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: MIN. EDSON FACHIN
: RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS
: GUILHERME LUIZ FRANCISCO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E
AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO
CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º,
CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE
CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR
FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente
quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação
penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes.
2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da
Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a
abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais
processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado
ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo.
3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019,
ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública
incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é
norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo
tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica
o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de
extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP).
4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é
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norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º,
inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa
a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o
trânsito em julgado. Precedentes do STF.
5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como
norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está
condicionada à atuação do legislador ordinário.
6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal
pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando
não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do
interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para
oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95,
aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art.
3º do Código de Processo Penal.
7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de
quitação no qual consta que o ofendido “dá ampla, geral e irrestrita
quitação” ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial
para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz
renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato
incompatível com a vontade de exercê-lo.
8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para
determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de
procedibilidade.

AC ÓRDÃ O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada sob a
Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata
de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, em negar
provimento ao agravo regimental, mas conceder o habeas corpus, de ofício,
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e trancar a ação penal, com a aplicação retroativa, até o trânsito em
julgado, do disposto no art. 171, § 5º, do CP, com a alteração introduzida
pela Lei 13.964/2019, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o
Ministro Ricardo Lewandowski, que dava provimento ao recurso para
conceder a ordem e trancar a ação penal.
Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente
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O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de agravo
regimental (eDOC 10) interposto em face de decisão que, verificada a
regularidade e aptidão da denúncia ofertada, negou seguimento ao writ
(eDOC 9).
Nas razões recursais, reiteram-se os argumentos da exordial no
sentido de que: a) não houve fraude no contrato de consignação de
veículo celebrado pelo agravante, que sequer auferiu benefício financeiro,
tampouco a vítima suportou qualquer prejuízo; b) o órgão do Ministério
Público somente ofertou a denúncia após a discordância do magistrado
quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo primeiro promotor a
quem foi distribuído o feito; c) o Termo de Quitação Mútua é a prova
irrefutável de que não houve a prática do crime de estelionato; d) é inepta
a denúncia “por não narrar os fatos como em verdade ocorreram (começo, meio e
fim)” e que “se limita em indicar a ocorrência de ‘meio fraudulento’, porém,
sequer minimante o descreve, ou seja, o órgão acusador não logrou demonstrar
elemento essencial do crime imputado ao paciente”, como exige o art. 41 do
CPP, a fim de permitir o pleno execício da ampla defesa.
Com essas considerações, requer o provimento do agravo regimental
a fim de que se reconheça o constrangimento ilegal apontado e seja
determinado o trancamento da ação penal, “seja pela inconteste inépcia ou
pela evidente ausência de justa causa”.
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Posteriormente, em acréscimo, o recorrente protocolou pedido
incidental, pleiteando a aplicação da lei mais benéfica ao réu, em face do
advento da Lei 13.964/2019, que acrescentou o § 5º ao art. 171 do Código
Penal, no qual se passou a exigir, como condição de procedibilidade, a
representação do ofendido para impulso da ação penal pelo crime de
estelionato. Dessarte, requer seja determinado ao juiz da causa a
intimação do ofendido para se manifestar sobre seu interesse de
representação criminal, no prazo de 30 (trinta) dias (eDOC 12).
É o relatório.
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O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): O recorrente não
trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão atacada.
A decisão recorrida consignou (eDOC 9):
“Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão,
proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
HC 520.552/SP), assim ementado (eDOC 5, p. 43):
‘PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
INDICIÁRIOS. NÃO CONSTATADO. DENÚNCIA APTA
A DAR INÍCIO À PERSECUÇÃO PENAL. NÃO
VERIFICADA ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. ‘Nos termos do entendimento consolidado desta
Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito
policial/procedimento investigativo por meio do habeas
corpus é medida excepcional’. Por isso, será cabível
somente ‘quando houver inequívoca comprovação da
atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção
da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou
de prova sobre a materialidade do delito.’ (RHC
110.327/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 10/9/2019).
2. Nos termos do acórdão impugnado, o Ministério
Público estadual narrou todas as circunstâncias do
suposto delito, além disso, embasou a denúncia em prévia
investigação que apontou elementos contundentes do
delito de estelionato. Assim, não há como, na via
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mandamental do habeas corpus, contrariar as premissas
firmadas pelas instâncias ordinárias a fim de acolher a tese
defensiva pela insuficiência dos indícios colhidos.
3. Agravo regimental improvido.’
Narra o impetrante que: a) o paciente foi indiciado como
incurso no art. 171, caput, do Código Penal, tendo o Promotor
de Justiça requerido o arquivamento do inquérito policial, por
vislumbrar que os fatos não haviam ultrapassado a órbita civil;
b) o magistrado, no entanto, determinou a remessa do feito ao
Procurador-Geral de Justiça, o qual designou outro órgão do
Ministério Público para atuar na causa; c) a denúncia ofertada
está desconectada com o conjunto probatório e desatende ao
disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, revelando-se
inepta; d) o inquérito policial está instruído com o Termo de
Quitação Mútua, tendo sido o automóvel restituído à suposta
vítima, que não suportou qualquer prejuízo, faltando justa
causa para a instauração da ação penal, uma vez que se trata
tão somente de um malsucedido contrato de consignação de
veículo.
À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem a fim
de que seja reconhecida a inépcia da denúncia e o consequente
trancamento da ação penal.
É o relatório. Decido.
1. Cabimento do habeas corpus:
O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na
Constituição Federal, como regra de distribuição de
competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando
entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há
como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a
instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o
recurso ordinário. Nesse sentido:
‘A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal
consolidou
o
entendimento
no
sentido
da
inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em
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substituição ao recurso ordinário previsto na
Constituição Federal.’ (Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei).
Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou
posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso
ordinário constitucional. Nessa esteira:
‘A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
admite a impetração de habeas corpus em substituição ao
recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da
Constituição Federal).’ (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015
PUBLIC 04-08-2015).
Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a
admissibilidade de impetração originária substitutiva de
recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema
Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a
matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o
habeas corpus.
2. Verifico que a apontada ilegalidade não pode ser
aferida de pronto.
A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o
trancamento da ação penal constitui medida excepcional
reservada aos casos em que ‘seja patente (a) a atipicidade da
conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a
presença de causa extintiva da punibilidade’ (HC 132.170 AgR, Rel.
Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal
decorrente da deflagração da ação penal. Todavia, na espécie,
nenhuma das hipóteses se faz presente.
Em regra, incumbe às instâncias próprias a avaliação da
regularidade da peça acusatória e da existência de lastro
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probatório mínimo.
Isso porque ‘cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame
dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e
conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram
devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao
pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do
modelo constitucional de competências’ (HC 116.680, Rel. Min.
TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).
Conforme relatado, o impetrante pugna pelo trancamento
da ação penal ao argumento de que a denúncia seria inepta por
não expor adequadamente o fato criminoso, pela atipicidade da
conduta, pela ausência de prejuízo suportado pela vítima e por
não ser possível aferir desde logo a presença de dolo na
conduta supostamente praticada pelo paciente. Contudo, não
verifico deficiência na peça inaugural.
Como é cediço, a ordem constitucional vigente impõe ao
dominus litis que a peça acusatória, nos termos do art. 41 do
Código de Processo Penal, indique, de forma nítida e precisa, os
fatos penalmente relevantes, e suas respectivas circunstâncias,
que possam ser atribuídos ao acusado:
‘A denúncia deve projetar todos os elementos
essenciais e acidentais da figura típica ao caso concreto’
(Inq 3.752, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 26.08.2014).
‘A denúncia deve conter a exposição do fato
delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com
todas as suas circunstâncias fundamentais. (...) Denúncia
que deixa de estabelecer a necessária vinculação da
conduta individual de cada agente aos eventos
delituosos qualifica-se como denúncia inepta.’ (HC
84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18.09.2009,
grifei).
Tal exigência tem como supedâneo o balizamento da
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atuação jurisdicional vindoura, adstrita ao juízo de correlação
que gravita em torno da manifestação acusatória. Sendo assim,
não se cogita de condenações que surpreendam os sujeitos
processuais.
Os requisitos da peça acusatória ainda visam a garantir o
amplo exercício da defesa. Isso porque, à obviedade, não há
como o denunciado se insurgir, com paridade de armas, contra
o que não conhece. Nessa perspectiva, chancelar a
materialização da atividade acusatória por meio do
recebimento de denúncia absolutamente genérica, significa,
desavisadamente ou não, anuir com uma atmosfera processual
compatível com processos kafkianos que, inevitavelmente,
escapam do devido processo legal.
Não bastasse, a exigência de que a denúncia preencha
certos requisitos também tem como norte impedir que a peça
exordial seja fruto da vontade caprichosa ou arbitrária de seu
subscritor. De tal modo, incumbe ao agente ministerial
demonstrar a mínima viabilidade da deflagração da ação penal.
Logo se nota, portanto, a relevância dos requisitos da
denúncia, os quais devem ser lidos a partir da limitação do
poder-dever de acusar e, de acordo com a ambiência da
vedação do arbítrio estatal em que estão inseridos, sempre com
a observância do devido processo legal. Esse é o pano de fundo
que justifica, legitimamente, a limitação do agir ministerial.
Ao meu sentir, contudo, não há abuso de acusação na
denúncia que, à vista dos elementos probatórios dos autos,
descreve, de forma satisfatória, os fatos e a conduta imputada
ao paciente.
3. No presente caso, extrai-se da denúncia (eDOC 3, pp.
40-41):
‘Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
em 10 e outubro de 2017, no Condomínio Parque de
Farias, nesta Capital, RAFAEL PIRES MENDES DE
FARIAS, qualificado às fls. 04, obteve para si, indevida
vantagem no ‘quantum’ de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro
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mil reais), em prejuízo de José Conrado Veiga Neto,
mediante meio fraudulento.
Segundo apurado, no início do mês de outubro, José
procurou seu vizinho RAFAEL, para que comercializasse
seu veículo VW/Golf, ano 2014, modelo 2015, de cor
branca e placas FRV 2434/SP em sua loja RF Cars
Comércio de Veículos Ltda., mediante consignação.
Ocorre que, em 21 de outubro de 2017, subitamente,
RAFAEL mudou-se do condomínio, tendo encerrado suas
contas nas redes sociais, tendo, também, deixado de
atender às ligações do proprietário em comento, tendo José
noticiado o presente.
Em 08 de novembro de 2017, José acionou o
rastreador de seu veículo, descobrindo que estaria
estacionado na Rua Priscila Ferreira de Sousa Biondo,
defronte ao nº 142, Rio Pequeno, nesta Capital.
Estado no local, José constatou que RAFAEL teria
vendido o veículo para Alexsandro da Silva em 10 de
outubro de 2017, pelo valor de R$ 84.000,00 (oitenta e
quatro mil reais), tendo auferido, portanto, indevida
vantagem, mediante meio fraudulento (fls. 11).
Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência,
RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS como incurso nas
penas do artigo 171 ‘caput’ do Código Penal, requerendo
que recebida e autuada esta, se lhe instaure o competente
processo penal, tomando-se as declarações da vítima, em
tudo se prosseguindo, observando-se o rito ORDINÁRIO.’
Nessa linha, depreende-se que a denúncia, além de
individualizar a conduta do acusado, demonstra com precisão
os fatos a ele atribuídos, apontando de forma inequívoca a
convicção do Ministério Público quanto à autoria e à
materialidade do delito.
Não há dúvidas de qual fato é imputado ao acusado, bem
como as fontes da convicção do titular da ação penal. Eventual
acerto ou desacerto dessa compreensão insere-se no campo do
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mérito da pretensão acusatória, não refletindo, por si só, causa
de inépcia da denúncia.
Logo, cabe às instâncias próprias, à luz das provas a serem
produzidas, o juízo de procedência ou improcedência da
imputação veiculada, sendo que, no caso concreto, a denúncia,
por preencher os requisitos do art. 41 do CPP, permite a
compreensão do fato imputado e o exercício da ampla defesa.
Assim, verificada a regularidade da denúncia vergastada,
a confirmação da tese acusatória constitui tema de mérito,
alheio à impetração, a ser solucionado pelas instâncias
ordinárias, soberanas quanto ao juízo fático.
4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF,
nego seguimento ao habeas corpus.”

