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PROTOCOLO MP/PR Nº 13045/2015
AÇÃO PENAL Nº 0017638-64.2015.8.16.0013
ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE CURITIBA
ACUSADOS:  VANESSA  APARECIDA  LORDÊLO  DA  SILVA,  MARCOS  MARQUES  E
FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA SUTIL
OBJETO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

EMENTA: ROUBO.  INVESTIGADA  QUE  AGUARDA  NO  VEÍCULO  A  SUBTRAÇÃO
MEDIANTE  GRAVE  AMEAÇA  DE  UM  CELULAR  I-PHONE  E  O  RECEBE
IMEDIATAMENTE APÓS SUA  SUBTRAÇÃO  GUARDANDO-O  CONSIGO.
ADESÃO  CONSCIENTE  À  CONDUTA  DOS  DEMAIS.  PARTICIPAÇÃO
MORAL. INSTIGAÇÃO. 

 

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. 157, §2º, inciso II, do

Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de agentes), supostamente ocorrido

em 08.06.2015, por volta das 21hs, em via pública, na Rua João Doetzer, s/nº, Bairro

Jardim das Américas, em Curitiba-Pr. 

Na oportunidade,  os indiciados  Fernando Augusto de Oliveira Sutil  e

Marcos Marques, previamente ajustados entre si, com consciência e vontade, cientes

de ilicitude e  reprovabilidade  de suas  condutas,  subtraíram para  ambos,  mediante

grave ameaça,  consistente no simulacro de arma de fogo do tipo pistola,  contra a

vítima, Solange Lourenço, 01 (um) celular i-phone, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e

quinhentos reais), de propriedade da vítima, conforme boletim de ocorrência de fls.
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08, auto de exibição e apreensão de fls. 19, auto de reconhecimento de pessoa de fls.

24/27 e auto de avaliação indireta de fls. 202. 

Consta ainda da inicial  acusatória  que na mesma data,  por volta das

01:11hs, na residência situada na Rua Rio Iguaçu, 637, Bairro Weissópolis, cidade de

Pinhais-Pr.,  a denunciada Vanessa Aparecida Lordêlo da Silva ocultava,  em proveito

próprio, 01 (um) celular i-phone, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),

de propriedade de Solange Lourenço, sabendo ser tal bem produto de crime. 

Após  ultimação  da  instrução  policial,  o  Ministério  Público  ofereceu

denúncia às fls. 03-05 contra Fernando Augusto de Oliveira Sutil  e Marcos Marques

como incursos no art.  157,  §2º,  inciso II,  do Código Penal  (roubo qualificado  pelo

concurso de agentes) e contra  Vanessa Aparecida Lordêlo da Silva como incursa no

art. 180, caput, do Código Penal (receptação). 

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

Bardelli  Silva  Fischer  proferiu  a  decisão  de  fls.  17-18,  discordando  da  promoção

ministerial  de arquivamento,  ao argumento de que não se vislumbra,  por parte da

acusada Vanessa Aparecida Lordê-lo da Silva, a prática do crime de receptação (art.

180 CP),  mas sim o de  roubo qualificado pelo concurso de agentes (art.  157, §2º,

inciso  II,  CP).  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.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Como visto, durante patrulhamento, a equipe policial foi acionada para

atender  uma  ocorrência  de  um  crime  de  roubo.  Após,  a  vítima  informou  que  os

investigados teriam subtraído um i-phone e que o tinha rastreado. Ato contínuo, a
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equipe policial se deslocou até o endereço fornecido pela vítima, onde se localizou o

aparelho celular subtraído, bem como um simulacro de arma de fogo. 

Preliminarmente à análise acerca da pertinência da classificação jurídica

do delito praticado, em tese, pela investigada Vanessa Aparecida Lordêlo da Silva, faz-

se necessário exame dos elementos informativos até o momento carreados aos autos. 

O condutor JEAN LUIS CAZUNI, policial militar ouvido às fls. 15, declarou

que havia “no imóvel três indivíduos, sendo que ambos assumiram a autoria do delito,

sendo ainda que na sequencia os mesmos foram identificados como Marcos, Fernando

e Vanessa”.

