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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 317 

ROUBO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO EM SEGUNDO GRAU – 

EMENDATIO LIBELLI – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE 

É possível, em segundo grau, a desclassificação de roubo para furto, nos 

termos dos artigos 383 e 617 do Código de Processo Penal, não havendo 

falar-se em absolvição. 

(D.O.E., 21/10/2009, p. 80) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,    

nos autos da Apelação Criminal nº 993.05.035740-6 - Comarca de São 

Paulo, interposta por B.A.H.,, figurando como apelado o MINISTÉRIO 

PÚBLICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da 

Constituição da República, artigo 255, § 2o , do RISTJ; artigo 26 da Lei 

nº 8.038/90 e artigo 541 e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior 
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Tribunal de Justiça, contra  o  v. acórdão de fls. 151, pelas razões 

adiante deduzidas.      

 

1.    A  HIPÓTESE  EM  EXAME     

 

  B.A.H. foi denunciado por infração ao artigo 157, § 2º, 

inciso I, do Código Penal, porque no dia 21 de dezembro de 2004, por 

volta das 11:00 horas, na Avenida Marques de São Vicente, esquina 

com a Avenida Nicolas Bôer, São Paulo, subtraiu, para si, mediante 

grave ameaça e violência exercida com emprego de um objeto 

metálico pontiagudo, dentre outros objetos, 01 (uma) bolsa de couro 

contendo em seu interior vários documentos pessoais, 01 (um) 

aparelho celular marca Sony, 01 (um) talonário de cheques e 01 (um) 

cartão de crédito, pertencente à vítima Claudete Incau Rutledge. 

 

  Segundo a denúncia, a vítima “...encontrava-se no interior 

do seu automóvel Ford/Fiesta, cor prata, placas CMD-3660/SP, 

trafegando pelo local dos fatos, quando parou no semáforo ali existente 

e foi surpreendida pelo indiciado,  o qual na posse de um objeto 

metálico pontiagudo quebrou o vidro frontal do lado direito do veículo. 
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  Em seguida, com a vítima assustada e amedrontada 

diante desta situação inesperada, bem como pela violência da ação 

que resultou na quebra do vidro do veículo, o indiciado se apoderou da 

bolsa da vítima, que se encontrava em cima no bando do passageiro, 

evadindo-se correndo do local na seqüência. 

 

  Policiais Militares que trafegavam pelo local dos fatos 

avistaram o indiciado correndo com uma bolsa nas mãos, fato que 

levantou suspeita dos Milicianos contra o denunciado. 

 

  Os Policiais foram atrás do indiciado e na abordagem e 

revosta pessoal, foi encontrado em seu poder a bolsa acima 

mencionada e em seu interior os diversos objetos e documentos acima 

mencionados...” (fls. 02/03).  

 

   Pela r. decisão de fls. 92/100, o acusado foi condenado 

por infração ao artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial 

fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, base mínima. 
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  Inconformada, a defesa apelou da r. sentença, sustentado 

a absolvição por falta de provas e, alternativamente, a desclassificação 

para o crime de furto, o reconhecimento da tentativa, o afastamento da 

causa de aumento do emprego de arma e a fixação do regime prisional 

mais brando (fls. 115/125). 

  

  Contra-arrazoado o recurso (fls. 127/132), o parecer da 

Douta Procuradoria de Justiça foi pelo não-provimento (fls. 136/139). 

 

  A Décima Terceira Câmara Criminal desse Egrégio 

Tribunal, por votação unânime, deu provimento ao apelo, “...PARA 

ABSOLVER O RÉU DA IMPUTAÇÃO A ELE IRROGADA, POR 

INFRAÇÃO AO ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, 

COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VI, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL, EXPEDINDO-SE EM SEU FAVOR ALVARÁ DE 

SOLTURA, CLAUSULADO, OFICIANDO-SE...”, nos termos do voto do 

Relator (fls. 151). 

  

  Eis o voto do Relator: 
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“voto número 12851 

Apelação n° 892.481.3/6 

(050.04.098379-0 controle n°1692/04 - 5ª. V. Crim - São 

Paulo) 

Apelante: B.A.H. 

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

1- Ao relatório da r. sentença (fls 92/100), acrescenta-

se que B.A.H. foi condenado a cumprir as penas de cinco 

(05) anos e quatro (04) meses de reclusão e treze (13) dias-

multa, no valor mínimo legal, fixado o regime prisional 

fechado, por infração ao artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, 

do Código Penal. 

