
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

PROTOCOLO MP/PR Nº  2201/2016 

AUTOS  Nº 0004687-27.2015.8.16.0146

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE RIO NEGRO

INDICIADOS: ADEMILSON MULDER VIANA, ALEX GABRIEL BARG, EVANDRO ZANGISKI

OBJETO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

EMENTA:  ART.  28  CPP.  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.

ENCAMINHAMENTO  DOS  AUTOS  À  JUSTIÇA  MILITAR.  POLICIAL

MILITAR EM FÉRIAS NO DIA DOS FATOS EM QUE SE REPORTAM AS

INVESTIGAÇÕES.  NÃO  SE  CONSIDERAM  CRIMES  MILITARES  AS

CONDUTAS  PRATICADAS  POR  POLICIAL  MILITAR  QUANDO  NÃO

ESTIVER EM SERVIÇO OU ATUANDO EM RAZÃO DA FUNÇÃO (ART. 9º,

INCISO II, “C”, CPM). AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO MINISTERIAL

QUANTO AO ARQUIVAMENTO OU OFERECIMENTO DE DENÚNCIA EM

FACE  DE  OUTROS  DOIS  INVESTIGADOS  E  INDICIADOS PELA POLÍCIA

JUDICIÁRIA.  DESIGNAÇÃO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA PARA ATUAR

NO FEITO. 

A alínea “f” do art. 9º, II, do CPM, que considerava crime militar aquele

praticado por militar com arma da Corporação foi revogado pela Lei nº

9299/96,  razão  pela  qual  é  irrelevante  o  fato  do  investigado  estar

armado no dia dos fatos. 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA  PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

Em análise dos autos verifica-se tratar de inquérito policial instaurado

para apurar os delitos previstos nos art. 146, §1º (constrangimento ilegal), art. 150, §1º
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(violação de domicílio), art. 288 (quadrilha ou bando) e art. 328 (usurpação de função

pública), todos do Código Penal, c/c o art. 14 e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei

nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição), atribuídos aos

indiciados Ademilson Mulder Viana, Alex Gabriel Barg e Evando Zangiski.

O Promotor de Justiça, Juliano da Silva, ofereceu denúncia em face de

Ademilson Mulder Viana (art. 150, §1º, art. 146, §1º, art. 328,  caput, e art. 296, §1º,

inciso II, todos do CP, c/c o art. 69 do CP), Alex Gabriel Barg (art. 150, §1º, art. 146, §1º,

art.  328,  caput,  e  art.  296,  §1º,  inciso  II,  todos  do  CP,  art.  14,  caput,  da  Lei  nº

10.826/2003, c/c o art. 69 do CP) e Evando Zangiski (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei

nº 10.826/2003) (mov. 60.1), com paralela promoção de arquivamento indireto com

relação aos delitos tipificados nos art.  150,  §1º e art.  146,  §1º,  ambos do CP, que

teriam sido praticados, em tese, pelo policial militar Evandro Zanginski, com pedido de

encaminhamento de cópia dos autos à Autoridade Judicial Militar para apuração dos

referidos delitos (art. 79, inciso I, CPP). 

O Magistrado Rodrigo Morillos discordou do posicionamento do agente

ministerial (fls. 221 - mov. 69.1). Asseverou que o acusado Evando Zangiski, embora

policial militar, não estava em serviço nem atuando em razão de sua função, quando

da ocorrência dos fatos. Nestes termos, remeteu os autos a esta Procuradoria-Geral de

Justiça para os fins do art. 28 do CPP.

Em nossa última manifestação,  encartada às fls.  04-05, pronunciamo-

nos pela conversão do feito em diligência a fim de que fosse oficiado ao Batalhão da

Polícia Militar, no qual o indiciado Evando Zangiski está lotado, para informar se esse

oficial estava na escala de serviço ou atuando em razão da função nos dias e horários

dos fatos - dia 15.12.2015.

O 12º Batalhão da Polícia Militar, por meio do ofício nº 420-P1 (fl. 09),

informou  que  “o  Sd  QPM 1-0  Evandro  Zangiski  em  data  de  15  dez.  2015,  estava

gozando de férias regulamentares conforme publicação no Boletim Interno nº 209 de
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24 nov. 2015 Fl. 7, sendo cassada em 16 dez. 15, através do BI nº 227 de 18 dez. 15 Fl.

12, os 15 (quinze) dias restantes de Férias”. 

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O objeto de análise e valoração aos presentes autos, por parte desta

Procuradoria-Geral de Justiça (art. 28 CPP) direciona-se à operação de ratificação ou

discordância quanto ao conteúdo do pronunciamento ministerial (fl. 208 – mov. 60.2),

que promoveu o  arquivamento indireto dos autos a fim de que fossem remetidos à

Justiça Militar para apuração dos delitos (art. 146, §1º e art. 150, §1º, CP), em tese,

cometidos pelo policial militar Evandro Zangiski que teria agido no exercício da função.

Analisando-se o conjunto probatório amealhado aos autos, em especial

a denúncia de fls. 200-204 (mov. 60.1) e o ofício nº 420-P1 do 12º Batalhão da Polícia

Militar (fl. 09), verifica-se que os fatos imputados ao policial militar Evandro Zangiski,

concernentes aos delitos capitulados no art. 146, §1º e art. 150, § 1º, ambos do CP,

ocorreram no dia 15 de dezembro de 2015, ou seja, quando o investigado estava de

férias, as quais somente foram cassadas no dia seguinte, 16 de dezembro  de 2015.

Assim, conclui-se que o investigado não estava em serviço, ou seja, não

atuava em razão de sua função quando ocorreu os fatos a ele imputados, razão pela

qual não estava agindo no exercício de sua função, pois, nos termos do art. 9º, inciso II,

alínea “a”, do CPM, consideram-se crimes militares aqueles previstos no Código Penal

Militar,  embora também o sejam no Código  Penal  comum, quando praticados  por

militar em serviço ou atuando em razão da função, o que não ocorreu nos presentes

autos.  A alínea  “f”  do  art.  9º,  II,  do  CPM,  que  considerava  crime militar  aquele

praticado por militar com arma da Corporação foi revogado pela Lei nº 9.299/96,

razão pela qual é irrelevante o fato de o investigado estar armado no dia dos fatos. 
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Desta forma, esta assessoria jurídica manifesta-se pela designação de

Promotor de Justiça para que inclua na peça acusatória as condutas praticadas pelo

investigado Evandro Zangiski, sem olvidar de se pronunciar sobre o arquivamento ou

possível prática criminosa, em tese, perpetrada por  Fernando Scheletter (ouvido no

termo de declaração de fls. 27 – movimento 1.6) e Sérgio Mazur (ouvido no termo de

declaração  de  fls.  217  –  movimento  48.6)  mencionados  no  despacho  de  fls.  221

(movimento 69.1) no sentido de que “embora indiciados pela autoridade policial civil

(…) não foram pelo agente ministerial denunciados”. 

3. CONCLUSÃO

Ante ao exposto,  no exercício das atribuições previstas no art.  28 do

Código de Processo Penal,  respeitando-se o defensável  entendimento embutido na

promoção  de  arquivamento  indireto de  fls.  208  (movimento  60.2),  elaborada  pelo

Promotor  de  Justiça  Juliano  da  Silva, entende-se  prudente,  em  observância  ao

princípio da independência funcional, a designação de outro Promotor de Justiça para

aditar a peça acusatória (movimento 60.1) e prosseguir no feito em seus ulteriores

termos.

Curitiba, 25 de fevereiro de 2016.

    Reginaldo Rolim Pereira
                                               Procurador de Justiça
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