Verifico que os argumentos apresentados no agravo regimental, que
constituem reiteração dos termos da impetração, não alteram as
conclusões da decisão recorrida.
Conforme anteriormente consignado, a inépcia da denúncia não se
afigura evidente, tendo em vista que a inicial acusatória apresentou a
descrição mínima dos fatos e individualizou a conduta do agente, de
forma a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Ao contrário do que afirma o requerente, a denúncia expôs de
maneira suficientemente clara o fato criminoso, oportunizando ao réu
compreender indistintamente do que é acusado e apresentar sua defesa,
em conformidade com o que determina o art. 41 do Código de Processo
Penal.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a rejeição
da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem
comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, aspectos não
compreendidos no caso sob análise. Nesse sentido:
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“O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é
medida excepcional, somente admissível quando transparecer
dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a
atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
Precedentes: HC 167.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
Roberto Barroso, DJe de 17/5/2019; HC 141.918-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/6/2017; HC 139.054,
Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2017.” (HC
177.544 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe
02.04.2020)
“HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. EXAME
ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem
como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco
importando que direcione à análise de fatos e provas.
DENÚNCIA. INÉPCIA. FIGURINO LEGAL. ATENDIMENTO.
Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de
Processo Penal contendo a denúncia a narração dos fatos a
viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia da denúncia.
DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de
suporte informativo a demonstrar a viabilidade da imputação
veiculada, considerada materialidade e indícios de autoria, temse justa causa a legitimar o recebimento da peça.” (HC 172.271,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 06.04.2020)
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de
processo penal. Inépcia da denúncia. Inocorrência. 3. Denúncia
descreve os fatos de maneira a permitir o exercício do
contraditório e ampla defesa. 4. Agravo improvido.” (HC
171.017 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
DJe 06.08.2019)

Na mesma linha: HC 178.522 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, DJe 11.03.2020; HC 177.452 AgR, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.02.2020; RHC 171.316 AgR,
Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 04.12.2019; RHC
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151.402 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 03.04.2019;
HC 159.091 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe
17.10.2018.
Ademais, quanto à alegada ausência de justa causa, em razão da
ausência de dolo antecedente e de que o ocorrido consubstancia apenas
um malsucedido contrato de consignação de veículo, pontuo que tais
alegações dependem da análise de fatos e provas a ser feita ao final da
instrução processual no juízo de origem. Portanto, nessa dimensão, são
inviáveis de serem apreciadas na via estreita do habeas corpus.
Por outro lado, no que se refere ao pedido incidental, formulado
após a decisão monocrática por mim proferida e a interposição do agravo
regimental, no sentido de que, com o acréscimo do § 5º ao art. 171 do
Código Penal, implementado pela Lei 13.964/2019, exige-se agora a
representação do ofendido como condição de procedibilidade da ação
penal, ainda que a matéria não tenha sido previamente examinada pelas
instâncias antecedentes, entendo que o exame do pedido por esta Turma
merece avançar ao mérito, sobretudo por conta da documentação
acostada aos autos do presente habeas corpus.
A Lei 13.964/2019, ao introduzir o parágrafo quinto ao art. 171 do
Código Penal, alterou a natureza da ação penal para o crime de
estelionato. O delito em questão processava-se mediante ação penal
pública incondicionada. Com a alteração implementada pela reforma
legislativa, a ação penal para o crime de estelionato passou a ser de
natureza pública condicionada à representação, ressalvada a hipótese de
a vítima for a Administração Pública direta ou indireta, criança ou
adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade.
Confira-se a redação legal:
§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se
a vítima for:
I - a Administração Pública, direta ou indireta;
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II - criança ou adolescente;
III - pessoa com deficiência mental; ou
IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.