 

Apelou, por meio de termo, à fl. 108, e sua defesa 

dativa (PAJ) apresentou as razões do inconformismo, 

alegando que ele, em juízo, negou veementemente a 
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prática do delito, que os policiais não presenciaram os fatos 

e suas declarações devem ser recebidas com reservas, que 

a palavra da vítima restou isolada no conjunto probatório, o 

qual é frágil para lastrear uma condenação; que o crime 

deve ser desclassificado para o de furto, pois a violência 

empregada fora dirigida contra a coisa e não contra a 

pessoa, que houve tentativa de um crime de roubo, pois o 

recorrente não teve a posse mansa e pacífica sobre a res 

furtiva; que não houve o emprego de arma (cujo poder 

vulnerante não pôde ser aferido ante a sua não submissão 

a exame pericial) para a prática do delito, que embora seja 

ele réu reincidente, tal condição não o impede de iniciar o 

cumprimento de sua pena corporal no regime prisional 

semi-aberto. Requer, assim, sua absolvição por falta de 

provas, ou, subsidiariamente, seja o delito desclassificado 

para o de furto, ou, alternativamente, seja reconhecida a 

figura do roubo tentado, afastada a causa de aumento de 

pena do emprego de arma e fixado o regime semi-aberto 

para início do cumprimento de sua pena reclusiva.  
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O recurso foi contrariado, às fls. 127/132; e a 

Procuradoria de Justiça, às fls. 136/139, opinou pelo seu 

desprovimento. 

 

É o relatório. 

 

2- A apelação interposta deve ser provida, diante do 

frágil quadro probatório trazido aos autos. 

 

Com efeito, não há prova apta a dar ensejo à 

condenação do recorrente pela prática de um roubo 

qualificado pelo emprego de arma A acusação contida na 

denúncia descreve que a vítima se encontrava no interior de 

seu veículo automotor a aguardar a abertura de um sinal 

semafórico, quando o acusado, dissimuladamente, se 

aproximou do automóvel pela lateral frontal do lado direito, 

desferindo um golpe certeiro, com um objeto pontiagudo, 

contra o vidro da janela, estilhaçando-o; ato contínuo, 

subtraíra a bolsa da ofendida, empreendendo fuga por rumo 

ignorado. Enquanto fugia na posse do produto da 
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subtração, policiais militares o avistaram, correndo em 

grande velocidade, despertando suspeitas. Eles o 

alcançaram e o detiveram em flagrante, quando, então, 

informalmente, admitira que a bolsa e demais pertences 

encontrados em seu poder eram produto de um crime por 

ele cometido. Ele acabou sendo preso e conduzido a uma 

Delegacia de Polícia (cf. boletim de ocorrência e auto de 

prisão em flagrante, às fls 05/08 e 10/12), onde fora 

reconhecido como o autor do delito.  

 

A Perante a autoridade policial no auto de prisão em 

flagrante, numa conduta sintomática, pouco usual para 

alguém que se diz inocente, permanecera calado (cf. fl. 07). 

Em juízo, negou a prática delitiva, asseverando que, no dia 

dos fatos, se encontrava a aguardar um ônibus na via 

pública, quando policiais militares, sem qualquer razão 

aparente, o abordaram,  ordenando que recolhesse os 

pertences da vítima que se encontravam dispensados ao 

solo. Por fim, afirmou ter sido conduzido a uma Delegacia 

de Polícia, sob a acusação da prática de um delito de roubo 
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(cf. fls. 47/48). Conquanto sua versão não convença 

plenamente, é inegável que a acusação pela prática do 

delito de roubo qualificado pelo emprego de arma jamais 

restou configurado, data máxima vênia. 

 

Embora tenha a vítima, sempre que ouvida, 

apresentado versão segura e imparcial, narrando todo o 

itinerário criminoso (cf. fls. 06/07 e 53/56), inclusive 

reconhecendo o recorrente como o responsável pela 

subtração de seus pertences, certo é que ela deixou bem 

claro que ele não a ameaçou, tampouco a agrediu, tendo, 

tão somente, golpeado o vidro da janela do passageiro com 

um murro, estilhaçando-o, quando, então, subtraiu sua 

bolsa e empreendeu fuga por rumo ignorado. Destaca-se, 

que não obstante os policiais militares não tenham 

presenciado a prática da infração penal, confirmaram como 

detiveram o recorrente na posse da res furtiva, logo após a 

sua prática, confirmando as declarações da vítima, 

pormenorizadamente (cf. fls. 05/06 e 57/59). Verifica-se que 

as assertivas por eles apresentadas foram uníssonas e 
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convincentes, caracterizadoras da culpabilidade do 

recorrente, contudo, apenas se mostraram aptas a ensejar 

uma condenação pela prática de um crime de furto 

qualificado pelo rompimento de obstáculo. 

 

Convém destacar que o Delegado de Polícia, no auto 

de prisão em flagrante, no calor e crepitar dos 

acontecimentos, fez consignar, de modo pormenorizado, 

que o recorrente estava a praticar um delito de furto. 

