barroso; 
Luciana Fonseca; Dr. 

Fábio Barucke; Marina 
Lattavo; Frederico 

Zambrotti.
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de escutas telefônicas para se investigar 
e o envolvimento de outras pessoas, 
entre elas pessoas ligadas às entidades 
de futebol não estão descartadas. Ainda 
há coisas por se descobrir neste inquérito 
que ultrapassou as 1.200 páginas”. 

Não teve Copa na 18ª DP

 Todos os integrantes da equipe que 
participaram da investigação adoram 
futebol, entretanto, nenhum deles 
teve tempo para assistir a sequer um 
jogo da Copa do Mundo da Fifa. O 
Delegado Fábio Barucke, assim como 
os inspetores José Vicente, Frederico 
Zambrotti, as agentes Luciana Fonseca, 
Suzanne Silveira, Marina Lattavo  e os 
demais membros da equipe, totalizando 
mais de vinte pessoas, abnegaram seus 
gostos pessoais em prol do sucesso da 
Operação Jules Rimet.
 O Dr. Fábio Barucke, torcedor 
apaixonado por futebol, nos contou que 
não assistiu sequer aos jogos da seleção 
brasileira. “Trabalhei todos os finais 
de semana. Todas as atenções estavam 
voltadas para a Operação. Foi uma 
verdadeira satisfação pessoal chegar a 
esta solução do caso, pois o que o que 
foi feito em nosso país foi motivo de 
verdadeira indignação. Além disso, a 
venda de ingressos por cambistas e a 
facilitação desta prática precisava ser 
desvendada, pois isso impedia o acesso 
democrático ao Maracanã, fazendo com 
que a maioria dos ingressos ficasse no 

mercado negro e 
impossibilitando 
a compra por 
cidadãos comuns, 
desejosos em 
ver os jogos no 
Estádio. Isso é 
um verdadeiro 
absurdo. Uma 
Copa do Mundo 
disputada em 
nosso país e 
os brasileiros 
são relegados a 
acompanhar os 
jogos na rua, 
em bares e em 
casa por não 
conseguirem ter 

acesso aos ingressos.” 
 Segundo Barucke, as provas 
colhidas nos autos do Inquérito são 
muitas e comprovam o todo esquema 
desvendado, cabendo agora a Justiça o 
julgamento dos acusados. 

O reconhecimento de um
grande trabalho 
 
 Além de toda a repercussão 
nacional a qualidade do trabalho 
desenvolvido pelos policiais foi 
alvo de reconhecimento de polícias 
internacionais.  O Dr. Fábio e sua 
equipe receberam um elogio inclusive 
da Scotland Yard, polícia inglesa que 
é  reconhecida mundialmente por sua 
excelência.
 O presidente e o vice do SINDELPOL 
Dr. Leonardo Affonso e Dr. Vilson de 
Almeida, respectivamente, estiveram 
presentes na 18ªDP para parabenizar 
o Dr. Barucke e sua equipe e ficaram 

impressionados com o brilhante trabalho 
desenvolvido pela delegacia distrital. 
“Apesar de ser uma Delegacia com 
poucos recursos materiais e humanos, 
por ser uma delegacia distrital, a 
18ª DP realizou um trabalho de uma 
Delegacia uma grande porte. O esforço 
e comprometimento de toda a equipe 
com certeza fizeram a diferença para que 
eles pudessem realizar esse grandioso 
trabalho.” comentou Dr. Vilson.
 O presidente também parabenizou 
a equipe: “ O Dr. Fábio Barucke e 

seus policiais estão de parabéns, 
desenvolveram um trabalho maravilhoso, 
e ao final ainda conseguiram encher 
os brasileiros e, principalmente, nós 
policiais civis de muito orgulho, 
pois deram um exemplo para o resto 
do mundo de que em nosso país há 
instituições e pessoas sérias e que 
essas práticas criminosas que foram 
reproduzidas em outras competições, 
não representam a população brasileira 
e muito menos a Instituição Policia 
Civil.” completou Dr. Leonardo.

 O Dr. Fábio e sua equipe 
receberam um elogio 
inclusive da Scotland 

Yard, polícia inglesa que é  
reconhecida mundialmente 

por sua excelência.
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Os Deputados Estaduais Eleitos em 2014

Ao término do pleito eleitoral para 
a Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj), 

a Polícia Civil ganhou dois novos alia-
dos na busca por projetos e melhorias 
para a classe, o que também representa 
melhores condições para a segurança 
pública do Estado e consequentemente 
para o povo. 
 Em meio a nomes de peso que 
arrastaram milhares de votos para as 
urnas como Marcelo Freixo (PSOL), 
com 350.408, Wagner Montes (PSD) 
- 208.814 - e Flávio Bolsonaro (PP) 

- 160.359 -, foram escolhidos dois 
delegados: Dra. Marta Rocha e o Dr. 
Zaqueu Teixeira. 
 Os recentes resultados atrelados 
à recuperação de credibilidade por 
parte da classe evidenciam o momento 
favorável. Agora, além de serem 
eleitos como legítimos representantes 
do povo, que acreditou em seus 
projetos, Martha e Zaqueu também 
carregam a responsabilidade de serem 
potenciais representantes dos milhares 
de policiais que trabalham diariamente 

nas delegacias do Estado. 
 O SINDELPOL-RJ deseja que os dois 
exerçam um mandato de credibilidade 
e forte atuação em prol dos interesses 
da sociedade e da Polícia Civil, 
juntamente com os outros parlamentares 
que possuem um histórico de apoio à 
categoria. E parabeniza os colegas pela 
conquista democrática, certo de que 
a população fluminense conta com a 
ajuda deles nas discussões acerca dos 
temas da segurança pública do Estado 
do Rio de Janeiro.

Candidato Candidato CandidatoPartido/Coligação Partido/Coligação Partido/ColigaçãoVotação Votação Votação

Waguinho

Delegada Martha Rocha

Márcio Pacheco

Christino Áureo

Dr. Deodalto

Pedro Augusto

André Lazaroni

Benedito Alves

Rosenverg Reis

Thiago Pampolha

Luiz Paulo

Carlos Minc

Luiz Martins

Marcus Vinícius Neskau

Filipe Soares

Tio Carlos

Farid Abrão

Iranildo Campos

Waldeck

Jose Luiz Nanci

Comte

Bruno Dauaire

Marcia Jeovani

Marcio Canella

(PMDB)

(PSD)

(PSC)

(PSD)

(PTN)

(PMDB)

(PMDB)

(PMDB)

(PMDB)

(PTC)

(PSDB)

(PT)

(PDT)

(PTB)

(PR)

(SD)

(PTB)

(PSD)

(PT)

(PPS)

(PPS)

(PR)

(PR)

(PSL)

53.835

52.698

50.344

50.168

48.496

48.345

44.473

44.381

43.045

41.897

39.992

39.865

39.309

39.192

39.058

38.851

38.342

36.914

36.755

36.356

36.155

35.645

34.870

34.495

Rogerio Lisboa

Enfermeira Rejane

Jorge Felippe Neto

João Peixoto

Andre Ceciliano

Dr. Sadinoel

Zaqueu

Milton Rangel

Marcos Abrahao

Jair Bitencourt

Janio Mendes

Renato Cozzolino

Atila Nunes

Zito

Wanderson Nogueira

Paulo Ramos

Zé Luiz Anchite

Graça Pereira

Flávio Serafini

Eliomar Coelho

Marcos Miller

Dr. Julianelli

(PR)

(PCdoB)

(PSD)

(PSDC)

(PT)

(PT)

(PT)

(PSD)

(PTdoB)

(PR)

(PDT)

(PR)

(PSL)

(PP)

(PSB)

(PSOL)

(PP)

(PRTB)

(PSOL)

(PSOL)

(PHS)

(PSOL)

34.030

33.990

32.066

31.243

31.207

30.504

30.304

28.957

28.777

28.133

28.012

26.697

25.042

24.491

20.073

18.732

17.401

16.876

16.117

14.144

12.929

11.805

Marcelo Freixo

Wagner Montes

Flávio Bolsonaro

Samuel Malafaia

Paulo Melo

Nivaldo Mulim

Fabio Silva

André Corrêa

Jorge Picciani

Cidinha Campos

Dionísio Lins

Pedro Fernandes

Tia Ju

Osorio

Domingos Brazão

Lucinha

Gustavo Tutuca

Rafael Picciani

Carlos Macedo

Edson Albertassi

Bebeto Tetra

Zeidan

Bernardo Rossi

Daniele Guerreiro

(PSOL)

(PSD)

(PP)

(PSD)

(PMDB)

(PR)

(PMDB)

(PSD)

(PMDB)

(PDT)

(PP)

(SD)

(PRB) 

(PMDB) 

(PMDB)

(PSDB)

(PMDB)

(PMDB) 

(PRB)

(PMDB)

(SD) 

(PT)

(PMDB)

(PMDB)

350.408

208.814

160.359

140.148

125.391

93.192

82.168

81.364

76.590

75.492

75.405

75.366

74.803

70.835

70.314

65.760

64.248

63.073

62.088

61.549

61.082

60.810

56.806

55.821

PARTICIPE. SEJA MAIS UM FILIADO AO SINDELPOL
LIGUE: 2507-0302 / 96995-0504
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Fim da espera

