
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

PROTOCOLO MP/PR Nº 14371/2015
INQUÉRITO POLICIAL Nº 0018827-77.2015.8.16.0013
ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DE CURITIBA
INDICIADO: SIDNEI LAUREANO ANGELICA
OBJETO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

EMENTA: FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, §4º, I E IV, CP, C/C ART. 14,
II,  CP).  ANIMO  DE  ASSENHORAMENTO  DEFINITIVO.  ATOS  DE
EXECUÇÃO  INTERROMPIDOS  POR  CIRCUSNTÂNCIAS  ALHEIAS  A
VONTADE DO AGENTE. ARQUIVAMENTO INDIRETO COM REMESSA AO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.  IMPOSSIBILIDADE.  OFERECIMENTO DE
DENÚNCIA. 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO

Os presentes  autos  de ação penal  foram inaugurados  por  prisão  em

flagrante para apurar a prática, em tese, do delito previsto no art. 155, §4º, incisos I e

IV, do Código Penal (furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e

concurso de agentes), supostamente ocorrido em 17.07.2015, por volta das 23hs, na

lotérica da Caixa Econômica Federal – CEF, localizada na Rua Iracema Gonçalves, 1855,

bairro Tatuquara, Curitiba-Pr. 

Na oportunidade, o indiciado Sidnei Laureano Angelica, no interior do

referido  estabelecimento  comercial,  com  o  portão  de  acesso  arrancado,  fazia  um

quadrado na parede dos fundos da lotérica da CEF, portando, ainda, diversos materiais
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para  arrombamento  e  destruição  da  parede.  Não  logrou  êxito  em  seu  intento

criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, pois abordado pelo vigilante que

fazia o monitoramento no local e, assim que percebeu uma movimentação suspeita,

dirigiu-se aos fundos da lotérica avistando o indiciado. Na sequencia, entrou em luta

corporal com o mesmo até imobilizá-lo, outras pessoas evadiram-se do local com o

apoio de um automóvel utilizado para prover a fuga dos 04 (quatro) criminosos, depois

disso, encaminhou o investigado à respectiva Delegacia de Polícia. 

Após ultimação da instrução policial, o Ministério Público, por meio da

Promotora  de  Justiça  Maria  Aparecida  Mello  da  Silva  Losso,  às  fls.  109  e  verso,

entendendo tratar-se da prática do delito tipificado no art. 150, §1º e §4º, inciso III, c/c

art. 14, inciso II (violação de domicílio majorado tentado) e o art. 163, caput (dano),

todos do Código Penal, pois o indiciado teria tentado entrar clandestinamente em casa

alheia  e  por  ter  danificado  o  portão  de  acesso  à  lotérica,  determinou  o

encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal, pois o crime de violação de

domicílio majorado e tentado possui  pena máxima abstrata  cominada de 02 (dois)

anos de detenção e com relação ao crime de dano (art. 163 CP) dever-se-ia aguardar o

prazo decadencial de 06 (seis) meses para que o ofendido ingressasse com eventual

queixa-crime, nos termos do art. 38 do CPP.

Exercendo  controle  jurisdicional  de  1º  grau,  o  Juiz  de  Direito  Plínio

Augusto  Penteado  de  Carvalho,  às  fls.  114-verso/115,  discordando  da  promoção

ministerial de arquivamento indireto (com pedido de remessa dos autos ao JECRIM),

ao argumento de que se trata de ação complexa, envolvendo concurso de agentes e

indicação  de  preparo  de  desforço  delitivo  totalmente  incompatível  com  a  mera

violação de domicílio, evidenciando-se crime tentado de furto ou até mesmo roubo,

em face dos atos de violência e da grave ameaça perpetrada por quadrilha armada.

Nestes termos, determinou o encaminhamento dos autos a esta Procuradoria-Geral de

Justiça, aos fins do disposto no art. 28 do Código de Processo Penal.

2



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente  à  análise  acerca  da  pertinência  ou  não  do

pronunciamento  ministerial  quanto  ao  arquivamento  indireto  dos  autos,  faz-se

necessário  exame  dos  elementos  informativos  até  o  momento  carreados  neste

caderno investigatório criminal.

O segurança JEFFERSON OTUALPA CARDOSO, às fls. 07-09, disse que: 

por volta das 23hs estava olhando as imagens quando verificou um

indivíduo descendo de um veículo GM/Astra,  branco,  do qual  não

conseguiu ver a placa, que correu para trás da lotérica, estourando

um portão de acesso para os fundos; Que por volta das 23hs05min, o

depoente chegou ao local e verificou que o indivíduo estava fazendo

um quadrado na parede dos fundos da lotérica da Caixa Econômica

Federal; Que o depoente deu voz de abordagem para o indivíduo no

que este foi para “cima” do depoente e entraram em luta corporal;

Que o depoente imobilizou o indivíduo e em revista pessoal não foi

encontrado nada de ilícito com ele; Que então o indivíduo disse que

os materiais estavam do lado da marcação que havia feito na parede;

(...)  Que enquanto o depoente recolhia os objetos para conduzir  o

indivíduo a esta Delegacia de Polícia, escutou quando veio de cima de

um telhado de duas casas distantes da lotérica, dois disparos de arma

de fogo, no que o autor dos disparos saiu correndo pelo telhado; 

Quando interrogado, às fls. 17/19, SIDNEI LAUREANO ANGELICA afirmou

que somente falará em Juízo.