 

Não se deve desprezar esse pormenor, assaz 

importante. Aliás, a dedicada defesa, em suas razões de 

apelo, ressaltou esse fato, o qual, não deve ser 

desconsiderado. Não há dúvidas de que a conduta de 

Bruno se subsumiu, perfeitamente, a tipo penal diverso 

daquele pelo qual fora condenado; portanto, embora se 

respeitem os entendimentos em sentido contrário, seu 

comportamento deve ser compreendido como elementar do 

delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, 

previsto no artigo 155, parágrafo 4°, inciso I, do Código 
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Penal. É forçoso convir que há a seu favor as declarações 

da vítima, que não foi capaz de lhe atribuir as elementares 

do crime patrimonial violento. Entretanto, é notório que, em 

segunda instância, é inaplicável o artigo 384 do C.P.P., 

diante da Súmula 453 do Supremo  Tribunal Federal e, por 

isso, só resta absolver o acusado, quanto à prática do crime 

de roubo qualificado.Com efeito, o verbete dessa súmula 

enuncia que "não se aplicam à segunda instância o artigo 

384 e parágrafo único do CPP, que possibilitam dar nova 

definição jurídica ao fato delituoso, em virtude  de 

circunstância elementar não contida, explícita ou 

implicitamente, na denúncia ou queixa." (Constituição 

Federal - Código de Processo Penal - Código Penal, 

organizador Luiz Flávio Gomes, 6ª. edição, revista, 

atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais, 2004, 

à pág.:948). 

 

Segundo a lição de Mirabette "Caso no Tribunal se 

reconheça, em apelação da defesa ou revisão, que a 

definição jurídica correta para o fato criminoso é diversa da 
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imputação, por não ter havido o aditamento, a solução não 

é a decretação da nulidade da sentença, se não for ela 

arguida pela defesa (Súmula 160 do STF), mas sim a 

absolvição". (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio 

Fabrini Mirabete, 9ª. edição, Editora Atlas, à pág 997).  

 

Assim, a acusação da autoria endereçada a ele não 

restou suficientemente comprovada. 

 

Diante das dúvidas acerca da ocorrência da autoria 

atribuída ao apelante pelo envolvimento no delito em 

apreço, a prudência recomenda que se o absolva, por 

insuficiência de provas. Embora se respeitem os 

argumentos do Ministério Público, em ambas as instâncias, 

o que fora decidido em primeira instância não deve 

subsistir. 

 

Na realidade, ocorrera um crime de furto e tanto a 

autodefesa como a defesa técnica, não se defenderam 

dessa imputação, que seria o correto. Era necessária a 
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diligência acima mencionada para que ocorresse a 

vinculação temática entre denúncia e sentença. 

 

Ante o exposto, dá-se provimento à apelação, para 

absolver o réu da imputação a ele irrogada, por infração ao 

artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, com fundamento 

no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, 

expedindo-se em seu favor alvará de soltura, clausulado, 

oficiando-se. 

 

CARDOSO PERPÉTUO 

RELATOR” (fls. 152/156) 

 

 

  Foram opostos Embargos de Declaração pelo Ministério 

Público, com a finalidade de esclarecer a inaplicabilidade do disposto 

no artigo 617 do Código de Processo Penal, que autoriza a 

desclassificação do crime de roubo para furto, em segundo grau, via 

“emendatio libelli” (artigo 383 do Código de Processo penal) - fls. 

160/166. 
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  Entretanto, referidos Aclaratórios foram rejeitados, nos 

seguintes termos:  

 

 

“voto número 15407 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n° 993.05.035740-6/50000 

(Proc.n° 050.04.098379-0 controle n° 1692/04 - 5ª. V. Crim. - São 

Paulo) 

Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO 

Embargada: 13ª. CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 

 

1 - O Ministério Público interpôs embargos de 

declaração, às fls. 160/166, por meio de seu representante 

Promotor de Justiça, em relação ao venerando acórdão de 

fls. 151/156, que absolvera o réu B.A.H. da imputação a ele 

irrogada, por infração ao artigo 157, parágrafo 2°, inciso I, 

do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VI, 
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do Código de Processo Penal, porque em segunda 

instância é inaplicável o artigo 384 previsto na referida 

legislação processual, aduzindo que o julgado de segunda 

instância se ressente de omissão pelo fato de não ter feito 

qualquer alusão aos termos do artigo 617, primeira parte, do 

Código de Processo Penal, que possibilita a aplicação do 

artigo 383 deste diploma legal, pois se trata de simples caso 

de retificação de capitulação jurídica constante da denúncia, 

sem qualquer prejuízo para o acusado, que se defendeu 

dos fatos narrados e não do enquadramento típico então 

imputado, pois, à exceção da grave ameaça e violência, os 

demais fatos outrora narrados permanecem inalterados, de 

modo que se faz necessária a correção da capitulação 

jurídica, para o fim de considerar o réu incurso no delito 

previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código 

Penal. Requer, assim, seja sanada a omissão quanto à 

ausência de aplicação do artigo 383, nos termos do artigo 

617, primeira parte, ambos do Código de Processo Penal.  
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2- Os embargos de declaração hão que ser 

indeferidos, não obstante se mostrem respeitáveis os 

argumentos do Ilustre Promotor de Justiça embargante. 

 

Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível 

quando há em acórdão proferido pelo Tribunal ambigüidade, 

obscuridade, contradição ou omissão, segundo o comando 

expresso contido no artigo 619 do Código de Processo 

Penal.  

