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1.0 INTRODUÇÃO 

 

É fato que a tecnologia desenvolvida pelo homem, eficiente em fazê-la, 

não raramente ultrapassa o desenvolvimento social deste e, em alguns casos, pode 

vir a acarretar comportamentos indesejáveis das pessoas, muitas vezes até mesmo 

reprováveis, como é o caso do delito penal. 

Destarte, ao longo de sua história, a sociedade tem tomado diversas 

medidas de combate e de repúdio contra tais comportamentos, porquanto tais 

situações são solapadoras da tranqüilidade social, esta indispensável para o 

desenvolvimento e para a paz sociais, condições formadoras da pedra basilar do 

desenvolvimento humano. 

A engenharia, como área do conhecimento humano, não poderia deixar 

de, também, ser empregada como ferramenta utilitária nas medidas de combate de 

tais mazelas, haja vista os invulgares conhecimentos que lastreiam tal formação. 

 

1.1 Objetivos e justificativas 
 

Tem o presente feito, como objetivo, proporcionar uma sistematização 

acerca do assunto a que se destina, ou seja, apresentar um estudo sobre: “FURTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - SUBSUNÇÃO DA ANÁLISE TECNOLÓGICA AO 

ORDENAMENTO JURÍDICO PENAL”. 

O interesse em tal assunto se faz mister num momento em que a 

sociedade brasileira vem implantando novo modelo de estrutura organizacional (1) 

para o sistema de governo, com privatização (2) de vários órgãos e a concessão (3) 

de serviços, outrora exclusivamente governamentais, assim como com a adoção de 

agências reguladoras para seu controle e fiscalização (4). 

 

                                                 
1 BRUNA, Sérgio Varella. Agências reguladoras. São Paulo. Editora Revista Dos Tribunais, 2003. p. 
21-67 
2 BORGES, Alice Gonzalez. In: __. Concessões de Serviço Público de Abastecimento de Águas aos 
Municípios. Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. São Paulo. Senador, 1997. 
p.10. 
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo. Malheiros Editores, 2003. 28. 
ed. p.366-367. 
4 BRUNA, Sérgio Varella. op. cit. p. 68-141 
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Tal situação impõe a essas concessionárias de serviços e aos órgãos 

privatizados uma economia de mercado, vez que não mais se encontram sob a 

égide governamental, isto é, não mais contam com a retaguarda dos cofres públicos 

para assegurar suas finanças, fazendo com que seu sucesso seja pontuado não só 

pela satisfação das cláusulas do contrato administrativo (5) a que se vincula a 

concessão e/ou privatização, mas também pelo seu balanço contábil favorável, haja 

vista em uma economia capitalista ser natural ao “capital” a busca de um resultado 

contábil positivo, visando-a sua remuneração. 

Nesse sentido, as concessionárias do serviço de distribuição de energia 

elétrica (“luz e força”), vêm empregando esforços cada vez mais acentuados no 

sentido de buscar, coibir e punir a pratica do furto de energia elétrica e outras 

ligações também consideradas criminosas e/ou abusivas, valendo-se para tanto de 

dois recursos a sua disposição, quais sejam; 

 

► PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA (6) 

  

 

► NOTÍCIA CRIME 

 

O primeiro trata-se de “status” jurídico inerente à concessionária de 

serviço público, “status” este disseminado por todos os órgãos governamentais da 

Administração direta e indireta (repartições públicas, autarquias, fundações, 

concessionárias de serviço público e empresas públicas), sendo que, no caso em 

tela, é previsto e regulado em norma emitida pela agência reguladora, a ANEEL, na 

forma da resolução 456, subscrita pelo órgão colegiado daquela agência, valendo-se 

as concessionárias do expediente do Ato Administrativo para tanto (7), ou seja, a 

capacidade jurídica de baixar normas em sua seara e fiscalizá-las. 

                                                 
5SOBRINHO, Manuel de Oliveira Franco. Contratos administrativos. São Paulo. Editora Saraiva, 
1981. p. 13-21 
6 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo. Malheiros e 
Editores, 2002. 14. ed. p. 693-721. 
7 FIGUEIREDO, Lucia do Valle. In: ___. Curso de Direito Administrativo. Malheiros Editora, 1994. p. 
29. 
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Com o Poder de Polícia Administrativa, a concessionária do serviço 

público pode, além de negociar os parâmetros de venda da energia elétrica, realizar 

ligações de fornecimento de energia, assim como cortá-las; além de poder notificar 

sobre irregularidades, dando prazos, realizar cortes de energia e multar, aceitando 

ainda interposição de recursos administrativos acerca de tais fatos e julgando-os em 

primeira instância. Isto tudo entre outras possibilidades contempladas pelo referido 

diploma legal (8). 

Para melhor compreensão do tema, transcrevemos abaixo a definição 

legal de PODER DE POLÍCIA: 

 

 “... a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando 

direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou abstenção de fato, em 

razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 

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

econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 

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

coletivos”. (9) 

 

Já o segundo recurso elencado acima, o da NOTÍCIA CRIME, é utilizado 

em casos em que ocorre o ilícito penal, ou seja, quando há indícios de haver furto de 

energia elétrica em andamento, e/ou, no mesmo sentido, o crime de estelionato (10). 

Um ou outro expediente, quando utilizado, demanda investigação de 

cunho tecnológico, mormente iniciado pelos próprios agentes da concessionária do 

serviço público, vez que, estabelecido o fato jurídico (11), faz-se importante definir 

suas dimensões, as circunstâncias que o cercaram, seus contornos, com o fito de 

submetê-lo à norma vigente. 

                                                 
8 BRASIL. Resolução nº 456 de 29 de novembro de 2000 – ANEEL – Condições Gerais de 
Fornecimento de Energia Elétrica. ABRADEE, [s.d.]. 80p. 
9 BRASIL.  Código Tributário Nacional. Art. 78 – Disponível no <http://www.oabsp,org,br - acessado 
em 20 de junho de 2006. 
10 PRADO, Luis Regis. Curso de direito penal brasileiro. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 
2006. v. 2. 5. ed. P. 385-408. 
11 DINIZ, Maria Helena. In: ___. Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo, 1995. v. 1. 11 ed. P. 188 
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Ocorre que, em se falando de NOTÍCIA CRIME (12), como o nome já 

especifica, o referido expediente trata-se da notícia de um delito penal, e deve ser 

destinada ou à Autoridade Policial ou ao Ministério Público, pois, àquela, cabe a 

investigação do caso, haja vista a ela (Autoridade Policial) ser delegado o PODER 

DE POLICIA JUDICIÁRIA (13), e a este, a “opinnio deliti” (14), ou seja, o direito de 

propor a competente ação penal cabível, uma vez formada a respectiva convicção 

acerca do delito. 

Assim sendo, em havendo indícios do delito penal (15), deverão os 

agentes da concessionária do serviço público noticiar o fato à autoridade 

competente. 

Tal entendimento ainda encontra esteio no inciso 1º do artigo 66 do 

Decreto-Lei número 3.688 de três de outubro de 1941, que tipifica as Contravenções 

Penais, isto em se considerando os agentes da respectiva concessionária investidos 

de múnus público, ou seja, no exercício de função pública quando da realização de 

suas funções, pois tal artigo prevê pena de multa para aqueles que, investidos da 

função pública, ao tomarem conhecimento de delito penal quando do exercício de tal 

função, deixam de comunicar a autoridade competente acerca do fato. 

De acordo com insignes mestres do Direito Administrativo, o exercício da 

função pública pode ser assim qualificado: por meio de investidura em cargo público; 

por sponte própria; ou ainda por delegação da função, como no caso da 

concessionária do serviço público (16). 

Via de regra, a Autoridade noticiada é o Delegado de Polícia, a quem 

compete à presidência do inquérito policial (17). 

Contudo, tal procedimento só é possível após inspeção inicial de cunho 

tecnológico, da instalação elétrica na unidade consumidora, que, como já citado, é, 

de início, realizada pelos próprios agentes da concessionária de serviço público. 

                                                 
12 MIRABETI, Julio Fabrini. In: —. Código de Processo Penal Interpretado. 6. ed. São Paulo: Editora 
Atlas, 1999. p.39-43. 
13 GASPARINI, Diógenes. In: . Direito Administrativo. São Paulo: Editora Saraiva, 1995. p.103-115. 
14 MIRABETI, Julio Fabrini. op. cit.,p.13-175. 
15 BRASIL. Código de Processo Penal. Organização da Editora Saraiva. São Paulo: Editora Saraiva, 
1999. 39. ed. Artigo 239. p. 50. 
16 GASPARINI, Diógenes. op. cit. 
17 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Organização Juarez 
de Oliveira. 13. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1996. artigo 144. p. 71. 



 5

Tal inspeção inicial, ocasião em que se descobre indício da conduta 

ilícita, quando executada de forma inadequada, isto é, sem preocupação de 

preservar os indícios da conduta delituosa, muitas vezes põe por terra o trabalho da 

polícia judiciária, pois é imperativo a preservação da materialidade do delito com o 

fito de se confeccionar a prova (18) técnica por perito oficial – servidor público 

concursado, INDISPENSÁVEL para o sucesso de possível ação penal a ser 

intentada pelo Ministério Público (19). 

JUSTIFICA-SE, portanto, a presente dissertação a respeito do assunto, 

vez que não raramente a preservação do local onde, em tese, haveria vestígios da 

citada conduta delituosa, não ocorre, isto é, o estado das coisas acaba modificado, 

mascarando, assim, as conclusões do perito oficial ou, muitas vezes, inviabilizando 

seu trabalho e, por via de conseqüência, prejudicando a instrução da ação penal 

pública. 

Mas o problema não se resume apenas na possível inadequabilidade da 

inspeção inicial, vez que há ainda os contornos do universo pericial do perito oficial, 

não havendo normas abrangentes para o desenvolvimento de tal trabalho, o que 

dificulta sua uniformização. Se bem que em termos do Direito Penal, cuja aplicação 

pode vir a penalizar a liberdade individual, cada caso é um caso, tratado de forma 

singular, não obstante a modus operandi presente nos fatos muitas vezes ser 

recorrente, sendo desejável, assim, que a buscada uniformização respeite tal 

singularidade. 

Por fim, há que se consignar a interpretação de tais vestígios (20), não só 

pelo perito oficial, mas também pelas demais autoridades a que se destina o exame 

pericial do local dos fatos, pois, muitas vezes, surgem confusões como, por 

exemplo, interpretar vestígios que indicam conduta de estelionato como sendo 

indicativos da conduta de furto, ou, ainda mesmo deixar de qualificar o crime de 

furto, pois a qualificadora deste tipo penal dobra sua apenação. 

Este tipo de confusão pode resultar em injustiças, pois o crime de 

estelionato é apenado com reclusão de um a cinco anos; já o de furto, com reclusão 

de um a quatro anos e, se qualificado, reclusão de dois a oito anos. 

                                                 
18 GRECO, Vicente Filho. Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo. Saraiva, 1999. v. 2. 13. ed. 
P.179-80.  
19 BRASIL. Código de Processo Penal. Organização da Editora Saraiva. op, cit.. Artigo 24. 
20 BRANDIMILLER, Primo A. Perícia Judicial. São Paulo. SENAC, 1996. p. 31-57 
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Daí vê-se que é imprescindível a correta adequação do fato 
TECNOLÓGICO à norma LEGAL, para que, se culpado, o responsável receba a 
exata medida da lei, nem a mais e tampouco a menos. 

Assim sendo, vale o estudo do assunto e a pesquisa acerca de suas 

especificidades, como CONTRIBUIÇÃO para a adequada interpretação dos 

vestígios produzidos pelo delito; propondo, inclusive, tópicos a serem considerados 

numa estruturação de Laudo/Parecer para uso em exames periciais atinentes. 

Vale também a narrativa de BREVE HISTÓRICO DA atividade de 

CRIMINALÍSTICA, a fim de melhor situar o tema ora abordado, VEZ QUE ATRAVÉS 

DESTA ATIVIDADE É QUE SE DÁ A APURAÇÃO TÉCNICA DO FATO 

DELITUOSO, ASSIM COMO SUA subsunção À NORMA JURÍDICA ESPECÍFICA, 

ISTO É, A ADEQUAÇÃO (enquadramento) DO FATO À NORMA, daí a importância 

de conhecermos suas raízes. 

Por fim, em se tratando de furto de energia elétrica, veremos que não 

raramente trata-se de tipo penal qualificado cuja pena, como já citamos, é cominada 

de dois a oito anos de reclusão (21). 

 

1.2 Breve histórico da criminalística 
 
 

Vistas diversas fontes, depreende-se que a Criminalística surgiu a partir 

da necessidade básica dos governantes de obter conhecimento detalhado de fato(s) 

passado(s), conseguido a partir do exame sobre a modificação do estado das 

coisas, eventualmente produzidas por este(s) fato(s), assim como de circunstâncias 

que eventualmente o(s) cercaram, possibilitando, assim, um juízo de valor 

apropriado a cada caso, permitindo, então, a aplicação da lei em sua exata 
medida. 

Já em Roma, não era raro o magistrado recorrer a auxílio de pessoa 

com conhecimento específico invulgar acerca do fato subjúdice, haja vista a 

impossibilidade da pessoa humana (o juiz), em deter total e completo conhecimento 

                                                 
21 BRASIL, Código Penal. Artigo 155. Organização de Juarez de Oliveira. São Paulo. Editora Saraiva, 
1997. 35. ed. 683p. 
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de todo o saber da humanidade em todas as suas áreas, o que impunha a busca do 

citado auxílio. 

Uma simples demanda acerca de contrato de compra e venda de 

cavalos, onde o comprador reclamava que lhe foram entregues animais com 

pelagem plaqueada (manchada), e não de cor uniforme como comprado, já se 

mostrava o suficiente para que o magistrado romano se valesse de terceiro de boa 

fé, que detivesse conhecimentos específicos acerca do ponto nevrálgico da 

demanda (a pelagem dos animais), para que pudesse então, após exames in loco 

nos cavalos, determinar qual a verdade dos fatos, oferecendo relatório 

circunstanciado e fundamentado de suas observações àquele magistrado, quem 

poderia então julgar conforme a lei vigente sobre a matéria. 

Vê-se, desse modo, que a presença de técnicos no meio jurídico 

remonta a séculos de história, sempre em auxílio ao Estado-juiz, como analista 

especializado no tema sob juízo e, até mesmo, como orientador naquelas demandas 

de cunho predominantemente técnico. 

No caso do magistrado romano julgador da demanda do contrato de 

compra e venda dos cavalos, não obstante hoje enquadrarmos (pelo direito 

brasileiro), como eminentemente civil a referida demanda, seu auxiliar técnico 

empregou um dos mais importantes métodos da Criminalística, ou seja, o exame 

direto da coisa (dos vestígios), no local dos fatos.  (22). 

Contudo, foi a partir do século XIX, concomitantemente ao advento de 

novos conhecimentos nas diversas áreas das ciências (química, biologia, física, 

entre outras), e por conta desse desenvolvimento, que foi possível o surgimento 

desta nova disciplina denominada de Criminalística, com a missão da busca de 

vestígios e indícios relacionáveis ao delito e sua interpretação à luz do método 

científico e em razão do destinatário do serviço, quer seja, o operador do Direito. 

Foram vários os nomes a ela emprestados, tais como Antropologia 

Criminal, Psicologia Criminal, Polícia Técnica, Policiologia, Técnica Policial, entre 

outros, mas foi Hans Gross – pessoa considerada o pai da Criminalística, quem 

pela primeira vez se valeu do nome “CRIMINALÍSTICA” em seu célebre livro 

publicado na Alemanha em 1893 – “Manual do Juiz de Instrução”. 
                                                 
22 TOCHETO Domingos; GALANTE, Helvetio Filho; MENDES, Lamartine Bizarro; ARAGÃO, Ranvier 
Feitosa; QUINTELA, Manoel Dias de Oliveira; STUMVOLL, Victor Paulo.Tratado de Perícias 
Criminalísticas. Porto Alegre: Sagra – DC – Luzzatto Editores, 1995. 85p.  
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De fato, não nos parece apropriado conceituar a Criminalística como 

uma Ciência, mas sim como uma disciplina lastreada por conhecimentos de diversas 

áreas, tendo tais conhecimentos em comum sua utilidade, ou seja, o de busca e 

interpretação dos vestígios e indícios que cercaram o evento delituoso em apuração. 

Assim sendo, parece-nos mais apropriado a indicação da Criminalística 

como matéria multidisciplinar, com objeto e objetivos bem definidos. 

No ANEXO III, tomamos a liberdade de transcrever parte do excelente 

trabalho (23) do doutor Domingos Tocheto – Perito Criminalístico, e colaboradores, 

os quais, após pesquisas sobre o assunto, montaram breve cronograma de datas e 

eventos importantes na história da Criminalística mundial. 

 

1.3 Os postulados e os princípios fundamentais da criminalística 
 

À luz do tema escopo de nossa dissertação, comentamos os postulados 

de Criminalística e seus princípios fundamentais. 

 
Destaques dos principais postulados da Criminalística: 
 

1) O conteúdo de um Laudo Pericial Criminalístico deve ser 

invariante, ou seja, não importa quem examine o quê, pois 

sempre ocorrerá o mesmo resultado, uma vez que o método 

científico seja aplicado. Tal disposição parece-nos, deriva de um 

postulado clássico do método científico, pois procura impor a 

dissociação do indivíduo (o examinador) com a coisa e com as 

circunstâncias que a cercam, evitando, assim, a contaminação das 

interpretações pela pessoalidade do pesquisador; 

 

2) As conclusões de uma perícia criminalística são independentes 

dos meios utilizados para alcançá-las, ou seja, não importa qual o 

meio utilizado, se moderno ou não, se mais rápido ou não. Sempre 

                                                 
23 TOCHETO, Domingos; Luiz Eduardo de Carvalho Dorea; Victor Paulo Stumvoll; Victor Quintela. 
Criminalística. 3. ed. Campinas. Millenium Editora, 2006, p. 9-11. 



 9

que adequados os meios, haverá uma conclusão constante no seu 

conteúdo, respeitada, é claro, a diferenciação entre métodos 

quantitativos e métodos qualitativos e a superveniência de erros, 

como os sistemáticos, por exemplo; 

 

3) A Perícia Criminalística é independente do tempo, ou seja, 

não importa o tempo decorrido da produção dos vestígios sob 

exame, pois, estando os mesmos devidamente preservados, os 

exames serão possíveis. 

 

Ainda de acordo com Domingos Tocheto e colaboradores, “os princípios 

fundamentais referem-se à observação, à análise, à interpretação, à descrição e 

à documentação da prova”. (grifo nosso) 

 

4) Princípio da Observação: “Todo contato deixa uma marca” 

(Edmond Locard). 
 

Tal princípio postula a TESE de que inexiste ação em que não resulte 

vestígio, ou seja, não há conduta material que não produza modificação do estado 

das coisas. Daí seriam sempre possíveis a busca e a análise de tais alterações 

materiais, empregando, para tanto, o procedimento adequado conforme o estado da 

arte. 