A batalha foi árdua, mas a vitória veio através da 
recente votação na Assembleia Legislativa. Alguns 
Delegados de Polícia possuíam uma limitação 

salarial, pois tinham como limite de seus vencimentos a 
remuneração do Governador do Estado do Estado do Rio 
de Janeiro. Essa era uma demanda grave, antiga e abrangia 
parte dos Delegados. 
 Por este motivo a solução desse problema vinha sendo 
trabalhada há mais de dez anos, através das entidades de 
classe dos delegados de polícia e dos auditores fiscais 
do Estado. 
 Mais especificamente, no ano passado, essa luta foi 
intensificada pelo SINDELPOL e ADEPOL-RJ, além 
das entidades representativas dos fiscais ( SINFRER e 
AAFPERJ),  o que culminou em Outubro de 2013 em uma 
audiência com o Governador do Estado, à época, Sergio 
Cabral, onde o mesmo se comprometeu em resolver a 
questão do teto. 
 Em outras duas oportunidades, na Cidade de Polícia e 
quando da nomeação dos novos Delegados, o Governador, à 
época, se comprometeu mais uma vez em resolver a questão 
do teto.  Paralelo a isso mantivemos inúmeras reuniões com 
o líder do governo, Dep. André Correa onde sempre era 
tratada a resolução definitiva do teto.
 No final do ano de 2013, por uma série de complicadores 
não foi possível a resolver o problema, e no início de 2014, 
quando a ALERJ retomou suas atividades, voltamos ao 
trabalho e passamos a nos empenhar mais ainda e junto ao 
líder do governo para a solução do teto.
 Enfim, em março de 2014, o atual Governador, Luiz 
Fernando Pezão em reunião na Cidade da Polícia, informou 
aos Delegados de Polícia que iria assumir o Governo do 
Estado em abril, e ratificou que os compromissos firmados 
pelo seu antecessor seriam cumpridos por ele, sendo que 
havia restrições do prazo eleitoral, mas até junho iria 
resolver a questão.  
 Concomitante, a isto, diversas reuniões eram realizadas 
entre os representantes da Secretaria de Fazenda do Estado e 
as entidades representantes dos fiscais, onde eram debatidas 
e solucionadas diversas questões financeiras relacionadas 
à solução do teto. 

A Emenda Constitucional nº 58/2014 decretou: Teto único 
para o funcionalismo público estadual.

 Continuamos firmes e dialogando com o Governo, e 
no dia 18/06/2014,  o Governador, Luiz Fernando Pezão 
cumpriu o que havia prometido a categoria e enviou a 
esperada Proposta de Emenda Constitucional que resolvia 
a questão do teto remuneratório do funcionalismo público 
estadual para a Assembleia Legislativa.
 Entretanto a mesma teria que ser aprovada através de 
um quórum qualificado em dois turnos pelos Deputados 
Estaduais. E assim, sob a direção do Eminente Deputado 
Paulo Melo, os deputados estaduais refletiram e atenderam 
a demanda de diversas categorias do funcionalismo 
público estadual e acabaram com a existência de dois 
subtetos no âmbito do próprio Poder Executivo estadual, 
o que gerava uma discriminação entre servidores que 
exerciam funções de mesmo grau de responsabilidade e 
de requisitos de investidura.
 Assim, a Assembleia Legislativa do Rio (ALERJ) 
aprovou no dia 27/06/2014, em segunda discussão, a 
Proposta de Emenda Constitucional 75/14, que cria um 
limite único de remuneração para ocupantes de cargos, 
funções e empregos públicos dos três poderes, do Ministério 
Público, do Tribunal de Contas do Estado, da Procuradoria 
Geral do Estado e da Defensoria Pública.
 O texto prevê que os salários não poderão exceder os 
dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Por sua vez, 
o subsídio mensal dos desembargadores fica limitado 
a 90,25% do pago aos ministros do Supremo Tribunal 
Federal. Depois de aprovada pelos parlamentares a Mesa 
Diretora da ALERJ promulgou a Emenda Constitucional  nº 
58/2014, que restabeleceu que o teto único dos servidores 
será implementado em quatro vezes, chegando em julho de 
2017 ao valor final.  
 Cumpre ressaltar que o apoio de todos os parlamentares 
foi fundamental para que essa vitória fosse alcançada, junto 
à perseverança das entidades classistas que aliadas buscaram 
a solução desse problema.  
 Por tudo isso, o Sindicato dos Delegados de Polícia do 
Rio de Janeiro parabeniza e agradece ao Governador Luiz 
Fernando Pezão, ao presidente da ALERJ, Paulo Melo e a 
todos os outros deputados que ajudaram no alcance dessa 
vitória, que contribuiu para a valorização da categoria.

Por Leonardo Affonso Dantas dos Santos
Presidente do SinDeLPoL RJ
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Art. 1º O inciso XIII do art. 77 da Constituição do Estado do 
Rio de Janeiro passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art 77 (...)
XIII - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, 
funções e empregos públicos da administração direta, 
autárquica e fundacional, dos Poderes do Estado do Rio de 
Janeiro, do Ministério Público, do tribunal de Contas do Estado, 
da procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública e os 
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou 
de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio 
mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de 
Justiça, nos termos do § 12 do art. 37 da Constituição da 
República Federativa do Brasil;”

Art. 2º A aplicação e os efeitos financeiros do limite único de 
que trata o inciso XIII do art. 77 da Constituição do Estado 
do Estado do Rio de Janeiro, com a sua redação conferida 
por esta Emenda Constitucional, para as carreiras cuja 
remuneração ou subsídio tenham como limite, até a data da 

Emenda Constitucional nº 58/2014. 

 Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Resolve:

publicação deste ato, o subsídio mensal do Governador do 
Estado, serão escalonados progressivamente, nos seguintes 
termos:
I - a partir de 1º de julho de 2014: 75,16% (setenta e cinco 
inteiros e dezesseis centésimos por cento) do subsídio mensal, 
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;
II - a partir de 1º de julho de 2015: 80,19% (oitenta inteiros 
e dezenove centésimos por cento) do subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;
III - a partir de 1º de julho de 2016: 85,22% (oitenta e cinco 
inteiros e vinte e dois centésimos por cento) do subsídio 
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal; e
IV - a partir de 1º de julho de 2017: 90,25% (noventa inteiros 
e vinte e cinco centésimos por cento) do subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data 
de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º 
de julho de 2014.
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Num passado não tão distante, a 
impunidade servia como uma 
espécie de combustível para a 

livre ação de criminosos. Em casos de 
homicídios, por exemplo, a sensação de 
assassinos calculistas e meticulosos era 
a de que as autorias dos crimes 
dificilmente seriam desvendadas. Mas 
este cenário vem sendo modificado ao 
longo dos últimos anos. Com a ampliação 
das equipes das Divisões de Homicídios 
(DH) da Capital e Regiões Metropolitanas 
do Rio e a possibilidade de uma perícia 
mais completa e detalhada, o poder 
elucidação apresentou um aumento de 
mais de 600%.
 Antes de inaugurar a Divisão de 
homicídios da Capital, na Barra da 
Tijuca, fato ocorrido em 2010, o 
Estado apresentava índices de 4,1% 
de elucidação dos casos de homicídios 
registrados. Hoje, a realidade já é bem 
melhor aproximadamente 30% das 
mortes são solucionadas. Sem nos 
olvidar que devemos considerar o 
ambiente de extrema violência que se 
encontra em nosso Estado, pois somente 
no primeiro semestre de 2013, morreram 
no Rio 757 pessoas.
 
O aparato técnico e humano: mudança 
de hábitos
 
 Para que os resultados do modelo 
da Divisão de Homicídios, hoje já 
implantado em unidades na Baixada 
Fluminense e em Niterói, São Gonçalo 
e Itaboraí, começassem a sair do papel 
foi necessário à implantação de ações 
imediatas, como a preservação da cena 
do crime, evitando, assim, que provas 
essenciais fossem perdidas. A partir da 
adoção de um método mais técnico e 

Por Yuri Hortz

Aumento da solução de casos de homicídios em decorrência do trabalho realizado pela 
Divisão de Homicídios da Capital surge como símbolo na luta contra a impunidade. 
Trabalho de investigação eficaz é a certeza de que cada vez mais os crimes serão 
solucionados.

de uma equipe ampla, a elaboração da 
dinâmica do crime se tornou mais fácil.
 Desde então, a ida de investigadores 
à cena do crime foi alterada. A partir da 
comunicação do fato, uma  equipe da 
Divisão de Homicídios passou a se dirigir 
aos locais com um delegado, um médico 
legista, um perito, um papiloscopista e 
diversos inspetores e investigadores. 
Outros policiais, a paisana, colhem 
depoimentos de testemunhas. Além 
disso, uma unidade móvel do cartório 
também pode ser utilizada para que os 
depoimentos sejam documentados.

 Todo esse aparato tem resultado 
na melhoria não só do sistema de 
investigação como no de denúncia. A 
qualidade do inquérito que chega às 
mãos da promotoria faz com que as 
provas auxiliem nos pedidos feitos à 
Justiça. 
  