Trata-se de uma modificação que privilegia a justiça consensual e os
espaços de consenso, sobretudo em crimes de natureza patrimonial em
que a questão subjacente à violação à norma penal é o prejuízo ao
patrimônio de terceiros.
Cuida-se, ademais, de norma processual de conteúdo material ou de
natureza híbrida. Isso porque, ao mesmo tempo em que referida Lei
altera condição de procedibilidade para a ação penal nos crimes de
estelionato (a exigência de representação), ela modifica o direito de punir
do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a
decadência pelo não exercício do direito de representação (art. 107, inciso
IV, do CP).
A natureza híbrida da norma em questão, ao limitar o exercício do
poder de punir do Estado, é tão evidente que regras gerais sobre a
natureza da ação penal são tratadas pelo Código Penal (arts. 100 a 106) – e
não apenas pelo Código de Processo Penal. Nesse sentido, cumpre
registrar que a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 ocorreu
formalmente no Código Penal (art. 171, §5º, CP), e não no Código de
Processo Penal.
Diferentemente das normas processuais puras, que são orientadas
pela regra do tempus regit actum (art. 2º do CPP), as normas de conteúdo
misto, quando favoráveis ao réu, devem ser aplicadas de maneira
retroativa em relação a fatos pretéritos enquanto a ação penal estiver em
curso, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso XL, CF (“a lei penal não
retroagirá, salvo para beneficiar o réu”).
Com efeito, na linha de como assinala o professor Juarez Cirino dos
Santos (Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006,p.
10
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53), a expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição
Federal é de ser interpretada como gênero. Dessa forma, a expressão deve
abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais
processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado
(como, por exemplo, aquelas relativas ao direito de queixa ou de
representação, à prescrição ou à decadência, ao perdão ou à perempção)
ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo (como, por
exemplo, admissão de fiança, alteração das hipóteses de cabimento de
prisão cautelar). Essas normas, quando beneficiarem o réu, devem
retroagir, nos termos do dispositivo constitucional em comento.
Nessa linha, acerca da retratividade da lei nova que modifica a
natureza da ação penal, inclusive, para processos em curso, colho lição do
penalista e Ministro deste Supremo Tribunal Federal Nelson Hungria:
Se a lei nova converte um crime de ação pública em crime de
ação privada ou, diversamente da lei anterior, subordina a ação
pública a representação ou requisição, cria, certamente, uma
situação de favor para o réu e, assim, mesmo em relação aos
fatos pretéritos, a ação penal não pode ser intentada sem as
ditas condições de processabilidade (queixa, representação,
requisição), e se já está em curso a ação do Ministério Público,
não prosseguirá, salvo, no caso de exigência de representação
ou requisição, se o respectivo titular a apresentar no prazo
legal." (In: Comentários ao Código Penal, p. 104 – grifamos)

Na mesma direção, ao tratar da diferenciação entre as leis penais
puras, as leis processuais puras e as lei mistas, o professor Aury Lopes
Júnior aponta que as normas que regulam o direito de representação
devem retroagir quando favoráveis ao réu:
A lei penal pura é aquela que disciplina o poder
punitivo estatal. Dispõe sobre o conteúdo material do processo,
ou seja, o Direito Penal. Diz respeito à tipificação de delitos,
pena máxima e mínima, regime de cumprimento etc. Para essas,
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valem as regras do Direito Penal, ou seja, em linhas gerais:
retroatividade da lei penal mais benigna e irretroatividade da
lei mais gravosa.
A lei processual penal pura regula o início,
desenvolvimento ou fim do processo e os diferentes institutos
processuais. Exemplo: perícias, rol de testemunhas, forma de
realizar atos processuais, ritos etc. Aqui vale o princípio da
imediatidade, onde a lei será aplicada a partir dali, sem efeito
retroativo e sem que se questione se mais gravosa ou não ao
réu.
Assim, se no curso do processo penal surgir uma nova lei
exigindo que as perícias sejam feitas por três peritos oficiais,
quando a lei anterior exigia apenas dois, deve-se questionar: a
perícia já foi realizada? Se não foi, quando for levada a cabo,
deverá sê-lo segundo a regra nova. Mas, se já foi praticada, vale
a regra vigente no momento de sua realização. A lei nova não
retroage.
Por fim, existem as leis mistas, ou seja, aquelas que
possuem caracteres penais e processuais. Nesse caso, aplica-se a
regra do Direito Penal, ou seja, a lei mais benigna é retroativa e
a mais gravosa não. Alguns autores chamam de normas mistas
com prevalentes caracteres penais, eis que disciplinam um ato
realizado no processo, mas que diz respeito ao poder punitivo
e à extinção da punibilidade. Exemplo: as normas que regulam
a representação, ação penal, queixa-crime, perdão, renúncia,
perempção etc.
Seguindo essa doutrina, se alguém comete um delito hoje,
em que a ação penal é pública incondicionada, e posteriormente
passa a ser condicionada à representação, o juiz deverá abrir
prazo para que a vítima, querendo, represente, sob pena de
extinção da punibilidade. É retroativa porque mais benéfica
para o réu. Foi o que aconteceu com a Lei n. 9.099/95 e a
representação nos delitos de lesões leves e culposas. Os
processos que não tinham transitado em julgado baixaram para
a vítima representar e, se não o fizesse, extinguia a
punibilidade.”

12
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No mesmo sentido, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Questão de Ordem no Inquérito 1055, rel. Min. Celso de
Mello, à unanimidade, assentou que a alteração promovida pela Lei
9.099/95 que tornou condicionada à representação as ações penais
relativas aos crimes de lesão corporal dolosa leve e de lesão corporal
culposa (art. 88) gerou inquestionável benefício em favor do réu, pois
permitiu afastar a própria aplicação da lei penal. Portanto, por ser norma
penal mais favorável ao réu, a modificação em tela deve retroagir, de
sorte a obstar tanto o início da persecução penal quanto o
prosseguimento da ação penal anteriormente ajuizada. Confira-se a
elucidativa ementa do referido procedente:
E M E N T A: INQUERITO - QUESTÃO DE ORDEM CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES IMPUTADO A
DEPUTADO FEDERAL - EXIGÊNCIA SUPERVENIENTE DE
REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO ESTABELECIDA PELA
LEI N. 9.099/95 (ARTS. 88 E 91), QUE INSTITUIU OS
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - AÇÃO PENAL PÚBLICA
CONDICIONADA - NORMA PENAL BENEFICA APLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 91 DA LEI N. 9.099/95
AOS
PROCEDIMENTOS
PENAIS
ORIGINARIOS
INSTAURADOS PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. - A Lei n.
9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, subordinou a perseguibilidade estatal dos delitos de
lesões corporais leves (e dos crimes de lesões culposas, também)
ao oferecimento de representação pelo ofendido ou por seu
representante legal (art. 88), condicionando, desse modo, a
iniciativa oficial do Ministério Público a delação postulatória da
vítima, mesmo naqueles procedimentos penais instaurados em
momento anterior ao da vigência do diploma legislativo em
questão (art. 91). - A lei nova, que transforma a ação pública
incondicionada em ação penal condicionada a representação
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do ofendido, gera situação de inquestionável beneficio em
favor do réu, pois impede, quando ausente a delação
postulatória da vítima, tanto a instauração da persecutio
criminis in judicio quanto o prosseguimento da ação penal
anteriormente ajuizada. Doutrina. LEI N. 9.099/95 CONSAGRAÇÃO DE MEDIDAS DESPENALIZADORAS NORMAS BENEFICAS - RETROATIVIDADE VIRTUAL. - Os
processos técnicos de despenalização abrangem, no plano do
direito positivo, tanto as medidas que permitem afastar a
própria incidência da sanção penal quanto aquelas que,
inspiradas no postulado da minima intervenção penal, tem
por objetivo evitar que a pena seja aplicada, como ocorre na
hipótese de conversão da ação pública incondicionada em
ação penal dependente de representação do ofendido (Lei n.
9.099/95, arts. 88 e 91). - A Lei n. 9.099/95, que constitui o
estatuto disciplinador dos Juizados Especiais, mais do que a
regulamentação normativa desses órgãos judiciários de
primeira instância, importou em expressiva transformação do
panorama penal vigente no Brasil, criando instrumentos
destinados a viabilizar, juridicamente, processos de
despenalização, com a inequívoca finalidade de forjar um novo
modelo de Justiça criminal, que privilegie a ampliação do
espaço de consenso, valorizando, desse modo, na definição das
controvérsias oriundas do ilícito criminal, a adoção de soluções
fundadas na própria vontade dos sujeitos que integram a
relação processual penal. Esse novíssimo estatuto normativo, ao
conferir expressão formal e positiva as premissas ideológicas
que dão suporte as medidas despenalizadoras previstas na Lei
n. 9.099/95, atribui, de modo consequente, especial primazia aos
institutos (a) da composição civil (art. 74, paragrafo único), (b)
da transação penal (art. 76), (c) da representação nos delitos de
lesões culposas ou dolosas de natureza leve (arts. 88 e 91) e (d)
da suspensão condicional do processo (art. 89). As prescrições
que consagram as medidas despenalizadoras em causa
qualificam-se como normas penais benéficas, necessariamente
impulsionadas, quanto a sua aplicabilidade, pelo princípio
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constitucional que impõe a lex mitior uma insuprimível carga de
retroatividade virtual e, também, de incidência imediata.
PROCEDIMENTOS PENAIS ORIGINARIOS (INQUERITOS E
AÇÕES PENAIS) INSTAURADOS PERANTE O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - CRIME DE LESÕES CORPORAIS
LEVES E DE LESÕES CULPOSAS - APLICABILIDADE DA LEI
N. 9.099/95 (ARTS. 88 E 91). - A exigência legal de representação
do ofendido nas hipóteses de crimes de lesões corporais leves e
de lesões culposas reveste-se de caráter penalmente benéfico e
torna consequentemente extensíveis aos procedimentos penais
originários instaurados perante o Supremo Tribunal Federal os
preceitos inscritos nos arts. 88 e 91 da Lei n. 9.099/95. O âmbito
de incidência das normas legais em referencia - que consagram
inequívoco programa estatal de despenalização, compatível
com os fundamentos ético-jurídicos que informam os
postulados do Direito penal minimo, subjacentes a Lei n.
9.099/95 - ultrapassa os limites formais e orgânicos dos Juizados
Especiais Criminais, projetando-se sobre procedimentos penais
instaurados perante outros órgãos judiciários ou tribunais, eis
que a ausência de representação do ofendido qualifica-se como
causa extintiva da punibilidade, com consequente reflexo sobre
a pretensão punitiva do Estado. (Inq 1055 QO, Relator(a):
CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/1996, DJ
24-05-1996 PP-17412 EMENT VOL-01829-01 PP-00028)