Consta,  ainda,  o  auto  de  exibição  e  apreensão de  fls.  13/16,  o  qual

descreve os seguintes objetos: 01 (uma) serra manual com arco de serra; 01 (uma)

garrafa de 500 ml de óleo de corte integral para metais; 03 (três) três luvas de lã e
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couro; 11 (onze) discos de corte; 02 (duas) talhadeiras grandes; 02 (duas) chaves de

fenda grandes; 01 (um) pequeno rolo contendo um pouco de fita adesiva dupla face e

01 (uma) luz de emergência. 

Como visto, nos termos do Boletim de Ocorrência de fls. 77, o segurança

da empresa OCP, Jefferson Otualpa Cardoso, verificou por meio de registro na câmera

de  monitoramento  que  um  indivíduo  desceu  de  um  carro  com  uma  mala  e  o

presenciou com materiais em mãos tentando estourar a parede da lotérica, enquanto

outros  indivíduos  fugiam,  entrou  em  luta  corporal  com  o  investigado  e,  após,  o

encaminhou à Delegacia de Polícia respectiva.

Não  procede  a  alegação  de  arquivamento  indireto  contida  no

pronunciamento Ministerial, encartado às fls. 109, pois, analisando os autos, verifica-

se que o fato noticiado refere-se ao delito de tentativa de furto qualificado e não

violação de domicílio majorado tentado.

O indiciado entrou nos fundos da lotérica portando uma maleta com os

seguintes objetos apreendidos:  01 (uma) serra manual com arco de serra; 01 (uma)

garrafa de 500 ml de óleo de corte integral para metais; 03 (três) três luvas de lã e

couro; 11 (onze) discos de corte; 02 (duas) talhadeiras grandes; 02 (duas) chaves de

fenda grandes; 01 (um) pequeno rolo contendo um pouco de fita adesiva dupla face e

01 (uma) luz de emergência. Estes materiais servem para romper obstáculos e, assim,

permitiria a entrada do indiciado no local por ele pretendido e, certamente, sem o

consentimento de quem de direito.

Na  sequência,  quando  abordado  pelo  segurança  que  fazia  o

monitoramento  do  local,  estes  objetos  estavam  fora  da  maleta  conduzida  pelo

investigado, espalhados pelo chão da lotérica, sendo, neste exato momento, utilizados

pelo indiciado que fazia uma marcação na parede para proceder ao arrombamento da
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parede da lotérica. Assim que abordado pelo segurança entrou em luta corporal até

ser imobilizado e conduzido à Delegacia de Polícia. 

Dessa forma, pode-se afirmar que não ocorreu o delito de roubo (art.

157 CP), pois a violência empregada não foi usada para facilitar a subtração de algum

objeto visado e pretendido pelo autuado, mas ocorreu devido à presença inesperada

no local do segurança Jefferson ao encontrar o indiciado no momento em que estava

desenvolvendo sua ação criminosa. 

Da mesma forma, afirme-se que não se configura a tipificação do delito

de invasão de domicílio (art. 150 CP), pois é facilmente perceptível que a intenção do

indiciado,  isto  é,  o  dolo  utilizado  no  momento  da  conduta,  não  era  invadir

simplesmente a lotérica (entrar e permanecer no local clandestinamente), mas, pelos

objetos apreendidos que eram portados pelo autuado no momento dos fatos e em

face do apoio tátil para prover a fuga (veículo Astra e outros 03 comparsas, inclusive

um deles armado que teria efetuado 02 disparos de arma de fogo) necessário para

atingir a meta optata, pode-se concluir que a intenção do autuado era subtrair bens

e/ou valores que estariam guarnecidos no interior daquele estabelecimento.

A invasão de domicílio (art. 150 CP) foi o  meio, o  caminho necessário

para a realização de outro delito, no caso, o furto qualificado que não ocorreu por

circunstâncias alheias à vontade do indiciado, devido à abordagem do segurança da

empresa OCP. 

Assim, não há que se falar em deslocamento de competência para o

Juizado  Especial  Criminal,  tendo  em  vista  que  a  pena  máxima  abstrata  do  delito

previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,

supera o limite de 02 (dois) anos previsto no art. 611 da Lei nº 9.099/95. 

1 Art. 61.  Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as
contravenções  penais  e  os  crimes  a  que  a  lei  comine  pena  máxima  não  superior  a  2  (dois)  anos,
cumulada ou não com multa.
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3. CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  em  respeito  à  independência  funcional  da  digna

representante do Ministério Público que promoveu o arquivamento indireto, com a

remessa  dos  autos  ao  Juizado  Especial  Criminal,  sugere-se  a  designação  de  outro

Promotor de Justiça para o oferecimento de  DENÚNCIA pelo crime tipificado no art.

155, §4º, inciso I  e IV, c/c o art.  14, inciso II,  ambos do Código Penal,  em face do

indiciado  Sidnei  Laureano Angelica,  acompanhando a demanda nos seus ulteriores

termos.

Curitiba, 06 de agosto de 2015.

REGINALDO ROLIM PEREIRA
                                               Procurador de Justiça
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