As novas Divisões de Homicídios: 
Baixada Fluminense e Niterói
 
 Para conter os altos índices de 
assassinatos foram criadas outras duas 
Divisões de Homicídios: na Baixada 
Fluminense e em Niterói, que também 
é responsável por investigar mortes em 
São Gonçalo e Itaboraí.
 A Delegacia de Homicídios da 

Baixada é responsável por buscar 
a solução de casos na área mais 
afetada pela criminalidade no Estado: 
só em 2012 foram 1.369 casos de 
homicídio, segundo dados do Instituto 
de Segurança Pública. A atuação se 
estende por 13 municípios e o aparato 
técnico e humano conta com 150 
policiais, sendo 10 delegados.
 O trabalho já vem surtindo efeito, 
entretanto, a tarefa é árdua diante do número 
de casos na região: somente em fevereiro 
e março deste ano foram registrados 367 
casos de homicídios dolosos.
 Cenário semelhante vive a Delegacia 
de Homicídios de Niterói, São Gonçalo 
e Itaboraí. Suas ações não estão somente 
concentradas na apuração e solução dos 
casos de homicídios, mas também visam 
coibir a violência nestas cidades. Em 
maio, por exemplo, juntamente com o 
apoio da CORE, a DHNSG saiu em 
busca de um grupo de extermínio que 
agia em Itaboraí, mais precisamente 
no bairro de Itambi. Somente nesta 
operação foram presas várias pessoas 
ligadas à quadrilha.
 A nova cara das Divisões de 
Homicídios do Estado possui 
“fisionomia” atuante, obtendo avanços 
significativos nas soluções dos casos e, 
principalmente, garantindo à sociedade 
mais segurança. O trabalho permite 
colocar atrás das grades responsáveis 
por crimes que estarrecem a sociedade e 
levam sofrimento a milhares de famílias. 
 O recado está dado: os tempos de 
impunidade acabaram e qualquer um que 
cometa um crime de homicídio terá de 
pagar por seus atos, pois as equipes não 
descansarão até mandá-lo para a cadeia.

Marco para a mudança

o poder 
elucidação 

apresentou um 
aumento de mais 

de 600%
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Realmente, com alguns problemas de representação 
e administrativo, a FAEPOL estava à beira da 
extinção quando representantes do Sindicato dos 

Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, com o 
apoio do Ministério Público, realizaram profundas 
alterações estatutárias e conseguiram reerguer a FAEPOL.
 Todo esse processo de mudança decorreu do trabalho 
do antigo Conselho Gestor da FAEPOL, integrado pelos 
Delegados de Polícia Dr. Renan Bastos Gomes, Dr. 
Fernando Oseas de Araújo Vasconcelos e Dr.Hekel de 
Miranda Raposo e de alguns Delegados diretores do 
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Rio 
de Janeiro (SINDELPOL-RJ), como Dr. Jose Paulo 
Pires, Dr. Leonardo Affonso e Dr. Vilson Almeida, os 
quais, abnegados, durante mais de um ano, realizaram 
várias reuniões com o Ministério Público de fundações 
e conseguiram autorização para significativas alterações 
estatutárias, além da disponibilidade dos recursos até então 
supostamente bloqueados.
 O estatuto da entidade era completamente ultrapassado 
e foi inteiramente modificado. Por exemplo, apenas os 
membros instituidores da FAEPOL, exclusivamente vinte 
delegados de polícia, podiam votar e ser votados, cláusula 
esta que foi alterada o que possibilitou uma nova eleição 
para a diretoria executiva, fiscal e Conselho Curador.  
Além do mais, a partir de 2016,  todos os Delegados de 
Polícia do Rio de Janeiro poderão votar e ser votados, 

democratizando inteiramente a gestão da FAEPOL.
 Além desse árduo trabalho de alteração e modernização 
do Estatuto, os dirigentes do SINDELPOL realizaram 
algumas reuniões com membros do Tribunal de Contas 
do Estado e solucionaram algumas pendências contábeis 
da FAEPOL.
 Após a realização das eleições para a direção da 
FAEPOL, em dezembro de 2013, cuja presidência é do 
Delegado de Polícia Dr. Pablo Sartori  e a realização do 
Primeiro Congresso Jurídico dos Delegados de Polícia 
do Rio de Janeiro, a ser promovido pela FAEPOL em 
novembro deste ano, todo o árduo trabalho desenvolvido 
durante esses dois anos está sendo recompensado.
 Àquela época, dirigentes do SINDELPOL enviaram 
ofício para a antiga administração da PCERJ solicitando 
apoio na reestruturação da FAEPOL.  Não obtiveram 
respostas.  Entretanto, a atual administração da PCERJ, 
positivamente, está apoiando o Congresso Jurídico, 
juntamente com diversas instituições.  Outros projetos 
estão sendo desenvolvidos pelos dirigentes da FAEPOL 
e o futuro é promissor para a Polícia Civil do Estado do 
Rio de Janeiro.
Mais uma vitória da Polícia Civil do Estado do Rio de 
Janeiro.  Mais uma vitória para os Delegados de Polícia 
e seus agentes.

FAEPOL transforma-se em apenas dois anos 
através de iniciativa do SINDELPOL-RJ.
Em abril de 2012 a Revista número 02 do SINDELPOL publicou a seguinte 
matéria:  “FAEPOL - Fundação de Apoio, Ensino e Desenvolvimento da 
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, instituída em 1999, está em 
processo de extinção”.

Conselho Diretor: 
Presidente: Dr. Pablo da Costa Sartori
Vice-presidente: Dr. Adilson Palácio
Assessor Jurídico: Marcus Vinicius Lopes Montez
Assessor de Comunicação Social: Ruchester Marreiros Barbosa
Diretor Cultural: Luiz Fernando nader Damasceno
Diretor Administrativo-Financeiro: Robson da Costa Ferreira da Silva
Diretor de Assistência Social: Davi dos Santos Rodrigues
Diretor de Projetos e empreendimentos: Bruno Gilaberte Freitas Savignon

Atual corpo diretivo da FAEPOL eleito para o biênio 2014/2015:
Conselho Curador:
Membros Titulares: 
Dr. José Paulo Pires
Dr. Leonardo Affonso Dantas dos Santos
Dr. Adriano Marcelo Firmo França
Suplentes:
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Nos dias 17 e 18 de novembro, a 
cidade maravilhosa será o palco 
do 1º Congresso Jurídico dos 

Delegados da Polícia Civil do Estado do 
Rio de Janeiro.
 A ideia para a realização do evento 
surgiu durante o Curso de Formação do 
XII Concurso para o cargo de Delegado 
realizado na Academia de Polícia 
Civil Sylvio Terra. Os alunos, hoje 
delegados, começaram a debater junto 
aos professores a importância da edição 
de enunciados que pudesse orientar e 
respaldar as decisões, garantindo maior 
segurança ao profissional jurídico e 
à população, além de proporcionar 
o aperfeiçoamento da carreira e da 
ciência jurídica. 
 Três meses após a posse no cargo, 
foi formado um grupo composto pelos 
Delegados: Dr.ª Camila Meirelles 
Pegorim, Carlos Eduardo de Araújo 
Rangel, Mauro César da Silva Junior, 
Moysés Santana Gomes, Talita Roberta 
Carlos Carvalho e Thaianne Barbosa de 
Moraes Pessoa, que redigiram o projeto 
do evento e o apresentaram à Diretoria da 
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa 
e Desenvolvimento da Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro (FAEPOL).
 O Presidente da FAEPOL, Dr. Pablo 
Sartori, e os Conselheiros, Dr. Leonardo 
Affonso, Dr. José Paulo Pires e Dr. 
Ruchester Marreiros Barbosa, aprovaram 
o projeto e nomearam o grupo comissão 
organizadora do evento.
Para realização do Congresso foi 
celebrada uma parceria com o Instituto 
Justiça & Cidadania, Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP), cuja missão é desenvolver e 
apoiar projetos institucionais e captar 
recursos para sua execução, tendo larga 
experiência na realização de eventos do 
Poder Judiciário. 
 Durante a organização do evento, 
o Dr. Marcelo Carregosa, Delegado 
recém-empossado, ex-advogado e 
colaborador do Congresso, consciente 

1º Congresso Jurídico dos Delegados da Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro será promovido pela FAEPOL.
O Evento acontecerá na OAB-RJ

da importância destes dois cargos para 
o progresso da sociedade, promoveu a 
aproximação das Instituições PCERJ 
e OAB-RJ, organizando uma reunião 
entre a comissão organizadora do evento 
e o Presidente da OAB-RJ, Dr. Felipe 
Santa Cruz. Este encontro contou ainda 
com a presença dos advogados Dr. João 
Pedro Pádua. 
 Dr. Breno Melaragno Costa 
(Presidente da Comissão de Segurança 
Pública da OAB-RJ) e  Dr.ª Fernanda 
Tórtima (Presidente da Comissão de 
Prerrogativas da OAB-RJ).
 Nessa oportunidade, o Dr. Felipe 
Santa Cruz manifestou o apoio ao evento, 
oferecendo o espaço físico para sua 
realização e destacou tanto a importância 
da integração das Instituições quanto à 
consolidação do Delegado de Polícia 
como o primeiro garantidor dos direitos 
fundamentais.
 Outro ilustre colaborador do 
Congresso que merece destaque é o Dr. 
Thiers Vianna Montebello – Delegado 
de Polícia aposentado e Conselheiro 
Presidente do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro. Dr. 
Thiers, durante o exercício do cargo 
de Delegado, buscou incansavelmente 
o reconhecimento e aprimoramento da 
carreira, por isso aplaudiu a iniciativa dos 
colegas recém-empossados e ofereceu 
auxílio para a sua realização. 
 O Congresso conta ainda com o apoio 
da Chefia da Polícia Civil do Estado 
do Rio de Janeiro, da Academia de 
Polícia Sylvio Terra, do Sindicato dos 
Delegados de Polícia do Estado do Rio 
de Janeiro (SINDELPOL), da Associação 