Posteriormente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal,
por suas duas Turmas, firmou-se nesse mesmo sentido, isto é, a
modificação da natureza da ação penal para os crimes de lesão corporal
dolosa leve e culposa implementada pela Lei 9.099/95, por ser norma mais
favorável ao réu, tem incidência nos processos em curso enquanto não
ocorrido o trânsito em julgado da ação penal. Confira-se:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
REPRESENTAÇÃO PARA A AÇÃO PENAL PÚBLICA (ART. 91
DA LEI Nº 9.099, DE 26.09.1995). APLICABILIDADE AOS
CASOS
PENDENTES,
MESMO
COM
SENTENÇA
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CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA E RECORRIDA. HABEAS
CORPUS. 1. A representação para a ação penal pública, prevista
no art. 91 da Lei 9.099, de 26.09..1995, não tem caráter
meramente processual, mas, também, de direito material, pois
sua falta implica a decadência do direito, ensejando a extinção
da punibilidade. 2. Tratando-se, pois, de norma penal mais
benigna, deve ser aplicada, pelo menos, a caso ainda
pendente, como é o de condenação não transitada em julgado,
porque sujeita a recurso tempestivo. 3. Nesse caso, o Tribunal,
ao apreciar o recurso, deve converter o julgamento em
diligência para determinar a intimação do ofendido, a fim de
que este, se assim lhe parecer, ofereça a representação, no prazo
de trinta dias, nos termos do mesmo dispositivo (art. 91). 4.
Hipótese em que essa providência não foi adotada no acórdão
impugnado. 5. "H.C." deferido, para que, anulado o acórdão, se
proceda à intimação do ofendido, para tais fins. 6. Decisão
unânime: 1ª Turma. (HC 74334, Relator(a): SYDNEY SANCHES,
Primeira Turma, julgado em 18/02/1997, DJ 29-08-1997 PP-40216
EMENT VOL-01880-01 PP-00133)
EMENTA:
PROCESSUAL
PENAL.
PENAL.
REPRESENTAÇÃO: LEI 9.099, DE 26.09.95. COMPOSIÇÃO
CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. I - Já vencida a instância
de conhecimento e encontrando-se o feito em fase de
julgamento da apelação interposta pela defesa, quando veio a
lume a Lei 9.099/95, fez-se a conversão do julgamento em
diligência, para cumprimento do disposto no art. 91 da mesma
Lei 9.099/95. Oferecida a representação pela vítima, não há falar
em composição civil. Lei 9.099/95, art. 75. II - Existente sentença
condenatória, não há falar em suspensão processual. III - H.C.
Indeferido. (HC 76109, Relator(a): CARLOS VELLOSO,
Segunda Turma, julgado em 10/03/1998, DJ 30-04-1998 PP-00009
EMENT VOL-01908-02 PP-00215)

Não desconheço que, recentemente, a 1ª e a 2º Turmas – esta em
sessão no Plenário Virtual – deste Supremo Tribunal Federal entenderam
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que a alteração implementada pela Lei 13.694/2020 não se aplica de forma
retroativa aos processos em curso:
Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO
PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N.
13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE
NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ
REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA
LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA
DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO
QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO.
AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A
NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. 1.Excepcionalmente, em face da singularidade
da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de
habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua
definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691
e conhecida a presente impetração. 2.Em face da natureza mista
(penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do
Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas
as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia
pelo Ministério Público, independentemente do momento da
prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de
Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de
procedibilidade da ação penal”. 3.Inaplicável a retroatividade
do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o
Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da
entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele
momento a norma processual em vigor definia a ação para o
delito de estelionato como pública incondicionada, não
exigindo qualquer condição de procedibilidade para a
instauração da persecução penal em juízo. 4. A nova legislação
não prevê a manifestação da vítima como condição de
prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo
Ministério Público. 5. Inexistente, no caso concreto, de
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ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a
justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus.
INDEFERIMENTO da ordem. (HC 187341, Relator(a):
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03-112020 PUBLIC 04-11-2020)
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
2. Constitucional, Penal e Processo Penal. 3. Estelionato. Art.
171, caput, do Código Penal. 4. Não aplicação, no caso, do
contido no § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescentado pela
Lei 13.964/2019. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso
extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada
de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c
o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 6. Autoria e
materialidade. Alegações que dizem respeito à legislação
infraconstitucional e ao necessário reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660, da
sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 8.
Precedentes. 9. Agravo regimental não provido. (ARE 1230095
AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG
31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020)