 

Ora, data venia, o respeitável julgado de segundo grau 

não sofre de nenhuma mácula, pois ali ficou assentado, 

ampla e claramente, que a conduta típica imputada ao 

acusado Bruno se subsumira, perfeitamente, a tipo penal 

diverso daquele pelo qual fora condenado e como a regra 

prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal é 

inaplicável em segunda instância, diante da Súmula n° 453 

do S.T.F., só restava a saída de o absolver do crime então 

imputado por falta de provas. 
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Quanto à omissão levantada pela denodada acusação, 

o acórdão explicou, de forma até alentada, as 

circunstâncias retro-mencionadas que justificaram a 

absolvição do réu, pois ficou claro que: "Não há dúvidas de 

que a conduta de Bruno se subsumiu, perfeitamente, a tipo 

penal diverso daquele pelo qual fora condenado; portanto, 

embora se respeitem os entendimentos em sentido 

contrário, seu comportamento deve ser compreendido como 

elementar do delito de furto qualificado pelo rompimento de 

obstáculo, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do 

Código Penal. É forçoso convir que há a seu favor as 

declarações da vítima, que não foi capaz de lhe atribuir 

elementares do crime patrimonial violento. Entretanto, é 

notório que, em segunda instância, é inaplicável o artigo 

384 do Código de Processo Penal, diante da Súmula n° 453 

do Supremo Tribunal Federal e, por isso, só resta absolver o 

acusado, quanto à prática do crime de roubo qualificado" 

(cf. fls. 154/155).  
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Não obstante o respeito às impressões do nobre 

Promotor de Justiça embargante, não há como reconhecer 

a procedência de suas assertivas. Basta uma rápida leitura 

da peça exordial acusatória, acostada às fls. 02/03, para 

verificar que em seus termos iniciais, em especial em seu 

primeiro parágrafo, há a expressa alusão de que B.A.H. 

teria subtraído para si, mediante grave ameaça e violência 

exercida com o emprego de um objeto metálico 

pontiagudo, os pertences da vítima Claudete Incau 

Rutledge. Ressalta-se que ao longo da instrução criminal a 

imputação do roubo qualificado fora mantida, o que se 

observa, inclusive, nas alegações finais oferecidas pelo 

representante do Ministério Público, então oficiante nos 

autos, às fls. 82/84, o que se verifica, em especial, no 

primeiro parágrafo, à fl. 82, e ao final da fl. 83 e início da fl. 

84, embora a vítima houvesse declarado, por ocasião de 

sua oitiva em juízo, que o réu não havia lhe dado voz de 

assalto, pois apenas estilhaçara o vidro de seu veículo e 

subtraíra seus pertences, cf. fls. 55/56. 
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Nestes termos, por precaução e obviedade lógica, o 

Ilustre Membro do Ministério Público oficiante à época nos 

autos, deveria ter oferecido aditamento à denúncia, nos 

termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, em 

conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou 

circunstância da infração penal não contida na acusação. 

Acontece, porém, que o órgão acusador não apôs qualquer 

manifestação nesse sentido em suas alegações finais. 

Diante de seu posicionamento, que fora acolhido pelo Juízo 

de primeiro grau, este órgão julgador não dispunha de 

legitimidade para aplicar a norma prevista no artigo 384 do 

Código de Processo Penal, diante da Súmula n° 453 do 

Supremo Tribunal Federal e, por isso, só restava o 

reconhecimento da absolvição do réu.  

 

Destaca-se, nesse ponto, que não se trata de simples 

caso de retificação de capitulação jurídica constante da 

denúncia, sem qualquer prejuízo para o acusado, que se 

defendeu dos fatos narrados e não do enquadramento 

típico então imputado. Os documentos acostados aos autos 
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demonstram o contrário, ou seja, que os fatos a ele 

imputados foram descritos como um crime de roubo e não 

como um delito de furto qualificado; portanto, em todos os 

pontos levantados nestes embargos, não há que se falar em 

qualquer omissão do v. acórdão, pois os argumentos 

opostos pelo Ministério Púbico dizem respeito à valoração 

da prova dos autos; ou seja, trata-se do mérito da causa, o 

que, reconhecidamente, não pode ser reavaliado pela via 

eleita pelo órgão da acusação, data venia. 

 

Ademais, no extinto TACRIMSP ficou assentado que 

"são admissíveis embargos de declaração quando, em 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, omissão, 

contradição ou ambigüidade, de modo que se tornam 

incabíveis quando visarem reexame cognitivo do 

merítum causae" (grifo nosso) (Emb. de Decl. n° 615.863/8, 

da Colenda 11ª. Câm., Rel. o Ilustre Juiz GONÇALVES 

NOGUEIRA, in RJDTACRIMSP- 9/161). 
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Caso pretenda o reexame do mérito do v. acórdão, 

poderá o Digno Ilustre membro do Ministério Público 

interpor Recurso Especial, se entender que houve afronta 

ou desrespeito à Lei Federal. 

 

Assim, a Colenda Câmara Julgadora, à unanimidade, 

data venia, formou seu livre convencimento à luz do 

conjunto probatório trazido aos autos. Não houve arbítrio 

no julgamento, convém ressaltar. 

 

Portanto, o julgado atacado não se ressente de 

qualquer omissão. 

 

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de 

declaração. 