dos Delegados de Polícia do Estado 
do Rio de Janeiro (ADEPOL-RJ) e da 
Federação Nacional dos Delegados de 
Polícia (FENDEPOL). 
 Dentre os patrocinadores, destaca-se 
a presença da Condor Tecnologia de 
Armas Não Letais, reforçando a imagem 
do Delegado de Polícia garantidor e 
incentivador do uso desta tecnologia.
 O evento será realizado em dois dias 
e a palestra inaugural ficará a cargo do 
Exmo. Ministro do STF, Dr. Luis Roberto 
Barroso, cujo tema é “O Delegado de 
Polícia: primeiro garantidor dos direitos 
fundamentais”.
 Merece igualmente destaque a 
presença do Deputado Federal Bernardo 
Santana de Vasconcelos e do Delegado 
de Polícia Dr. Mário Leite de Barros 
Filho que contribuirão com palestras 
sobre temas atuais que permitem 
uma atuação mais rápida e efetiva da 
Polícia Civil, atendendo aos anseios da 
sociedade hodierna. 
 Além disso, antes da votação de 
alguns enunciados, serão formadas mesas 
de debate para enfrentamento de questões 
jurídicas importantes por especialistas 
renomados como Dr. Wladimir Sérgio 
Reale, Dr.ª Jéssica Oliveira, Dr. Adilson 
Palácio, Dr. Ruchester Marreiros, Dr. 
Marcus Montez, Dr. Bruno Gilberte, 
dentre outros.
 Poderão participar do evento 
Delegados de todo o país e membros 
das demais carreiras jurídicas, contudo, 
a votação será exclusiva de Delegados 
da PCERJ. As inscrições já estão 
abertas, podem ser feitas pelo site www.
congressodelpolrj.com.br.
 

o exmo. Ministro 
do STF, Dr. Luis 

Roberto Barroso 
(ao centro) recebe 

a comissão 
organizadora e os 

representantes das 
entidades classistas 

para discutir os 
detalhes de sua 
participação no 

evento.
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Dr. Wladimir Reale contextualiza historicamente o fato 

Dep. Jorge Picciani discursa

Delegados de Polícia realizam jantar de 
agradecimento e homenagem a Jorge Picciani

Em jantar realizado na noite do dia 
03 de setembro, os Delegados de 
Polícia através do Sindicato dos 

Delegados do Estado do Rio de Jareiro 
(Sindelpol-RJ) 
rea l izou  uma 
merecida home-
nagem a Jorge 
Picciani. Parla-
mentar à frente 
da Assembléia 
Legislativa do 
Rio de Janeiro 
(Alerj) em 2010, 
Picciani foi um 
dos mais atuan-
tes na valoriza-
ção da carreira 

dos Delegados de Polícia do Estado do 
Rio de Janeiro e, por conta de seu apoio, 
recebeu o devido reconhecimento da 
classe. 
 O evento aconteceu no restaurante 
Pampa Grill, da Barra, e foi prestigiado 
por mais de 200 delegados de polícia. 
Em clima de total confraternização, 
estavam presentes o Presidente do 
Sindelpol-RJ, Dr. Leonardo Affonso, o 
Presidente da Fendepol, Dr. José Paulo 
Pires, além do Dr. Wladimir Reale, 
Presidente da Adepol-RJ que proferiu 
um bonito discurso acerca da atuação 
de Jorge Picciani.
 O evento teve a participação de 
toda a chefia da Polícia Civil, e contou 
ainda com a ilustríssima presença dos 

deputados federais Leonardo Picciani e 
Eduardo Cunha.
 O Dr. Leonardo Affonso falou 
sobre a importância do apoio do 
parlamentar citando “a importância 
da categoria em agradecê-lo por sua 
atuação fundamental na diminuição da 
desigualdade entre as carreiras jurídicas 
do Estado, sobretudo no tocante aos 
Delegados de Polícia, e a necessidade 
de valorização da catargoria”. Leonardo 
também entregou uma honrosa placa em 
nome do SINDELPOL-RJ como sinal da 
gratidão à referida atuação de Picciani 
junto às demandas almejadas pela classe 
dos delegados na ALERJ. 
 Nela constavam os seguintes dizeres: 

 “Ao Exmo. Sr. Jorge Sayed Picciani
 Sentimo-nos honrados em ter a  

oportunidade de agradecer à V. Exa. 
pela dedicação e firmeza de propósito 

com que conduziu na Assembleia 
Legislativa do RJ no ano 2010 

as tratativas políticas necessárias 
à diminuição da diferença 

remuneratória entre as carreiras 
jurídicas do Estado.”

 
 Picciani participou diretamente 
do momento histórico de valorização 
da categoria e foi um dos grandes 
responsáveis pelo êxito da aprovação 
da Lei Estadual nº 5764/2010, que 
conferiu dignidade salarial, com 
aumento remuneratório condizente com 
o exercício das funções. 

 Em seu discurso, o 
ex-presidente da ALERJ 
demonstrou que seu 
empenho fora baseado na 
luta dos Delegados e de 
todos da Polícia Civil para 
que as carreiras vinculadas 
a esta área tão nobre fossem 
valorizadas. Picciani, em 
sua explanação, afirmou 

que não era razoável para o bom princípio 
da igualdade, sobretudo “para aqueles 
que são responsáveis por presidir o 
inquérito” (palavras de Picciani) e 
detém grandes responsabilidades no 
exercício de suas atividades tivessem 
suas remunerações tão defasadas em 
relação às outras carreiras jurídicas. 
 Segundo Picciani, “foi necessário 
corrigir essa distorção”, trazendo, assim, 
novamente a importância do Rio de 
Janeiro como parâmetro nacional. O 
Sindicato dos Delegados de Polícia 
do Rio de Janeiro agradece à V. Exa 
Jorge Sayed Picciani pelo empenho na 
aprovação da Lei Estadual nº 5764/2010 
e também pela presença no evento.   
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A condução do Termo Circunstan-
ciado por qualquer órgão que não 
seja a polícia judiciária, presidi-

do pelo Delegado de Polícia é um fato 
grave e que avilta as instituições demo-
craticamente constituídas. 
 A Constituição da República é um 
documento que tem como escopo, pri-
mordialmente, dentre outros de mesma 
densidade, servir de anteparo para con-
tenção da massas, ou seja, da vontade 
da maioria, ao contrário do que leiga-
mente se propaga:

“A maioria não pode dispor de toda 
a ‘legalidade’, ou seja, não lhe está 
facultado, pelo simples facto de ser 
maioria, tornar disponível o que é 
indisponível, como acontece, por ex., 
com direitos, liberdades e garantias 
e, em geral, com toda a disciplina 
constitucionalmente fixada (o prin-
cípio da constitucionalidade sobre-
põe-se ao princípio maioritário).” 

 
 Diante disso, passa a ser o documen-
to legitimador, que seleciona a divisão 
de atuação dos órgãos públicos na per-
secução criminal, separando e delimi-
tando a atuação de cada qual, explicita-
mente , sendo os destinatários destas 
verdadeiras normas jurídicas ao próprio 
legislador e aos operadores do Direito. 
Normas que se revertem como um ver-
dadeiro manto protetor, esculpido no 
mármore das garantias, contra o abuso 
do poder punitivo do Estado, na qual é 
evidente que se engloba o poder perse-
cutório.
 É inadmissível que uma instituição 
se arvore em legitimada para determi-
nados atos não previstos na Constituição 
Federal, bem como proibidos expressa-
mente em atos normativos reguladores 
deste ato, em especial, a lavratura de 
termo circunstanciado pela polícia mi-
litar, no Estado do Rio de Janeiro. 
 Não se trata de manifestação jurídi-
ca isolada nossa, não obstante em outros 
Estados sabermos da prática nefasta de 
condução de TC por órgãos distintos da 
polícia civil, mas ao menos no Estado 

A presidência do termo circunstanciado (TC) à 
luz dos tratados sobre direitos humanos e sua 
condução exclusiva pela policia judiciária.