Contudo, muito respeitosamente, em atenção à integridade e
coerência do sistema de precedentes, penso que o tema merece nova
reflexão por parte desta Corte, pois não vejo razões para se alterar o
clássico e firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca do
tema, por quatro motivos fundamentais.
Primeiro, ainda que a Lei 13.964/2019 não tenha introduzido no
Código Penal dispositivo semelhante ao condido no art. 91 da Lei 9.099/95
( “Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a
propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal
será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de
18
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decadência”), a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em
razão do princípio constitucional da lei penal mais favorável, a
modificação da natureza da ação penal de pública incondicionada para
pública condicionada à representação, por obstar a própria aplicação da
sanção penal, deve retroagir e ter aplicação mesmo em ações penais já
iniciadas. Aliás, repito, a alteração feita pela Lei 13.964/2019 ocorreu no
próprio Código Penal, de maneira que se mostra inegável o caráter
material da norma.
Segundo, mesmo que o legislador ordinário tenha silenciado sobre o
tema, o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é norma constitucional
de eficácia plena e aplicabilidade imediata. É dizer, não se pode
condicionar a aplicação do referido dispositivo constitucional à regulação
legislativa.
Terceiro, consoante o art. 3º do Código de Processo Penal, a lei
processual penal é norma que admite “a interpretação extensiva e
aplicação analógica”, de modo que não há óbice, por exemplo, na
aplicação, por analogia, do art. 91 da Lei 9.099/95, nem da incidência do
art. 484, § 3º, do Código de Processo Civil, que informa que os
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, assim
como a legitimidade de agir podem ser conhecidas pelo magistrado de
ofício, “em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o
trânsito em julgado”.
Quarto e, por último, não há falar em retratação da representação
após o oferecimento da denúncia (art. 25 do CPP), já que não há
representação anterior por parte da pessoa ofendida por conta da regra
antecedente.
Portanto, entendo que, por força do art. 5º, inciso XL, da Carta da
República, o § 5º ao art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei
13.964/2019, ao condicionar o exercício da pretensão punitiva do Estado à
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representação da pessoa ofendida, é norma de caráter penal mais
favorável e deve ser aplicada de forma retroativa a abranger tanto
investigações criminais em andamento quanto ações penais em curso até
o trânsito em julgado.
Em sentido similar, defendendo que a regra em questão deve ter
aplicação aos processos em andamento, registro ensinamentos
doutrinários de Guilherme de Sousa Nucci, Renato Brasileiro de Lima e
Aury Lopes Júnior, respectivamente:
De nossa parte, seguindo a coerência com o que sempre
sustentamos, as normas processuais materiais, com reflexos
diretos no âmbito penal, como a criação de uma nova
condição de procedibilidade - como a representação da vítima
para autorizar a ação penal pelo Ministério Público - precisam
respeitar a retroatividade benéfica, colhendo-se a autorização
da vítima (se não estiver implícita no processo por meio de
declarações ou registro do boletim de ocorrência), a fim de se
constatar se pode haver a ocorrência da decadência e, com
isso, a extinção da punibilidade do agente. (NUCCI,
Guilherme
Souza.
In:
https://www.migalhas.com.br/depeso/335360/
acao-publica
condicionada-no-estelionato-e-a-retroatividade-da-lei
processual - benefica)
b) crimes de estelionato cometidos antes da vigência do
art. 171 , §5°, do CP, cujos processos criminais já estivessem em
andamento por ocasião da entrada em vigor da lei n. 13.964/19:
certamente haverá questionamento quanto à necessidade de se
intimar a vítima para oferecer a representação se acaso eventual
processo criminal referente ao crime de estelionato já estivesse
em andamento por ocasião da vigência do Pacote Anticrime
(23/01/2020). É bem provável que parte doutrina sustente que se
a denúncia já havia sido oferecida pelo Ministério Público,
tratar-se-ia de ato jurídico perfeito, não sendo alcançado pela
mudança. Ao contrário da Lei n° 9.099/95, que fez expressa
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menção à representação como condição de prosseguibilidade
para os crimes de lesão corporal leve e culposa (Lei n° 9.099/95,
art. 91), a Lei n° 13.964/19 silenciou acerca da necessidade de
representação para os processos que já estavam em andamento.
Esse silêncio eloquente significa dizer que a representação
jamais poderia ser considerada condição superveniente da ação.
Coma devida vênia, queremos crer que o fato de o processo
penal já estar em andamento não é empecilho algum à
incidência desse novo regramento. Ao transformar o delito de
estelionato em crime de ação penal pública condicionada à
representação, pelo menos em regra, o Pacote Anticrime
assume nítida natureza penal, já que cria, em favor do
acusado, nova causa extintiva da punibilidade: a decadência,
pelo não exercício do direito de representação no prazo legal
de 6 (seis) meses (CPP, art. 38 c/c art. 107, inciso IV, do CP). O
fato de a Lei n° 13.964/19 não trazer dispositivo expresso
acerca do assunto, como fez, por exemplo, a Lei n° 9.099/95
(art. 91), não pode servir como impedimento para a incidência
do novo regramento. Afinal, como o direito de representação
está profundamente vinculado ao direito de punir, uma vez
que seu não exercício acarreta decadência, que é causa de
extinção da punibilidade, e como tudo que impeça ou
dificulte o ius puniendi se insere no âmbito da lei penal, há
de se aplicar a regra constitucional do Direito penal
intertemporal, segundo a qual a lei penal não retroagirá, salvo
para beneficiar o réu (CF, art. 5° XL, c/c art. 2° parágrafo único,
do CP). […] (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime:
Comentário à Lei n° 13.964/19- Artigo por Artigo. Salvador:
JusPodivm, 2020. pps 72-73)
“Outro exemplo é a nova disciplina da ação penal no
crime de estelionato (art. 171, § 5º, do CP), trazido pela Lei n.
13.964/2019, que passa a ser – como regra, mas há exceções –
um crime de ação penal pública condicionada a representação
(antes era de ação penal pública incondicionada). Essa nova lei
é mais benigna para o réu e deve retroagir, cabendo aos juízes
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e tribunais(pois ela se aplica em grau recursal) suspender o
feito e intimar a vítima para que se manifeste. E qual o prazo?
A nova lei não menciona, mas pensamos ser plenamente
aplicável o prazo de 30 dias previsto na Lei n. 9.099 (art. 89).
Se a vítima representar no prazo, o feito prossegue. Se não
representar (deixar passar o prazo) ou se manifestar
expressamente no sentido de renunciar ao direito de
representar, o feito será extinto, diante da extinção da
punibilidade do art. 107, IV do CP. [...] (LOPES JUNIOR, Aury.
Direito Processual Penal. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 169170)

Por outro lado, cumpre registrar que a jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em
crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores
formalidades (HC 77576, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma,
julgado em 02/02/1999, DJ 01-06-2001 PP-00077 EMENT VOL-02033-03
PP-00473; HC 108043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
julgado em 20/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 1204-2018 PUBLIC 13-04-2018, dentre outros). Nesse contexto, quando
presente a inequívoca vontade da vítima no sentido de ter interesse na
persecução criminal do acusado, não vislumbro óbice no prosseguimento
do regular do feito.
Nada obstante, no caso concreto, verifico que o paciente e a vítima
celebraram termo de quitação em que consta que o ofendido “dá ampla,
geral e irrestrita quitação” ao paciente e que a celebração do acordo será
comunicada à autoridade policial (eDoc. 3, p. 12/13). Referido termo foi
celebrado antes mesmo do recebimento da denúncia pelo Juízo de
Primeiro Grau. Assim, presente a dúvida acerca do interesse da vítima na
persecução penal, entendo ser o caso de se intimar o ofendido para que
diga se tem interesse em representar contra o acusado, nos moldes do que
prevê o art. 91 da Lei 9.099/95.

22
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3388-8332-41BE-9A5E e senha 83E6-ABE0-7B8A-888F

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. EDSON FACHIN

Inteiro Teor do Acórdão - Página 28 de 112

HC 180421 A GR / SP
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mas
concedo ordem de habeas corpus de ofício para determinar que o Juízo
de origem intime o ofendido para que, no prazo de 30 dias, informe se
tem interesse em representar contra o acusado, sob pena de decadência.
É como voto.
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08/06/2021