Contudo, há que se consignar que a complexidade e/ou dificuldade de 

certos exames demanda altos investimentos na área de tecnologia de instrumentos; 

sem falar no treinamento para a capacitação do recurso humano a ser empregado, 

incluindo-se aí protocolos de conduta específicos para cada caso, a serem 

formulados e executados já pelo primeiro agente público que teve contato com o 

fato. 

Importa, assim, em disposição governamental, haja vista, em nosso país, 

ser a atividade exclusiva do Estado, dependendo, portanto, de vontade política; 

 



 10

5) Princípio da Análise: “A análise pericial deve sempre seguir 

o método científico”. 
 

O serviço de Criminalística tem por escopo não só determinar como o 

fato ocorreu, através de exame conclusivo mediante a coleta de dados diretamente 

no local do evento em apuração, mas também oferecer informação suficiente sobre 

estes fatos para que os destinatários do Laudo Pericial possam enquadrar o fato em 

apuração a um tipo penal, ou, em caso contrário, não enquadrá-lo, quando então 

ocorrerá o status quo ante, ou seja, não haverá delito penal, deixando, então, o 

assunto de oferecer interesse jurídico penal. 

Para tanto se emprega o método científico. 

 

6) Princípio da Interpretação: “Dois objetos podem ser 

indistingüíveis, mas nunca idênticos”. 
 

Ou “Princípio da Individualidade”, estipula três graus de identificação: 

 

► a genérica; 

► a específica; 

► e a individual, sendo que os exames periciais devem buscar 

este último. 

 

7) Princípio da Descrição: “O resultado de um exame pericial é 

constante com relação ao tempo e deve ser exposto em 
linguagem ética e juridicamente perfeita”. 

 

Refere-se ao emprego do método científico e sua característica de 

eventual refutabilidade conforme novas informações e/ou descobertas científicas. 

Para tanto, a linguagem utilizada na construção do texto do Laudo Pericial deve ser 

clara e oriunda da ortografia oficial, com as palavras escolhidas de modo apropriado 

(conforme a essência da coisa) e adequadas para seu destinatário, isto é, para os 

operadores do Direito, consignando-se que seus resultados não devem variar com a 
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simples passagem do tempo, devendo ainda serem suas conclusões acompanhadas 

das devidas fundamentações científicas. 

  

8) Princípio da documentação: “Toda amostra deve ser 

documentada, desde seu nascimento no local do crime até sua 
análise e descrição final, de forma a se estabelecer um histórico 
completo e fiel de sua origem”. 

 
Trata-se da CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. 

Consoante nosso comentário ao Princípio da Observação (in fine), faz-se 

mister o treinamento de capacitação do recurso humano no tocante a determinados 

procedimentos em face aos locais e às coisas sob exame. 

A preservação da prova material, em especial quando colhida é de suma 

importância para tranqüilidade das relações jurídicas advindas do resultado do 

Laudo Pericial, haja vista a impossibilidade fática de se refazer determinado exame 

ou de novamente colher determinada prova, considerando-se eventual característica 

intrínseca da coisa colhida. 

Desse modo, a prova colhida (“amostra”), sempre que possível, deve ser 

preservada com envoltórios invioláveis específicos e, se necessário, em ambiente 

apropriado para sua perfeita incolumidade, além de ser feita documentação 

adequada, com informes individualizadores acerca de sua procedência, importância 

e características particulares. 

O uso de fotografias como parte desta documentação é comum, como 

meio não só de identificação, mas também pela facilidade quando do manuseio dos 

Autos do processo, pois, com seu encarte, sua visualização se torna mais 

conveniente. 
 

1.4 O processo de conhecimento e as provas 
 

No ordenamento jurídico brasileiro, vige a possibilidade do cidadão (da 

parte) pleitear, perante o Estado-juiz, direito seu que achar ofendido, podendo tal 

pretensão ser aduzida mediante ação judicial denominada de processo de 

conhecimento, onde o magistrado conhecerá das circunstâncias específicas afetas 
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àquele processo e, ao final, decidirá, prolatando, então, uma sentença judicial que 

“faz lei entre as partes”. 

Assim sendo, tal sentença carrega em seu bojo capacidade cogente, isto 

é, a possibilidade de sua efetivação mediante força coatora do Estado. 

Quando o Estado é uma das partes, vale o mesmo tipo de procedimento, 

mesmo sendo um caso penal, havendo algumas exceções, como por exemplo, no 

caso do Direito Tributário, onde não se discute se o cidadão deve ou não o tributo, 

pois o Estado-juíz simplesmente executa o cidadão devedor mediante a emissão de 

uma Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo próprio Estado-administração. 

O processo de conhecimento, presidido pelo juiz de direito, vale-se de 

provas para incutir no magistrado o necessário convencimento, propiciando, assim, 

uma solução para o conflito sob exame. Tais provas podem ser de diferentes 

aspectos, sendo que podemos citar as provas testemunhais, onde as pessoas 

comparecem perante o magistrado e oferecem seu depoimento pessoal; podem ser 

provas documentais, onde documentos são acostados aos Autos do processo e por 

si só já estabelecem parâmetros; podem ainda ser provas materiais, constituídas do 

estado e/ou lugar das coisas, facilmente evidenciáveis pelo magistrado; e podem 

também ser provas técnicas, que são aquelas constituídas por relatórios elaborados 

por pessoas da confiança do Estado-juíz e que tenham conhecimentos técnicos 

específicos sobre o tema analisado. Tal relatório técnico é confeccionado a partir de 

exame de vestígios materiais e/ou de indícios que importem ao processo de 

conhecimento promovido pelo magistrado (24). 

No ANEXO I transcrevemos trecho da página trinta e oito do Manual de 

Polícia Judiciária da Polícia Civil de São Paulo, que trata sobre o assunto, assim 

como uma tabela acerca do tema, vez que nos parece ser apropriada sua 

apresentação como no original, para o fim a que se pretende no presente feito. 

Há que se consignar ainda o conceito legal de crime. 

Crime (25) é fato típico, antijurídico e imputável, ou seja, é mister que o 

fato seja previsto em lei como delituoso(26) (27), e que seja contrário ao direito, e 

também que seu autor reúna capacidade jurídica de imputabilidade. 

                                                 
24 SÃO PAULO (Estado). Polícia Civil. Manual de Policia Judiciária. São Paulo, 2003. 2 ed. p. 38. 
25 NORONHA, E. Magalhães. Direito penal. Editora Saraiva, 1997. v. 1. 32. ed. p. 96-97. 
26 BRASIL. Código Penal. op. cit. Artigo 1º. 
27 BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil. op. cit. Artigo XXXIX. 
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Mormente a partir da prova material (vestígios), de um crime é que se 

produz a prova técnica, mediante lançamento das conclusões dos exames efetuados 

em um relatório denominado de LAUDO PERICIAL. 

Tais relatórios, enquanto emitidos por pessoas compromissadas em 

juízo ou por concurso público, denominam-se de Laudos Periciais, assumindo então 

seus signatários o cargo de Perito judicial (28), de Perito Criminal ou ainda de Médico 

Legista, sendo estes dois últimos providos somente mediante concurso público, 

enquanto que o primeiro é provido através de nomeação do magistrado da causa, 

ocasião em que é feito o compromisso pelo Perito Judicial (29). 

No processo de conhecimento, assim como no inquérito policial, este 

último de cunho administrativo, portanto interno da polícia judiciária, não raramente 

faz-se mister o concurso de pessoas que tenham conhecimentos técnicos 

específicos sobre o tema analisado, para dirimir dúvidas acerca de assuntos de 

natureza tecnológica, que constituam o mérito da questão, ou ainda, lhe seja 

superveniente, mas que interessem de algum modo ao processo (30). 

Mais especificamente, tanto no inquérito policial como no processo de 

conhecimento penal, o concurso de pessoal especializado ocorre de modo singular, 

haja vista previsão legal do Código de Processo Penal (CPP - artigos 158 e 159), 

onde é exigido o exame por dois Peritos Oficiais sempre que o delito penal deixar 

vestígios. Estes Peritos Oficiais só podem ser aqueles integrantes dos quadros da 

polícia judiciária, em sua área de Criminalística e/ou Médico Legal. 

No Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1998, existe a Polícia 

Técnico-Científica, que agrupa os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal 

(IML), sendo diretamente subordinada ao Secretário da Segurança Pública e 

responsável por todas as Perícias Criminais do Estado de São Paulo (31). 

Para melhor clareza acerca desta Instituição de natureza pública, no 

ANEXO II se encontra breve relato de sua história e funções, assim como 

organogramas simplificados, transcritos do site da própria instituição (SPTC). 

 

                                                 
28 GRECO, Vicente Filho. op . cit. P.179-80. 
29 SÃO PAULO (Estado). Polícia Civil. Manual de policia judiciária. op. cit p. 38. 
30 BRASIL. Código de Processo Penal. Organização da Editora Saraiva. op. cit. 
31 SÃO PAULO (Estado). Constituição do Estado de Paulo. Organização Equipe Atlas. São Paulo. 
Editora Atlas, 1991. 132 p. Art. 140. 
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2.0. PROVA PERICIAL E PROVA MATERIAL 
 

Prova pericial é a prova técnica, denominada nos Autos do procedimento 

de Laudo Pericial, ofertado pelo Jus-Perito ou, no caso de procedimento 

administrativo, como o inquérito policial, é o Perito da polícia judiciária quem, após 

realizar os competentes exames, elabora o Laudo Pericial (32), este integrante do 

inquérito policial, que por sua vez representa a persecutio criminis ou jus 

persequendi (33) do Estado, isto é, o direito do Estado de perseguir o responsável 

pelo fato delituoso, direito este modernamente considerado como um dever. 

 Já a prova material consiste no(s) vestígio(s) deixado(s) pelo(s) fato(s), 

e/ou naquela(s) coisa(s) utilizada(s) para consecução do(s) fato(s) (34). 

Neste sentido, podemos inferir que toda influência no estado e/ou lugar 

das coisas, produzida pelo(s) fato(s) sob exame, pode ser considerada de vestígio. 

Na seara do inquérito policial e/ou do processo de conhecimento penal, 

existe definição legal do que seja INDÍCIO, encontrada no artigo 239 do Código de 

Processo Penal (CPP), onde se lê que “deve ser considerada como indício 

circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por 

indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. 

O legislador da década de 40, ao confeccionar o referido “codex”, 

delimitou os contornos do indício ao processo mental indutivo, isto é, apenas 

aquelas circunstâncias passíveis de indução conclusiva específica podem ser 

consideradas de indícios para o processo de conhecimento penal e, obviamente, 

também para o inquérito policial. 

Quando da elaboração do Laudo Pericial, isto é, após os competentes 

exames periciais, deve o Perito nomeado/designado construir seu texto de forma a 

apresentar um encadeamento lógico das idéias, considerando tanto os VESTÍGIOS 

encontrados como também os INDÍCIOS (vez que aquele é espécie deste) e, a partir 

daí, procurar oferecer um desfecho conclusivo ao trabalho, desfecho este norteado 

pelo objetivo apontado pela Autoridade requisitante, quer seja o Estado-juiz ou a 

                                                 
32 BRASIL. Código de Processo Penal. Organização de Editora Saraiva. São Paulo. Editora Saraiva, 
1999. 39. ed. artigo 160. p. 41. 
33 NORONHA, E. Magalhães. Curso de direito processual penal. São Paulo. Editora Saraiva, 1997. 
25. ed. p.3-4. 
34 BRASIL. Código de Processo Penal.Organização Editora Saraiva. op. cit. Art. 158. p. 41. 
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autoridade policial, ou ainda, no caso de descoberta de fato novo, sua comunicação 

através do texto do Laudo Pericial e as influências por ele propiciadas (35). 

Desse modo, vale considerar que a prova técnica, mormente, se faz a 

partir da prova material, sem, contudo, se olvidar da apreciação das circunstâncias 

(demais indícios) que cercaram os fatos, e sua importância no contexto considerado. 

 
2.1 Exame pericial 

 

Conforme o próprio nome suscita, trata-se de minudente análise levada 

a cabo por pessoa(s) com conhecimento(s) invulgar(es) sobre determinado assunto, 

podendo ser realizado à guisa de vistoria direta de corpo de delito ou de coisa/objeto 

de interesse, e/ou edificação, ou de forma indireta, através de narrativa(s) e/ou 

documento(s) atinente(s) ao(s) fato(s). 

Importa que deve(m) ter o(s) examinador(es) conhecimento técnico 

específico acerca do assunto, vez que todos os quesitos a respeito do caso devem 

ser suficientemente respondidos, preferencialmente com fundamentos afetos àquela 

área do conhecimento humano, contudo, sem jamais perder a noção de enquadrar 

os exames, suas constatações e conclusões à necessidade do destinatário, evitando 

divagações desnecessárias e circunstanciamentos inconclusivos. Vale ainda 

ressaltar que, em se tratando de delito penal, a legislação processual penal vigente 

não obriga a filiação do expert a qualquer conselho de classe profissional, vez que a 

função se trata de atividade exclusiva do Estado, pessoa jurídica – ente federado, 

autônomo, portanto, sendo o Estado livre para legislar sobre o funcionalismo público, 

uma vez atendidos os preceitos constitucionais. 

  

2.2 Produção do conhecimento a partir da prova material 
 

Muitas vezes, não basta, em especial para casos de furto de energia 

elétrica, se constatar o estado das coisas e do local em si, pois não raramente há 

emprego de conhecimento tecnológico de forma a ocultar a conduta delituosa, como 

no caso em que o agente delituoso secciona de modo transversal à capa isoladora 

                                                 
35 BRASIL. Código de Processo Penal.Organização Editora Saraiva. op. cit. Art. 169, § único. p. 43. 



 16

do fio condutor elétrico que envia a corrente elétrica de mensuração produzida pelo 

transformador de corrente (TC), em determinado ponto, sem, contudo, danificar o 

condutor de cobre, esgarçando-a, de modo a permitir o acesso ao condutor de cobre 

em outro ponto, diverso daquele onde se cortou a capa isoladora, realizando assim o 

seccionamento do cobre condutor ali em dois pontos, retirando parte do condutor, 

vestindo novamente a capa de isolação, fazendo com que aos olhos do agente vistor 

da concessionária, aparente tudo em ordem, pois tal setor da caixa de luz e força, 

mormente é lacrado, muitas vezes sendo inspecionado somente por vidro vigia. 

Desse modo, a instalação de mensuração registrará o consumo da energia elétrica 

com uma fase a menos, haja vista a interrupção daquela corrente elétrica 

mensuradora do consumo elétrico naquela fase. 

Oras, se balanceado o circuito elétrico em face da carga instalada, neste 

caso em especial, haverá o registro de consumo, a menor, de cerca de um terço do 

consumo real, consoante a base de tempo considerada. 

Configura-se assim o ilícito penal, haja vista a vantagem ilícita, como 

verificada, percebida pelo agente delituoso e estabelecida após sua conduta, esta 

reprovável e tipificada na lei penal.  

Transcrever tal evento com detalhes técnicos fundamentados e numa 

narrativa acessível a leigos da engenharia elétrica, de modo a transpor a informação 

em sua plenitude, sem distorções oriundas da cognição humana, a fim de atender 

aos meandros do processo penal levado a cabo pelo judiciário, para alguns, é um 

verdadeiro desafio. 

Daí pode-se inferir que urge a realização dos exames com método. 

Logo, quando do procedimento de execução de exames de cunho 

pericial, há que se falar em metodologia (lógica material), em especial da 

metodologia em geral, e em processo de aquisição do conhecimento, pois estes são 

conhecimentos permeadores de todas as áreas do saber humano, e nelas 

aplicáveis, portanto. 

Temos de nos perguntar a que condições o pensamento deve satisfazer 

para ser não apenas correto, mas ainda verdadeiro, isto é, conforme aos diversos 

objetos que a mente pode procurar conhecer (36). A Lógica material (37) é então a 

                                                 
36 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo. Editora Ática, 2000. 12. ed. P. 109-119. 
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que considera a matéria do conhecimento e determina as vias a seguir para chegar 

segura e rapidamente à verdade, ou seja, para nosso caso, o conhecimento de fato 

da coisa examinada, em sua essência, e o deslinde do nexo de causalidade – 

relação causa / efeito, produzido pela conduta delituosa. Esta parte da Lógica é 

muitas vezes chamada também de Metodologia, porque ela é um estudo dos 

diferentes métodos empregados nas ciências (38). 

Na lógica material, podemos pensar nas seguintes divisões, a serem 

consideradas no presente trabalho: 

 

► as condições da certeza – erro e sofisma; 

 

► o método em geral; 

 

► os processos gerais da demonstração científica - análise e 

síntese. 

 

Apesar do conhecimento de princípios e da observação de regras, o 

homem continua sujeito a erros, e, de fato, se engana muitas vezes, tomando o falso 

pelo verdadeiro. Assim sendo, faz-se mister, também, conceituar a verdade e o erro, 

conhecer os processos sofísticos pelos quais o erro se apresenta com as aparências 

da verdade e determinar que indícios permitem, com retidão, distinguir a verdade do 

erro. 

 

2.3 As condições da certeza 
 

A verdade ontológica exprime o ser das coisas, enquanto corresponde 

exatamente ao nome que se lhe dá. As coisas, com efeito, são verdadeiras 

enquanto são conformes às idéias segundo as quais foram feitas. Conhecer esta 

                                                                                                                                                         
37 ACKER, L. Ivan. Introdução à filosofia – Lógica. São Paulo. Livraria Acadêmica – Saraiva & comp, 
1932. p.215.  
38 ARANHA, Maria Lucia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de filosofia. São Paulo. 
Editora Moderna, 2002. 2. ed. p. 98    
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verdade, quer dizer, conhecer as coisas tais quais são, é tarefa de nossa inteligência 

(39). 

A verdade lógica exprime a conformidade do espírito às coisas, isto é, a 

conformidade do espírito com a verdade ontológica. Desde que eu afirme: “Este ouro 

é puro”, enuncio uma verdade, se verdadeiramente a pureza pertence a este ouro, 

isto é, se meu julgamento está conforme ao que é (40). 

Segue-se, daí, que a verdade lógica só existe no juízo, e jamais na 

simples apreensão. A noção “ouro puro” não exprime nem verdade nem erro. Neste 

exemplo, não pode existir verdade, a não ser que a mente, afirmando uma coisa de 

uma outra, conheça seu ato e sua conformidade ao objeto, o que se produz 

unicamente no juízo a partir da razão (41). 

A mente, em relação ao verdadeiro, pode encontrar-se em quatro 

estados diferentes: o verdadeiro pode ser para ela como não existente: é o estado 

de ignorância; - o verdadeiro pode aparecer-lhe como simplesmente possível: é o 

estado da dúvida; - o verdadeiro pode aparecer-lhe como provável: é o estado de 

opinião; enfim, o verdadeiro pode aparecer-lhe como evidente: é o estado de 

certeza. 

Já a ignorância é um estado puramente negativo, que consiste na 

ausência de todo conhecimento (42) relativo a um objeto ou a um estado de coisas. 

