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PROTOCOLO MP/PR Nº 3999/2016

INQUÉRITO POLICIAL Nº 0000058-91.2003.8.16.0158

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS DO SUL

INDICIADO: A APURAR

OBJETO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

EMENTA:  ART.  28,  CPP.  CRIME DE ROUBO (ART. 157,  CP).  FALTA DE

INDÍCIOS  SUFICIENTES  ACERCA  DA  AUTORIA  DELITIVA. REQUISITO

ESSENCIAL  PARA  OFERECIMENTO  DA  DENÚNCIA.

ARQUIVAMENTO.RATIFICAÇÃO DA PROMOÇÃO MINISTERIAL.

Ausência de indícios, sérios e idôneos, que indiquem a autoria do delito.

Fato ocorrido a mais de 13 (treze) anos da época do crime. Dificilmente

eventuais diligências a serem produzidas (oitivas, câmaras, quebra de

dados) seriam seguras e eficazes o suficiente para elucidar a autoria do

fato. Inexiste justa causa para a deflagração da ação penal.  Ausentes

elementos  probatórios  mínimos  que  permitam  evidenciar,  de  modo

satisfatório e consistente, a autoria do crime.
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EXCELENTÍSSIMO SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

Os presentes autos do inquérito policial foram instaurados para apurar a

prática, em tese, do crime de roubo, art. 157, caput, do Código Penal.

De acordo com o termo de declaração prestado por RENY SEGUNDO

LORENZETTI,  à  Polícia  Civil,  fls.03,  no  dia  18.10.02  realizou  o  carregamento  de  27

toneladas  de  trigo  em seu caminhão,  modelo  Scani  L111,  na  cidade de  Curitiba  e

seguiu  em direção à  cidade  de  Cascavel.  Relata  que  na  BR-476,  sentido  União  da

Vitória,  parou  no  acostamento,  devido  a  ponta  do  eixo  do  veículo  ter  quebrado,

consertou  o  problema  mecânico  e,  quando  preparava-se  para  seguir  viajem,  dois

homens com armas abordaram-o e informaram tratar-se de um assalto.

O declarante informa que permaneceu sob o poder dos assaltantes até

o início da madrugada do dia 19.10.02, quando libertado no trevo de acesso à cidade

de General Carneiro. Nesse momento percebeu os dois homens que lhe abordaram na

rodovia  e  o  Kadett  branco,  usado  no  assalto,  sem  visualizar  seu  caminhão  nas

proximidades. Por fim, caminhou por 15 minutos até encontrar um posto de gasolina,

onde ligou para a Polícia Militar de General Carneiro para informar o ocorrido.

No  recebimento  dos  autos  pelo  parquet,  a  D.  Promotora  de  Justiça

requereu a remessa dos autos, em data de 23.10.03, à Delegacia de origem para que

fosse intimados e ouvidos os funcionários do posto onde o declarante RENY SEGUNDO

LORENZETTI  afirma ter  ligado para a Polícia (fls.  28),  pedido esse, deferido pela D.

Magistrada.

A promoção de arquivamento de fls. 73/75, elaborada pela Promotora

de  Justiça  Fernanda  Basso  Silvério  Bordignon,  contém  fundamentação  dirigida  ao
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decurso de 13 anos da data do fato, sem testemunhas para identificar os assaltantes,

reconhecendo ausência de elementos probatórios suficientes da autoria do crime para

oferecimento de denúncia. 

Exercendo controle jurisdicional de 1º grau, o Magistrado, Rodrigo da

Costa Franco, proferiu a decisão de fls. 76/77, discordando da promoção ministerial de

arquivamento, ao argumento de que existem outros diligências a fim de elucidar os

fatos  criminosos.  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.

Eis o relatório do autuado.

Portanto, o objeto de análise e valoração aos presentes autos, por parte

desta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do disposto no art. 28 do Código de

Processo  Penal,  direciona-se  à  operação  de  ratificação  ou  discordância  quanto  ao

conteúdo do pronunciamento ministerial  de  fls.  73/75,  especificamente no que  se

refere ao reconhecimento de elementos que podem ser inferidos no esclarecimento

dos fatos.

Constata-se,  no caso em tela,  diversos  pedidos  de dilação de prazos

feitos, reinteradamente, pela Polícia Civil de São Mateus do Sul, justificado pelo grande

volume de trabalho entregue, bem como escassez de escrivães lotados na unidade

policial, impossibilitando o cumprimento da solicitação feita pelo Ministério Público

(fls.28), á época do fatos. Devido a isso, observa-se que ocorreu um largo decurso do

tempo,  13  anos  aproximadamente,  sem  que,  os  presentes  autos,  demonstrassem

evolução nas apurações do crime cometido.
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Analisando os autos, verifica-se que o d. Magistrado vislumbra possíveis

diligências a fim de esclarecer os fatos relatados, tais como, se algum funcionário do

posto viu quem teria deixado o veículo no local ou se haveria câmeras no perímetro; ou

acompanhar movimentação financeiras por parte do Sr. Reny.