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO
DEBATE
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) Senhores Ministros, como alguns Ministros me disseram que tinham
compromissos agora, um pouco antes das seis horas, consulto, se
entenderem de acordo, se posso pedir vista - como indiquei o destaque dos autos para trazer na próxima Sessão, de modo a fazer as devidas
acomodações.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI Presidente, se Vossa Excelência me permite, tenho a impressão de que
esta última decisão do ministro Edson Fachin tem natureza de uma
prejudicial. Parece-me, salvo melhor juízo - também estudei essa matéria
-, que essa prejudicial se afigura um tanto quanto evidente. Se houvesse
um certo consenso no sentido de acolher essa posição...
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Estou
votando no sentido do ministro Edson Fachin, estava trazendo voto nesse
sentido. Vossa Excelência facilita enormemente o meu trabalho.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Aí,
Presidente, não precisaríamos entrar na questão de fundo, a questão da
justa causa. Admito a prejudicial...
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Que é
a questão que estava trazendo para exame e que levou Sua Excelência a
fazer todas essas...
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) Exatamente, Presidente! Fui motivado por vossas reflexões, por isso
oportuno o pedido de destaque que me permitiu revisitar a matéria.
Agradeço a Vossa Excelência.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Eu só ponderaria que,
considerando que esta matéria tem sido resolvida ou votada na Primeira
Turma em sentido diferente, seria de todo conveniente, talvez - não sei o
que pensa o ministro Lewandowski -, que o ministro Gilmar também,
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como agora fez o Ministro-Relator, estendesse. Inclusive para, depois,
ficar devidamente registrado, porque vamos ter, a prevalecer o
entendimento que agora expôs o ministro Fachin, uma mudança de
orientação, que diverge do que vem sendo adotado na Primeira Turma e
em decisões monocráticas de Ministros desse Tribunal.
Em minha opinião, talvez fosse conveniente que a gente tivesse o
vagar de ouvir o ministro Gilmar, mesmo considerando esta prejudicial.
Acho que esses dados têm que ser sopesados, porque o voto inicial do
ministro Fachin foi, agora, alterado. Tinha feito voto considerando o
primeiro; não sabia da mudança.
Já são realmente mais de 17h30, acho que não alteraria muita coisa
aguardar até terça, ouvir o voto do ministro Gilmar, e, com a decisão mais
verticalizada, termos a possibilidade de passar a ideia do que vai ser
adotado a partir da decisão dessa Segunda Turma. Inclusive porque, pelo
princípio da colegialidade, se alguém não votar a favor, de toda sorte,
passaria a aplicar o novo entendimento e é bom que esses fundamentos
estejam devidamente explicitados.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Só
para deixar claro que o ministro Fachin demonstrou, de maneira sobeja,
que o precedente que temos do Plenário, de aplicação da Lei, é, às
inteiras, nesse sentido.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Exatamente! Eu
mesma tenho decisões mandando ouvir a parte ou decidindo no sentido
de se já houvesse apresentação da denúncia, e seguia pelo caminho que,
inicialmente o ministro Fachin tinha palmilhado. Acho que este é um
tema, na minha opinião, que merece maior profundidade, mas também
sempre acato o que o Colegiado decide.
Por isso, ponderaria sobre ouvir o voto com a verticalidade
necessário e ter o espaço de debates apropriados. Vimos que os debates,
hoje, foram extremamente ricos naquilo que foram apresentados.
Mas me coloco à disposição, Presidente.
O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES – Presidente, faço
sugestão que, talvez, não fosse o caso de pedir vista, apenas dar fluência
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ao julgamento na próxima sessão.
Já adianto que, no tocante ao capítulo da concessão, o qual o
ministro Fachin denominou “deferimento do pedido incidental”, entendo
mais como habeas corpus de ofício, porque está no habeas corpus, não foi
devolvido o agravo. Acompanho Sua Excelência, mas iria divergir quanto
ao agravo.
Por mais atrativa que seja a matéria, há o interesse do paciente.
Nesse caso específico, ainda que Vossa Excelência tenha pedido destaque,
seu voto está consonante com o do Relator, e o meu estaria divergindo, a
favor do paciente.
Em razão disso, para favorecer o debate, talvez fosse o caso de eu
votar primeiro, porque não teria prejuízo. Caso vencido, passaríamos ao
debate apenas do pedido incidental.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Acho que, talvez,
Presidente, Vossa Excelência pudesse suspender o julgamento para dar
continuidade.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) Suspendo o julgamento, tendo em vista o adiantado da hora, para que
retomemos, com início com o voto do Ministro Nunes Marques.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Agora, é
claro, também trago voto quanto ao mérito da questão, mas,
tecnicamente, com a devida vênia, penso que, se primeiro votarmos a
prejudicial, pouparíamos o Plenário e o precioso tempo de enfrentarmos
o mérito.
O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES – Mas, para isso,
ministro Lewandowski, o Relator, que é o detentor do agravo, teria de
retirar o agravo da pauta e conceder, de ofício, o habeas corpus no pedido
incidental, porque temos duas situações em matéria processual. Temos o
agravo regimental, que limita a devolução em profundidade apenas do
que foi decidido no habeas corpus, e, depois, um pedido incidental no
habeas corpus. O que o Relator está fazendo? Está desprovendo o
regimental e concedendo de ofício. Estou de acordo, não precisamos
julgar o agravo, inclusive porque, para o Supremo Tribunal Federal, neste
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momento, concordo com Vossa Excelência, é mais útil a decisão dessa
matéria. Mas, se não tiver o agravo, vou ter de votar no mérito.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Por que?
Porque, na questão de mérito, vamos ter que adentrar no fato, se foi ou
não...
O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES – Teria de votar no
mérito porque o agravo está sendo trazido. Fica com a palavra o ministro
Edson Fachin, que é o Relator, ele que conduz. Ele poderia trazer
apenas...
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Na
retomada da próxima Sessão, encaminhamos essas questões
procedimentais. Tendo em vista que combinamos encerrar a Sessão antes
das 18 horas, estou-me sentindo um estelionatário em relação à ministra
Cármen, porque garanti que terminaríamos até às 17:30h. Ela vai dizer:
promete, mas não cumpre, com aquela característica...
A SENHOR MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Vossa Excelência
nem me promete nada, é um homem de poucas promessas.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Peço
desculpas, mas começaremos a próxima Sessão com esse tema.
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PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS
ADV.(A/S) : GUILHERME LUIZ FRANCISCO (358920/SP)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que
negava provimento ao agravo regimental e deferia o pedido
incidental formulado pelo paciente para determinar que o juízo de
origem intime o ofendido no prazo legal de 30 dias para manifestar
interesse na persecução penal, foi suspenso o julgamento.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma, 08.06.2021.
Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia,
Edson Fachin e Nunes Marques.
Subprocurador-Geral da República, Dr. Alcides Martins.
Maria Clara Viotti Beck
Secretária

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D991-9C31-6AE8-EB7B e senha 9400-6ACF-3FD5-0501

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. GILMAR MENDES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 34 de 112