Podemos, então, pontuar a ignorância como vencível ou invencível, 

conforme esteja ou não em nosso poder fazê-la desaparecer; - culpável ou 

desculpável, conforme seja ou não nosso dever fazê-la desaparecer. 

A dúvida é um estado de equilíbrio entre a afirmação e a negação, 

resultando daí que os motivos de afirmar contrabalançam os motivos de negar. 

 A dúvida pode ser espontânea, isto é, que consiste na abstenção do 

espírito por falta de exame do pró e do contra; 

Refletida, isto é, resultante dos exames das razões pró e contra; 

                                                 
39 SARTRE, Jean-Paul. In: . O ser e o nada – ensaio de ontologia fenomenológica. Tradução e 
notas de Paulo Perdigão. Petrópolis. Editora Vozes, [s. d.]. p. 13-115. 
40 NUNES, Benedito. A filosofia contemporânea. São Paulo. EDUSP, 1967. p. 117-126 
41 KELSEN, Hans, Reine rechtslebre, Leipzig, Wien, Deuticke, 1934, apud CHAIN, Perelman. op. cit. 
p. 131-203. 
42 OLIVEIRA, Armando Mora de et al. Primeira filosofia – Tópicos. São Paulo. Editora Brasiliense, 
1996. 9. reimpressão. P. 31-51. 
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Metódica, isto é, que consiste na suspensão fictícia ou real, mas sempre 

provisória, do assentimento a uma asserção tida até então por certa, a fim de lhe 

controlar o valor. 

Universal, isto é, que consiste em considerar toda asserção como 

incerta. É a dúvida dos céticos. 

A opinião é o estado de espírito que afirma com temor de se enganar. 

Contrariamente à dúvida, que é uma suspensão do juízo, a opinião consiste, pois, 

em afirmar, mas de tal maneira que as razões de negar sejam eliminadas por uma 

certeza total. O valor da opinião depende, assim, da maior ou menor probabilidade 

das razões que fundamentam a afirmação, assim como também no argumento da 

Autoridade, ou seja, daquela pessoa que goza de determinado prestígio acerca do 

tema sobre o qual argumenta (43). 

A certeza é o estado do espírito que consiste na adesão firme a uma 

verdade conhecida, sem temor do engano (44). 

A evidência é o que fundamenta o estado de espírito (45) da certeza. 

Podemos entendê-la como a clareza plena pela qual o verdadeiro se impõe à 

adesão da inteligência. Podemos colocar-nos de vários pontos de vista para dividir a 

certeza (e a evidência em que se baseia). 

Do ponto de vista de seu fundamento, a certeza pode ser Metafísica, 

quando se baseia na própria essência das coisas, de tal sorte que a asserção 

contraditória seja necessariamente absurda e inconcebível. Tal é a certeza deste 

princípio: “O todo é maior do que a parte”. 

Física, quando se baseia em leis de natureza material ou na experiência, 

de tal sorte que a asserção contrária seja simplesmente falsa, mas não absurda nem 

inconcebível. Tal é a certeza desta asserção: “O metal é condutor de eletricidade”, 

ou desta: “O arco voltaico despreende caloria”. 

Moral, quando se baseia numa lei psicológica ou moral, de tal sorte que 

a asserção seja verdadeira no maior número de casos. Tal é a certeza desta 

asserção: “A mãe ama seus filhos”, ou desta: “O homem repudia a mentira...”. 

                                                 
43 PERELMAN, Chain. In: . Tratado da Argumentação – A Nova Retórica. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002. p. 131-203. 
44 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo. Editora Ática, 2000. 12. ed. p. 101-103. 
45 MARITAIN, Jacques. Introdução geral à filosofia. Tradução de Ilza das Neves e Heloísa de Oliveira 
Penteado. São Paulo. Livraria Agir Editora, 1956. 4. ed. p. 91-95. 
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Do ponto de vista do modo pelo qual nós a alcançamos, a certeza pode 

ser imediata ou mediata, conforme seja alcançada num primeiro exame do próprio 

objeto, ou por intermédio da demonstração. Por exemplo: O que é, é (certeza 

imediata). 

A soma dos ângulos do triângulo é igual ao valor de dois ângulos retos 

(certeza mediata). 

Intrínseca ou extrínseca, conforme resulte da visão do próprio objeto, ou, 

ao contrário, da autoridade do que viu o objeto. Por exemplo: É dia, dois e dois são 

quatro (certeza intrínseca ou científica). 

Roma foi fundada por Rômulo (certeza extrínseca ou crença). Todas as 

asserções históricas são para nós suscetíveis apenas de uma certeza extrínseca. 

Cada estado de espírito conforme comentado acima se encontra 

sintetizado na Tabela 1 – mnemônica, logo abaixo. 
Tabela 1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VVAALLOORR  DDAASS  PPRROOBBAABBIILLIIDDAADDEESS  DDOOSS  
FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDAASS  AASSSSEERRTTIIVVAASS  ((++//--))  

  
  

AAFFIIRRMMAAÇÇÃÃOO  CCOOMM  
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OOPPIINNIIÃÃOO  
AARRGGUUMMEENNTTOO  DDAA  AAUUTTOORRIIDDAADDEE  

AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  
IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  DDAA  

AAUUTTOORRIIDDAADDEE  QQUUEE  VVIIUU  OO  
OOBBJJEETTOO

EEXXTTRRÍÍNNSSIICCAA  OOUU  
CCRREENNÇÇAA  
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2.3.1 Erro e sofisma 
 

2.3.1.1 Erro 
 

Temos ainda que abordar acerca do ERRO e de suas causas, 

importante ponto a ser observado, para a execução do exame pericial. 

Considerando-se que a verdade lógica é a conformidade da inteligência 

às coisas, podemos admitir que o erro é seu contrário. Assim sendo, poderemos 

defini-lo como a não-conformidade do juízo às coisas. 

Enganar-se não é ignorar pura e simplesmente. 

A ignorância consiste propriamente em nada saber sobre determinado 

fato e/ou assunto e em nada afirmar acerca deste fato e/ou assunto, enquanto que o 

erro (46) consiste em não saber e afirmar acreditando saber. 

Logo, podemos inferir que o erro é uma ignorância que se ignora. 

Admitimos para o erro causas lógicas e causas morais. 

As causas lógicas provêm da fraqueza natural do nosso espírito, como: 

falta de penetração; falta de atenção; falta de memória. 

Todavia, esta imperfeição notável da mente não pode ser, jamais, 

tomada como regra de causa suficiente do erro. Porque, como a inteligência só é 

obrigada a assentir pela evidência do verdadeiro, nunca se enganaria, ou, em outras 

palavras, jamais manifestaria sua adesão fora da evidência, a não ser que estivesse 

sofrendo uma influência estranha. Esta influência estranha é a da vontade 

submetida às paixões, e, por conseguinte, as verdadeiras causas do erro são quase 

sempre causas morais, inerentes ao ser humano. 

Podemos reduzi-las a três principais, que são: 

 

► a vaidade, pela qual confiamos em demasia nas nossas 

luzes pessoais; 

 

► o interesse, pelo qual preferimos as asserções que nos são 

favoráveis; 
                                                 
46 GRAYLING, A. C. Epistemologia. In:___. BUNNIN, Nicholas et al. Compêndio de filosofia. Tradução 
de Luis Paulo Rouanet. São Paulo. Edições Loyola, 2002 p. 49-50. 
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► a preguiça, pela qual recuamos ante o trabalho e a busca da 

informação necessários, aceitando sem controle os 

preconceitos em voga, a autoridade dos falsos sábios 

(argumento da Autoridade) (47), as aparências superficiais, 

os equívocos da linguagem etc. 

 

Desse modo, abaixo apresentamos outra tabela mnemônica (Tabela 2), 

com o fito de sistematizar o assunto de forma clara. 

Admitimos para o erro: 

 
Tabela 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2 Sofisma 
 

Conceitualmente, dá-se o nome de sofisma a um raciocínio errado que 

se apresenta com as aparências da verdade. Se o sofisma é cometido de boa-fé e 

sem intenção de enganar, chamá-lo-emos de paralogismo. Seria o caso de, por 

exemplo, classificar como furto de energia elétrica a vantagem obtida mediante 

introdução de erro no mecanismo de leitura do consumo elétrico, de tal sorte a 

                                                 
47 PERELMAN, Chain et al. In: . Tratado da argumentação – a nova retórica. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002. p.  131-203. 

oouuttrraass

AAppaarrêênncciiaa  ssuuppeerrffiicciiaall  

EEqquuíívvooccooss  ddaa  lliinngguuaaggeemm  

AArrgguummeennttoo  ddaa  AAuuttoorriiddaaddee    
  

pprreegguuiiççaa  

IInntteerreessssee  

VVaaiiddaaddee    
  
  
  

CCaauussaass  mmoorraaiiss  

FFaallttaa  ddee  mmeemmóórriiaa  

FFaallttaa  ddee  aatteennççããoo  

FFaallttaa  ddee  ppeenneettrraaççããoo    
FFrraaqquueezzaa  nnaattuurraall  ddoo  eessppíírriittoo  

((CCAAUUSSAASS  LLÓÓGGIICCAASS))  
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induzir e manter em erro o agente da concessionária de luz e força que realiza a 

leitura. 

Oras, se a eletricidade é entregue pela vítima induzida em erro, e não 

subtraída, temos como tipo penal o estelionato, vez que a vantagem ilícita, nesse 

caso, é obtida mediante um ardil, qual seja, o de, no exemplo, introduzir erro no 

mecanismo de leitura do consumo elétrico, fazendo com que o preposto da 

concessionária se mantenha em erro, sempre anotando o registro irreal do consumo 

(no caso, a menor). Esse raciocínio errado, chamado de sofisma, pode ter duas 

espécies de causas: ou bem o erro provém da linguagem, ou bem provém das idéias 

de que se compõe o raciocínio. 

Donde os dois tipos de sofismas: os sofismas de palavras ou verbais e 

os sofismas de coisas ou idéias. No caso em tela, trata-se de sofisma de idéias, pois 

a idéia inicial (a premissa) de que o instrumento medidor está funcionando em 

perfeita ordem é falsa, daí a conclusão, de que a leitura espúria é boa. Os sofismas 

verbais decorrem da identidade aparente de certas palavras. O equívoco, que 

consiste em tomar, no raciocínio, uma mesma palavra em vários sentidos diferentes. 

Já o sofisma de idéias e de coisas provêm não da própria expressão, 

mas da idéia que é expressa, e, portanto, refere-se às coisas. Dividem-se, neste 

caso, em sofismas de indução e sofismas de dedução, conforme resultem de uma 

indução ilegítima ou de uma dedução ilegítima. 

 
Sofismas de Indução: 

 
► Sofisma do acidente. Consiste em tomar por essencial ou 

habitual o que só é acidental. 

 

► Sofisma da ignorância da causa consiste em tomar por 

causa um simples antecedente ou alguma circunstância 

acidental. 

 

► Sofisma do arrolamento imperfeito consiste em tirar uma 

conclusão geral de uma enumeração insuficiente. 
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► Sofisma da falsa analogia consiste em concluir o que é um 

objeto pelo que é um outro, apesar de sua diferença 

essencial, apoiando-se em uma de suas semelhanças. 

 

Abaixo a Tabela 3, com a síntese mnemônica. 
 

Tabela 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sofismas de Dedução: são aqueles que permitem falsa conversão e 

oposição ilegítima. 

Temos: 

 

► Ignorância do assunto. Este sofisma consiste ou em provar 

uma coisa fora de questão, ou, tratando da questão, provar 

de mais ou de menos; 

 

► Petição de princípio. Este sofisma consiste em tomar como 

princípio do argumento aquilo que está em questão; 

 

  
PPOORR  UUMMAA  SSEEMMEELLHHAANNÇÇAA  

AAPPEENNAASS  CCOONNCCLLUUIIRR  QQUUEE  UUMM  
OOBBJJEETTOO  EESSSSEENNCCIIAALLMMEENNTTEE  

DDIIFFEERREENNTTEE  ÉÉ  IIGGUUAALL  AA  
OOUUTTRROO  

  
  

FFAALLSSAA  AANNAALLOOGGIIAA  

FFAAZZEERR  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
GGEERRAALL  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  

EENNUUMMEERRAAÇÇÃÃOO  
IINNSSUUFFIICCIIEENNTTEE  

  
AARRRROOLLAAMMEENNTTOO  

IIMMPPEERRFFEEIITTOO  

AADDOOTTAARR  CCOOMMOO  CCAAUUSSAA  
PPRRIINNCCIIPPAALL  

CCIIRRCCUUNNSSTTÂÂNNCCIIAA  
AACCIIDDEENNTTAALL  

  
IIGGNNOORRÂÂNNCCIIAA  DDAA  

CCAAUUSSAA  

AADDOOTTAARR  OO  AACCIIDDEENNTTAALL  
PPOORR  HHAABBIITTUUAALL  

  
AACCIIDDEENNTTEE  

  
  
  
  
  
  
  
  

SSOOFFIISSMMAA  DDEE  IINNDDUUÇÇÃÃOO  
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► Circuito vicioso. Este sofisma consiste em demonstrar uma 

pela outras duas proposições que carecem igualmente de 

demonstração. 

 

Para melhor visualização a Tabela 4 abaixo. 
 

Tabela 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos, então, associar o ERRO ao SOFISMA, conforme exposto 

acima, montando a Tabela 5, abaixo. 
 

Tabela 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com tantas armadilhas propostas pela Lógica formal, que podem levar a 

erro, equívoco e outras mazelas mais, são necessárias estratégias de refutação dos 

sofismas. Para refutação dos diversos sofismas de palavras, não existe outro meio 

IINNDDUUÇÇÃÃOO  
IILLEEGGÍÍTTIIMMAA  

DDEEDDUUÇÇÃÃOO  
IILLEEGGÍÍTTIIMMAA  

  
SSOOFFIISSMMAA  DDEE  
CCOOIISSAASS  OOUU  

IIDDÉÉIIAASS  

  
PPRREEMMIISSSSAASS  DDOO  
RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  

  
MMEETTÁÁFFOORRAA  

CCOONNFFUUSSÃÃOO   
SSOOFFIISSMMAA  DDEE  
PPAALLAAVVRRAASS  

  

  
LLIINNGGUUAAGGEEMM    

  
EERRRROO  

DDEEMMOONNSSTTRRAARR  UUMMAA  PPAARRAA  
OOUUTTRRAA  DDUUAASS  PPRROOPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  

QQUUEE  CCAARREECCEEMM  DDEE  
DDEEMMOONNSSTTRRAAÇÇÃÃOO  

  
CCIIRRCCUUIITTOO  VVIICCIIOOSSOO  

TTOOMMAARR  CCOOMMOO  PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  
DDOO  AARRGGUUMMEENNTTOO  OO  MMÉÉRRIITTOO  

DDAA  QQUUEESSTTÃÃOO  

  
PPEETTIIÇÇÃÃOO  DDEE  PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  

PPRROOVVAARR  AALLGGOO  FFOORRAA  DDEE  
QQUUEESSTTÃÃOO  OOUU  PPRROOVVAARR  DDEE  

MMAAIISS  OOUU  DDEE  MMEENNOOSS  

  
IIGGNNOORRÂÂNNCCIIAA  DDOO  AASSSSUUNNTTOO  

  
  
  
  
  

SSOOFFIISSMMAA  DDEE  
DDEEDDUUÇÇÃÃOO  
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senão o de criticar implacavelmente a linguagem, a fim de determinar exatamente o 

sentido das palavras que se empregam. 

Vê-se que nos referimos, então, ao Princípio da Descrição, como 

anotado no item sete do capítulo 1.3 do presente trabalho, ou seja, os cuidados com 

a construção do texto e a escolha das palavras apropriadas. 

Os sofismas de idéias ou de coisas pecam quer pela matéria quer pela 

forma. Para refutá-los, é preciso, pois, examiná-los do duplo ponto de vista da 

matéria e da forma. Uma premissa ou duas premissas de uma vez pode(m) ser 

falsa(s) ou ambígua(s). Se for(em) falsa(s), é preciso negá-la(s); se for(em) 

ambígua(s), é preciso distingui-la(s), isto é, precisar os seus diferentes sentidos. Se 

o argumento peca pela forma, sua conseqüência deve ser negada (48).  

Estabelecidos os parâmetros basilares empregados pela lógica formal, 

podemos discorrer sobre o método em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia. São Paulo. Editora Brasiliense, 1998. v. 1. p.  
269-270. 
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3.0 METODOLOGIA DA PROVA PERICIAL 
 

No seu sentido mais geral, o método é a ordem que se deve impor aos 

diferentes processos necessários para atingir um fim dado. 

Se nos colocamos sob o ponto de vista do conhecimento, dir-se-á, com 

Descartes, que o método é “o caminho a seguir para chegar à verdade nas 

ciências”. Esta importância é evidente. O método tem como fim disciplinar o espírito, 

excluir de suas investigações o capricho e o acaso, adaptar o esforço a empregar 

segundo as exigências do objeto, determinar os meios de investigação e a ordem da 

pesquisa. Ele é, pois, fator de segurança e economia (49). 

Mas não é suficiente a si mesmo, e Descartes aumenta em muito a 

importância do método, quando diz que “as inteligências diferem apenas pelos 

métodos que utilizam”. 

O método exige, para ser fecundo, inteligência e talento. Ele lhes dá a 

potência, mas não os substitui. Podemos distinguir diferentes espécies de métodos. 

Pela literatura consultada, os principais seriam: 

 

Método de invenção e método de ensino.  

 

Diz-se, por vezes, que estes dois métodos se opõem porque o primeiro 

procede por indução e o segundo por dedução.  

 

Método de Autoridade e método científico. 
 

O método de Autoridade é aquele que, para fazer admitir uma doutrina, 

baseia-se na autoridade, quer dizer, no valor intelectual ou moral daquele que a 

propõe ou professa. 

O método científico é aquele que procede por demonstração e recorre 

ao critério da evidência intrínseca (ontológica) (50). Como processo, o conhecimento 

é a formação na mente humana de uma imagem (51), que pode decorrer da 

                                                 
49 DESCARTÉS, René. Discurso do método. São Paulo. Abril Cultural. 1973. (col. Os Pensadores). 
50 Aranha, Maria Lucia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. op. cit. p. 98-99. 
51 GRAYLING, A. C. Epistemologia. op. cit.  p. 39-43. 
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observação pessoal, do relato oral e/ou da leitura de documentos. Como produto, é 

a representação oral ou escrita da imagem fornecida. Na produção de informações o 

que se busca é o conhecimento científico que se fundamente na objetividade e na 

evidência dos fatos de modo sistemático – metódico e ordenado – e verificável de 

modo a ensejar a comprovação das hipóteses indicadas. 

O método de Autoridade faz, também, apelo à razão, quando mostra 

que as verdades a crer têm garantias tão certas que a razão pode inclinar-se, na 

convicção de obedecer apenas à força da verdade (evidência extrínseca). Pode ter, 

portanto, um caráter científico também. 