 

CARDOSO PERPÉTUO 

RELATOR” (fls. 170/173). 
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  Assim decidindo, a douta Turma Julgadora negou 

vigência aos artigos 383, 384 e 617 do Código de Processo Penal, 

extravasando os limites do poder que lhe foi conferido, e autorizando a 

interposição deste recurso, com amparo na alínea “a” do permissivo 

constitucional. 

 

 

2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL: 

POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE 

ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO EM SEGUNDO 

GRAU – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 383 E 617 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

  Impõe-se salientar, inicialmente, que este Recurso 

Especial não tem a finalidade de discutir o teor das provas colhidas, 

ante a vedação expressa na Súmula 7 dessa Corte Especial, mas tão-

somente a possibilidade de desclassificação do crime de roubo 

para o de furto qualificado, em segundo, a luz do disposto no 
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artigo 617 do Código de Processo Penal, para ensejar o desfecho 

condenatório por infração ao artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. 

  

  Em outros termos, não se cuida de simples reexame da 

prova, com necessidade de verificação do teor dos depoimentos e 

declarações colhidas, mas apenas de revaloração dos critérios 

jurídicos utilizados para desprezar a aplicação da regra da “emendatio 

libelli” em grau de recurso.  

 
   Segundo conhecida lição do saudoso Ministro ALIOMAR 

BALEEIRO perfeitamente ajustável à hipótese em exame, "denega-se 

vigência de lei não só quando se diz que esta não está em vigor, mas 

também quando se decide em sentido diametralmente oposto ao que 

nela está expresso e claro" (RTJ 48/788). 

 

  Preceitua o Código de Processo Penal: 
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  “Art. 383. O juiz, sem modificar a 

descrição do fato contida na denúncia ou na queixa, 

poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, 

em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave. 

 

   Art. 384. Encerrada a instrução probatória, 

se entender cabível nova definição jurídica do fato, em 

conseqüência de prova existente nos autos de elemento 

ou circunstância da infração penal não contida na 

acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia 

ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em vistude 

desta houver sido instaurado o processo em crime de 

ação penal pública, reduzindo-se a termos o aditamento, 

quando feito oralmente. 

 

  Art. 617. O tribunal, câmara ou turma 

atenderá nas suas decisões o disposto nos arts. 383, 

386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, 
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ser agravada a pena, quando somente o réu houver 

apelado da sentença”. 

 

 

  Como reconhecido no próprio v. acórdão recorrido, é fato 

incontroverso nos autos que o acusado subtraiu coisa alheia móvel, 

mediante rompimento de obstáculo, concluindo o Douto Relator, que a 

conduta se amoldava ao tipo descrito no artigo 155, § 4º, inciso I, do 

Código Penal, apesar da imputação inicial pela prática de roubo 

qualificado.  

 

   Entretanto, apesar dessa conclusão, a desclassificação 

do crime não foi operada em segundo grau, eis que na visão do 

Julgador, a regra do artigo 384 da lei processual é inaplicável à 

hipótese, ou seja: 

 

 

 “...Não há dúvidas de que a conduta de Bruno se 

subsumiu, perfeitamente, a tipo penal diverso daquele 
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pelo qual fora condenado; portanto, embora se 

respeitem os entendimentos em sentido contrário, seu 

comportamento deve ser compreendido como 

elementar do delito de furto qualificado pelo 

rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, 

parágrafo 4°, inciso I, do Código Penal. É forçoso convir 

que há a seu favor as declarações da vítima, que não foi 

capaz de lhe atribuir as elementares do crime 

patrimonial violento. Entretanto, é notório que, em 

segunda instância, é inaplicável o artigo 384 do C.P.P., 

diante da Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal e, 

por isso, só resta absolver o acusado, quanto à prática 

do crime de roubo qualificado” (fls. 154/155). 

       

 

   Daí o manifesto equívoco na interpretação e aplicação 

das normas processuais acima transcritas, pois a hipótese dos autos 

não demanda a aplicação da regra da “mutatio libelli (art. 384 do CPP), 

ante a ausência de alteração dos fatos narrados na denúncia. Não 

houve o aparecimento de fato novo, mas apenas e tão-somente a 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

consideração da insuficiência de provas em relação à elementar “grave 

ameaça ou violência”. 

 

   Assim, ausente qualquer revelação de fato novo durante a 

instrução contraditória, a hipótese dos autos implica a ocorrência de 

“emendatio libelli” (art. 383 do CPP), impondo-se, unicamente, nova 

definição dos fatos narrados na inicial, que sequer importa em 

imposição de pena mais grave para o acusado, como autoriza o artigo 

617 da lei processual.  

 

  Não há que se cogitar, de outra banda, de 

surpresa para o acusado e seu defensor, pois a 

desclassificação do crime de roubo para o de furto não 

ofende a necessária correlação que deve existir entre a 

acusação e a sentença, já que o acusado se defende dos 

fatos narrados na denúncia e não da mera capitulação 

jurídica, conforme lição assentada na doutrina.  
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   Em suma, permanecendo inalterada a 

narrativa quanto à subtração do bem do interior do 

veículo da vítima, mediante rompimento do vidro, a 

desclassificação em segundo grau era de rigor.   