15/06/2021

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO
VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Trata-se de agravo
regimental (eDOC 10) interposto em face de decisão monocrática do
Relator que negou seguimento ao habeas corpus (eDOC 9).
No caso concreto, narra-se que o paciente “obteve para si indevida
vantagem no ‘quantum’ de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), em prejuízo
de José Conrado Veiga Neto, mediante meio fraudulento” ao vender o carro da
vítima a terceiro e não repassar-lhe o valor devido.
Conforme relatado, nas razões recursais, reiteram-se os argumentos
da exordial no sentido de que: a) não houve fraude no contrato de
consignação de veículo celebrado pelo agravante, que não teria auferido
benefício financeiro, e a vítima não suportou qualquer prejuízo; b) o
órgão do Ministério Público somente ofertou a denúncia após a
discordância do magistrado quanto ao pedido de arquivamento
formulado pelo primeiro promotor a quem foi distribuído o feito; c) o
Termo de Quitação Mútua é a prova irrefutável de que não ocorreu a
prática do crime de estelionato; d) a denúncia é inepta “por não narrar os
fatos como em verdade ocorreram (começo, meio e fim)” e “se limita a indicar a
ocorrência de ‘meio fraudulento’, porém, sequer minimante o descreve, ou seja, o
órgão acusador não logrou demonstrar elemento essencial do crime imputado ao
paciente”, como exige o art. 41 do CPP, a fim de permitir o pleno execício
da ampla defesa.
Em seguida, incidentalmente, o recorrente protocolou pedido de
aplicação da lei mais benéfica ao réu, em face do advento da Lei
13.964/2019, que acrescentou o § 5º ao art. 171 do Código Penal e
transformou o crime de estelionato em hipótese de ação penal de
iniciativa pública condicionada à representação do ofendido. Assim,
requer seja determinado ao juiz da causa a intimação do ofendido para se
manifestar sobre seu interesse de representação criminal, no prazo de 30
(trinta) dias (eDOC 12).
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Iniciado o julgamento virtual, o Relator votou por negar provimento
ao agravo. Diante de relevante questão sobre a retroatividade da norma
mais benéfica, indiquei destaque para julgamento presencial e analiso-a
neste voto.
Quanto às demais impugnações, acompanho o Relator na
denegação da ordem. A partir dos elementos que constam nestes autos e
dos fundamentos assentados pelas instâncias anteriores, não se verifica
ilegalidade manifesta a ensejar o trancamento do processo penal.
A denúncia (eDoc 3, p. 40-41) narra suficientemente os contornos
fáticos do caso e realiza a imputação adequadamente, de modo que não
se caracteriza inépcia a ser declarada nesta via, considerando seus limites
cognitivos inerentes. A narrativa acusatória mostra-se suficiente para
verificação da aparente tipicidade e indicativos do dolo, tudo a ser
devidamente verificado no transcorrer do processo penal.
Quanto ao pedido incidental, trata-se de questão de interesse
constitucional, regulada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal de 1988,
nos seguintes termos: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.
Certamente, discute-se a potencial aplicação de tal dispositivo também a
normas de natureza mista ou processual com conteúdo material.
Portanto, as questões-problema que enfrentamos são: 1) qual a
natureza da norma relativa ao tema de ação penal?; 2) considerando tal
natureza, a necessidade de representação da pessoa ofendida, inserida no
§ 5º do art. 171 do CP pela Lei 13.964/2019, deve ser aplicada para
processos em andamento?; e, 3) em caso positivo, até que momento
processual isso deve ocorrer?
Preliminarmente, destaco que o julgado de minha relatoria, sobre a
temática, indicado pelo eminente relator (ARE 1.230.095 AgR, DJe
1º.9.2020), foi negado por óbices formais, especialmente a ausência de
preliminar de repercussão geral, de modo que não ingressei no mérito da
questão naquele momento. Isso foi depois ressaltado no julgamento dos
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embargos de declaração do referido ARE.
Além disso, ainda em sede preliminar, verifica-se que a questão não
foi submetida à análise pelo Superior Tribunal de Justiça, assim a
apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido
a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou
ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a
apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não
é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki,
Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux,
decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli,
decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais
entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão
da ordem de ofício, o que penso ser o caso dos autos, também em razão
da importância da temática e da intensa discussão que tem ocorrido
entre os aplicadores em geral.
1. Natureza da norma que regula temática de ação penal
Ação penal é o poder-dever de iniciar a jurisdição penal para
verificar a pretensão acusatória, um “poder, conferido ao Ministério Público,
outras autoridades públicas e sujeitos privados, de provocar a jurisdição em
relação a um caso penal, visando à instauração do processo penal principal – ação
processual penal em sentido estrito, acusação – ou o conhecimento de outra
questão que deve ser objeto de um provimento jurisdicional – modalidades
diversas de ação processual penal” (SILVEIRA, Marco Aurélio N. A ação
processual penal entre política e Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2014. p. 227-228)
A ação penal pode ser classificada como de iniciativa pública,
quando oferecida pelo Ministério Público, por meio de uma denúncia, ou
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de iniciativa privada, quando apresentada pelo querelante em uma
queixa-crime. Na hipótese de iniciativa pública, ela pode ser
incondicionada, quando a atuação do acusador público não depende da
manifestação de vontade de outra pessoa, ou condicionada, por exemplo,
à representação do ofendido.
Assim, na hipótese de ação penal de iniciativa pública condicionada
à representação da pessoa ofendida, a denúncia somente poderá ser
oferecida pelo MP se houver a manifestação da vítima pelo interesse na
persecução (representação). Se isso não ocorrer, o direito à representação
decai em um prazo de seis meses e, assim, inviabiliza-se a persecução
penal pelo crime em questão.
A natureza da ação penal é uma opção do legislador, o que, em
regra, leva em consideração o interesse público maior ou menor na
persecução da espécie delitiva e os interesses privados, como a
intimidade, por exemplo.
A temática sobre ação penal é regulada tanto no Código Penal (arts.
100-106) como no Código de Processo Penal (arts. 24-62). Isso, por si só,
já torna evidente o caráter misto das normas relacionadas. Trata-se de
norma que regula uma condição de procedibilidade da ação penal
(natureza processual) com manifestos reflexos penais, tendo em vista que
seu não atendimento inviabiliza o exercício da pretensão punitiva estatal.
Em relação ao dispositivo inserido no § 5º do art. 171 do CP pela Lei
13.964/2019, que regula a ação penal ao crime de estelionato, a doutrina é
praticamente pacífica em afirmar a sua natureza mista (BADARÓ,
Gustavo H. Processo penal. 8 ed. RT, 2020, p. 113; MENDES, LUCCHESI.
Lei Anticrime. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020. p. 167; SAAD-DINIZ,
Eduardo. Das alterações no Código Penal. In: Pacote Anticrime. São Paulo:
Almedina, 2020. p. 32; MENDES, MARTÍNEZ. Pacote Anticrime. São
Paulo: Atlas, 2020. p. 33)
2. Direito intertemporal e aplicação retroativa da norma mista
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A legalidade é um primado fundamental do Direito Penal e do
Processo Penal, visto que é a premissa fundamental para a limitação (e,
assim, a legitimação) do poder punitivo estatal. Para restringir os poderes
do soberano, houve a sua divisão em três: legislativo, executivo e
judiciário. No âmbito penal, tal separação teve impactos determinantes,
visto que a execução de uma pena depende da sua prévia cominação legal
como preceito secundário de um crime, o que se situa como atividade
exclusiva do Legislador. Por outro lado, a execução penal depende
invariavelmente de uma autorização do Poder Judiciário.
A partir da legalidade, consagrou-se um dos brocardos mais
conhecidos do Direito Penal: a lei penal não retroagirá, salvo para
beneficiar o réu (art. 5º, XL, CF). Assim, afirma-se que a regra em Direito
Penal material é a da irretroatividade da lei penal: aplica-se ao réu a lei
penal que estava vigente na data do crime. Contudo, por questão de
isonomia e limitação do poder punitivo, se surgir uma nova lei mais
benéfica ao réu, a ele deverá ser aplicada retroativamente (PELUSO,
Vinicius T. Retroatividade penal benéfica. Saraiva, 2013. p. 83-90).
Essa é a lógica no direito penal material. Contudo, em âmbito
processual penal, a regra geral consolida-se de modo distinto. Nos termos
do art. 2º do CPP, “a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo
da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”. Trata-se do
princípio da imediatidade, ou “o tempo rege o ato”, de modo que a lei
processual, em regra, não retroage para atos passados, já praticados.
Sem dúvidas, a distinção entre lei penal material e processual é
ponto de intensa polêmica. E, além disso, surgem também normas de
conteúdo misto ou processuais de conteúdo material. Conforme
Figueiredo Dias, a distinção entre normas materiais (substantivas) e
processuais (adjetivas) penais seria axiológica: “a de direito substantivo,
referida a uma relação da vida no espaço social, visa valorá-la dentro da
dicotomia axiológica lícito-ilícito; a de direito adjectivo, referida a actos no espaço
processual (actos processuais), visa enquadrá-los na dicotomia axiológica
admissível-inadmissível ou eficaz-ineficaz” (FIGUEIREDO DIAS, Jorge.
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Direito Processual Penal. Coimbra Editora, 1974. p. 34).
Em casos de leis mistas ou processuais de conteúdo material,
aplica-se a regra intertemporal de direito penal material (BADARÓ,
Gustavo H. Processo penal. 8 ed. RT, 2020, p. 113; PELUSO, Vinicius T.
Retroatividade penal benéfica. Saraiva, 2013. p. 160-161). Nos termos do art.
2º, parágrafo único, CP: “a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o
agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença
condenatória transitada em julgado”.
Nesse sentido, penso que isso foi reconhecido indiretamente no
julgamento da ADI 1.719, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, em que
se afirmou que existem normas de conteúdo material na Lei 9.099/1995,
eminentemente de caráter processual:
“PENAL E PROCESSO PENAL. JUIZADOS ESPECIAIS.
ART.
90
DA
LEI
9.099/1995.
APLICABILIDADE.
INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA EXCLUIR AS
NORMAS DE DIREITO PENAL MAIS FAVORÁVEIS AO RÉU.
O art. 90 da lei 9.099/1995 determina que as disposições da lei
dos Juizados Especiais não são aplicáveis aos processos penais
nos quais a fase de instrução já tenha sido iniciada. Em se
tratando de normas de natureza processual, a exceção
estabelecida por lei à regra geral contida no art. 2º do CPP não
padece de vício de inconstitucionalidade. Contudo, as normas
de direito penal que tenham conteúdo mais benéfico aos réus
devem retroagir para beneficiá-los, à luz do que determina o
art. 5º, XL da Constituição federal. Interpretação conforme ao
art. 90 da Lei 9.099/1995 para excluir de sua abrangência as
normas de direito penal mais favoráveis ao réu contidas nessa
lei.” (ADI 1.719, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal
Pleno, DJe 3.8.2007)

Especificamente em relação às normas inseridas pela Lei 9.099/95,
como a necessidade de representação para crimes de lesão corporal leve e
culposa, a retroatividade mais benéfica foi reconhecida pelo Plenário
6
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deste Tribunal, em voto de relatoria do eminente Min. Celso de Mello:
“INQUÉRITO - QUESTÃO DE ORDEM - CRIME DE
LESÕES CORPORAIS LEVES IMPUTADO A DEPUTADO
FEDERAL
EXIGÊNCIA
SUPERVENIENTE
DE
REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO ESTABELECIDA PELA
LEI N. 9.099/95 (ARTS. 88 E 91), QUE INSTITUIU OS
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - AÇÃO PENAL PÚBLICA
CONDICIONADA - NORMA PENAL BENEFICA APLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 91 DA LEI N. 9.099/95
AOS
PROCEDIMENTOS
PENAIS
ORIGINARIOS
INSTAURADOS PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. (...) LEI N.
9.099/95
CONSAGRAÇÃO
DE
MEDIDAS
DESPENALIZADORAS
NORMAS
BENEFICAS
RETROATIVIDADE VIRTUAL. - Os processos técnicos de
despenalização abrangem, no plano do direito positivo, tanto as
medidas que permitem afastar a própria incidência da sanção
penal quanto aquelas que, inspiradas no postulado da mínima
intervenção penal, tem por objetivo evitar que a pena seja
aplicada, como ocorre na hipótese de conversão da ação pública
incondicionada em ação penal dependente de representação do
ofendido (Lei n. 9.099/95, arts. 88 e 91). - A Lei n. 9.099/95, que
constitui o estatuto disciplinador dos Juizados Especiais, mais
do que a regulamentação normativa desses órgãos judiciários
de primeira instância, importou em expressiva transformação
do panorama penal vigente no Brasil, criando instrumentos
destinados a viabilizar, juridicamente, processos de
despenalização, com a inequívoca finalidade de forjar um novo
modelo de Justiça criminal, que privilegie a ampliação do
espaço de consenso, valorizando, desse modo, na definição das
controvérsias oriundas do ilícito criminal, a adoção de soluções
fundadas na própria vontade dos sujeitos que integram a
relação processual penal. Esse novíssimo estatuto normativo, ao
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conferir expressão formal e positiva as premissas ideológicas
que dão suporte as medidas despenalizadoras previstas na Lei
n. 9.099/95, atribui, de modo consequente, especial primazia aos
institutos (a) da composição civil (art. 74, paragrafo único), (b)
da transação penal (art. 76), (c) da representação nos delitos de
lesões culposas ou dolosas de natureza leve (arts. 88 e 91) e (d)
da suspensão condicional do processo (art. 89). As prescrições
que consagram as medidas despenalizadoras em causa
qualificam-se
como
normas
penais
benéficas,
necessariamente impulsionadas, quanto a sua aplicabilidade,
pelo princípio constitucional que impõe a lex mitior uma
insuprimível carga de retroatividade virtual e, também, de
incidência imediata. (...)” (Inq 1.055 QO, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, DJ 24.5.1996)