A Policial Militar, ANAHY BIANCOLINI NOBREGA, às fls. 18, declarou que:

Que na presente data estava de serviço com a equipe,  sendo um

deles o Sd Cazuni.  Que foram acionados via COPOM para atender

uma  ocorrência  de  assalto  na  rua  João  Doetzer.  Que  durante

deslocamento a vitima fez novo contato a central para informar que

havia  conseguido rastrear  a  localização  do aparelho  celular  marca

lPHONE, que foi objeto do assalto. Que em posse do local a equipe

deslocaram-se  ate  o  local  repassado  pela  vitima,  qual  seria  Rua

Iguaçu,  637  -  Weissopolis  -  Pinhais.  Que  no  local  os  moradores

franquearam a entrada da equipe, e no imóvel foram localizados o

aparelho celular roubado bem como um simulacro de arma de fogo.

Que  haviam  três  sujeitos  no  local,  identificados  como  Marcos

Marques,  Fernando  Augusto  de  Oliveira  e  Vanessa  Aparecida

Lordelo da Silva, os quais assumiram a autoria do delito, sendo que

o Marcos foi quem deu voz de assalto a vitima, enquanto Fernando

e Vanessa aguardavam no carro para dar fuga.

A  vítima,  SOLANGE  LOURENÇO,  às  fls.  21/22,  afirmou  que  estava

correndo na via pública onde se deram os fatos, Rua João Doetzer, quando percebeu a
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aproximação de dois homens vindo de frente, sem desconfiar que estavam juntos, e

um deles parou para amarrar o tênis e o outro passou por ela sem nenhuma ação, em

seguida o rapaz que havia parado para amarrar os sapatos veio ao seu encontro, deu

voz de assalto, pedindo apenas o celular e perguntou se o objeto tinha rastreador, pois

se tivesse retornaria para pegá-la: 

Que por volta das 21hrs do dia 08/06/15 estava correndo no local

quando  avistou  dois  homens  vindo  de  frente,  no  entanto  não

percebeu que estavam juntos. Que um deles parou para amarrar o

calçado,  enquanto  o  outro  passou  pela  declarante  sem  nenhuma

ação. Que quando se aproximava do sujeito que tinha parado para

amarrar  o  calçado,  percebeu  que  este  via  em  seu  encontro.  Que

suspeitou que seria assaltada e tentou sair da calçada e ir para a via,

no entanto foi abordada pelo sujeito que estava armado e apontou

para sua barriga. Que o sujeito deu voz de assalto e pediu apenas o

aparelho  de  celular,  e  ainda  perguntou  se  tinha  rastreador,  caso

tivesse ele retornaria para pegar a declarante. Que acionou a policia

militar  e  iniciou  o  rastreador  do  aparelho  marca  lphone.  Que

conseguiu localizar o endereço em que estava, o qual repassou para a

central da policial militar via telefone, e na sequencia foi informado a

mesma que a equipe havia logrado êxito em prender os acusados,

bem como foi informada na sequencia que o primeiro homem que

passou  pela  declarante  também  estava  junto  no  assalto  e  estava

junto com o assaltante  no local  da prisão.  Que ambos os  sujeitos

foram reconhecidos pela declarante.

A  interrogada  VANESSA  APARECIDA  LORDÊLO  DA  SILVA,  às  fls.  39,

declarou que presenciou Marcos e Fernando planejarem a prática do delito, pelo que

se extrai que ela estava ciente da prática do crime, ou seja, aderiu conscientemente a

conduta  dos  demais.  Além  disso,  a  autuada  foi  encontrada  no  interior  de  uma
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residência em companhia de Marcos e Fernando, na posse da res subtraída,  o que

corrobora na sua participação dos proveitos advindos da prática criminosa. 

Que na data de ontem por volta das 19hr seu esposo FERNANDO a

chamou para irem até um bar buscar uma bebida. Que estavam de

carro  e  no  caminho  encontraram  MARCOS  em  uma  bicicleta  que

chamou o Fernando para fazerem um assalto. Que o Fernando dizia

que  "estava  de  boa"  e  se  recusava,  mas  diante  da  insistência  de

Marcos bem como pelo fato de Fernando estar sobre o efeito etílico,

acabou aceitando.  Que a arma era de Marcos e não sabia que se

tratava  de  um  simulacro.  Que  a  interrogada  ficou  no  carro

aguardando enquanto ambos saíram para realizar  o assalto.  Que

logo após saírem retomaram com o celular roubado da vítima. Que

eles  entregaram o  celular  para  interrogada  que guardou  em sua

casa.  Que  após  o  assalto  todos  os  três  foram  para  a  casa  da

interrogada, no entanto não passou muito tempo e a policia militar

chegou e a interrogada de pronto confessou e entregou o celular.