Quando se trata, todavia, da autoridade humana (pessoalidade), se é 

sábio levar em conta as opiniões daqueles a quem o seu gênio, seus trabalhos, sua 

vida, recomendam ao respeito de todos. Não bastará que nos contentemos em 

adotar estas opiniões sem crítica nem reflexão (como faziam os discípulos de 

Pitágoras, que se limitavam a dizer, para provar suas doutrinas: “O Mestre disse”). 

Este método conduziria, de uma parte, à estagnação da ciência, e, de outra, levaria 

a conferir às autoridades humanas uma infalibilidade que não lhes pertence. O 

recurso à autoridade humana não pode, pois, intervir a não ser para guiar a 

pesquisa ou para confirmar as asserções demonstradas por outros, segundo as 

exigências científicas. 

O método experimental se apóia nos fatos da experiência. Este é o 

método das ciências da natureza, que partem dos fatos e admitem apenas o critério 

da verificação pelos fatos. 

O método racional é aquele que, a partir dos fatos (filosofia), ou a partir 

de proposições admitidas a priori como evidentes por si (matemáticas), procede por 

dedução ou indução, em virtude das exigências unicamente lógicas e racionais. Veja 

na Tabela 6 abaixo, síntese dos métodos acima apresentados. 
Tabela 6 

 

 

 

 

 

 

 BBAASSEEIIAA--SSEE  NNAA  AAUUTTOORRIIDDAADDEE  DDAAQQUUEELLEE  QQUUEE  
AARRGGUUMMEENNTTAA  ––  EEVVIIDDÊÊNNCCIIAA  EEXXTTRRÍÍNNSSIICCAA  

AAUUTTOORRIIDDAADDEE 

AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  EEVVIIDDÊÊNNCCIIAASS  AADDMMIITTIIDDAASS  
PPRROOCCEEDDEE  PPOORR  DDEEDDUUÇÇÃÃOO//IINNDDUUÇÇÃÃOO  RRAACCIIOONNAALL  

CCIIÊÊNNCCIIAASS  DDAA  NNAATTUURREEZZAA  --  SSEE  AAPPÓÓIIAA  NNOOSS  
FFAATTOOSS  DDAA  EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  

EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL 

PPRROOCCEEDDEE  PPOORR  DDEEMMOONNSSTTRRAAÇÇÃÃOO  EE  RREECCOORRRREE  AA  
EEVVIIDDÊÊNNCCIIAA  IINNTTRRÍÍNNSSEECCAA  

  
CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO  

  
  
  
  

MMÉÉTTOODDOO  
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Métodos de construção e de sistematização. Estes métodos tendem a 

facilitar a organização do saber em sistemas ou teorias, de tal modo que o 

encadeamento das idéias reproduza o encadeamento das coisas. 

Análise e divisão. Síntese e adição. A demonstração se apóia no 

necessário, isto é, na essência e nas propriedades das coisas. Ora, chegamos ao 

conhecimento preciso das essências ou naturezas e das propriedades apenas por 

meio da análise, quer dizer, de uma operação que tende a discernir num todo 

complexo o que é essencial e o que é acidental. A síntese se acrescenta à análise 

como um meio de verificação dos resultados desta. 

A análise é, pois, uma divisão; e, a síntese, uma composição. 

Mas o uso tende reservar o nome de análise às diferentes formas da 

divisão e o nome de divisão à distribuição de um todo em fragmentos ou partes 

integrantes (que poderá ser reconstituído por um processo que será, não uma 

síntese, mas uma adição). 

Em outras palavras, a análise e a síntese visam estabelecer relações, 

enquanto que a divisão e a adição se referem apenas à quantidade e se exprimem 

por um número. Definir-se-á, então, em geral, a análise como a resolução de um 

todo em suas partes ou como a passagem do complexo ao simples, e a síntese 

como uma composição que consiste em ir das partes ao todo ou como a passagem 

do simples ao complexo. 

Análise e síntese experimentais. A análise e a síntese experimentais 

(ou reais) consistem em ir do composto aos elementos componentes, ou dos 

elementos ao todo complexo, que eles compõem. Elas se referem, então, ao ser 

real. Mas nem sempre são realizáveis fisicamente. 

Análise e sínteses racionais. Consistem em ir, primeiro, dos efeitos às 

causas, dos fatos às leis que as regem, das idéias menos gerais às mais gerais (por 

exemplo, do indivíduo à espécie, da espécie ao gênero), - a segunda, dos princípios 

às conseqüências, das causas aos efeitos, das idéias mais gerais às menos gerais. 

Elas se referem, então, aos seres ideais ou lógicos e podem ser feitas apenas 

mentalmente. Este tipo de procedimento interessa em muito ao presente estudo. 
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Descartes resumiu no Discurso do Método as regras de emprego da 

análise e da síntese. Estas regras (52) são as seguintes: 

 

► A análise deve ser completa. Deve de fato visar a distinguir 

com o máximo de precisão possível todos os elementos 

que compõem o objeto estudado, quer este objeto seja 

mental, como uma idéia, ou físico, como a água que o 

químico desdobra em O2 e H2; 

 

► A síntese deve ser gradual. “Conduzir por ordem meus 

pensamentos, começando pelos objetos mais simples e 

mais fáceis de conhecer, para chegar pouco a pouco como 

por graus até ao conhecimento dos mais complexos”. O 

que equivale a dizer que é sempre necessário, por 

referência à análise anterior, recompor o objeto segundo a 

ordem que estabelece um elo de dependência e como que 

uma hierarquia entre os elementos componentes. 

 

► Análise e síntese devem caminhar unidas, porque elas se 

controlam uma pela outra. A análise, se empregada 

exclusivamente, acarretaria o risco das simplificações 

temerárias. O exclusivo recurso à síntese tenderia, por seu 

lado, a favorecer as construções prematuras e arbitrárias. 

A análise ajudará, portanto, a preparar sínteses objetivas e 

a corrigir as sínteses artificiais. A síntese permitirá verificar 

se a análise foi completa. 

 

Podemos agora discernir em que se assemelham e diferem a análise e a 

indução, a síntese e a dedução. 

A indução (53) é uma espécie de análise, uma vez que decompõe o 

objeto complexo, dado à experiência, com o fim de apreender nele a essência, a 

                                                 
52 DESCARTÉS, René. Op. Cit. 
53 CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia. op. cit. p. 267-269. 
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natureza, a causa, o princípio ou a lei. Nos dois casos, estamos em face de um 

processo regressivo, isto é, inverso da ordem natural, no qual as partes são (ao 

menos logicamente) anteriores ao todo, e o simples anterior ao complexo. 

A dedução (54) é uma espécie de síntese, uma vez que consiste em ir 

dos princípios às conseqüências, o que é uma composição, ou seja, um processo 

progressivo, conforme a ordem natural das coisas. 

Assim sendo, a Tabela 7 abaixo. 
Tabela 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do exposto, e utilizando toda esta conjuntura sistematicamente 

apresentada, podemos então construir um quadro prévio de nosso estudo acerca do 

“FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUBSUNÇÃO DA ANÁLISE TECNOLÓGICA 

AO ORDENAMENTO JURÍDICO”, a partir, é claro, da especificação do processo de 

conhecimento tecnológico empregado pelo Jus-Perito. 

Como processo, o conhecimento é a formação na mente humana de 

uma imagem (55), que pode decorrer da observação pessoal, do relato oral e/ou da 

leitura de documentos. Como produto, é a representação oral ou escrita da imagem 

fornecida. 

                                                 
54 Id. Ibi. p. 267-269. 
55 GRAYLING, A. C. Epistemologia. op. cit.  p. 39-43. 
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Na produção de informações o que se busca é o conhecimento científico 

que se fundamente na objetividade e na evidência dos fatos de modo sistemático – 

metódico e ordenado – e verificável de modo a ensejar a comprovação das 

hipóteses indicadas. 

Nesse ponto, podemos esboçar, alguns termos específicos de interesse: 

 

► Conhecimento em exame de constatação é o resultante de 

juízos formulados por pessoa com conhecimento 

especializado e que expressa seu estado de certeza ou de 

opinião em relação à verdade sobre coisa ou sobre fato, ou 

ainda sobre situação passada ou presente. Consiste, 

basicamente, na descrição de fatos e/ou de coisas, que seja 

útil, sem uma conclusão; 

 

► Conhecimento em exame pericial direto (mais completo), 

resulta de raciocínio elaborado pelo agente vistor com 

conhecimento especializado e expressa o seu estado de 

certeza em relação à verdade sobre coisa, fato ou situação 

passada ou presente. Requer um relato detalhado e 

conclusivo; 

 

► Conhecimento em exame pericial indireto é o resultante de 

raciocínios elaborados por pessoa com conhecimento 

especializado e expressa o seu estado de opinião em 

relação a estado de coisa ou sobre fato ou situação passada 

ou presente. 

 

► Conhecimento em exame pericial complementar é aquele 

produzido com o fito de dirimir dúvidas do destinatário do 

trabalho acerca de um Laudo anteriormente já emitido e/ou 

de sanar obscuridades em seu conteúdo, ou ainda mesmo 

incompletudes. Mormente, nesta situação responde-se a 
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quesitos específicos, gerados durante o procedimento a que 

serve o Laudo a ser complementado. 

 

 

Existem determinados procedimentos para que o conhecimento seja 

produzido que podem ser esquematizados da seguinte forma: 

 

 
Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1. Planejamento 

 

Inicialmente é necessário um planejamento onde fique estabelecido, a 

partir das necessidades da autoridade requisitante, qual deve ser o objetivo a ser 

perseguido (56), além do que, o objeto dos exames deve estar suficientemente 

especificado. 

Igualmente relevante selecionar qual o leque de informações de 

interesse da pessoa a quem se destina o conhecimento, evitando complexidades 

desnecessárias, procurando utilizar termos técnicos somente quando o destinatário 

os domine; caso impossível, tais termos devem ser bem explicados. 

Outro aspecto essencial da fase de planejamento é a formulação das 

informações de forma relevante para o destinatário. Portanto, sinteticamente, temos, 

como etapas do planejamento do conhecimento: 

                                                 
56 SÃO PAULO (Estado). Polícia Civil. Manual de Policia Judiciária. op. cit. 675p. 

11--PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  

22--EEXXAAMMEESS  
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EEMM  CCOONNFFRROONNTTOO  

 CCOOMM  AA  JJUURRÍÍDDIICCAA
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► Delimitação das necessidades do requisitante com seus 

aspectos essenciais, conhecidos e a conhecer; 

 

► Definição do objetivo, estabelecendo qual o resultado que 

se pretende com o texto, aquilo que se busca que o leitor 

compreenda; 

 

► Seleção de idéias e formatos capazes de sustentar o texto, 

já que podemos utilizar vários recursos para fundamentar a 

exposição como argumentos, exemplos, comparações etc. 

 

2. Exames = Análise e Síntese racionais (57). 
 

A análise de informações é inerente à atividade jus-pericial. Para tanto, 

dar a correta importância para cada fonte de dados é vital para o sucesso no 

deslinde do(s) fato(s), a partir do(s) vestígio(s) por ele(s) produzido(s). 

Nessa fase se procede à estruturação daquilo que foi apresentado, para 

sua subsunção num todo maior e mais completo. 

Assim, devem ser analisados e processados com os critérios abaixo 

apontados, os seguintes elementos (58): 

 

a) pertinência, ou seja, o exame dos conhecimentos e 

dados disponíveis, e que sejam proveitosos ao estudo ora 

realizado; 

 

b) valoração dos dados - estudo das frações contidas no 

conhecimento e na avaliação desses dados; 

 

                                                 
57 Tabela 7 
58 ZARZUELA, José Lopes. In: —. Temas fundamentais de criminalística. Porto Alegre: Sagra-
Luzzatto, 1996. p.11-44. 
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c) enumeração dos dados valorados, de modo conveniente, 

de tal sorte a permitir a formalização de um conjunto que 

apresente encadeamento lógico; 

 

3. Interpretação Tecnológica em confronto com a jurídica; 
 

Nesta fase de produção de conhecimento, procura-se estabelecer a 

correspondência do que se está examinando, e para que vai servir, ou seja, qual o 

real significado do assunto tratado. 

 

4. Conclusão. 

 

Oportunidade onde se elabora formalmente um relatório (Laudo Pericial), 

para posterior remessa ao destinatário. 
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4.0 CONFRONTO DO EXAME TECNOLÓGICO COM O 
ORDENAMENTO JURÍDICO ESPECÍFICO 

 

4.1 Tópicos do ordenamento jurídico e sua correspondência com o 
exame afeto 

 

O Código Penal brasileiro, inspirado no Código Penal italiano de 1930 

(Código Rocco), substituiu a expressão “delitos contra a propriedade”, outrora 

adotada em 1890, por “crimes contra o patrimônio”, expressão esta bem mais 

abrangente. 

Nossa legislação penal de 1940 – Código Penal, prevê no § 3º do artigo 

155 uma ficção jurídica, qual seja, a de igualar a energia elétrica (ou outra que tenha 

valor econômico), à coisa móvel, isto é, como se a eletricidade fosse alguma coisa 

passível de ser subtraída e levada (CARREGADA), para ponto geográfico diverso 

daquele em que foi sua fonte acessada. Inovou o Código de 1940, nesse ponto, ao 

equiparar à coisa móvel a energia elétrica, ou qualquer outra que tenha valor 

econômico. 

O final do primeiro parágrafo da notação 56 da Exposição de Motivos da 

Parte Especial do Código Penal (59) diz o seguinte: 

 

“toda energia economicamente utilizável e suscetível de incidir no poder de 

disposição material e exclusiva de um indivíduo (como, por exemplo, a eletricidade, 

a radioatividade, a energia genética dos reprodutores etc.) pode ser incluída, mesmo 

do ponto de vista técnico, entre a coisas móveis, a cuja regulamentação jurídica, 

portanto, deve ficar sujeita”(n.56). 

 

Oras, como sabemos, tal disposição, na prática, não é possível. Todavia, 

tal imposição legal, inserida como foi num artigo de lei que cuidava do furto (crime 

contra o patrimônio), ou seja, da subtração de coisa móvel tangível, trouxe algumas 

                                                 
59 BRASIL. Decreto-Lei número 2.848 de 07 de dezembro de 1940. Exposição de motivos da Parte 
Especial do Código Penal. 
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situações que permitem equívocos (erros) (60), em especial àqueles que têm por 

obrigação reprimir tal atividade ilícita. Senão vejamos: 

O crime de furto, como prevê o tipo penal acima referenciado, trata-se de 

SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL PARA SI OU PARA OUTREM. Nesse 

diapasão, como trata Luis Regis Prado (61), para se caracterizar o furto é imperativo 

que a coisa seja subtraída, isto é, retirada, pelo agente, da esfera de influência do 

seu proprietário, de modo clandestino, ou seja, sem autorização competente, e com 

a intenção de apropriação, seja para si (o agente) ou para outrem (terceiro). 

Daí, sim, haverá o crime de furto. 

De outro modo, quando o agente recebe a coisa do proprietário, que a 

entrega de livre e espontânea vontade, porém de algum modo induzido em erro pelo 

agente, que a recebe com a intenção dela se apropriar, para si ou para outrem, 

haverá o crime de estelionato. Assim sendo, quando o agente debilita de alguma 

forma o medidor do consumo de energia elétrica ou equipamento a ele satélite, ou 

seja, INSERE qualquer tipo de ANOMALIA naquele conjunto de mensuração, de tal 

sorte que este meça de forma errônea, registrando, a menor, o consumo real da 

energia elétrica, terá aí o crime de estelionato, porque a empresa vítima, entrega de 

livre e espontânea vontade a “coisa”, no caso a energia elétrica, sem saber que está 

sendo prejudicada pelo agente, que se beneficia (obtém vantagem), tendo uma 

conta/fatura de luz e força de valor menor que o realmente consumido, em face da 

debilidade introduzida na instalação de mensuração do consumo elétrico onde, 

inclusive, o medidor geralmente é de propriedade da própria concessionária. Tal 

disposição, que parte de uma premissa falsa (62) (sofisma de idéias), que seria a 

presunção, pelo preposto da concessionária, do correto funcionamento da instalação 

de mensuração como originalmente montada pela concessionária, não só induz a 

vítima ao erro, mas a mantém desse modo, tornando assim este tipo de crime em 

um delito à guisa de “crime permanente”, onde, uma vez convencida a autoridade 

competente, a prisão em flagrante delito se faz o remédio adequado, haja vista a 

continuidade temporal da lesão pela conduta, em face da sociedade, e a 

necessidade de se estancar tal conduta danosa (manutenção da ordem pública), 

                                                 
60 Tabela 2 
61 PRADO, Luis Regis. Curso de direito penal brasileiro. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 
2006. v. 2. 5. ed. p. 385-408. 
62 Tabela 5 
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pois a cada segundo em que se utiliza a energia elétrica naquela instalação, haverá 

um registro irreal, a menor, carecendo tal assertiva da necessidade de se comprovar 

a ausência de sofisma de acidente (tomar o acidental por habitual) (63). 

Contrariamente, se a subtração da energia se dá com acesso à “coisa” 

(aos condutores), sem debilitar o conjunto de mensuração do consumo elétrico, 

teremos aí que a medição realizada pelo conjunto medidor será fidedigna, isto é, 

retratará fielmente o consumo de potência elétrica daquela unidade em face da 

porção de corrente elétrica que efetivamente passou por aqueles bipolos (64) (as 

conexões do conjunto medidor), não obstante ser esta aquém daquela realmente 

consumida pela instalação da unidade consumidora, não havendo, pois, introdução 

de erro e/ou anomalia naquele medidor. Logo, o agente vistor da concessionária, 

anotará um valor registrado pelo medidor watímetro fisicamente proporcional ao 

montante das correntes elétricas que efetivamente circularam por suas conexões 

sem, contudo, perceber que há subtração da energia por conexão clandestina. 

Uma vez que o método de medição adotado pela concessionária não foi 

debilitado, não foi a vítima induzida em erro, tampouco nele mantida, quando da 

entrega da “coisa” ao agente, nesse caso em específico, o agente, mediante acesso 

aos fios condutores elétricos de entrada da energia em ponto aquó ao de medição, 

subtraiu a “coisa”, de forma clandestina e sem que a vítima soubesse. 

Deverá ser considerada a ocorrência de furto de energia elétrica, com a 

mesma circunstância de crime permanente, isto é, sua lesividade apresenta dano 

contínuo no decorrer do tempo, carecendo assim urgente intervenção do poder 

público com o fito de interromper tal atividade, restaurando-se desse modo a ordem 

pública. Logo, convencida à autoridade competente, enseja o caso, também, prisão 

em flagrante delito do(s) agente(s) delituoso(s). 

Para melhor clareza do exposto, abaixo a Figura 2, que apresenta 

croqui esquemático simplificado de uma derivação clandestina nos condutores 

elétricos de entrada de energia em ponto anterior ao centro de medição da unidade 

consumidora (65). 
 

                                                 
63 Tabela 3 
64 FERRARA, Arthemio Aurélio Pompeu, Eduardo Mario Dias e José Roberto Cardoso. Circuitos 
elétricos I. Rio de Janeiro. Editora Guanabara Dois Ltda., 1984. p 4.. 
65 CREDER, Hélio. Instalações elétricas. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda., 
1978. 4 ed. 
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Figura 2 

 
Vide a Figura 2 ampliada no ANEXO IV. 