Por Ruchester Marreiros Barbosa

do Rio de Janeiro, além de outros Esta-
dos, tem-se como entendimento unifor-
memente jurídico e de política criminal 
constitucional (ao menos com relação 
ao TC).
 Por uma questão Kelseniana, passa-
mos a esposar os argumentos de lógica 
cartesiana inicialmente pelo mandamen-
to maior, principalmente diante de uma 
Constituição de Democrática e Social 
de Direito.
 A inconstitucionalidade na condução 
da lavratura do TC por órgãos distintos 
da polícia judiciária, e utilizaremos a 
polícia militar como exemplo, por uma 
questão didática, mas se estende a qual-
quer outro órgão, viceja da simples lei-
tura da Constituição da República, de 
clareza solar, que assim dispõe, verbis: 

 “Art. 144. A segurança pública, 
dever do Estado, direito e responsa-
bilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do pa-
trimônio, através dos seguintes ór-
gãos:
 IV - polícias civis;
 V - polícias militares e corpos 
de bombeiros militares.
 § 4o - às polícias civis, dirigidas 
por delegados de polícia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competên-
cia da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações 
penais, exceto as militares.
 § 5° - às polícias militares ca-
bem a polícia ostensiva e a preser-
vação da ordem pública, aos corpos 
de bombeiros militares, além das 
atribuições definidas em lei, incum-
be a execução de atividades de de-
fesa civil.” (grifo nosso)

 Note-se que a Polícia Militar, uma 
nobre e heróica instituição, foi incum-
bida de exercer o policiamento ostensi-
vo, de repressão destinada à preservação 
da ordem pública e da incolumidade de 
pessoas e de patrimônio (lembrando que 
estamos utilizando a polícia militar a 
título argumentativo).
 Outrossim, a Constituição Política 
de 1988, autorizou que a Polícia Militar 

somente pudesse exercer as funções de 
polícia judiciária quando o crime 
possuir natureza militar, tão e exclu-
sivamente. 
 Ainda assim, nesta mesma temática, 
extrai-se do texto constitucional a von-
tade do constituinte originário em seu 
art. 98, I, CRFB de que a lei ordinária 
conceitue o que seja infração penal de 
menor potencialidade ofensiva e assim 
sendo, estabeleça a estrutura dos juízes 
que comporão as juizados especiais, e 
como será o procedimento processual 
penal, incluindo-se a transação e sua 
estrutura recursal, ipsis literis:

“Art. 98. A União, no Distrito Fede-
ral e nos Territórios, e os Estados 
criarão:
I - juizados especiais, providos por 
juízes togados, ou togados e leigos, 
competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas 
cíveis de menor complexidade e in-
frações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos 
oral e sumariíssimo, permitidos, nas 
hipóteses previstas em lei, a transa-
ção e o julgamento de recursos por 
turmas de juízes de primeiro grau;” 
(grifo nosso) 

 
 Note-se que o art. 98, I não alterou a 
constituição, especializando o art. 144, 
IV e V, §§ 4º e 5º, mas tão somente de-
legou ao legislador infraconstitucional 
que regulamentasse um sistema de 
controle social despenalizador, em nada 
alterando as atribuições das polícias.  
 Assim surgiu a lei 9.099/95, na qual 
o legislador ordinário quis atribuir maior 
celeridade ao procedimento justamente 
para efetivar-se uma justiça penal con-
sensual pela lei 9.900/95, criando entre 
outros institutos, o “termo circunstan-
ciado”, como procedimento investigató-
ria célere, estabelecendo as regras de um 
procedimento tipicamente sumaríssimo 
para a investigação de menor potencial, 
que em tese, fosse também simples.
 Diante disso, o art. 69 da lei 9.099/95 
atribui a presidência da lavratura do 

Delegado de Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro
Conselheiro Fiscal e de Ética do SinDeLPoL-RJ
Doutorando em Direitos Humanos, na Universidad Lomas de Zamora - Argentina
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termo circunstanciado à “autoridade 
policial”, e em nome de diversos princí-
pios, um deles da eficiência, diversos 
doutrinadores, iniciaram seus “saltos 
triplos carpados hermenêuticos” para-
fraseando o eterno Ministro Ayres 
Brito , iniciando-se uma série de aber-
ratio interpretatio, ao ponto de se defen-
der que qualquer pessoa pudesse ser 
“autoridade policial”, inclusive servidor 
do cartório lotado na secretaria dos 
juizados.
 Apuração preliminar de cognição 
sumaríssima não transforma o procedi-
mento de investigação criminal de me-
nor potencial ofensivo em terra de nin-
guém. O Termo Circunstanciado é um 
procedimento investigatório de crime 
comum . Tanto o é que o art. 91-A da lei 
9.099/95 veda sua aplicação aos crimes 
militares.
 As distorções sobre as atribuições de 
atos exclusivos da polícia judiciária por 
qualquer outra polícia, a pretexto de que 
isso seria mais eficiente e atenderia aos 
ditames da lei 9.099/95 é contrária a 
texto expresso da constituição federal, 
bem como em nenhum momento esta 
lei autoriza o esvaziamento da própria 
Constituição Federal.
 Este emaranhado de interpretação 
sistemicamente disforme “forma o que 
L.A. Becker chama de micro-legislação 
esterilizante da Constituição. E qual-
quer um deveria saber que por ausência 
de Lei em sentido estrito descabe ao ato 
administrativo revogar/modificar o 
Código de Processo Penal. Estamos no 
paraíso dos atos administrativos mani-
puladores da Constituição em nome da 
eficiência.”
 A situação se aproxima muito do que 
Zaffaroni – a partir de Lola Aniyar de 
Castro – refere como sistema penal 
subterrâneo: todas as agências executi-
vas exercem algum poder punitivo à 
margem de qualquer legalidade ou 
através de marcos legais bem questio-
náveis, mas sempre fora do poder jurí-
dico. A situação gera um paradoxo: o 
poder punitivo se comporta fomentando 
atuações ilícitas. Para ele, “[...] a crimi-
nalização secundária é quase um pre-
texto para que agências policiais exer-
çam um controle configurador positivo 
da vida social, que em nenhum momen-
to passa pelas agências judiciais ou ju-
rídicas [...] este poder configurados 
positivo é o verdadeiro poder político 
do sistema penal”.
 Ora, estamos diante de ditames cons-
titucionais de garantias de que o cidadão 
possa se valer de agências jurídicas 
previstas na Carta Política. Não é a toa 
que o Delegado de Polícia, quem presi-
de a investigação criminal seja qual 
nome receber o procedimento, inquéri-
to policial (CPP), termo circunstanciado 

(Lei 9.099/95), boletim de ocorrência 
circunstanciado (Lei 8.069/90); auto de 
investigação de ato infracional (Lei 
8.069/90), é bacharel em direito , con-
cursado e aferido juridicamente sobre 
conhecimentos para se chegar ao cargo, 
que é destinado exercer o papel de ver-
dadeiro filtro processual contra impu-
tações infundadas  e deslegitimar ações 
penais temerárias. É essa a visão garan-
tidora que possui o Delegado de Polícia 
hodierno. Em nossa visão, uma Autori-
dade de Garantias.
 Estas garantias são passaram desa-
percebidas pelos tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos, 
segundo aos quais dispõem como ga-
rantia do cidadão que a condução coer-
citiva em desfavor de um suspeito, este 
deve ser lavado imediatamente perante 
um juiz ou outra autoridade jurídica com 
os mesmos poderes que o juiz, em nos-
so ordenamento jurídico constitucional, 
o Delegado de Polícia.
 Em outras palavras, o que querem os 
países signatários dos tratados e conven-
ções sobre direitos humanos e a ONU é 
que o preso seja levado perante alguém 
que tenha conhecimento jurídico para 
poder decidir sobre a legalidade de sua 
prisão, ou acaso seja a hipótese, poder 
garantir seu direito de ser considerado 
presumidamente inocente e conseqüen-
temente, participar da instrução proces-
sual em liberdade.
 Este é o sentido do Pacto Internacio-
nal dos Direitos Civis e Políticos em seus 
artigos 5º.2 e 9º,§§ 1º e 3º, bem como o 
artigo 7.5 da Convenção Americana dos 
Direitos Humanos (Pacto de San Jose 
da Costa Rica), in verbis:

Artigo 5º

§2. Não se admitirá qualquer restri-
ção ou suspensão dos direitos huma-
nos fundamentais reconhecidos ou 
vigentes em qualquer Estado-parte 
no presente Pacto em virtude de leis, 
convenções, regulamentos ou costu-
mes, sob pretexto de que o presente 
Pacto não os reconheça ou nos reco-
nheça em menos grau.(grifo nosso)

Artigo 9º

§1. Toda pessoa tem direito à liber-
dade e à segurança pessoais. Nin-
guém poderá ser preso ou encarce-
rado arbitrariamente. Ninguém po-
derá ser privado de sua liberdade, 
salvo pelos motivos previstos em lei 
e em conformidade com os procedi-
mentos nela estabelecidos.

§3. Qualquer pessoa presa ou encar-
cerada em virtude de infração penal 
deverá ser conduzida, sem demora, 

à presença do juiz ou de outra auto-
ridade habilitada por lei a exercer 
funções judiciais e terá o direito de 
ser julgada em prazo razoável ou de 
ser posta em liberdade. A prisão 
preventiva de pesoas que aguardam 
julgamento não deverá constituir a 
regra geral, mas a soltura poderá 
estar condicionada a garantias que 
assegurem o comparecimento da 
pessoa em questão à audiência e a 
todos os atos do processo, se neces-
sário for, para a execução da sen-
tença. (grifo nosso)

Artigo 7º

5. “Toda pessoa presa, detida ou 
retida deve ser conduzida, sem 
demora, à presença de um juiz ou 
outra autoridade autorizada por lei 
a exercer funções judiciais e tem o 
direito de ser julgada em prazo 
razoável ou de ser posta em 
liberdade, sem prejuízo de que 
prossiga o processo. Sua liberdade 
pode ser condicionada a garantias 
que assegurem o seu comparecimento 
em juízo.”