 

  Em caso idêntico ao dos autos, decidiu a 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, em decisão 

monocrática: 

 

 

 (...) 

 “Todavia, conclui-se, analisando os autos, que 

a decisão  guerreada, questionada através de 

apelação criminal  enfrentou a irresignação dos 

envolvidos, não havendo que se falar em 

supressão de instância. Isto porque, em virtude da 

ocorrência de "Emendatio libelli", prevista no 
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artigo 383, da lei penal, foi dada definição jurídica 

diversa da contida inicialmente na denúncia, com a 

desclassificação da conduta prevista no artigo 157, 

na forma tentada, para aquela prevista no artigo 

155 do mesmo Código Penal”  

(HABEAS CORPUS Nº 125.595 - ES 

(2009/0000233-0) – j. em  04 de fevereiro de 

2009) 

 

 

   Ainda a propósito da aplicação da regra da 

“emendatio libelli” em segunda instância, confira-se: 

 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 

ART. 89, CAPUT, DA LEI 8.666/93. TRANCAMENTO DA 

AÇÃO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE EXAME DE 

PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGADA 
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AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. 

ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA CONFERIDA 

PELA DENÚNCIA. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. 

ART. 383 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. 

I - A alegação do paciente de que não teria 

responsabilidade quanto ao ato de dispensa ilegal de 

licitação, sendo que a denúncia o aponta como o 

ordenador da despesa efetuada, é matéria, à toda 

evidência, inerente ao próprio mérito da ação penal, 

inviável, portanto, de ser apreciada nos limites estreitos 

do writ, pois inadmissível o exame de provas no 

espectro processual do habeas corpus, ação 

constitucional que pressupõe para seu manejo uma 

ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode 

ser demonstrada de plano (RHC 88.139/MG, Primeira 

Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJU de 17/11/2006). 

II - De outro lado, calha acentuar a presença de justa 

causa para a instauração da persecutio criminis in 

judicio, pois, na espécie, a denúncia vem embasada em 

vasta documentação oriunda de procedimento de 
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prestação de contas, no qual foram apontadas 

irregularidades na aplicação de verbas públicas 

transferidas da União ao Município, mediante Convênio, 

firmado pelo chefe do executivo local com o Ministério 

da Saúde, nas quais se incluem a contratação de 

serviços e aquisição de bens sem licitação. 

III - O réu se defende dos fatos que são descritos na 

peça acusatória e não da capitulação jurídica dada na 

denúncia (Precedentes). 

IV - Assim sendo, a adequação típica pode ser alterada 

tanto pela sentença quanto em segundo grau, via 

emendatio libelli. 

V - Inviável, nesta fase processual, a pretendida 

desclassificação da capitulação jurídica conferida pela 

denúncia, do art. 89, caput, da Lei 8.666/93 para o art. 1º, 

inciso XI, do Decreto-Lei 201/67, baseada na alegação 

genérica de prejuízo à defesa, se, no caso, o rito 

processual adotado pelo juízo singular foi o do Decreto-

Lei 201/67. 

Ordem denegada. 
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(HC 109.019/PE, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 27/04/2009) 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 19, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/86. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO 

CPP INEXISTENTE. DENÚNCIA. ADITAMENTO. 

EMENDATIO LIBELLI. MEDIDA DISPENSÁVEL. 

NARRATIVA ABRANGENTE QUE PERMITE OUTRA 

ADEQUAÇÃO TÍPICA. ART. 171, § 3º, DO CP E ART. 19, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/86. CONDUTAS 

DIVERSAS. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 

I - Inexiste violação ao art. 619 do CPP se o e. Tribunal, 

examinando os embargos de declaração, não se 

esquivou de enfrentar as questões levantadas na fase 

recursal. 

II - Se a imputatio facti, explícita ou implicitamente, 

permite definição jurídica diversa daquela indicada na 

denúncia, tem-se a possibilidade de emendatio libelli 

(art. 383 do CPP). 
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III - Não há, pois, nulidade decorrente da inobservância 

do mecanismo da mutatio libelli (art. 384 do CPP) se a 

exordial acusatória apresenta narrativa abrangente que 

admite outra adequação típica (Precedentes do Pretório 

Excelso e do STJ). 

IV - Se por um lado o crime previsto o art. 19, parágrafo 

único, da Lei nº 7.492/86 mostra certa semelhança com 

o crime do art. 171, § 3º, do Código Penal, por outro, 

com ele não se confunde, pois ao contrário do 

estelionato praticado em detrimento de entidade de 

direito público ou de instituto de economia popular, 

aquele se consuma com a simples obtenção fraudulenta 

de financiamento em instituição financeira, o que de 

fato ocorreu na presente hipótese. 

V - Os crimes de mão própria estão descritos em figuras 

típicas necessariamente formuladas de tal forma que só 

pode ser autor quem esteja em situação de realizar 

pessoalmente e de forma direta o fato punível. 
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VI - Não sendo delito de execução pessoal, como é a 

hipótese dos autos, a própria autoria mediata é 

plausível. 