Há casos ainda que o furto pode parecer estelionato, como, por 

exemplo, quando o agente delituoso acessa os fios condutores de entrada da 

energia elétrica antes do conjunto de medição, subtraindo assim a “coisa” mediante 

derivação clandestina sem medição. 

Logo, como já vimos, é o furto de energia elétrica. 

Contudo, para parecer que não há desvio da energia, no caso de 

fiscalização daquele conjunto de medição, liga tal derivação em componentes 

elétricos de comando de carga (contatoras), ligando as bobinas de ancoragem 

destes elementos à energia regularmente fornecida após o conjunto de medição, de 

tal sorte que ao ser desligado o quadro geral de entrada da unidade, faltará energia 

nas bobinas de ancoragem das contatoras, seccionando assim a derivação 

clandestina, pondo termo ao desvio clandestino da corrente elétrica, daí, 

imobilizando o trabalho daquela corrente elétrica furtada na carga a qual se 

encontrava conectada. 

Tal disposição pode levar a erro (66) o fiscal da concessionária, pois 

aparenta normalidade nas conexões elétricas vistoriadas, sendo mister para tal, 

quando da vistoria, o emprego do enunciado da lei de Kirchoff (67) para os nós em 

                                                 
66 Tabela 5 
67 Edminister Joseph  A.. Circuitos elétricos. São Paulo, 1985. McGraw-Hill. 2 ed. p. 36 
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circuitos elétricos, onde a soma das intensidades de corrente elétrica dos ramos é 

igual à intensidade de corrente elétrica nos nós. 

Ou seja, somadas as correntes de trabalho da instalação se descobrirá, 

neste caso, que o valor de intensidade de corrente medido pelo conjunto 

mensurador é inferior ao que realmente é consumido pela instalação. No caso a 

certeza do delito virá de forma mediata (68) (carece de demonstração). 

Teremos aí um furto de energia elétrica mediante fraude, o que tipifica 

uma das qualificadoras da conduta. O agente, empregando um ardil tecnológico, 

subtrai de forma clandestina a “coisa” da vítima que, enganada pela aparência de 

normalidade, cai em erro e não se dá conta de que está sendo furtada. Não há a 

entrega da “coisa” pela vítima, pois a rés furtiva é subtraída em ponto anterior ao do 

conjunto de medição, sendo que tal instalação medidora permanece funcionando 

nas condições esperadas (sem anomalias), medindo e registrando o montante total 

das correntes elétricas que por ela circularem. Inclusive, a corrente elétrica utilizada 

para a ancoragem dos elementos da contatora empregada no evento é mensurada e 

regularmente cobrada pela empresa vítima. 

Para melhor visualização do exposto, abaixo a Figura 3, que demonstra 

croqui esquemático simplificado de tal, situação (69). 

Veja a Figura 3 em outro tamanho no ANEXO V. 
Figura 3 

 

                                                 
68 Tabela 1 
69 CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 4. ed. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos Editora 
Ltda. 1978. 
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Em resumo, o ponto quiescente de subsunção do fato à norma, 

prevista pelos artigos 155 e 171, ambos do Código Penal brasileiro (CP), que o 

legislador da década de 40 nos apresenta, a consideração determinante da 

classificação do fato (sua tipificação), se resume à consideração da conduta, pois: 

 

 

► no ESTELIONATO, há a conduta ativa da vítima de entregar a 

“coisa”, mediante um artifício, ardil ou qualquer outro meio 

fraudulento, que leva a engano a vítima;  

 

► já no FURTO, há a conduta passiva de a “coisa” ser subtraída 

de forma clandestina. 

 

No primeiro exemplo, no caso de ESTELIONATO, a vítima, enganada, 

concorre de forma ativa para seu prejuízo, pois faz a entrega da “coisa” de livre e 

espontânea vontade, sem saber que está se prejudicando, muitas vezes até 

pensando estar se beneficiando, haja vista a dimensão do engano a que foi levada 

pelo ardil. 

Já no segundo, a vítima sofre o resultado de forma passiva, ou seja, a 

“coisa” lhe é subtraída sem seu conhecimento, de forma clandestina e sem sua 

autorização, sendo que, muitas vezes, tal conduta é acompanhada de violência à 

“coisa”, como rompimento de obstáculo(s). 

No mesmo sentido, o festejado mestre Magalhães Noronha entende que 

se o consumidor desviar a corrente elétrica, sem que ela passe pelo registro 

(mensuração do consumo), haverá furto. Se, ao revés, “modificar o medidor, para 

acusar um resultado menor do que o consumido, há fraude, e o crime é estelionato” 

(70). 

Na Tabela 7 abaixo, rápida síntese mnemônica acerca dos tipos penais 

de FURTO e ESTELIONATO, com suas características fundamentais, não se 

olvidando, é claro, de que a “coisa” subtraída, necessariamente, deve ser de outrem, 
                                                 
70 Magalhães Noronha. op. cit.. 
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sendo sua destinação clandestina, isto é, sua apropriação ilegal, para o agente ou 

para terceiro, não importando este se de boa fé ou não.  
 

Tabela 8 

Natureza Circunstância Especificação 
PENA 

(ANOS DE 

RECLUSÃO) 

FURTO 
(art. 155, CP) 

SUBTRAÇÃO DA “COISA” 

DE FORMA 

CLANDESTINA (A 

REVELIA DA VÍTIMA) 

SIMPLES 1 a 4 

MEDIANTE 

FRAUDE 
2 a 8 

ROMPIMENTO 

DE OBSTÁCULO 
2 a 8 

ESTELIONATO 
(art. 171, CP) 

ENTREGA DA “COISA” 

PELA VÍTIMA INDUZIDA A 
ENGANO 

EMPREGO DE 

ARDIL 
1 a 5 

 

Muitos doutrinadores do mundo jurídico penal dão conta de que o crime 

de estelionato, muitas vezes, depende da atuação da vítima, pois é comum o agente 

delituoso empregar ardil suficientemente convincente de tal sorte que, por ganância 

e/ou outra fraqueza de espírito, a vítima contribua para seu prejuízo, e induzida por 

aquele ardil, age entregando assim o seu patrimônio, por estar não só enganada, 

mas por vezes ludibriada pela própria subjetividade. 

Devemos registrar que para o caso em estudo, não se aplica tal 

referência, pois o ardil aqui empregado para ludibriar a vítima é de cunho 

tecnológico, isto é, tem fundo técnico, mediante alteração do estado das coisas, o 

que demanda exame pericial (produção da prova técnica). Ou seja, a vítima não tem 

conhecimento do que ocorre, pois há artifício tecnológico que faz com que pense 

estar tudo em ordem, mas não está. Desse modo, o preposto da concessionária dá 

por regular a instalação, anotando o registro de consumo elétrico, a menor, como se 

normal fosse, conferindo assim a vantagem pecuniária buscada pelo agente 

delituoso. 

No ANEXO II, transcrição de parte do manual de campo da 

concessionária AES Eletropaulo, onde se encontram enumeradas as fraudes 
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comumente encontradas em furto de energia elétrica de ligações residenciais 

bifásicas e trifásicas. 

Contudo, há de se notar, aquela concessionária de serviço público trata 

tais casos de forma igual, isto é, sem se incomodar se trata de furto ou de 

estelionato ou mesmo de outra infração, daí nomearem, muito apropriadamente até, 

todos os casos de irregularidade, nome, aliás, transcrito da norma legal (resolução 

456 da ANEEL), deixando assim por conta da autoridade pública competente o 

encargo de classificar o fato como delito ou não, consoante os preceitos legais ora 

vigentes. 

 

4.2 “DELITOS ANÁLOGOS” sem lei que os define 
 

Como já mencionado, nosso Código Penal é da década de 40, época em 

que não existia no país televisão, muito menos televisão a cabo, e a telefonia se 

apresentava instalada de forma precária (poucos usuários). Ocorre que nestes cerca 

de 68 anos de vigência do referido codex, seu artigo 1º não só foi recepcionado pela 

nossa atual Constituição federal, mas também nela copiado no artigo 5º, inciso 

XXXIX, onde se estipula que “não há crime sem lei anterior que o defina”. Oras, 

neste caso, se em 1940 não havia sequer televisão no Brasil, não se pode admitir 

como delito de furto o acesso e uso, não autorizados, do sinal de TV a cabo, 

tampouco no caso da telefonia, ainda mais que a ficção jurídica de se considerar a 

energia como “coisa”, só vale quando se trata de energia elétrica e na questão 

específica de seu furto, e não no caso de subtração de fluxo de informações, como é 

o caso da televisão, ou de acesso e uso não autorizado de meio de comunicação, 

como é o caso da telefonia, pois referentes a estes a lei é omissa, haja vista ser 

essa lei de cerca de 68 anos atrás, como já registramos. 

Contudo, é notório que a conduta é imoral, e assim sendo deveria ser na 

lei penal tipificada, mas não o é. 

Interessante notar que há entendimentos de se apenar tais condutas 

mediante subsunção ao § 3º do artigo 155 do Código Penal, ou seja, equiparando-a 

ao furto de energia elétrica. Parece-nos que tal disposição é de tamanha 

impropriedade que não carece sequer de maiores comentários, haja vista a natureza 

das rés furtivas consideradas, além do que, por um dos princípios consagrados do 
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direito, a analogia legis em matéria de Direito Penal é defesa em nosso país, um dos 

óbices, portanto, para a aplicação da regra do artigo 4º da Lei de Introdução ao 

Código Civil (LICC) – não fosse esta específica para o direito civil brasileiro, cujo 

texto estabelece que “quando a lei for omissa o juiz decidirá o caso de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. (71) 

Neste sentido ainda, nos socorre o Superior Tribunal de Justiça com sua 

resolução RSTJ 19/461 (maioria), que define: “a interpretação da lei é obra de 

raciocínio, mas também de sabedoria e bom senso, não podendo o julgador ater-se 

exclusivamente aos vocábulos, mas sim, aplicar os princípios que informam as 

normas positivas”. (72) 

No caso da energia elétrica, numa análise de fundo tecnológico, 

devidamente transportada para o direito penal, o valor econômico nela agregado e 

sua capacidade transformável em trabalho são o que o agente delituoso busca, 

revestida, portanto, de caráter patrimonial, e é o que a lei procurou, em parte, 

tutelar. 

Já no caso da telefonia e da TV a cabo, os parâmetros tecnológicos 

considerados para sua subsunção diferem em muito daqueles utilizados no caso da 

energia elétrica, não sendo possível tal equiparação, o que nos remete a idéia da 

necessidade de se tecer uma legislação específica para cada tema. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 BRASIL. Código civil e legislação civil em vigor. In: —. Lei de introdução ao código civil.  Theotônio 
Negrão. Editora Saraiva, 1996. 15. ed. p 24. 
72 BRASIL. Código civil e legislação civil em vigor. In: —. Lei de introdução ao código civil.  op. cit. p 
24. 
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5.0 ETAPAS PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO / PARECER 
TÉCNICO 

 

Ante o exposto, como visto até o momento, a elaboração de um trabalho 

a partir de um exame de cunho essencialmente tecnológico e destinado a 

operadores do direito, com vistas a interpretar indícios/vestígios oriundos de 

determinada atividade ilícita, merece cuidado específico não só da seara da 

engenharia, mas também de outras áreas do conhecimento humano, pois há que se 

tratar os dados coletados com olhar multidisciplinar, haja vista as necessidades 

singulares dos destinatários do feito. 

Neste diapasão é que buscamos agora, também como contribuição, 

enumerar tópicos que, a nosso ver, parecem básicos, quando da feitura de exame 

pericial, em especial para o assunto afeto ao titulo do presente trabalho. 

Como modelo proposto para realização de exames de cunho pericial, 

que na prática culmina numa estrutura de Laudo / Parecer Técnico, podemos sugerir 

o que segue, seguindo a formulação acima de aquisição de conhecimento, em 

somatório com experiência de campo do signatário e conhecimentos específicos, 

mormente ministrados nos cursos de Engenharia Elétrica e nos cursos de Direito. 

Permitimo-nos comentar item a item de nossa própria proposta, contudo, 

com fito de fundamentação. 

 

5.1 Seqüência de atos de caráter genérico 
(esquemático para exames periciais oficiais em geral) 

 

• CONHECIMENTO PRÉVIO DO PROBLEMA A SER SOLUCIONADO (73); 

  

► Obviamente, aquele a quem for entregue a missão de examinar 

(periciar) determinado objeto e/ou local, deve estar previamente 

informado não só dos motivos que levaram determinada autoridade a 

requisitar seus préstimos, mas também acerca dos detalhes que 

delineiam os contornos do universo pericial, ou seja, saber do que se 

                                                 
73 SÃO PAULO (Estado). Polícia Civil. Manual de policia judiciária. op. cit. 675p. 
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trata o assunto e qual o objetivo da perícia, bem como a 

delimitação/individualização e localização do objeto a ser periciado; 

► Também vale aqui a definição se o trabalho se trata de exame pericial 
de constatação, se exame pericial direto ou se exame pericial 
indireto (74); 

 

• DEFINIÇÃO SE PARA O CASO TRATA-SE DE LAUDO PERICIAL OU 

PARECER TÉCNICO; 

  

►  Como já vimos, o termo Laudo Pericial se aplica àquele relatório 

técnico emitido por Perito Oficial (concursado), no cumprimento de 

suas funções, ou pelo Jus Perito, este de confiança do juiz da causa e 

por ele nomeado em determinado processo (75). O Parecer Técnico é 

aquele relatório técnico emitido por assistente técnico nomeado em 

determinado procedimento judicial por uma das partes, que pretende 

ver seus interesses protegidos. É claro, em se tratando do mesmo 

objeto, do mesmo objetivo de perícia e do mesmo caso, ambos teriam 

que trazer em seu bojo o mesmo deslinde, isto é, a mesma conclusão. 

Contudo, nem sempre tal ocorre, sendo que para cada tipo de trabalho, 

não obstante ser utilizado o mesmo conhecimento tecnológico, diferem 

os formalismos, daí a importância deste item; 

 

• DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA PERÍCIA (o que se pretende? – quesitos 

oficiais) (76); 

 

► Ou seja, trata-se da objetivação oficial do trabalho, que lhe dará 

escopo quando de sua continuidade. Importa o que pretende a 

autoridade requisitante (e as partes, se for o caso), quando da 

realização dos exames periciais. Qual o mérito em discussão e qual a 

finalidade do trabalho. Importante saber, qual ou quais os quesitos a 

serem respondidos, de modo a elucidar a questão. Esses quesitos se 
                                                 
74 Página 44 do presente trabalho. 
75 Página 24 do presente trabalho. 
76 BRASIL. Código de Processo Penal. op. cit. art. 158 e 160. 
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tratam daqueles geralmente feitos pelas partes e/ou pela própria 

autoridade requisitante, e/ou encartados nos Autos do processo, ou 

ainda, aqueles previstos no diploma legal a que remete o fato sob 

apuração, devendo ser respondidos pelo expert, preferencialmente, ao 

final de seu trabalho, porquanto aí já teremos completa a exposição do 

examinado e as conclusões a partir dele geradas. Há que se registrar 

que não raro as autoridades requisitantes, por ocasião de oficiarem os 

serviços de Perícia, carecerem de orientação especializada, tendo em 

vista muitas vezes ser por de mais complexo o assunto, haja vista sua 

especificação tecnológica; 

 

• ESTIPULAÇÃO DA ABORDAGEM (física e de raciocínio); 

 

► Esclarecidos os itens acima, faz-se mister o expert e sua equipe se 

perguntarem sobre algumas questões como as seguintes: Como deve 

ser abordada a “coisa” e/ou o local a ser examinado? Quais são os 

recursos mínimos necessários para sua adequada abordagem sem 

perda de vestígios e/ou seu “mascaramento”? Quais os métodos de 

ensaio podem ser empregados? E qual o melhor estilo de anotação 

para um raciocínio mais claro e rápido? Conforme as soluções 

encontradas, deverá ser implementada a perícia, não se descartando 

outras ainda, consoante a especificação do tema sob análise; 

 

• CONTATO INICIAL COM O ASSUNTO E TÓPICOS DE QUESTIONAMENTO 

(emprego de tirocínio face ao objetivo pretendido); 

 

► De início, as circunstâncias encontradas quando dos exames 

requisitados, além de serem anotadas e registradas (de preferência por 

fotografias e/ou filmagem), devem ser mentalizadas pelo expert 

buscando possíveis comparações (confronto), com casos semelhantes 

anteriormente atendidos, ou seja, é o uso do tirocínio – da experiência, 

embora deva fugir de armadilhas, como algumas vezes propõe o 



 48

método da Autoridade (77). O emprego da experiência profissional é de 

muita valia, muitas vezes economizando tempo e recursos. Além do 

que o questionamento para desenvolvimento do raciocínio se torna 

mais preciso, com hipóteses de maior validade. Já o uso de presunção 

como opinião (78), ou como juízo baseado nas aparências e que 

conduz a uma suposição, ante as circunstâncias iniciais verificadas, 

valorando ou não determinadas hipóteses e permitindo assim que as 

aceite ou as exclua, deve ser considerado; se bem que tal 

procedimento chega a ser até mesmo intuitivo; 

 

• DISCUSSÃO E FORMULAÇÃO DOS QUESITOS DE RACIOCÍNIO 

 

► Após o adequado contato inicial com os objetos e local dos exames 

(corpo de delito), é imperativo o desenvolvimento do raciocínio 

mediante aplicação da lógica material (79), quando então ocorre a fase 

de discussão e formulação dos quesitos indispensáveis ao 

desenvolvimento deste raciocínio lógico. Tais quesitos são aqueles 

formulados pelo expert e sua equipe, no sentido de se validar ou não 

as hipóteses consideradas até então. Para respondê-los, muitas vezes 

faz-se mister a coleta de amostras (material) e ensaio em laboratórios, 

ou até mesmo o concurso de expert de área específica do 

conhecimento humano; 

  

• DEFINIÇÃO DO MELHOR MÉTODO DE TRABALHO 

 

► Sabemos que para se conseguir resultados satisfatórios em qualquer 

atividade, torna-se necessário um planejamento que oriente, de 

maneira racional e correta, o caminho a ser seguido. Em geral se 

utilizam mais de um método para tanto (80), comumente embasados na 

                                                 
77 Tabela 6 
78 Tabela 1 
79 Página 28 do presente trabalho. 
80 Tabela 6 
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análise/síntese (81), devendo ser escolhidos aqueles que melhor se 

adaptem ao caso em tela. Contudo, não deve se prender o expert a 

critérios imutáveis que possam vir a engessar a necessária dinâmica 

indispensável para o rápido deslinde dos fatos, vez que o estado da 

arte e, por via de conseqüência, a evolução tecnológica, dia a dia 

experimenta inovações; 

 

• EXAMES / EXAMES DE CAMPO 

 

► Itens como preservação, coleta de material, contra-prova, planilhas 
de atuação, receptáculos próprios para coleta e preservação de 
amostras, são alguns dos pontos imprescindíveis para o bom curso 

dos exames, devendo ser considerados outros de acordo com a 

especialidade daquilo que for examinado, além do que devem ser 

respeitadas as metodologias para perícias específicas em campo, 

assim como aquelas de laboratório e/ou internas; 

 

• CONCURSO DE OUTROS EXPERTS 

 

► Sem dúvida que ninguém consegue deter todo o conhecimento 

humano, como já exemplificado no início deste trabalho (82), sendo que 

o concurso de outro(s) expert(s) pode ser necessário, e até 

recomendável, conforme o andamento dos trabalhos; 

 

• COLETA DE AMOSTRAS - EXAMES DE APOIO E/OU ELUCIDAÇÃO 

(exames de laboratório); 

 

► Muitas vezes são colhidas amostras apenas para propiciar a 

possibilidade de se realizar futuros exames de laboratório (EXAMES 

DE APOIO), daquilo que naquele momento é evidente, pois com o 

passar do tempo, em alguns casos, é natural o esvanecimento dos 

                                                 
81 Tabela 7 
82 Página 18 do presente trabalho. 
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vestígios produzidos pelo fato, ficando dele apenas o que as pessoas 

guardaram na memória e aquilo que foi dele documentado, além, é 

claro, das eventuais modificações de direito no mundo jurídico, sendo 

este tipo de documentação um dos empregos do exame pericial, como 

no caso de exame pericial de constatação. Ocorre que, por vezes, tal 

situação de coleta de amostras não só se resume a função de 

possibilitar um exame futuro, mas como meio de investigação do fato 

em si (EXAMES DE ELUCIDAÇÃO), como no caso de surgir à 

necessidade de se determinar a composição química de algum 

composto porventura suspeito e com ligação aos fatos, ou seja, caso 

aquele sugira alguma circunstância indiciária, necessitando, então, de 

se coletar a contra-prova, além de se realizar os procedimentos 

inerentes à CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA; 

 

• DISCUSSÃO E CONCLUSÃO PRÉVIA; 

 

► Neste ponto, tem-se a possibilidade de, após discussão com a equipe 

de trabalho e à luz de eventuais ensaios laboratoriais, estabelecer uma 

conclusão prévia acerca daquilo que foi examinado e, em sendo 

satisfatória, se elaborar o trabalho final com a demonstração 

necessária para sua fundamentação. Não sendo satisfatória a 

conclusão prévia, fazem-se necessários novos exames e novas 

considerações. 