 
 Se os tratados não reconhecessem a 
legitimidade de órgãos não jurisdicio-
nais, exercendo a função igualmente 
jurídica, de prender e soltar, assim não 
iria dispor sobre o direito dos presos de 
se socorrerem de juízes e tribunais aca-
so as decisões daqueles órgãos, de não 
soltar, seja arbitrária, conforme o artigo 
7.6 do Pacto de San Jose da Costa Rica, 
verbis:

 “Toda pessoa privada da liber-
dade tem direito a recorrer a um 
juiz ou tribunal competente, a fim 
de que este decida, sem demora, 
sobre a legalidade de sua prisão ou 
detenção e ordene sua soltura, se a 
prisão ou a detenção forem ilegais. 
Nos Estados-partes cujas leis prevê-
em que toda pessoa que se vir ame-
açada de ser privada de sua liber-
dade tem direito a recorrer a um juiz 
ou tribunal competente, a fim de que 
este decida sobre a legalidade de tal 
ameaça, tal recurso não pode ser 
restringido nem abolido. O recurso 
pode ser interposto pela própria 
pessoa ou por outra pessoa.” (grifo 
nosso)

 Não obstante tantas obviedades 
Constitucionais e de Convecionalidade, 
a questão ainda assim foi desaguar em 
nosso Pretório Excelso, na qual foi obri-
gado a se pronunciar pelo óbvio em sede 
de repercussão geral no RE 702.617/AM, 
interposto contra acórdão do Tribunal 
de Justiça do Amazonas segundo ao 
qual teria reconhecido a inconstitucio-
nalidade da lei estadual nº 3.514/2010, 
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que permitia a Polícia Militar elaboras-
se termo circunstanciado e, neste mes-
mo sentido, também o STF entendeu 
como inconstitucional, no recurso ex-
traordinário supra, em 28 de agosto de 
2012, que teve como relator o Ministro 
Luiz Fux, senão vejamos:

O Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, ao julgar a ADI nº 3.614, 
que teve como redatora para o acór-
dão a Ministra Cármen Lúcia, paci-
ficou o entendimento segundo o qual 
a atribuição de polícia judiciária 
compete à Polícia Civil, devendo o 
Termo Circunstanciado ser por ela 
lavrado, sob pena de usurpação de 
função pela Polícia Militar. Na opor-
tunidade o acórdão restou assim 
ementado: CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. DECRETO N. 
1.557/2003 DO ESTADO DO PARA-
NÁ, QUE ATRIBUI A SUBTENEN-
TES OU SARGENTOS COMBATEN-
TES O ATENDIMENTO NAS DELE-
GACIAS DE POLÍCIA, NOS MUNI-
CÍPIOS QUE NÃO DISPÕEM DE 
SERVIDOR DE CARREIRA PARA 
O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES 
DE DELEGADO DE POLÍCIA. 
DESVIO DE FUNÇÃO. OFENSA AO 
ART. 144, CAPUT, INC. IV E V E §§ 
4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JUL-
GADA PROCEDENTE. Especifica-
mente sobre o tema, colhem-se tre-
chos dos votos dos ministros: O 
problema grave é que, antes da la-
vratura do termo circunstanciado, o 
policial militar tem de fazer um juízo 
jurídico de avaliação dos fatos que 
lhe são expostos. É isso o mais im-
portante do caso, não a atividade 
material de lavratura. (Ministro 
Cezar Peluso). A meu sentir, o De-
creto, como está posto, viola clara-
mente o § 4º do artigo 144 da Cons-
tituição Federal, porque nós estamos 
autorizando que, por via regulamen-
tar, se institua um substituto para 
exercer a função de polícia judiciá-
ria, mesmo que se transfira a res-
ponsabilidade final para o delegado 
da Comarca mais próxima. Isso , 
pelo contrário, a meu ver, de exceção 
gravíssima na própria disciplina 
constitucional. (Ministro Menezes 
Direito). Parece-me que ele está 
atribuindo a função de polícia judi-
ciária aos policiais militares de 
forma absolutamente vedada pelos 
artigos 144, §§ 4º e 5º da Constitui-
ção. (Ministro Ricardo Lewando-
wski). Observe-se que o aresto re-
corrido não divergiu do entendimen-
to desta Corte. Ex positis, NEGO 
SEGUIMENTO aos recursos extra-
ordinários, com fundamento no ar-

tigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. 
Brasília, 28 de agosto de 2012. 
(grifo nosso)

 
 Ad argumetandum tantum, se ainda 
que levianamente, desconsiderássemos 
as normas constitucionais e de direitos 
humanos, e interpretássemos o art. 69 
da lei 9.099/95, não há espaço na nossa 
sistemática para uma interpretação que 
não se chegue a conclusão de ser a au-
toridade policial o Delegado de Polícia, 
cargo da polícia judiciária.
 Ora, havendo dúvida sobre a aplica-
ção do conceito de “autoridade policial” 
no mencionado dispositivo, bastava e 
mera leitura do art. 92 da lei 9.099/95, 
na qual determina a aplicação do Códi-
go de Processo Penal, subsidiariamente, 
o que fez o legislador somente para a 
parte criminal da lei e não na parte cível, 
o que demonstra a intenção eloqüente 
do legislador em entender que determi-
nados institutos do CPP não seriam in-
compatíveis com os princípios nortea-
dores dos juizados. Assim vejamos:

“Art. 92. Aplicam-se subsidiaria-
mente as disposições dos Códigos 
Penal e de Processo Penal, no que 
não forem incompatíveis com esta 
Lei.”

 
 Ora, desde os primórdios estudos do 
Código de Processo Penal, não restam 
dúvidas que as diversas passagens do 
termo “autoridade policial”, ao longo de 
todo o diploma, se refira ao Delegado 
de Polícia e não à polícia militar ou 
qualquer outro agente, seja da própria 
polícia civil, ou ainda, da polícia rodo-
viária federal ou qualquer outro agente 
de qualquer outro órgão da segurança 
pública.
 Acaso tivéssemos somente o código 
de processo penal como referência, mas 
não é o caso. Diversos outros diplomas 
se referem à autoridade policial, como 
o art. 3º da lei 9296/96, in verbis:

“Art. 3° A interceptação das comu-
nicações telefônicas poderá ser de-
terminada pelo juiz, de ofício ou a 
requerimento:
 I - da autoridade policial, na inves-
tigação criminal;”

No mesmo diapasão, o art. 172 da lei 
8.069/90, ipsis literis:

“Art. 172 - O adolescente apreendido 
em flagrante de ato infracional será, 
desde logo, encaminhado à autori-
dade policial competente”.

 Ora, evidente que a adoção de tal 
procedimento (restrição da liberdade 
das pessoas em desacordo com o defi-

nido em lei), deverá ensejar a responsa-
bilização criminal, no mínimo pela 
prática do crime de abuso de autoridade 
(arts. 3º e 4º, “a” da Lei n° 4.898/65), e 
administrativa dos policiais militares, 
sem falar na responsabilidade civil do 
Estado e também destes mesmos agen-
tes.
 Quando o legislador quis equiparar 
genericamente o agente público à auto-
ridade, o fez por meio de lei. É o que se 
pode inferir do disposto no art. 5º da lei 
4898/65: 

“Art. 5º - Considera-se autoridade, 
para os efeitos desta lei, quem exer-
ce cargo, emprego ou função públi-
ca, de natureza civil, ou militar, 
ainda que transitoriamente e sem 
remuneração”

 Este não foi outro sentido que quis 
atribuir o legislador quando da edição 
da lei de drogas, 11.343/06, que em seu 
artigo 48, §§ 1º e 4º da lei 11.343/06, 
inserido no capítulo III do Título IV - Do 
Procedimento Penal - referem-se a pos-
sibilidade de aplicação da lei 9.099/95 
bem como se refere à autoridade respon-
sável como “autoridade de polícia judi-
ciária!”
 Seria teratológico entendermos que 
somente neste caso o Delegado de 
Polícia poderia atuar, mas que em outros 
crimes de menor potencial ofensivo 
pudesse ser a polícia militar, a rodoviária 
federal, a guarda municipal etc. É 
evidente que o legislador na lei 11.343/06 
ratificou o que era seu intuito na lei 
9.099/95.
 Noutro giro, conforme já se afirmou 
acima, o Código de Processo Penal 
atribui algumas funções à polícia 
judiciária, a serem concretizadas logo 
que ela tiver conhecimento da prática de 
uma infração penal, de médio ou maior 
potencial ofensivo, após a edição da Lei 
n.º 9.099/95. Senão vejamos, por 
exemplo, a redação dos arts. 6º, VII e 
158, daquele diploma legal, in verbis: 
 

 “Art. 6º Logo após que tiver 
conhecimento da prática da infração 
penal, a autoridade policial deverá: 
VII – determinar, se for o caso, que 
se proceda o exame de corpo de 
delito e a quaisquer outras perícias;” 
“Art. 158. Quando a infração deixar 
vestígios, será indispensável o 
exame de corpo de delito, direto e 
indireto, não podendo supri-lo a 
confissão do acusado.”