VII - Na via do recurso especial é incabível o reexame e 

cotejo do material cognitivo para ver atendida a 

pretensão recursal (Súmula nº 07-STJ). 

Recurso desprovido. 

(REsp 761.354/PR, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 16/10/2006 p. 421) 

 

CRIMINAL. HC. MUTATIO LIBELLI. PRETENSÃO DE 

NULIDADE DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL 

QUE ALTEROU A CLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA 

CORRUPÇÃO ATIVA. ATENDIMENTO AOS LIMITES DA 

DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO EM 2º GRAU. ORDEM DENEGADA. 

Não é nula a decisão que, atenta aos limites da 

denúncia, altera a classificação do delito de tráfico de 

entorpecentes para corrupção ativa, se as 

circunstâncias exigidas para tanto – como o 
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oferecimento de vantagem indevida a policiais com o 

fim de evitar formalização de flagrante –, constaram 

expressamente da denúncia. 

Sobressai a devida correlação entre o decreto 

condenatório e os fatos denunciados, o que não pode 

ser considerado elemento surpresa, que dificultaria ou 

impossibilitaria a defesa, não configurando hipótese de 

mutatio libelli. 

Em se tratando de emendatio libelli, não há óbice para 

sua aplicação em segunda instância, desde que não 

implique reformatio in pejus. 

Em processo penal, o réu se defende de fatos e não de 

tipificação. 

Ordem denegada. 

(HC 21.577/MS, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 04/02/2003, DJ 10/03/2003 p. 259)  

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 

TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE EXECUÇÃO DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONCURSO DE 
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PESSOAS. EMENDATIO LIBELLI (ART.S 383 E 617 DO 

CPP). REINCIDÊNCIA. 

I - Tópicos não levados ao conhecimento do e. Tribunal 

a quo não podem ser, sob pena de supressão de 

instância, apreciados por esta Corte. 

II - A adequação típica pode ser alterada, em segundo 

grau, via emendatio libelli (art. 383 do CPP), nos limites 

do art. 617 do CPP. 

III - A mudança, através de emenda, de associação, 

prevista no art. 

14 como tipo independente, para a majorante prevista 

no art. 18, III, ambos da Lei 6.368/76, não ofende o 

princípio da non reformatio in peius e nem configura 

julgamento extra petita. 

VI - É reincidente o réu condenado anteriormente à pena 

de multa. 

Writ parcialmente conhecido, e aí indeferido. 

(HC 13.328/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/11/2000, DJ 18/12/2000 p. 221)  
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 

ART. 158, §2º, DO CP. EMENDATIO LIBELLI EM 2ª 

INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE, NOS LIMITES DO ART. 

617, DO CPP. 

I - A adequação típica pode ser alterada, em segundo 

grau, via emendatio libelli (art. 383, do CPP), nos limites 

do art 617, do CPP. (Precedentes do STF e do STJ). 

II - No caso concreto, não há que se falar em reformatio 

in pejus e nem em julgamento extra petita, pois o 

Ministério Público interpôs recurso de apelação de 

cunho pleno (ou amplo). 

III - A aferição da delimitação dos recursos interpostos 

pelo Ministério Público, ou seja, a extensão temática de 

tais recursos, deriva da maior ou menor amplitude 

estabelecida  por ele próprio na petição ou no termo de 

interposição do recurso, sendo irrelevante qualquer 

tentativa de restringir o seu conteúdo nas razões 

ulteriormente apresentadas, tendo em vista que,  se o 

Parquet ao interpor o recurso o faz de forma  ampla, sua 

limitação no arrazoado corresponderia em grosso modo 
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a uma espécie de desistência parcial do recurso por 

parte do órgão de acusação, o que a toda evidência, a 

teor do disposto no art. 576 do Código de Processo 

Penal, é vedado, não sendo, portanto, o julgamento que 

leva em consideração a real amplitude do recurso 

interposto, desconsiderando eventuais ressalvas feitas 

nas razões, extra petita (Precedentes do Pretório 

Excelso e do STJ). 

Writ denegado. 

(HC 47.811/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 14.03.2006, DJ 08.05.2006 p. 247) 

 

HABEAS-CORPUS. 

- É possível emendatio libelli no segundo grau de 

jurisdição. 

- Ordem denegada. 

(HC 12.808/SP, Rel. Ministro  FONTES DE ALENCAR, 

SEXTA TURMA, julgado em 04.09.2003, DJ 29.09.2003 p. 

351) 
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PENAL. PROCESSUAL. EMENDATIO LIBELLI. 

ADMISSIBILIDADE EM GRAU DE RECURSO. "HABEAS 

CORPUS". 

1. O acusado defende-se dos fatos narrados na 

denúncia, e não de sua capitulação. Assim, é permitido 

ao Tribunal dar ao fato definição jurídica diversa 

daquela apontada na denúncia, ainda que, em 

conseqüência, tenha que aplicar pena mais grave (CPP, 

art. 383). 

2. "Habeas Corpus" conhecido; pedido indeferido. 