  

• NOVOS EXAMES DE CAMPO (se necessário); 

 

• NOVOS EXAMES DE LABORATÓRIO (se necessário); 

 

• DEMONSTRAÇÃO DA TESE OU SUPORTE DA HIPÓTESE (elementos de 

cognição) 

 

► Para nosso trabalho, podemos considerar a hipótese como uma 

suposição duvidosa, ou seja, consoante já descrevemos anteriormente, 
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é um estado de opinião, onde se tem o temor de se enganar (83), 

opinião esta relativa aos fatos que aconteceram ou estão para 

acontecer. A formulação de hipóteses é de suma importância para o 

desenvolvimento dos trabalhos e sua fluidez, vez que é através delas 

que se pode realizar o raciocínio lógico necessário, assim como nos 

preceitua o insigne mestre da Academia de Polícia (84) de São Paulo – 

professor Coriolano Nogueira Cobra em sua obra acerca da 

investigação policial, cujo trecho transcrevemos: “... excluídas as 

hipóteses repelidas, ficam aquelas correspondentes com a realidade. 

Destas, algumas vão permitir convicção, e outras certeza” (85). 

Contudo, todo o trabalho de cunho tecnológico e que tem por escopo a 

investigação de fatos ocorridos através de seus vestígios, necessita 

demonstração dos fundamentos de sua conclusão, de modo a 

estabelecer a convicção do seu destinatário, ainda por mais simples 

que seja sua conclusão e/ou sua análise, ou mesmo o fato de que 

trata. De outro modo, um trabalho sem tal argumentação, seria 

facilmente repudiado pelo destinatário ou pelas partes de interesse, 

com o risco de ser considerado então como inócuo; 

 

• ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL OU DO PARECER TÉCNICO (86) 

 

► Laudo pericial ou parecer técnico conclusivo; laudo pericial ou parecer 

técnico inconclusivo; laudo pericial ou parecer técnico de orientação; 

laudo pericial ou parecer técnico de constatação. 

► Muitas vezes não é possível se concluir a causa dos fatos e/ou sua 

autoria, tornando-se assem um trabalho inconclusivo neste tocante, 

embora seja possível indicar suas conseqüências e suas 

características particulares, o que por vezes é de utilidade do seu 

destinatário.  

                                                 
83 Tabela 1 
84 Polícia Civil: http://www.policia-civ.sp.gov.br/ 
85 COBRA, Coriolano Nogueira. Manual de investigação policial. Editora Saraiva, 7 ed. rev. e atual., 
São Paulo, 1987. p. 127 
86 Página 44 do presente trabalho. 
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• NORMAS DE CONSTRUÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO E DA 

LINGUISTICA (VOCABULÁRIO – QUESTÕES VERNÁCULAS) (87) 

 

► Trata-se do princípio da descrição, como já anotado no presente 

trabalho. Faz-se imperativo o emprego de vocabulário oficial, 

construído com palavras e frases apropriadas e cercado de 

especificidade, quando possível, discorrendo sobre as particularidades 

que se pretende informar o destinatário, tudo com uma abordagem o 

mais coloquial possível.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 Página 21 do presente trabalho. 
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6.0 DESCRIÇÃO SINTÉTICA DE CASO REAL (comentário) 

 

Foi selecionado um caso real onde se empregou o método cujos passos 

encontram-se discriminados acima (88). 

A requisição foi oriunda de Autoridade Policial da Delegacia do local dos 

fatos, sendo omitidas as informações individualizadoras, por motivos óbvios. 

O formulário do requisitório indicava as seguintes informações iniciais: 

 

► endereço do local dos fatos; 

► objeto da perícia; 

► objetivo da perícia; 

► natureza da ocorrência - furto de energia elétrica (artigo 155 

§ 3º do Código Penal-CP); 

 

Os exames foram acompanhados por uma equipe de investigadores de 

polícia da unidade requisitante, que portavam competente mandado judicial de 

busca e apreensão expedido pelo judiciário, no qual especificava autorização para 

entrada no local dos fatos e busca e apreensão de objetos que pudessem estar 

relacionados com o delito ora investigado. 

Também uma equipe de agentes técnicos da concessionária de luz e 

força se fez acompanhar. 

No local foi anotada a seguinte situação, no que concerne ao estado das 

coisas, apresentada de forma resumida. 

Consigne-se que o descritivo abaixo, não obstante ser conclusivo, 

representa tão somente o resultado final de uma produção científica, que teve como 

início a suposição de hipóteses, na tentativa inicial de definir-se, como poderia haver 

no local indicado, o sugerido furto de energia elétrica, sendo que entre as hipóteses 

indicadas algumas foram validadas e outras não. 

Ainda que o trabalho, como apresentado, é perfeitamente verificável, 

haja vista a apreensão dos objetos relacionados com o delito. 

Em síntese, o teor do Laudo Pericial dizia o seguinte (89): 

                                                 
88 Caso selecionado nos assentamentos da EPC/SBC – Equipe de Perícias Criminalísticas de São 
Bernardo do Campo/SP, da SPTC – Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo 
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“O local examinado corresponde a uma empresa do ramo têxtil, instalada 

em edificação assobradada à frente, com fábrica nos fundos”. 

Ofereceu interesse pericial a cabine primária, localizada no pavimento 

superior, à frente, onde foi constatado: 

1. um transformador 225 KVA, baixador de 13800 KV para 220/127 Volts 

AC (∆→Υ) (90); 

2. também um centro de medição com um medidor SAGA 1000, modelo 

1307 da ESB, de série XXXXXXXX prefixo 1117; 

3. lacres adesivos nas portas e plásticos nos transformadores de 

corrente; sendo 2 (dois) verdes, de nº XXXXXXX e XXXXXXX, e 2 (dois) vermelhos, 

de nº XXXXXXX e XXXXXXX; 

4. lacres adesivos nas portas e plásticos no medidor; sendo 2 (dois) 

vermelhos, de nº XXXXXXX e XXXXXXX; 

5. que a medição elétrica inicial revelou diferença entre as correntes de 

entrada para a carga e aquelas efetivamente registradas no visor digital do medidor 

de Wh, para as fases respectivas. Desse modo procedeu este relator a abertura do 

centro de medição; 

6. que depois de aberto o centro de medição, havia ali 3 (três) 

transformadores de corrente, sendo um com relação 600/5 e dois com relação de 

800/5; 

7. os transformadores de corrente de 800/5 não possuíam identificação; 

8. o transformador de corrente de 600/5 encontrava-se com o fio de 

medição solto, impedindo, dessa forma, que houvesse medição de corrente naquela 

fase. O consumo daquela fase, quando dos exames com corrente em torno de 200 

A, era registrado como zero. 

 

9. dessa forma, havia o registro irreal do consumo (a menos), de duas 

formas: - o não registro de consumo na Fase B. 

                                                                                                                                                         
89 Caso selecionado nos assentamentos da EPC/SBC – Equipe de Perícias Criminalísticas de São 
Bernardo do Campo/SP, da SPTC – Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. 
Dados individualizadores do fato censurados por disposição legal. 
90 CREDER, Hélio. Instalações elétricas. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda, 
1978. 4 ed. 
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10.  registro a menos nas fases A e C, devido à instalação de TC’s com 

relação maior que a adequada para aquele centro de medição. 

Os três TC’s (transformadores de corrente) foram retirados para exame 

complementar. 

Com autorização do Sr. XXXXXXX foi fraturada a alvenaria da parede 

traseira da caixa de luz e força; possibilitando, desta forma, o exame na parte 

posterior daquela caixa, o que revelou que a chapa traseira era soldada, não 

possibilitando, assim, o acesso ao interior daquela caixa por trás. 

Pelo observado, o acesso ao interior daquela caixa deu-se pela frente, 

de duas maneiras: 

 

1ª. Manipulação dos lacres daquelas portas; 

 

2ª. Retirada da folha da porta, mediante retirada dos pinos das 

dobraduras, onde se constatou vestígios de tal operação na superfície externa 

dos mesmos (vide foto). 

 

Os transformadores de corrente foram testados em laboratório de 

ensaios e medidas elétricas, com instrumental especializado, confirmando suas 

relações: um de 600/5 e dois de 800/5. 

Em anexo a este Laudo, seguem os três TC’s examinados e o fio 

condutor que se encontrava solto, para posterior confronto, se necessário.”“. 

 

COMENTÁRIOS 
 

Após a diligência, fora informada a autoridade policial, que restou 

convencida da presença dos elementos básicos do artigo 302, inciso I combinado 

com o artigo 303, ambos do Código de Processo Penal (CPP). 

Ou seja, havia um delito em andamento, cuja lesividade fluía a todo o 

momento, contínuo, portanto, sendo tal situação ensejadora da ação de prisão em 

flagrante delito tendo, desse modo, sido decretado a prisão em flagrante delito do 

responsável, no caso o proprietário da indústria, o qual acabou lançado ao cárcere. 

Os indícios observados no caso em tela podem ser assim enumerados: 
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VESTÍGIOS 
(alteração do estado das coisas produzida pelo fato); 

 

► fio condutor de sinal do TC da fase B desconectado por 

emprego de ferramenta especializada (não havia sinais de pane 

de nenhum tipo); 

  

► intensidade de corrente de entrada diferente daquela registrada 

pelo centro de medição; 

 

► riscos e ranhuras no pino e em região adjacente de uma das 

folhas de porta do centro de medição; 

 

INDÍCIOS 
(alteração no estado das coisas e/ou circunstância satélite ao fato e com 

relação a ele, que por si só autorizem, por indução, a concluir-se pela existência de 

outra ou outras circunstâncias) (91) 

 

► vestígios de manipulação dos lacres do conjunto medidor; 

 

► TC’s das fases A e C com relação diversa daquela projetada 

para aquele centro medidor; equipamentos inadequados, 

portanto, para emprego naquela instalação; 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
91 BRASIL. Código de Processo Penal.op. cit. artigo 239.  
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7.0 CASUÍSTICA 
 

Em pesquisa de campo, foram consultados os assentamentos da Equipe 

de Perícias Criminalísticas de São Bernardo do Campo (EPC/SBC), pertencente ao 

Instituto de Criminalística de São Paulo – “Perito Criminal Otávio Eduardo Brito 

Alvarenga”, sendo que foram levantados os dados abaixo discriminados. 

Vale notar que tais dados devem ser considerados de forma ilustrativa 

acerca do fenômeno ora tratado, vez que refletem a realidade parcial do problema, 

visto ser o registro policial consignado quando findas as tratativas de acordo, que em 

geral, fazem as concessionárias do serviço afeto. 

Foram utilizadas para a confecção do gráfico abaixo as informações 

constantes dos registros lançados nos anos de 1998 ao ano 2002, ou seja, uma 

compilação de cinco anos. 

A área territorial de atuação da EPC/SBC compreende os municípios e 

Comarcas de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, área 

escolhida por sediar indústrias automobilísticas (entre elas montadoras), estas 

geradoras de grande agregação econômica, sendo tais dados respectivos a estas 

áreas geográficas (92). 

Também há que se considerar a quantidade de unidades geradoras de 

requisitórios existentes nesta área territorial considerada, como por exemplo, 

delegacias de Polícia Civil, companhias e batalhões da Polícia Militar, Fóruns das 

Comarcas respectivas, delegacias de trânsito (CIRETRAN’s - DETRAN), entre 

outras. 

Para a confecção do gráfico da Figura 4, abaixo, foram consideradas as 

totalidades dos casos, sem distinção entre aqueles com furto, ou estelionato, ou 

mesmo sem fundo criminal, mas que ensejou uma investigação policial. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 SÃO PAULO (Estado). Equipe de Perícias Crimnalísticas de São Bernardo do Campo do Instituto 
de Criminalística da SPTC – Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. 
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Figura 4 
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                  A N O 
 

Vê-se que houve um aumento significativo, em função do tempo, no 

atendimento de casos envolvendo furto de energia elétrica. 

Parece-nos que tal dado tem serventia como informador das 

particularidades descritas no capítulo 1.1 do presente feito – “OBJETIVOS E 
JUSTIFICATIVAS”, pois foi com a privatização deste serviço público (distribuição de 

energia), que se iniciou uma fiscalização mais rigorosa das instalações 

mensuradoras do consumo elétrico das unidades consumidoras e, por via de 

conseqüência, trouxe uma evolução quantitativa de registros policiais afetos ao 

tema. 

Na Figura 5 temos, da mesma fonte (93), gráfico que nos dá conta de um 

percentual relativo ao modus operandi utilizado quando da apropriação clandestina 

da energia elétrica por parte do agente delituoso. 

Todavia, lembramos a parcialidade característica de tais dados, como já 

observada acima. 

 

                                                 
93 SÃO PAULO (Estado). EPC/SBC - Equipe de Perícias Criminalísticas de São Bernardo do Campo 
do Instituto de Criminalística da SPTC – Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. 
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Figura 5 

 
 

 

A diferenciação de “emprego de conhecimento tecnológico ou não”, se 

dá em virtude do modus operandi do agente delituoso, ou seja, a maneira da qual 

ele se vale para implementar a apropriação da energia elétrica sem que tenha que 

pagar por isto. 

Como demonstra o gráfico da Figura 5, a quantidade de casos 

envolvendo um modus operandi sem conhecimento da tecnologia é muito maior do 

que aqueles em que o autor do fato se vale de conhecimento tecnológico para 

perpetrar suas intenções. 

No ANEXO VIII, fotografias de instrumentos adulterados, feitas em 

laboratório, de casos reais, com resumo comentando cada uma. 
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8.0 CONCLUSÃO 
 

Não há uniformidade nos trabalhos de inspeção contra fraude realizada 

pelos agentes das empresas que detêm a concessão do serviço de distribuição de 

energia elétrica no Estado de São Paulo, pois as chamadas “Equipes de Fraude” 

têm orientação e treinamento diversos uma das outras, o que impossibilita tal. 

Ao que parece, tal procedimento é calcado na política adotada por cada 

uma dessas empresas concessionárias do serviço público, levando-se em conta o 

binômio “capacidade econômico-financeira” e “inclusão social” do titular da unidade 

consumidora onde fora detectado a denominada irregularidade. 

Também não se percebe uniformidade no trabalho pericial do Perito - 

Oficial, pois muitas vezes os Laudos periciais da Polícia Científica do Estado dão 

conta tão somente do exame do local e do estado das coisas ali constatados, 

deixando de lado uma interpretação mais detalhada daqueles vestígios, como 

também carecem de pouca abrangência quanto aos indícios que circunstanciam os 

fatos, haja vista a necessidade de a Polícia Civil e/ou o Ministério Público, em muitos 

casos, solicitarem complementos a esses Laudos Periciais. 

Noutro diapasão, é verificável que, em não raras ocasiões, tais 

serventuários demonstrarem carecer de ensinamentos de teor jurídico, pois a 

subsunção do fato a norma, e no caso, de forma específica, demanda conhecimento 

na área jurídica, de Engenharia Elétrica, e, é claro, na área policial, pois há vários 

regulamentos e normas internas a instituição policial que têm de ser observadas. 

Ou seja, como já visto e repisado, trata-se de matéria interdisciplinar, 

aonde a formação daquele que porventura venha nela atuar, seria desejável, seja de 

mais de um ramo do conhecimento humano. 

Dessa e de outras maneiras, infere-se que o assunto demanda a 

necessidade de maior coesão entre a análise tecnológica do local e de seus indícios, 

quer circunstanciais e/ou materiais, e cotejo com as normas específicas para o caso 

“in concreto”, sejam elas tecnológicas e/ou jurídicas, permitindo desse modo a 

melhor instrução possível de ação penal e/ou cível que porventura venha a ser 
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demandada, auxiliando nesse mote o judiciário a cumprir um de seus objetivos 

básicos, quer seja, dirimir os conflitos sociais, buscando assim a tranqüilidade social. 
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10  A N E X OS 
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10.1 Anexo I 
 
I. Transcrição do trecho da página trinta e oito do 

Manual de Polícia Judiciária da Polícia Civil de São Paulo (94), 

que trata sobre o assunto: 
 

 

“... INQUÉRITO POLICIAL E A TEORIA GERAL DA PROVA.    

 

 

 

 

 

 
                                                 
94 SÃO PAULO (Estado). Polícia Civil. Manual de policia judiciária. 2. ed. São Paulo, 2003. 675p. 
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As provas válidas no inquérito, previstas no Título VII do Código de 

Processo Penal, devem ser buscadas, exaustivamente, pela autoridade policial e 

seus agentes. 

O Delegado de Polícia deve sempre ter em mente que provar é 

experimentar, demonstrar. É a demonstração positiva ou negativa de um fato ou 

circunstância dirigida ao Juiz de Direito no processo penal. Portanto a prova tem por 

objetivo o convencimento do Juiz. 

