
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

PROTOCOLO MP/PR Nº 1.467/2016

AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 288-84.2015.8.16.0103

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA LAPA

ACUSADO: EVERTON SANTOS DA SILVA

OBJETO: REVISÃO DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA (ART. 28 CPP)

EMENTA:  CPP,  ART.  28.  ADITAMENTO  DA  DENÚNCIA.  RECUSA

MINISTERIAL.  DIVERGÊNCIA  LIMITADA  AO  ENQUADRAMENTO

JURÍDICO  DOS  FATOS  (ESTELIONATO  OU  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA).

APLICABILIDADE DO ART.384, §1º, DO CPP. CASO DE MUTATIO LIBELLI.

DISCORDÂNCIA DA PROMOÇÃO MINISTERIAL.

1.  Em  depoimento  o  acusado confirma que  vendeu  a  bicicleta,  mas

evidencia que sua intenção primária, ao tomar emprestado o bem, era

de  transportar  algumas  batatas  e  posteriomente  devolvê-la  à  vítima.

Sendo  assim,  percebe-se  que  ocorreu  modificação  do  animus do

acusado, posterior à posse legítima da bicicleta, motivada pela ânsia em

conseguir dinheiro para o consumo de drogas. 

2.  Com efeito,  o  que distingue a apropriação indébita dos crimes de

estelionato  e  furto  é  que  com  ela  não  se  produz  violação  da  posse

material do dominus:  a coisa não é subtraída ou ardilosamente obtida,

pois  já  se  encontra  no  legítimo  poder  de  disponibilidade  física  do

agente. 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:
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1. RELATÓRIO

A presente ação penal  foi  movida mediante  denúncia  oferecida  pelo

Ministério Público em face de Everton Santos da Silva para apurar a prática, em tese,

do delito de estelionato, capitulado no art. 171, “caput”, do Código Penal.

A denúncia foi recebida (fls. 08), citando-se o acusado para apresentar

resposta escrita, encartada a fls. 30. Por designação da Juíza Franciele Cit, realizou-se a

audiência  de  instrução  e  julgamento,  com  ouvida  das  testemunhas  arroladas  e

interrogatório do réu (fls. 51/55). O Ministério Público apresentou as alegações finais,

requerendo que a denúncia seja julgada procedente, a fim de condenar o réu (fls.

56/63).

O Juiz de Direito Marcos Takao Toda, recebendo os autos, converteu o

feito em diligência e considerou que o exordial merecia aditamento, entendendo que a

hipótese concreta não versaria sobre o art. 171, do CP (estelionato), mas melhor se

ajustaria  ao  tipo  penal  descrito  no  art.  168,  do  CP  (apropriação  indébita),

determinando nova abertura de vista ao Parquet.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para fins do art.

384,  do  CPP,  que,  reiterando  sua  postura,  manifestou-se  pelo  não  aditamento  da

denúncia, estando o órgão ministerial convencido que realmente se trata de crime de

estelionato (fls. 77/78). 

Vieram, em seguida, os autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça para

os fins do art. 28 do CPP. 

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

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

conteúdo do pronunciamento ministerial de fls. 77/78, que entendeu não ser o caso

de aditar a denúncia.

A  controvérsia  estabelecida  neste  expediente  refere-se

fundamentalmente a respeito da  classificação jurídica adequada ao comportamento

delitivo praticado pelo réu.

Pois bem. Com a devida vênia do d. Promotor de Justiça, assiste razão

ao diligente Magistrado.

Deve-se anotar, de início, que uma das características que diferenciam

as figuras típicas descritas no caput do art. 168 (apropriação indébita) e no caput do

art.171 (estelionato) é o dolo anterior ao recebimento da coisa. 

No crime de estelionato o sujeito ativo age ou se omite para obter a

coisa,  utilizando-se  de má-fé,  mantendo em erro  quem a  entrega.  Na apropriação

indébita,  o  agente  tem  a  posse  lícita  da  coisa,  recebendo-a  de  maneira  legítima,

modificando o animus que liga á coisa posteriormente.

Como bem define Cezar Roberto Bittencourt:1

Com efeito,  o  que distingue a apropriação indébita dos crimes de

estelionato e furto é que com ela não se produz violação da posse

material  do  dominus:  a  coisa  não  é  subtraída  ou  ardilosamente

obtida, pois já se encontra no legítimo poder de disponibilidade física

do agente.

Na apropriação indébita a disponibilidade física do bem precede o

crime. […] há uma arbitrária inversão da natureza da posse.

Analisando o caso em tela, tudo indica que houve apropiação indébita,

posto que o bem em questão, uma bicicleta marca “Vikings”, na cor roxa, estava em

posse  lícita  do  acusado,  possuidor  de  uma  relação  de  amizade  com  a  vítima.  O

1BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado. 9ªed. São Paulo. Saraiva, 2015
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empréstimo da bicicleta entre eles era uma prática comum, ocorrendo em diversas

outras  ocasiões,  inclusive  a  utilização  temporária  do  bem  no  dia  do  crime  foi

consetida , conforme declara a vítima em juízo:

Afirma que é vizinho e amigo do acusado. No dia dos fatos o acusado

pediu emprestado sua bicicleta para vender batatas, esclareceu que

realmente ele tinha umas batatas,  e  emprestou a  bicicleta e saiu.

Posteriomente foi com seu pai até a casa do acusado que confessou a

venda da bicilcleta,  mas lhe  disse  que pagaria  a  bicicileta  quando

tivesse  dia.  Confirmou  que  empréstimo  da  bicicleta  para  seus

amigos, inclusive o acusado, era corriqueiro.

O  acusado  em  depoimento  confirma  que  vendeu  a  bicicleta,  mas

evidencia que sua intenção primária, ao tomar emprestado o bem, era de transportar

algumas batatas e posteriomente devolvê-la à vítima. Sendo assim, percebe-se que

ocorreu modificação do  animus do acusado, posterior à posse legítima da bicicleta,

motivada pela ânsia em conseguir dinheiro para o consumo de drogas: 

Afirma que no momento em que pegou emprestada a bicicleta não

tinha intenção em vendê-la. A intenção era  emprestar  a  bicicleta

para vender as batatas. O dinheiro da venda das batatas foi utilizado

para  o  consumo  de  drogas.  Sem  mais  dinheiro,  com  vontade  de

fumar e ainda em posse da bicicleta, vendeu-a pelo valor de trinta

reais. A vítima foi até a casa do acusado ao fim do dia e  o acusado

contou  a  verdade  que  tinha  vendido  a  bicicleta,  afirmando  que

quando tivesse dinheiro devolveria o bem.

Desse modo, os depoimentos conduzidos nos autos autorizam concluir

que o acusado não agiu com dolo no momento do empréstimo da bicicleta, tampouco

induziu a vítima em erro ou assim a manteve. Contudo, já em posse da bicicleta, o

acusado, agindo dolosamente, apropriou-se de coisa alheia, vendendo-a, configurando

crime do art. 168, do CP. 

4



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

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 ministerial de fls. 77/78, entende-se prudente, em observância ao princípio

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

denúncia, prosseguindo-se, então, a instrução criminal.

Curitiba, 17 de fevereiro de 2016.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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