Se não considerássemos os 13 anos transcorridos à época do crime, de

fato, verificar a veracidade das informações com os funcionários do posto, seria uma

diligência viável, contudo, questiona-se até que ponto tais informações seriam fiéis.

Ora, a fonte, nesse caso, seriam as lembranças das pessoas no dia dos fatos, indícios

esses não tão confiáveis depois de passado de tanto tempo. Ademais, mesmo que o

posto de combustível tenha câmeras, a possibilidade das gravações de 13 anos atrás

estarem salvas são mínimas.

Em  relação  a  possível  diligência  para  acompanhar  a  movimentação

financeiras  de  Reny,  também  deverá  ser  analisada  sob  o  prisma  da  passagem  do

tempo, pois a convergência de esforços para acessar parte da vida privada de uma

pessoa não garante, seguramente, e neste caso, o rastreamento da quantia procurada.

Considerando-se, pois, o frágil quadro probatório produzido, revelador

de meras suposições, suspeitas e ilações de que o Sr. Reny teria praticando o crime

de roubo, insubstituíveis  dos  necessários  indícios  suficientes  de  autoria  e  prova  da

materialidade ao regular oferecimento de denúncia, se torna absolutamente temerária

e até arbitrária proposição de uma acusação neste sentido, que exige níveis seguros de

responsabilidade  profissional  e  consciência  social.  Conclusão  em  contrário,

efetivamente, representaria exercício abusivo do poder de denunciar,  por parte do

Ministério  Público,  passível  de  configuração  de  coação/constrangimento  ilegal  ao

indiciado,  facilmente  reversível  por  ação  constitucional  de  proteção  de  garantias,

como o Habeas corpus, para trancamento do procedimento criminal respectivo pelo
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órgão judicial competente, nos termos do disposto no art. 648, inciso I, do Código de

Processo Penal.1

Com filosofia de reflexão análoga, a doutrina especializada de LOPES JR.,

ao tecer comentários sobre a justa causa, tendo como pressuposto a existência de

indícios razoáveis de autoria e materialidade:

Deve a acusação ser portadora de elementos – geralmente extraídos

da  investigação  preliminar  (inquérito  policial)  –  probatórios  que

justifiquem  a  admissão  da  acusação  e  o  custo  que  representa  o

processo penal  em termos de estigmatização e penas processuais.

Caso os elementos probatórios do inquérito sejam insuficientes para

justificar  a  abertura  do  processo  penal,  deve  o  juiz  rejeitar  a

acusação. (...) A acusação não pode, diante da inegável existência de

penas processuais, ser leviana e despida de um suporte probatório

suficiente para, à luz do princípio da proporcionalidade, justificar o

imenso constrangimento que representa a assunção da condição de

réu.  É  o  “lastro probatório  mínimo”,  a  que alude JARDIM, exigido

ainda pelos artigos 12, 39, § 5º, 46, § 1º, e 648, I (a contrario senso),

do Código de Processo Penal.2

Este  conjunto  de  fundamentos  e  categorias3 integra  o  parecer

ministerial que promoveu o arquivamento do inquérito policial, o que evidencia a sua

razoabilidade  reflexiva  e  a  sua  adequação  fático-jurídica  ao  conjunto  normativo

1“Art. 648.  A coação considerar-se-á ilegal
   I - quando não houver justa causa;”
2 LOPES JR., Aury., Direito Processual Penal. Editora Saraiva, São Paulo, 12ª edição, 2015, p. 194/195 
3 Respaldados,  inclusive,  pela  jurisprudência  de  Tribunais  estaduais  pelo  país,  como se  verifica  na
teleologia  embutida  nos  seguintes  julgados:  TJ-RS  - Apelação  Criminal  Nº  70055446884,  2ª  Câmara
Criminal,  Relator:  Lizete  Andreis  Sebben,  Julgamento  em  30.04.2015;  TJ-RS  - Apelação  Criminal  Nº
70054640024, 2ª Câmara Criminal, Relator: Lizete Andreis Sebben, julgamento em 30.04.2015; TJ-MG –
Apelação Criminal  Nº 10145120174746001, 1ª Câmara Criminal,  Relator Silas Vieira,  julgamento em
25.06.2013. 
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atualmente  em  vigor,  a  autorizar  a  legitimação  de  seu  conteúdo,  por  esta

Procuradoria-Geral de Justiça.

3. CONCLUSÃO

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

Código de Processo Penal, entende-se pela ratificação da promoção ministerial de fls.

73/75, elaborada pela Promotora de Justiça Fernanda Basso Silvério Bordignon, com

consequente  devolução  dos  presentes  autos  ao  juízo  de  origem,  para  as  baixas  e

comunicações necessárias.

Curitiba, 23 de fevereiro de 2016.

Reginaldo Rolim Pereira

Procurador de Justiça
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