Os interrogados Fernando Augusto de Oliveira Sutil e Marcos Marques

usaram o direito constitucional de se manterem em silencio e se manifestar somente

em Juízo (fls. 30 e 34). 

Autor é aquele que possui o domínio final do fato, ou seja, aquele que

tem o domínio consciente do fato dirigido para um fim específico. O partícipe é aquele

“que  concorre  para  o  crime  sem  ter  o  domínio  do  fato,  como  nas  hipóteses  de

instigação e auxílio”1.  A investigada Vanessa Aparecida da Silva não possuiu o domínio

do fato, mas não se pode ignorar o fato de que serviu para instigar os coautores do

crime de roubo.  Não houve,  por sua parte,  contribuição independente,  essencial  à

prática do delito,  a  fim de caracterizá-la como coautora.  Não existia,  por parte da

1 AZEVEDO,  Marcelo  André  de  e  SALIM,  Alexandre.  Direito  Penal –  Parte  Geral.  4ª  edição.  Bahia:
Juspodium, 2014, pág.326.  
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investigada, um papel previamente definido, importante e necessário para a realização

da infração penal com relação aos atos típicos da infração penal.

A autuada não dominou a realização do fato,  do roubo do celular  i-

phone, o qual foi executado diretamente pelos denunciados Fernando e Marcos. Mas

ela agiu como partícipe desse delito, pois não dominou a realização do fato, apenas

contribuiu  de  algum modo para  a  sua  consecução:  ficou no  carro  aguardando  os

demais  praticarem  o  roubo.  Após  retornarem,  recebeu  de  imediato  o  celular

roubado e o guardou em sua casa. A entrega desse bem à investigada, imediatamente

após  a  sua  subtração,  afasta  a  tipificação  pelo  crime  de  receptação  (art.  180  CP)

alegado  pelo  agente  Ministerial  no  pronunciamento encartado  às  fls.  04,  item 08,

sendo mais lógico acatar a tese de sua participação no roubo.

A participação “consistem em contribuir na conduta criminosa do autor

ou coautores, praticando atos que não se amoldam diretamente à figura típica e que

não tenham o domínio final do fato”2. 

No caso, o partícipe responde pelo crime em virtude do disposto no art.

29 do Código Penal: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas

a  este  cominadas,  na  medida  de  sua  culpabilidade”.  O  partícipe  não  realiza

diretamente a conduta típica e não possui o domínio do fato, mas concorre induzindo,

instigando ou auxiliando o autor ou coautores. 

A  investigada  Vanessa  agiu  com  participação  moral,  na  modalidade

“instigação” ao declarar que presenciou Fernando e Marcos planejarem a prática do

delito,  demonstrando,  com  isso,  estar  ciente,  não  se  opondo,  isto  é,  colaborando

moralmente com sua prática, ou seja, dando suporte moral, agindo sobre a vontade

dos coautores, reforçando e/ou estimulando a ideia criminosa já existente. Além disso,

durante a prática criminosa ela ficou aguardando no mesmo veículo utilizado para dar

2 Idem, pág. 339. 
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fuga aos executores direto do crime de roubo e quando retornaram entregaram de

imediato o aparelho celular roubado para ela. 

Com efeito, a narrativa dos fatos indicam a autoria delitiva de Vanessa

Aparecida Lordêlo da Silva por roubo, pelo que se infere o fumus comissi delicti, o qual

constitui a presença de meros indícios de autoria, sendo que a prova inequívoca será

exigida apenas no caso de sentença condenatória.

3. CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  em respeito  à  independência  funcional  do  digno

representante  do  Ministério  Público  que  promoveu  o  arquivamento,  sugere-se  a

designação  de  outro  promotor  de  Justiça  para  ADITAR a  denúncia com relação  à

investigada Vanessa Aparecida Lordê-lo da Silva, como partícipe do crime previsto no

art. 157, §2º, inciso II, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (roubo qualificado pelo

concurso de agentes), acompanhando a demanda nos seus ulteriores termos.

Curitiba, 05 de julho de 2015.

REGINALDO ROLIM PEREIRA
                                               Procurador de Justiça
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