(HC 10.105/SP, Rel. Ministro  EDSON VIDIGAL, QUINTA 

TURMA, julgado em 23.11.1999, DJ 13.12.1999 p. 164) 

 

PROCESSUAL PENAL - DESCRIÇÃO CORRETA E 

CAPITULAÇÃO ERRONEA DO CRIME NA DENUNCIA - 

EMENDATIO LIBELLI - ART. 383 DO CPP. 

- HAVENDO A DENUNCIA DESCRITO FATO CONCRETO 

DE DETERMINADO CRIME, DANDO-LHE NO ENTANTO, 

CAPITULAÇÃO LEGAL ERRONEA, CABE A EMENDATIO 
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LIBELLI, MESMO EM SEGUNDA INSTANCIA, A TEOR DO 

ART. 383 DO CPP. 

- JURISPRUDENCIA DA CORTE. 

- RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 

(REsp 43.333/SC, Rel. Ministro  CID FLAQUER 

SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/1994, 

DJ 13/06/1994 p. 15114)  

 

PROCESSUAL PENAL. "EMENDATIO LIBELLI" (ARTS. 

383 E 617 DO CPP). REEXAME DO MATERIAL 

COGNITIVO. 

I - A ADEQUAÇÃO TIPICA PODE SER ALTERADA, EM 

SEGUNDO GRAU, VIA "EMENDATIO LIBELLI" (ART. 383 

DO CPP), NOS LIMITES DO ART. 617 DO CPP. 

II - SE A VERIFICAÇÃO ACERCA DA "CONATUS" NÃO 

ESTA PREVIAMENTE DELIMITADA, A SUA REJEIÇÃO, 

PARA SER ADMITIDA, IMPLICA NO VEDADO REEXAME 

DO MATERIAL DE CONHECIMENTO (SUM. 7/STJ). 

RECURSO NÃO CONHECIDO. 
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(REsp 126.677/DF, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 19.08.1997, DJ 22.09.1997 p. 46539) 

 

PENAL. SUBTRAÇÃO DE COISA MOVEL ALHEIA. 

1. VERIFICADA A SUBTRAÇÃO DE COISA MOVEL 

ALHEIA, SEM A OCORRENCIA DE GRAVE AMEAÇA OU 

VIOLENCIA A PESSOA DA VITIMA, COMO NO CASO, 

CORRETA A DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O CRIME 

DE ROUBO PARA O DE FURTO SIMPLES. 

2. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

(REsp 57310/SP, Rel. Ministro  ANSELMO SANTIAGO, 

SEXTA TURMA, julgado em 29/04/1996, DJ 10/06/1996 p. 

20398) 

 

PROCESSUAL PENAL. EMENDATIO LIBELLI. HIPOTESE 

EM QUE RECHAÇADO O CONCURSO MATERIAL, 

JUSTAMENTE POR RECONHECER-SE A 

CONTINUIDADE DELITIVA, SENDO DESCONSIDERADA, 

POREM, A CONSEQUENCIA JURIDICA DESSE 

RECONHECIMENTO, QUAL SEJA O AUMENTO DA PENA 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

(ART. 71, DO CODIGO PENAL), A MINGUA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. CONTRARIEDADE AOS 

ARTIGOS  383 E 617, DO CPP, VISTO CUIDAR-SE DE 

HIPOTESE TIPICA DE EMENDATIO LIBELLI, QUE E 

PROCEDIDA DE OFICIO, ASSIM EM PRIMEIRO COMO 

EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 

(REsp 3.140/PR, Rel. MIN.  COSTA LEITE, SEXTA 

TURMA, julgado em 28.08.1990, DJ 09.10.1990 p. 10904). 

 

 

 

  Tratando-se, pois, de manifesto “error in procedendo” a 

solução aventada no v. acórdão, que implicou em evidente afronta ao 

que está expresso nos artigos 383, 384 e 617, todos do Código de 

Processo Penal, de rigor sua cassação, para que seja aplicada a regra 

da “emendatio libelli”, com a respectiva fixação das pena, eis que 

reconhecida a ocorrência de infração ao artigo 155, § 4º, inciso I, do 

Código Penal. 
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3. O PEDIDO  

 

   Em face de todo o exposto, demonstradas as ofensas aos 

dispositivos da lei federal, aguarda esta Procuradoria-Geral de Justiça 

que seja deferido o processamento do presente RECURSO ESPECIAL 

e seu consequente encaminhamento à elevada apreciação do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, a fim de que, conhecido, mereça 

provimento para que seja cassada a r. decisão recorrida, 

determinando-se a aplicação da regra da “emendatio libelli”, a luz do 

disposto nos artigos 383 e 617 do Código de Processo Penal, com a 

respectiva fixação da pena, eis que reconhecida a ocorrência de 

infração ao artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. 

 

São Paulo, aos 02 de junho de 2009. 

 

 

MARIA APARECIDA BERTI CUNHA 

Procuradora de Justiça 
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EDUARDO ARAUJO DA SILVA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 

 

 

Índices 

Ementas – ordem alfabética  
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