 Pode-se provar um ato, estado pessoal, ou uma circunstância. A fonte 

da prova poderá ser qualquer dado que, tendo ligação com o crime ou criminoso, 

contenha informações do fato delituoso e de suas circunstâncias. 

Meio de prova é a forma através da qual ela se materializa. Temos como 

exemplos, a perícia que é meio de prova da qual a fonte é o vestígio, e o 

interrogatório (modelo 4) que é o meio cuja fonte é o próprio indiciado. 

As provas podem ser classificadas quanto ao objeto e quanto a fonte ou 

sujeito. 

Quanto ao objeto, pode ser direta ou indireta. Direta é a que incide sobre 

o fato principal. 

Indireta, ou prova de probabilidade ou circunstância, é a que incide sobre 

circunstâncias secundárias. Nesse caso, os indícios devem ser múltiplos, 

harmônicos e convergentes. 

Quanto à fonte ou sujeito, pode ser pessoal ou real. 

Pessoal é a que provém de uma fonte consciente de prova, 

caracterizando-se no pensamento. Como exemplo temos a própria pessoa ou 

documento elaborado por ela. 

Real é a advinda de uma fonte inconsciente, como as impressões 

digitais, plantares etc. 

Quanto a forma, pode ser testemunhal, documental e material. 

Testemunhal lato sensu é a oriunda da pessoa que, na qualidade de 

testemunha, vítima ou indiciado, presenciou o fato ou parte dele. 
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Documental é a que, nos termos do artigo 232 do Código de Processo 

Penal, se origina através de escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou 

particulares. 

Material é que pertence às coisas da natureza e possuem massa. 

Quanto à especificação legal pode der nominadas ou inominadas. Nominadas são 

as expressamente previstas e elencadas no Código de Processo Penal 

Inominadas são aquelas que, apresar de não serem previstas 

expressamente na legislação adjetiva, são passíveis de serem realizadas, como o 

reconhecimento fotográfico ou a recognição visuográfica que tão bem auxiliam os 

policiais nas investigações criminais. Outro meio de prova inominada, 

freqüentemente utilizado na investigação policial e que não encontra especificação 

na lei, é o retrato falado. 

Como a finalidade precípua do inquérito é a apuração da infração penal 

e da sua autoria e que somente se concretiza no processo penal, através da 

produção das provas em face do principio do contraditório, é salutar que a 

autoridade policial tenha sempre o objetivo de produzi-las o quanto antes. 

Para melhor compreensão delineia-se, abaixo, quadro sinótico da 

classificação das provas (95):” 

 
Tabela 9 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROVAS 

 

QUANTO AO OBJETO 

DIRETA 

INDIRETA 

 

QUANTO À FONTE OU SUJEITO 

PESSOAL 

REAL 

QUANTO À FORMA 

TESTEMUNHAL 

(EM SENTIDO LATO) 

DOCUMENTAL E ASSEMELHADA 

MATERIAL 

QUANTO A ESPECIFICAÇÃO LEGAL
NOMINADA 

INOMINADA 

 

 
                                                 
95 SÃO PAULO (Estado). Polícia Civil. Manual de Policia Judiciária. op. cit p.39 
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10.2 Anexo II  
 

FRAUDES COMUMENTE ENCONTRADAS EM 

FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA E/OU ESTELIONATO, EM 

LIGAÇÕES RESIDENCIAIS BIFÁSICAS E TRIFÁSICAS – 

observações (96) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 ELETROPAULO, AES. Manual de campo da AES – Eletropaulo. São Paulo, 2002. 
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Transcrevemos a seguir parte do conteúdo do manual da AES – 

Eletropaulo, acerca das fraudes comumente constatadas pelos seus agentes de 

campo, aqueles que primeiro tem contato com o fato  e que realizam a inspeção 

inicial 

 

“1 - LIGAÇÃO DIRETA DENTRO DA CAIXA 
 

Somente nos casos em que a única fonte de energia é a ligação direta 

realizada dentro da caixa (medidor desligado, cortado, desconectado parcial ou total 

– ou retirado). 

 

2 - LIGAÇÃO DIRETA DO RAMAL DA CONCESSIONÁRIA 

DE LUZ E FORÇA 
 

Somente nos casos em que a única fonte de energia é a ligação direta 

realizada diretamente no ramal da rede da Concessionária de Luz e Força (medidor 

desligado, cortado, desconectado parcial ou total – ou retirado). 

 

3 – DERIVAÇÃO DOS CABOS DE ENTRADA 
 

Somente nos casos em que, apesar do cliente estar com o medidor de 

energia em funcionamento, exista uma derivação através de condutores estranhos 

alimentando a unidade consumidora. 

 

4 – MANIPULAÇÃO DE REGISTRADOR 
 

Nos casos em que a irregularidade é praticada manuseando, 

manipulando ou adulterando as engrenagens, ponteiros, tambores e demais partes 

do registrador ciclométrico de um medidor de Wh. 
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5 – VIOLAÇÃO DOS AJUSTES INTERNOS DO MEDIDOR 

 

Nos casos em que a irregularidade é praticada alterando os ajustes 

internos ao medidor, como os ajustes de freio magnético. Para detectar esta 

irregularidade, é necessária a realização de uma aferição com padrão. Esta 

irregularidade não se confunde com o rebaixamento ou suspensão do mancal, e 

nem com a manipulação do registrador. 

 

6 – MANCAL REBAIXADO 

 

Somente nos casos onde o cliente consiga ter acesso ao medidor, lacres 

da caixa e da tampa do medidor violados ou adulterados ou sem procedência ou 

ausentes, e/ou consiga abrir a caixa ou tampa do medidor sem o rompimento dos 

lacres originais da Concessionária de Luz e Força além de evidências físicas com 

possibilidade de demonstração visual (marcas internas nos parafusos e/ou 

impressões digitais, disco raspando ou parado, etc). 

 

7 – INVERSÃO DE LINHA E CARGA (ENTRADA E SAÍDA) 
 

Somente nos casos onde o cliente consiga ter acesso ao medidor (lacres 

da caixa/tampa de terminais do medidor violados/adulterados/ausentes) e/ou 

consiga abrir a caixa/tampa de terminais sem o rompimento dos lacres originais da 

Concessionária de Luz e Força. 

 

8 – INVERSÃO DE QUARTO FIO POR FASE OU NEUTRO 

NO BLOCO DE TERMINAIS 
 

Somente nos casos onde o cliente consiga ter acesso ao medidor (lacres 

da caixa ou tampa de terminais do medidor violados ou adulterados ou sem 

procedência ou ausentes) e/ou consiga abrir a caixa ou tampa de terminais sem o 
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rompimento dos lacres originais da Concessionária de Luz e Força, e também 

quando houver possibilidade de inversão no ponto de entrega. 

 

9 – INVERSÃO DOS FIOS DO CIRCUITO DE CORRENTE 

E/OU DO CIRCUITO DE POTENCIAL (DESCASAMENTO DE FASES) 
 

Somente nos casos onde o cliente consiga ter acesso ao medidor ou 

TC’s (lacres da caixa ou tampa de terminais do medidor violados ou adulterados ou 

sem procedência ou ausentes) e/ou consiga abrir a caixa ou tampa de terminais sem 

o rompimento dos lacres originais da Concessionária de Luz e Força. Atentando-se 

para possíveis marcas ou vestígios nos parafusos dos secundários dos TC’s (S1) e 

para vidros vigias (das viseiras) soltos ou quebrados ou removíveis. 

 

10 – FIOS DO CIRCUITO DE CORRENTE E/OU DO 

CIRCUITO DE POTENCIAL DESLIGADOS OU ISOLADOS DO BLOCO 

DE TERMINAIS DO MEDIDOR DE Wh 

 

Somente nos casos onde o cliente consiga ter acesso ao medidor (lacres 

da caixa ou tampa de terminais do medidor violados ou adulterados ou sem 

procedência ou ausentes) e/ou consiga abrir a caixa ou tampa de terminais sem o 

rompimento dos lacres originais da Concessionária de Luz e Força. Atentando-se 

também para vidros vigias (das viseiras) soltos ou quebrados ou removíveis. 

 

11 – MANIPULAÇÃO DOS TC’s 

 

Nos casos em que a irregularidade é praticada manipulando os terminais 

dos TC’s, como, por exemplo, interligando-os (“jumpeando-os”). Somente nos casos 

onde o cliente consiga ter acesso ao medidor (lacres da caixa ou tampa de terminais 

do medidor violados ou adulterados ou sem procedência ou ausentes) e/ou consiga 

abrir a caixa sem o rompimento dos lacres originais da Concessionária de Luz e 

Força. Atentando-se também para vidros vigias (das viseiras) soltos ou quebrados 

ou removíveis. 
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12 – ELO DE PROVA ABERTO 
 

Nos casos em que a irregularidade é praticada abrindo ou manipulando 

ou isolando o elo de prova do medidor de kWh. Somente nos casos onde o cliente 

consiga ter o acesso ao medidor (lacres da caixa/tampa de terminais ou do medidor 

violados ou adulterados ou sem procedência ou ausentes) e/ou consiga abrir a caixa 

ou tampa onde se encontra o medidor, sem rompimento dos lacres originais da 

Concessionária de Luz e Força. Atentando-se para vidros vigias (das viseiras) soltos 

ou quebrados ou removíveis. 

 

13 – OBJETO ESTRANHO ENTRE O DISCO E O 

ELEMENTO FRENADOR 

 

Somente nos casos onde o cliente consiga ter acesso ao medidor (lacres 

da caixa ou tampa do medidor violados ou adulterados ou sem procedência ou 

ausentes) e/ou consiga abrir a caixa ou tampa do medidor sem o rompimento dos 

lacres originais da Concessionária de Luz e Força. 

 

14 – DISCO AMASSADO / EIXO DO DISCO TORTO 

 

Somente nos casos onde o cliente consiga ter acesso ao medidor (lacres 

da caixa ou tampa do medidor violados ou adulterados ou sem procedência ou 

ausentes) e/ou consiga abrir a caixa ou tampa do medidor sem o rompimento dos 

lacres originais da Concessionária de Luz e Força. 

 

15 – TROCA DE TC’s 

 

Nos casos em que a irregularidade é praticada mediante a troca dos 

TC’s, por outros de relação diferente, como por exemplo, a instalação se encontra 

adequada para TC’s de relação 600/5 amperes, sendo encontrados TC’s de relação 

maior de 800/5 amperes. Somente nos casos onde o cliente consiga ter acesso aos 

TC’s (lacres da caixa dos TC’s violados ou adulterados ou sem procedência ou 
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ausentes) e/ou consiga abrir a caixa sem o rompimento dos lacres originais da 

Concessionária de Luz e Força. Atentando-se também para vidros vigias (das 

viseiras) soltos ou quebrados ou removíveis.” 
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10.3 Anexo III  
 

TRANSCRIÇÃO DO SITE DA SPTC – HISTÓRICO 

DA POLÍCIA CIENTÍFICA DE SÃO PAULO (97) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 http://www.polcientifica.sp.gov.br/sptc/superintendencia.aspx 
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Histórico do Instituto de Criminalística de São Paulo - “Perito Criminal Dr. 

Octávio Eduardo de Brito Alvarenga” 

Na metade do século passado, a aplicação dos métodos científicos no 

esclarecimento dos crimes abriu um novo horizonte para a polícia, com a criação 

dos Gabinetes de Identificação e dos Laboratórios de Criminalística. Ambos se 

transformaram em modernos institutos de pesquisa e, com eles, a ciência tornou-se 

uma aliada contra o crime. 

O Instituto de Criminalística (IC), que também é conhecido como a 

Polícia Técnica, foi criado em 30 de dezembro de 1924, pela Lei n.º 2.034, sob a 

denominação de Delegacia de Técnica Policial. A Delegacia era subordinada ao 

Gabinete Geral de Investigações e realizava exames periciais. Dois anos depois, ela 

passou a ser chamada de Laboratório de Polícia Técnica. 

Em 1929, assume a direção do Laboratório o perito Octávio Eduardo de 

Brito Alvarenga, um do maiores nomes da Criminalística no Brasil. Alvarenga 

aposentou-se em 1955, e hoje empresta seu nome ao Instituto de Criminalística. 

O Laboratório de Polícia Técnica foi transformado em Instituto de Polícia 

Técnica em 1951 e passou a ter seções especializadas. Em 1961, as cidades de 

Araçatuba, Araraquara, Assis, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, Casa Branca, 

Guaratinguetá, Itapetininga, Jaú, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão 

Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté passaram a ter os Postos de 

Polícia Técnica. Um ano depois, os postos foram instalados em Guarulhos, Santo 

André, São Caetano e São Bernardo do Campo. 

Em 1975, o Instituto passou a ficar subordinado ao Departamento 

Estadual de Polícia Científica, com o nome de Divisão de Criminalística, pelo 

Decreto nº 5821. Pouco tempo depois, o Departamento foi reorganizado e a Divisão 

de Criminalística passou a ser denominada Instituto de Criminalística (Decreto nº 

6919). 

Pela Lei nº 6290, o Instituto de Criminalística passou a ser chamado de 

“Instituto de Criminalística Dr. Octávio Eduardo de Brito Alvarenga”. Com a criação 

da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), em 1998, o IC se tornou 

um dos dois órgãos subordinados à SPTC, ao lado do Instituto Médico Legal. 
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O IC tem por atribuição auxiliar a Justiça, fornecendo provas técnicas 

acerca de locais, materiais, objetos, instrumentos e pessoas,  para a instrução de 

processos criminais. Esse trabalho é executado por Peritos Criminais, que elaboram 

laudos a respeito das ocorrências cuja infração penal tenha deixado algum vestígio. 

O Instituto é estruturado por núcleos de perícia na Grande São Paulo e 

no Interior. Além disso, o IC conta com núcleos que realizam perícias especializadas 

(Acidentes de Trânsito, Crimes Contábeis, Crimes Contra o Patrimônio, Crimes 

Contra a Pessoa, Documentoscopia, Engenharia, Perícias Especiais, Identificação 

Criminal e Perícias de Informática) e aqueles responsáveis por exames, análises e 

pesquisas (Análise Instrumental, Balística, Biologia e Bioquímica, Física, Química e 

Exames de Entorpecentes). Todos os núcleos de perícias especializadas estão 

sediados na Capital, junto à sede do IC 

Cabe ao Instituto de Criminalística: 

Desenvolver pesquisas no campo da Criminalística, visando o 

aperfeiçoamento de técnicas e a criação de novos métodos de trabalho, embasados 

no desenvolvimento tecnológico e científico; 

Desenvolver Promover o estudo e a divulgação de trabalhos técnico-

científicos relativos ao exame pericial; 

Desenvolver Proceder a perícias nos seguintes casos:  

a) locais de acidentes de trânsito, aéreos, ferroviários, marítimos e do 

trabalho;  

b) sistemas de segurança de tráfego;  

c) sistemas, peças ou componentes de veículos motorizados;  

d) livros ou documentos contábeis;  

e) ocorrências de uso indevido de marcas, patentes e similares;  

f) documentos manuscritos, mecanografados ou impressos e em 

assinaturas e moedas;  

g) instrumentos e apetrechos utilizados na falsificação em geral;  

h) objetos, marcas ou apetrechos relacionados a crimes contra o 

patrimônio;  

i) locais de crimes contra a pessoa, o patrimônio, a saúde pública, os 

serviços públicos, a economia popular e a dignidade humana;  
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j) locais de incêndio, explosões, desabamentos, desmoronamentos, 

poluição ambiental e do meio ambiente;  

l) aparelhos mecânicos, elétricos e eletrônicos;  

m) materiais gravados com som e imagem;  

n) locais e aparelhos computadorizados, programas de software e 

hardware, relacionados à prática de delitos na área de informática e telemática; 

 

Desenvolver Proceder a exames: 

 

a) nos materiais encontrados em locais de crimes; 

b) em armas de fogo e peças de munição; 

c) em materiais biológicos encontrados em locais de ocorrências e 

instrumentos de crimes, inclusive para identificação antropológica; 

d) de dosagem alcoólica e de identificação e comprovação de tóxicos; 

e) e pesquisas criminalísticas nas áreas de física, química, bioquímica e 

toxicologia; 

 

Desenvolver Nos materiais encontrados efetuar: 

 

a) testes e ensaios em materiais para especificação de grau de 

segurança; 

b) estudos de novos materiais combustíveis, não combustíveis e 

isolantes; 

c) trabalhos de desenho técnico, relacionados à complementação de 

laudos periciais; 

d) trabalhos fotográficos de revelação e ampliação de impressões 

papilares, peças, instrumentos ou armas; 

e) levantamentos planimétricos e altimétricos e elaborar desenhos 

técnicos para a ilustração de laudos periciais; 

 f) a reconstituição de crimes e elaborar desenhos ilustrados; 
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Desenvolver Emitir laudos técnicos periciais pertinentes à sua área de 

atuação, observada a legislação em vigor. 
Tabela 10 

 
Instituto de Criminalística

 
Núcleo de Apoio Administrativo  
Núcleo de Apoio Logístico  
Centro de Exames, Análises e 

Pesquisas  
 

Núcleo de Analise Instrumental  
Núcleo de Balística  
Núcleo de Biologia e Bioquímica  
Núcleo de Física  
Núcleo de Química  
Núcleo de Exames de Entorpecentes

 
Centro de Perícias  

 
Núcleo de Acidentes de Trânsito  
Núcleo de Crimes Contábeis  
Núcleo de Crimes Contra o 

Patrimônio  
Núcleo de Crimes Contra a Pessoa  
Núcleo de Documentoscopia  
Núcleo de Engenharia  
Núcleo de Perícias Especiais  
Núcleo de Identificação Criminal  
Núcleo de Perícias de Informática  
Núcleo de Perícias Criminalísticas da 

Capital e Grande São Paulo  
Núcleo de Perícias Criminalísticas do 

Interior 
 
 

A Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) foi criada em 

1998, pelo então governador Mário Covas, para administrar as perícias 

criminalísticas e médico-legais realizadas em todo o Estado de São Paulo. Sua 

função é auxiliar a Polícia Civil e o Sistema Judiciário. 

A SPTC foi regulamentada pela Lei Estadual 756, de 1994, e teve sua 

estrutura organizacional disposta no Decreto 42.847, de 9 de Fevereiro de 1998. Ela 

é responsável pela coordenação dos trabalhos do Instituto de Criminalística e do 
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Instituto Médico Legal, editando normas, ações conjuntas e implementando políticas 

de atendimento à população 

A Superintendência da Polícia Técnico-Científica está subordinada 

diretamente à Secretaria de Segurança Pública, trabalhando em estreita cooperação 

com as Polícias Civil e Militar, além do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). 

Antes da criação da SPTC, a Polícia Civil era a responsável pelo Instituto 

de Criminalística, fundado em 1924 com o nome de Delegacia de Técnica Policial. A 

mesma situação ocorria com o Instituto Médico Legal, criado em 1886 como Serviço 

Médico Policial da Capital, permanecendo até hoje o órgão técnico mais antigo da 

Polícia. 

A Polícia Científica é dirigida por um Coordenador (cargo exclusivo de 

peritos, seja Perito Criminal, ou Médico-Legista)e atua em todo o território do Estado 

de São Paulo. 