 
 A partir da leitura dos dispositivos 
acima transcritos, e de acordo com seus 
escopos, não há doutrina em sã consci-
ência, no âmbito da investigação crimi-
nal, que estenda o conceito de autorida-
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de policial ao oficial da polícia militar. 
Facilmente se verifica que compete ao 
Delegado de Polícia, órgão integrante 
da chamada polícia judiciária, colher 
todas as provas e indícios capazes de 
delinear sua convicção a despeito da 
tipicidade e materialidade.
 À Polícia Judiciária, portanto, com-
pete toda a atividade de inteligência no 
processo penal, forte no sentido de co-
lher todos os elementos indispensáveis 
à visualização da prática de uma infra-
ção penal ou de instrução de qualquer 
elemento probatório de excludente de 
ilicitude ou de culpabilidade.
Para ilustrarmos que não estamos sozi-
nhos no entendimento esposado, pode-
mos citar, uma lista exemplificativa de 
renomados autores, sede doutrinária, 
que perfilham do entendimento de que 
somente o Delegado de Polícia possa 
conduzir  a lavratura do Termo Circuns-
tanciado (não utilitariamente somente 
lavrar): Julio Fabbrini Mirabete , Gui-
lherme de Souza Nucci , Cezar Roberto 
Bittencourt , Beatriz Abraão de Olivei-
ra , Fernando da Costa Tourinho Filho, 
além de Geraldo Prado e, em um texto 
paradoxal, Luiz Gustavo Grandinetti 
Castanho de Carvalho, já referenciados 
em nota de fim. 
 Diante todo o exposto, ou seja, da 
obviedade da Constituição da Repúbli-
ca, dos tratados e convenções sobre 
direitos humanos e interpretação sistê-
mica da legislação infraconstitucional, 
especialmente, no Estado do Rio de 
Janeiro, há normas do legislador ordi-
nário Estadual e ato normativo da Se-
cretaria de Segurança Pública, além de 
decisões de órgão correcional da polícia 
militar e polícia civil, qual seja da Cor-
regedoria Geral Unificada, proibindo 
expressamente a polícia militar de ela-
borar termo circunstanciado, espancan-
do de toda monta qualquer interpretação 
jurídica esquizofrênica que  permitisse 
ilação em contrário.
 Em 1996, após a vigência da lei 
9.099/95 foi necessário implementar a 
estrutura organizacional dos juizados 
especiais cíveis e criminais do Estado 
do Rio de Janeiro
 Neste diapasão, surgiu a lei estadual 
2.556/96, que explicita em seu artigo 24, 
a obviedade de que a “autoridade poli-
cial” referida no art. 69 da lei 9.099/95 
é o Delegado de Polícia, in verbis:

“Art. 24 - A autoridade policial a que 
se refere o art. 69 da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, é o Delega-
do de Polícia, de que trata o art. 144 
§ 4º da Constituição Federal.”

 Ainda não satisfeitos, e diante de 
tantas especulações intransigentes de 

outros órgãos em querer realizar inves-
tigações, in caso, o termo circunstancia-
do, editou-se a Resolução Conjunta PGJ/
SSP (RJ) nº 002 de 10 de Junho de 1996, 
na qual peço vênia para transcrever 
diante da dificuldade de se pesquisá-la, 
até mesmo em ambiente virtual:

“Art. 1º - O Policial Civil, ou Militar 
que tomar conhecimento da prática 
de infração penal, deverá comunicá-
-la, incontinenti, ao Delegado de 
Polícia da Unidade de Polícia Admi-
nistrativa e Judiciária da respectiva 
circunscrição.
Art. 2º - A Autoridade Policial em 
serviço na Delegacia de Polícia, ao 
tomar conhecimento de infração 
penal de menor potencial ofensivo, 
providenciará a lavratura do Regis-
tro Policial Circunstanciado, equi-
valente ao termo circunstanciado 
previsto no art. 69 da Lei n°9.099/95, 
e o encaminhará imediatamente ao 
Juizado Especial, com o autor do 
fato e as vítimas, requisitando os 
exames periciais necessários. No 
campo destinado à tipificação legal, 
constará também a expressão PRO-
CEDIMENTO DA LEI FEDERAL 
9.099/95.”(grifo nosso)

 Percebemos, que mesmo diante de 
tantas obviedades, em diversos Estados 
encontramos diversos órgãos de segu-
rança lavrando o TC, e no Rio de Janei-
ro, mesmo diante de tantos atos norma-
tivos claros e cristalinos, ainda houve 
quem ousasse em cometer ilegalidades, 
tendo sido necessário então, publicar 
orientação da Corregedoria Geral Uni-
ficada, baseada em punição administra-
tiva, um alerta aos policiais recalcitran-
tes  conforme a C.I. CGU/GAB Nº 
6917/0006/2011 de 26 de agosto de 2011, 
transcrito no BI (boletim interno) 175 de 
16/09/2011, extraída da sindicância ad-
ministrativa disciplinar (n°079/2011) 
instaurada a partir de notícia oriunda da 
Chefia de Polícia Civil de que policiais 
militares, lotados no 30° BPM/Teresó-
polis, sem fundamentação legal e con-
trariando as normativas vigentes, teriam 
confeccionado um registro de ocorrên-
cia policial em Batalhão da Polícia 
Militar em hipótese de crime comum 
(art. 359 do Código Penal), ou seja, não 
militar.
 Inobstante a normativa da resolução 
conjunta e recomendações da Correge-
doria Unificada, a lavratura do termo 
circunstanciado elaborado pela polícia 
militar, prima face, é de inteira incons-
titucionalidade e ilegalidade, já tendo 
sido, inclusive rejeitado projeto no Es-
tado de implementação do “Registro 
Policial Militar”, na qual pretendia esta 
nobre instituição implementar no Esta-

do, mas que fora rejeitada pela própria 
Secretaria de Estado de Segurança e 
pela Procuradoria-Geral de Justiça.
Não estamos de olhos fechados ao en-
tendimento pronunciado no FONAJE 
pelo enunciado 34, in verbis:

ENUNCIADO 34 – Atendidas as 
peculiaridades locais, o termo cir-
cunstanciado poderá ser lavrado 
pela Polícia Civil ou Militar. 

 Inicialmente, cabe esclarecer, que o 
Brasil além de ser um pais de dimensões 
continentais, possui Estados com pers-
pectivas de mesmas dimensões, e que 
diante da omissão do poder público em 
estruturar devidamente as polícias civis, 
realizando concursos para Delegados de 
Polícia, por exemplo, levou alguns Es-
tados ao colapso em se formalizar a 
persecução criminal, diante da falta de 
recursos humanos e estruturais para se 
lavrar o TC.
 Diante desta realidade peculiar e 
excepcional surgiu o enunciado, que 
apesar de inconstitucional, “tapava o 
buraco” da referida ausência de delega-
cias próximas aos locais dos fatos, não 
sendo possível que um policial militar 
percorresse 200 a 300 km para lavrar-se 
o TC. É como se um policial, juntamen-
te com vítima, testemunha e autor do 
fato tivessem que se dirigir da capital 
do Rio de Janeiro, até Campos dos 
Goytacazes, o que evidentemente levou 
os Juízes dos Juizados a flexibilizarem 
as normas.
 É evidente que não é a hipótese das 
metrópolis em que essa famigerada prá-
tica continua sendo adotada.
 Assim sendo, a condução de pessoas 
à presença de “autoridades policiais mi-
litares” para lavratura de TC por crimes 
comuns, configura evidente crime de 
abuso de autoridade, bem como a prática 
de condução da presidência do procedi-
mento, exclusiva do Delegado de Polícia, 
reforçado pela lei 12.830/13, e demais 
atos tipicamente de polícia judiciária 
constitui crime de usurpação de função 
pública, plenamente possível por funcio-
nário público, segundo entendimento 
pacífico, desde que o servidor pratique 
ato relacionado a uma função completa-
mente estranha a sua.
 Usurpar que é derivado do latim 
usurpare, significa apossar-se sem ter 
direito. Usurpar a função pública é, 
portanto, exercer ou praticar ato de uma 
função que não lhe é devida, o que 
ocorre quando qualquer órgão que não 
seja Delegado de Polícia civil ou federal 
conduz TC.
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Idealizada há cerca de três anos, a 
Federação Nacional dos Delegados 
de Polícia (FENDEPOL) foi 

fundada no dia 06 de junho de 
2013, em Brasília, com a presença 
de vários dirigentes das entidades 
representativas dos Delegados de 
Polícia Civil.  Com pouco mais de um 
ano de vida a FENDEPOL contabiliza 
doze sindicatos filiados, além de outros 
seis Estados que pretendem filiar-se à 
entidade nacional.
 Nesse pequeno período de vida a 
FENDEPOL desenvolveu várias ações 
para fortalecer a carreira do Delegado 
de Polícia e defender seus interesses 
em todas as esferas da administração 
pública. Está atuando regionalmente 
e nacionalmente na defesa dos 
dirigentes sindicais, agregando forças 
com a ADEPOL-BR e associações 
estaduais dos delegados no Congresso 
Nacional e demais órgãos e poderes 
federais e estaduais, apoiando eventos 
importantíssimos para os Delegados de 
Polícia, como o Congresso Jurídico do 
RJ, que será realizado nos dias 17 e 18 
de novembro, e o Congresso Nacional 
de aperfeiçoamento da Democracia e 
dos Diretos Humanos, a ser realizado 
entre os dias 28 a 30 de novembro 
de 2014,  lançando o PACTO PELA 
MORALIDADE, LEGALIDADE E 
CIDADANIA em todo o Brasil, além 
de outros projetos.

FENDEPOL desenvolve projetos e fortalece a 
carreira dos delegados de polícia
A criação e seu desenvolvimento

Manifestação em apoio aos dirigentes 
sindicais do Piauí.

 Dirigentes da Federação Nacional 
dos Delegados de Polícia Civil 
reuniram-se no dia 18 de agosto com 
dezenas de Delegados no Sindicato 
dos Delegados de Polícia do Estado 
do Piauí e manifestaram absoluto 
apoio à Presidente daquele Sindicato, 
Dra. Andréa Magalhães, cujas críticas 
à política de segurança provocaram 
insatisfação da Delegacia Geral daquele 
Estado.
 O fato ocorreu devido a delegada ter 
apresentado projetos de melhorias na 
segurança pública do seu Estado, o que 
acabou por gerar descontentamento do 
governo, o Presidente da FENDEPOL, 
Dr. Jose Paulo Pires, salientou que o 
trabalho desenvolvido com dignidade 
e ética pela Dra. Andréa Magalhães 
à frente do Sindicato dos Delegados 
de Polícia Civil do Estado do Piauí 
está sendo reconhecido, valorizado e 
reproduzido em todo o Brasil.

Integração com a ADEPOL-BR para 
ações no congresso nacional e outros 
órgãos

 A FENDEPOL vem trabalhando em 
parceria com a ADEPOL-BR, presidida 
pelo Dr. Paulo Roberto D’Allmeida, na 
defesa dos interesses da Polícia Civil 

e dos Delegados 
de Polícia no 

Congresso 
Nacional e órgãos 
federais.  O vice-
presidente da 

ADEPOL-BR, 
futuro presidente 
da entidade, 
coordena as ações 
no Congresso 
Nacional e 

inúmeras vitórias foram conquistas 
nesses últimos anos, como a Lei n.º 
12.830/134, a Lei n.º 12.850/13, a lei de 
aposentadoria especial para as mulheres 
policiais, além de outros projetos.

Pacto pela moralidade, legalidade e 
cidadania

 Considerando que uma das fontes 
de todas as violações aos Direitos 
Humanos que ocorrem no mundo é 
o desvio e má utilização do dinheiro 
público e considerando que o combate 
ao câncer da corrupção jamais poderá 
ser debelado com doses homeopáticas, 
a FENDEPOL, representando os 
Sindicatos dos Delegados de Polícia 
Civil de todo o Brasil, com a intenção 
de corrigir os lamentáveis abusos 
praticados por algumas autoridades 
que ainda não compreenderam o seu 
papel de servir à sociedade, bem como 
proporcionar uma resposta adequada 
e firme aos protestos ocorridos em 
meados de 2013, elaborou o PLANO 
NACIONAL DE DEFESA SOCIAL 
E APERFEIÇOAMENTO DA 
DEMOCRACIA já lançado em vários 
Estados. Um dos projetos do PLANO 
é o PACTO PELA MORALIDADE, 
LEGALIDADE E CIDADANIA, 
por se tratar da implementação de 
medida que certamente contribuirão 
para alcançar a excelência no que 
tange à Segurança Pública bem como 
o efetivo combate à corrupção, onde se 
destaca a necessidade de:
 Fortalecer a relevância do Delegado 
de Policia como primeiro garantidor dos 
direitos fundamentais, da legalidade 
e da justiça, pois é esta autoridade 
pública que detêm o primeiro contato 
com vitimas e autores de delitos, em 
horário “full time” nos mais distantes 

Dirigentes da FenDeLPoL em sua criação em Brasília
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rincões desse Brasil.
 Criação de uma Lei Orgânica Geral 
das Policias Civis do Brasil, como 
sendo o documento legal que virá 
determinar diretrizes de atuação das 
carreiras, estabelecendo prerrogativas, 
direitos e deveres, balizando a atuação 
dos Delegados de Polícia, na qualidade 
de Autoridades Policiais conforme 
determina a Lei 12830/13, e de seus 
agentes.
 Fortalecer as Corregedorias da 
Polícia Judiciárias e criar mecanismos 
seguros para aferição de produtividade, 
qualidade e transparência das 
delegacias e diligências, e controle 
de deslocamentos de Policiais, com o 
objetivo de coibir desvios de conduta 
e proteger o Policial de acusações 
infundadas.
 Implementar a eleição para Chefe 
de Polícia/Delegado Geral, conferindo 
maior autonomia na gestão da Polícia 
Civil, assim como co-responsabilidade 
de todos os Delegados de Polícia na 
gestão da Polícia Judiciária.
 Conferir autonomia administrativa 
e financeira à Polícia Civil, a exemplo 
do que já ocorre em alguns estados 
da federação, com isso dotando-lhe 
da logística moderna necessária para 
fazer frente à macro-criminalidade, aí 
compreendidos os crimes organizados 
e o do colarinho branco.
 Transformar cada Delegacia de 
Policia em um Centro de Promoção da 
Cidadania.
 Mostrar a relevância e eficácia do 
inquérito policial na busca da verdade. 
(720.000 presos cumprindo pena).
 Promover um cerco total ao desvio 
e má utilização do dinheiro público, 
a “mãe” de todas as violações aos 
Direitos Humanos, incentivando ainda a 
criação e efetiva atuação de Delegacias 
Especializadas.
 Aperfeiçoar os mecanismos para 
eliminação de todas as regalias e 
privilégios disfarçados de “garantias”, 
não estendidas aos demais 
cidadãos, e que geram impunidade 
e irresponsabilidade no trato com o 
dinheiro público, em detrimento dos 
interesses maiores da sociedade. 
 Corrigir o conceito de autoridade 

que vigora no Brasil, pois as autoridades 
existem para servir a sociedade e não 
para serem “servidas” por ela.
 Desvincular a Polícia Judiciária 
do Poder Executivo, otimizando a 
administração e gestão daquela.
 Transparência total da gestão de 
todas as atividades policiais, com 
rigorosa divisão de atribuições de 

Polícia Investigativa e Preventiva, 
único meio seguro de garantia dos 
Direitos Fundamentais.
 Os Delegados de Polícia de todo 
o Brasil assumem o compromisso de 
resgatar a nobreza do exercício da função 
pública, e por lidar diuturnamente com a 
miséria material e moral, não poderiam 
se eximir de assumir a liderança e o 
protagonismo na defesa e proteção da 
sociedade.

Lançamento do pacto pela 
moralidade em Goias

 A Federação Nacional dos Delegados 
de Polícia Civil e o Sindicato dos 
Delegados de Polícia do Estado de 
Goiás lançaram, nos dias 21 e 22 de 
agosto de 2014, no Estado de Goiás, 
o grandioso projeto PACTO PELA 
MORALIDADE, LEGALIDADE E 
CIDADANIA.
 O seminário, realizado no auditório 
da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de Goiás, contou com a 
presença do Secretário Estadual de 
Segurança Pública, Exmo. Sr. Joaquim 
Mesquita, do Delegado Geral, Exmo. 
Sr. João Carlos Gorsk, do Deputado 
Federal e Delegado de Polícia, Exmo. 
Sr. João Campos, dos representantes dos 
Sindicatos do Espírito Santo e do Rio de 
Janeiro, além de outras autoridades.

Apresentação do pacto pela 
moralidade para o Procurador Geral 
da República

 Com o lançamento do PACTO PELA 
MORALIDADE, LEGALIDADE 
E CIDADANIA os dirigentes da  
FENDEPOL estão se reunindo com 
várias autoridades públicas nacionais, 
dentre elas o Procurador Geral da 
República, Exmo. Sr. RODRIGO 
JANOT MONTEIRO DE BARROS, 
que recebeu os dirigentes no dia 2 de 
outubro na PGR, os quais apresentaram 
um dos projetos do Plano Nacional de 
Defesa Social e Aperfeiçoamento da 
Democracia: o Pacto pela Moralidade, 
Legalidade e Cidadania.
 Os dirigentes denunciaram a falta 
de investimentos na segurança pública, 
principalmente pelo contingenciamento 
do Fundo Penitenciário e do Fundo 
Nacional de Segurança Pública.
 Foi solicitado ao Procurador Geral que 
apoie medidas efetivas que viabilizem 
autonomia administrativo-financeira e 
avanços estruturais das Polícias Civis 
tais como: eliminar as carceragens das 
unidades policiais, eleições para Chefe 
de Polícia ou Delegado Geral e edição 
de uma Lei Orgânica Nacional. 
 Além disso, os dirigentes da 
FENDEPOL pediram o apoio da PGR 
e do MPF ao pacto que tem entre os 
objetivos transformar as delegacias em 
centros de promoção da cidadania, com 
profissionais qualificados e condições 
dignas para atendimento ao cidadão.
 Todas essas ações foram devidamente 
planejadas e coordenadas durante meses 
pelos dirigentes nacionais dos Delegados 
de Polícia, os quais, com muita 
tenacidade e persistência, trabalham 
incessantemente para salvaguardar os 
interesses dos seus pares.
 A FENDEPOL gostaria de convidar 
todos os Delegados de Polícia do Brasil 
para fazerem parte desse processo de 
mudanças.  Contatem a direção da 
FENDEPOL e dos seus sindicatos que 
estarão prontas para receber opiniões e 
agregar valores e recursos humanos nos 
projetos desenvolvidos. Os Delegados 
de Polícia devem trabalhar juntos, 
defendendo-se de ataques e laborando 
pela valorização dessa maravilhosa e 
digna carreira.
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CONTATO DO SINDICATO

presidencia.sindelpolrio@gmail.com

Av Gomes Freire 647 sala 302 centro - RJ   
Cep: 22.231-041  Tel: 21  2507 - 0322

AQUI VOCÊ PODE 
COLOCAR A SUA 

PUBLICIDADE