A Polícia Técnico-Científica é especializada em produzir a prova técnica 

(ou prova pericial), por meio da análise científica de vestígios produzidos e deixados 

durante a prática de delitos. 

O conjunto dos elementos materiais relacionados com a infração penal, 

minuciosamente estudados por profissionais especializados, permite provar a 

ocorrência de um crime, determinando de que forma este ocorreu. Quando possível 

e necessário, o laudo pericial identificará todas as partes envolvidas (vítima, 

criminoso e outras pessoas que de alguma forma tenham relação com o delito). 

A prova pericial é indispensável nos crimes que deixam vestígio. Mesmo 

com a confissão do criminoso que cometeu o delito, ela é a principal fonte da Justiça 

no estabelecimento de sanções, penas e indenizações. 

 

Atualmente, a Superintendência da Polícia Técnico-Científica é 

coordenada pelo perito criminal Celso Perioli. O diretor do Instituto de Criminalística 

é José Domingos Moreira das Eiras, enquanto que o Instituto Médico Legal é dirigido 

por Hideaki Kawata. 

 

A Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) foi criada em 

1998, pelo então governador Mário Covas, para administrar as perícias 
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criminalísticas e médico-legais realizadas em todo o Estado de São Paulo. Sua 

função é auxiliar a Polícia Civil e o Sistema Judiciário. 

A SPTC foi regulamentada pela Lei Estadual 756, de 1994, e teve sua 

estrutura organizacional disposta no Decreto 42.847, de 9 de Fevereiro de 1998. Ela 

é responsável pela coordenação dos trabalhos do Instituto de Criminalística e do 

Instituto Médico Legal, editando normas, ações conjuntas e implementando políticas 

de atendimento à população. 

A Superintendência da Polícia Técnico-Científica está subordinada 

diretamente à Secretaria de Segurança Pública, trabalhando em estreita cooperação 

com as Polícias Civil e Militar, além do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). 

Antes da criação da SPTC, a Polícia Civil era a responsável pelo Instituto 

de Criminalística, fundado em 1924 com o nome de Delegacia de Técnica Policial. A 

mesma situação ocorria com o Instituto Médico Legal, criado em 1886 como Serviço 

Médico Policial da Capital, permanecendo até hoje o órgão técnico mais antigo da 

Polícia. 

A Polícia Científica é dirigida por um Coordenador (cargo exclusivo de 

peritos, seja Perito Criminal, ou Médico-Legista) e atua em todo o território do 

Estado de São Paulo. 

A Polícia Técnico-Científica é especializada em produzir a prova técnica 

(ou prova pericial), por meio da análise científica de vestígios produzidos e deixados 

durante a prática de delitos. 

O conjunto dos elementos materiais relacionados com a infração penal, 

minuciosamente estudados por profissionais especializados, permite provar a 

ocorrência de um crime, determinando de que forma este ocorreu. Quando possível 

e necessário, o laudo pericial identificará todas as partes envolvidas (vítima, 

criminoso e outras pessoas que de alguma forma tenham relação com o delito). 

A prova pericial é indispensável nos crimes que deixam vestígio. Mesmo 

com a confissão do criminoso que cometeu o delito, ela é a principal fonte da Justiça 

no estabelecimento de sanções, penas e indenizações. 

Atualmente, a Superintendência da Polícia Técnico-Científica é 

coordenada pelo perito criminal Celso Perioli. O diretor do Instituto de Criminalística 

é José Domingos Moreira das Eiras, enquanto que o Instituto Médico Legal é dirigido 

por Hideaki Kawata. 
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Tabela 11 

 
Superintendência da Polícia Técnico-

Científica 
Divisão de Administração  
Núcleo de Finanças  
Núcleo de Infra-Estrutura  
Núcleo de Recursos Humanos 
Núcleo de Suprimentos e 

Patrimônio  
Biblioteca  
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10.4 Anexo IV 
 
 

AMPLIAÇÃO DA FIGURA 2 
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10.5 Anexo V 
 
 

AMPLIAÇÃO DA FIGURA 3 
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10.6 Anexo VI 

 

TRASLADO DO LIVRO “CRIMINALÍSTICA” (98) – 

ORGANIZADO POR DOMINGOS TOCHETO, ACERCA DE 

DATAS E EVENTOS IMPORTANTES NA HISTÓRIA DA 

CRIMINALÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 TOCHETO, Domingos;Luiz Eduardo de Carvalho Dorea; Victor Paulo Stumvoll; Victor Quintela. 
Criminalística. Millenium Editora, Campinas, 2006, 3.ed.p.5-9. 
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“Vejamos, a seguir, cronologicamente, como evoluíram a Criminalística e 

seus diferentes ramos, especialmente, a Papiloscopia, e também a Medicina Legal, 

através de dados colhidos em diversas fontes: 

 

1) Em 1560, na França, Ambroise Pare falava sobre os ferimentos 

produzidos por arma de fogo; 

 

2) Em 1563, em Portugal, João de Barros, cronista português publicou 

observações feitas na china sobre tomadas de impressões digitais, palmares e 

plantares, nos contratos de compra e venda entre pessoas; 

 

3) Em 1651, em Roma, Paolo Zachias publicou “Questões Médicas”, 

sendo considerado, assim, o “pai da Medicina Legal”; 

 

 4) Em 1665, Marcelo Malpighi, Professor de Anatomia da Universidade 

de Bolonha, Itália, observava e estudava os relevos papilares das polpas digitais e 

das palmas das mãos; em 1686, novamente Malpighi fazia valiosas contribuições ao 

estudo das impressões dactilares, tanto que uma das partes da pele humana leva o 

nome de “capa de Malpighi”; 

 

5) Em 1753, na França, Boucher realizava estudos sobre balística, 

disciplina que mais tarde se chamaria Balística Forense; 

 

6) Em 1805, na Áustria, teve ínicio o ensino da Medicina Legal; na 

Escócia, ocorreu em 1807 e na Alemanha, em 1820, por essa época também se 

verificou na França e na Itália; 

 

7) Em 1809, a policia francesa permitiu a inclusão de Eugene François 

Vidocq, um celebre delinqüente dessa época, originando, para alguns, o maior 

equivoco para a investigação policial mas, para outros, a transformação para uma 

das melhores polícias do mundo, já que muitos de seus sistemas de investigação 

foram difundidos a muitos países; em 1811, Vidocq fundou a Suretê (Segurança); 
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8) Em 1823, Johanes Evangelist Purkinje, num elevado acontecimento 

da história da datiloscopia, apresentou um tratado como um ensaio de sua tese para 

obter a graduação de Doutor em Medicina, na Universidade de Breslau, na 

Alemanha; em seus escritos, discorreu sobre os desenhos digitais, agrupando-os em 

nove tipos, assinalando a presença do delta e admitindo a possibilidade deste nove 

tipos serem reduzidos a quatro; 

 

9) Em 1829, na Inglaterra, Sir Robert Peel fundou a Scotland Yard (este 

nome é originário do fato de a polícia de Londres estar ocupando uma construção 

que antes havia servido de residência aos príncipes escoceses quando visitavam 

Londres); 

 

10) Em 1840, o italiano Orfila, criou a Toxicologia e Ogier aprofundou os 

estudos em 1872; esta ciência auxiliava os juízes a esclarecer certos tipos de 

delitos, principalmente naqueles em que os venenos eram usados com freqüência; 

esta ciência, ou disciplina, também é considerada como precursora da Criminalística; 

 

11) Em 1844, uma bula de Inocêncio VIII recomendava a intervenção 

dos médicos nos assuntos criminais; 

 

12) Em 1858, William James Herschel, Delegado do Governo inglês na 

Índia (Bengala) iniciou seus estudos sobre as impressões digitais, concluindo pela 

sua imutabilidade; nessa mesma época, o Dr. Henry Faulds, médico inglês, que 

trabalhava em um hospital de Tóquio, observou impressões digitai em peças de 

cerâmica pré-histórica japonesa, iniciando, desse môo, seus estudos sobre 

impressões digitais, apresentando, finalmente, as seguintes sugestões: que as 

impressões digitais fossem tomadas com tinta preta, de imprensa; que fossem 

examinadas com lente; que existe certa semelhança entre as impressões digitais 

dos homens e dos macacos; 

 

13) Em 1864, Lombroso propôs o Sistema Antropométrico como 

processo de identificação; (na Itália); 
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14) Em 1866, Allan Pinkerton em Chicago, nos EUA, colocava em 

prática a fotografia criminal para reconhecimento de delinqüentes, disciplina, que 

posteriormente, seria chamada Fotografia Judicial e atualmente se conhece como 

Fotografia Forense; 

 

15) Em 1882, Alfonso Bertillón criava, em Paris, o Serviço de 

Identificação Judicial, onde ensaiava seu método antropométrico, outra das 

disciplinas que se incorporaria à Criminalística geral; nessa mesma época, Bertillón 

publicava tese sobre o Retrato Falado, outra das precursoras disciplinas 

Criminalísticas, constituído-se na descrição minuciosa de certos característicos 

cromáticos morfológicos de indivíduo; 

 

16) Em 1888, na Inglaterra, Sir Francis Galton foi convidado pelo “Real 

Instituto de Londres” para opinar sobre o melhor sistema de identificação; deveria 

proceder a estudos comparativos entre os sistemas de Bertillón (Antropométrico) e o 

das impressões digitais. Galton concluiu pela superioridade deste último e esboçou 

um sistema de classificação datiloscópico, adotando três tipos, denominados 

“arcos”, “presilhas”, “verticilos”, publicado na revista “Nature”, 

 

17) Na Argentina, em 1º/9/1891, Jun Vucetich, Encarregado da Oficina 

de Identificação de La Plata, apresentou um sistema de identificação, denominado 

Icnofalangometria (combinação dos sistemas de Bertillón com as impressões 

digitais); 

 

18) Em 1892, em Graz, Áustria, o mais ilustre e distinguido Criminalista 

de todos os tempos, o Doutor em Direito, Hans Gross publicou sua obra: Manual do 

Juiz de Instrução – todos os sistemas de Criminalística; em 1893 foi impressa na 

mesma cidade austríaca, a segunda edição de sua obra, e a terceira em 1898. Do 

conteúdo cientifico desta obra se depreende que o Doutor Hans Gross, em sua 

época, constituiu a Criminalística com as seguintes matérias: Antropometria, 

Contabilidade, Criptografia, Desenho Forense, Documentoscopia, Explosivos,. 
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Fotografia, Grafologia, Acidentes de Trânsito Ferroviário, Hematologia. Incêndios, 

Medicina Legal, Química Legal e Interrogatório; Avaliação e Reparação de Danos; 

Exames de Armas de Fogo; Exames de Armas Brancas; Datiloscopia; Exame de 

Pegadas e Impressões; Escritas Gifradas (uso de símbolo para a formação de 

frases), etc... 

 

19) Em 1896, Juan Vucetich (nascido na Croácia, Yugoslávia), consegue 

que a Polícia do Rio da Prata, Argentina, deixe de utilizar o método antropométrico 

de Bertillón; ainda, reduz a quatro os tipos fundamentais da Datiloscopia, 

determinados pela presença ou ausência de delta; 

 

20) Em 1899, na Áustria, Hans Gross criou os Arquivos de Antropologia 

e Criminalística; 

 

21) Em 1902, em Portugal, começou a utilização das impressões 

plantares e palmares como complemento da identificação datiloscópica; 

 

22) Em 1903, no Rio de Janeiro, Brasil, foi fundado o Gabinete de 

Identificação, onde já estava estabelecido o Sistema Datiloscópico de Vucetich; 

 

23) Em 1908, na Espanha, Constancio Bernaldo de Quiroz, reduzia a 

três as fases da formação e evolução da Polícia Científica: a) uma primeira fase, 

equívoca, quando os policiais, incluindo o Chefe, como Vidocq, eram recrutados 

entre os próprios delinqüentes porque eram conhecedores dos criminosos e as artes 

dos malfeitores; b) uma segunda fase, empírica, na qual o pessoal, já não recrutado 

entre os delinqüentes, luta com meios empíricos e com as faculdades naturais, 

vulgares ou excepcionais; c) uma terceira fase, a científica, em que a estas 

faculdades naturais se unem métodos de investigação técnica fundados na 

observação racional e nas experiências químicas, fotográficas, etc...; 

 

24) Em 1909, nos Estados Unidos, Osborn publicou um livro intitulado 

“Questioned Documents”; 
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25) Em 1920, no México, o Prof. Benjamim Martinez fundou o Gabinete 

de Identificação e o Laboratório de Criminalística; “. 

 

26) Em 1933, nos Estados Unidos, foi criado o F.B.I. (Federal Bureau of 

Investigation), em Washington, por iniciativa do Procurador Geral da República, Mr. 

Homer Cummings.” 
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10.7 Anexo VII 
 

A guisa de ilustração, transcrição dos artigos 155 e 

171 do Código Penal Brasileiro. (grifo nosso) 
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Código Penal 

 
(Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940) 

 
Título II 

 
DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO 

 
Capítulo I 

 
DO FURTO 

 
 

Furto 
 

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 
 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o 

repouso noturno. 
 
§ 2º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz 

pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou 
aplicar somente a pena de multa. 

 
§ 3º Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que 

tenha valor econômico. 
 
Furto Qualificado 
 
§ 4º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, e o crime é 

cometido: 
 
I – com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; 
 
II – com abuso de confiança, ou mediante a fraude, escalada ou destreza; 
 
III – com emprego de chave falsa; 
 
IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas. 
 
 
 
§ 5º A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, se a subtração for de 

veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o 
Exterior. 
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- § 5º acrescentado pela Lei n. 9.426, de 24 de dezembro de 1996. 
 
 
 

......................... 
 
 

 
Capitulo VI 

 
DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES 

 
 

Estelionato 
 
 
 Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 
qualquer outro meio fraudulento: 
 
 Pena – reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa; 
 
 § 1.º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode 
aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, - § 2.º. 
 
 
 
....................... 
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10.8 Anexo VIII 
 
 
 FOTOGRAFIAS DE OBJETOS EXAMINADOS E 
RELACIONADOS AOS DELITOS PENAIS DE FURTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA E ESTELIONATO – COMENTÁRIOS A 
CADA UMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100

 
 
 
ASPECTO DE MEDIDOR DE ENERGIA APREENDIDO EM LOCAL DE 
ESTELIONATO. 
 
FORA INTRODUZIDA MODIFICAÇÃO NO INSTRUMENTO DE MODO QUE O 
MESMO REGISTRAVA OS VALORES DE CONSUMO ELÉTRICO A MENOR QUE 
OS REAIS.  
 
CONSIGNE-SE O ENVOLTÓRIO PLÁSTICO E OS LACRES NELE EMPREGADOS, 
A PEDIDO DO PERITO OFICIAL, E COLOCADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE 
ELETRICIDADE NO LOCAL DOS FATOS. 
 
È A TUTELA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. 
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ASPECTO DE UM DOS LACRES PLÁSTICOS QUE ACOMPANHOU O MEDIDOR. 
 

 
 
O MEDIDOR E SUA IDENTIFICAÇÃO, DEPOIS DE ABERTO O ENVOLTÓRIO 
LACRADO. 
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O INSTRUMENTO APÓS RETIRADOS OS LACRES QUE GUARNECIAM SUA 
CAMPÂNULA. 
 

 
 
LACRES DA CAMPÂNULA – COR-CÓDIGO DA CONCESSIONÁRIA DE LUZ E 
FORÇA. 
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ASPECTO DO MOSTRADOR DOS PONTEIROS DE REGISTRO DO CONSUMO 
ELÉTRICO. 

 
 
PARAFUSO INTERNO AO INSTRUMENTO E RESPONSÁVEL PELO AJUSTE DE 
ALTURA E FIXAÇÃO DO SUPORTE (MANCAL), DO EIXO DO DISCO DO 
CONJUGADO (FOTO DE OUTRO INSTRUMENTO). 
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MARCA (SULCO), PRODUZIDO NO DISCO DO CONJUGADO. APÓS 
MODIFICAÇÃO DO AJUSTE DO PARAFUSO DO MANCAL. O DISCO PASSOU A 
ATRITAR SUA SUPERFÍCIE INFERIOR COM O ENTREFERRO DO 
INSTRUMENTO, CAUSANDO ASSIM INTERFERÊNCIA COM SEU MOVIMENTO 
E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, IMPEDINDO O REGISTRO REAL DA 
TOTALIDADE DO CONSUMO ELÉTRICO. 
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ASPECTO DE DANO CAUSADO PELO RESPONSÁVEL PELO DELITO. 
PROVÁVEL TENTATIVA DE OCULTAR/ESVANECER VESTÍGIOS DO FATO. 
 

 
 
ASPECTO DO TERMINAL DE UM DOS TC’S APÓS DANO CAUSADO POR 
CURTO-CIRCUITO IMPOSTO PELO AUTOR NA TENTATIVA DE OCULTAR OS 
VESTÍGIOS DE MODIFICAÇÃO INTERNA DO INSTRUMENTO. 
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DANOS PRODUZIDOS ÀS BOBINAS INTERNAS E AO MANCAL DO EIXO DO 
DISCO DO CONJUGADO, PELO CURTO-CIRCUITO ELÉTRICO A PARTIR DOS 
TERMINAIS DOS TC’S. 
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OUTRO MODELO DE ESTELIONATO, ONDE O AUTOR INVERTE OS FIOS 
CONDUTORES DE ENTRADA COM OS DE SAÍDA DO INSTRUMENTO, 
CAUSANDO ASSIM DISFUNÇÃO NO MEDIDOR. 

 
CONEXÃO CORRETA 

 
CONEXÃO INVERTIDA 
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EMPREGO DE ISOLANTE DISSIMULADO NO TERMINAL DE UM DOS TC’s, 
PARA IMPEDIR O ENVIO DE CORRENTE MENSURADORA DE UMA DAS FASES, 
FAZENDO COM QUE O REGISTRO DO CONSUMO ELÉTRICO DAQUELA FASE 
NÃO SE REALIZE, IMPONDO ASSIM UMA MEDIÇÃO A MENOR DO CONSUMO 
REAL. 

 
O ISOLANTE EMPREGADO NO TERMINAL DE CONEXÃO ELÉTRICA, DE MODO 
A ISOLÁ-LO.  

 
 
O PONTO DE MONTQGEM DO ISOLANTE. OBSERVE SER O MESMO 
TRANSPARENTE E ESTAR MARCADO PELA MONTAGEM (INDÍCIO DO FATO). 
OUTRO TIPO DE ESTELIONATO, ONDE O AUTOR SECCIONA FIO CONDUTOR 
NO INTERIOR DO INSTRUMENTO, DEBILITANDO ASSIM SUA FUNÇÃO DE 
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REGISTRO, QUE PASSA A ACUSAR CONSUMO ELÉTRICO MENOR QUE O 
REAL. 

 
 

 
APÓS O CORTE DO FIO, ESCONDE-O NO INTERIOR DO 

INSTRUMENTO, DE MODO A APARENTAR NORMALIDADE QUANDO DE SUA 

INSPEÇÃO VISUAL. 