Naquele momento, a Lei 9.099/95 regulou expressamente uma
norma de transição para a necessidade de representação aos processos em
curso:
“Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação
para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu
representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de
trinta dias, sob pena de decadência.”

Tal norma de transição representa uma regulamentação mais
detalhada de uma imposição constitucional consagrada: a retroatividade
mais benéfica da norma penal, o que, como exposto, aplica-se àquelas de
natureza mista.
Portanto, ainda que a Lei 13.964/19 não tenha regulado
expressamente uma norma de transição semelhante, isso não afasta a
necessidade de retroatividade da norma que possui natureza mista ao
alterar a iniciativa da ação penal do estelionato para condicionada à
representação da pessoa ofendida.
Assim, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte e em
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analogia ao art. 91 da Lei 9.099/95, no caso em que a Lei 13.964/19 passou
a exigir representação para a propositura da ação penal pública, a pessoa
ofendida ou seu representante legal deverá ser intimado/a para oferecê-la
no prazo de trinta dias, sob pena de decadência.
3. Limite temporal à retroatividade para aplicação aos processos
em curso
Agora, considerando a possibilidade de retroatividade benéfica e
aplicação da nova norma em processos em curso, deve-se questionar a
existência de algum limite temporal para tanto.
Sobre a questão, ao interpretar o art. 91 da Lei 9.099/95 e a
retroatividade da necessidade de representação nos crimes de lesão
corporal leve e culposa, o Supremo Tribunal Federal assentou a sua
aplicabilidade para investigações e processos em andamento até o
trânsito em julgado, ou seja, mesmo após o oferecimento da denúncia
ou o proferimento da sentença.
Cito julgados de ambas as Turmas:
“DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
REPRESENTAÇÃO PARA A AÇÃO PENAL PÚBLICA (ART. 91
DA LEI Nº 9.099, DE 26.09.1995). APLICABILIDADE AOS
CASOS
PENDENTES,
MESMO
COM
SENTENÇA
CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA E RECORRIDA.
HABEAS CORPUS. 1. A representação para a ação penal
pública, prevista no art. 91 da Lei 9.099, de 26.09..1995, não tem
caráter meramente processual, mas, também, de direito
material, pois sua falta implica a decadência do direito,
ensejando a extinção da punibilidade. 2. Tratando-se, pois, de
norma penal mais benigna, deve ser aplicada, pelo menos, a
caso ainda pendente, como é o de condenação não transitada
em julgado, porque sujeita a recurso tempestivo. 3. Nesse
caso, o Tribunal, ao apreciar o recurso, deve converter o
julgamento em diligência para determinar a intimação do

9
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6C54-2E71-9AA7-27B3 e senha AC06-3736-75FF-A5FF

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. GILMAR MENDES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 43 de 112

HC 180421 A GR / SP
ofendido, a fim de que este, se assim lhe parecer, ofereça a
representação, no prazo de trinta dias, nos termos do mesmo
dispositivo (art. 91). 4. Hipótese em que essa providência não
foi adotada no acórdão impugnado. 5. "H.C." deferido, para
que, anulado o acórdão, se proceda à intimação do ofendido,
para tais fins. 6. Decisão unânime: 1ª Turma”. (HC 74.334, Rel.
Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJ 29.8.1997)
“PROCESSUAL PENAL. PENAL. REPRESENTAÇÃO: LEI
9.099, DE 26.09.95. COMPOSIÇÃO CIVIL. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. I - Já vencida a instância de conhecimento e
encontrando-se o feito em fase de julgamento da apelação
interposta pela defesa, quando veio a lume a Lei 9.099/95, fezse a conversão do julgamento em diligência, para
cumprimento do disposto no art. 91 da mesma Lei 9.099/95.
Oferecida a representação pela vítima, não há falar em
composição civil. Lei 9.099/95, art. 75. II - Existente sentença
condenatória, não há falar em suspensão processual. III - H.C.
Indeferido”. (HC 76.109, Rel. Min. CARLOS VELLOSO,
Segunda Turma, DJ 30.4.1998)
“REPRESENTAÇÃO - INTIMAÇÃO DO OFENDIDO ARTIGO 91 DA LEI Nº 9.099/95 - APLICABILIDADE NO
TEMPO. A exigência de intimação do ofendido ou do
representante legal prevista no artigo 91 da Lei nº 9.099/95
ficou restrita aos processos em curso, apanhados pela nova
regência processual. Precedentes: Habeas Corpus nos 79.0071/RJ, por mim relatado na Segunda Turma, publicado no Diário
de 28 de maio de 1999, 78.307-7/MG, relatado na Primeira
Turma pelo ministro Moreira Alves, veiculado no Diário de 12
de março de 1999 e 77.870-0/PE, relatado na Primeira Turma
pelo ministro Sydney Sanches, noticiado no Diário de 7 de maio
de 1999”. (HC 83.141, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, DJ 26.9.2003)

Não vejo qualquer motivo razoável para alterar tal posicionamento
10
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e, assim, não manter a integridade do sistema, visto que agora, com a Lei
13.964/19 (em relação ao estelionato), houve mudança semelhante àquela
empreendida pela Lei 9.099/95 (em relação à lesão corporal leve e
culposa).
Como afirmei anteriormente, ainda que a Lei 13.964/19 não tenha
regulado expressamente uma norma de transição semelhante ao art. 91
da Lei 9.099/95, isso não afasta a necessidade de retroatividade da
norma que possui natureza mista ao alterar a iniciativa da ação penal do
estelionato para condicionada à representação da pessoa ofendida.
Ressalto que conheço a posição firmada sobre o tema na Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 187.341, assim
ementado:
“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL
PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19
(‘PACOTE
ANTICRIME’).
IRRETROATIVIDADE
NAS
HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ
REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA
LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA
DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO
QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO.
AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A
NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. (...) 2. Em face da natureza mista
(penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do
Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em
todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a
denúncia pelo Ministério Público, independentemente do
momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º,
do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira
‘condição de procedibilidade da ação penal’. 3. Inaplicável a
retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às
hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a

11
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denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez
que, naquele momento a norma processual em vigor definia a
ação para o delito de estelionato como pública
incondicionada, não exigindo qualquer condição de
procedibilidade para a instauração da persecução penal em
juízo. 4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima
como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a
denúncia pelo Ministério Público. 5. Inexistente, no caso
concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia
apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus.
INDEFERIMENTO da ordem”. (HC 187.341, Rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 4.11.2020)

Em tal julgado, embora se tenha reconhecido a natureza mista da
norma e sua aplicação mesmo para crimes cometidos antes da vigência da
Lei 13.964/19, houve a limitação temporal somente a casos ainda sem a
denúncia oferecida, por entender que, se feito, consolidou-se ato jurídico
perfeito que não poderia ser desfeito.
Respeitosamente, tal posição é contrária à construção doutrinária e
jurisprudencial desta Corte sobre a retroatividade de normas mistas,
tendo em vista especialmente os precedentes firmados em interpretação
às modificações empreendidas pela Lei 9.099/95, já expostos neste voto.
Os julgados indicados como jurisprudência no acórdão da 1ª Turma
tratam de casos relacionados a normas de natureza processual
(competência, momento do interrogatório, procedimentos, intimação), ou
seja, diferentes da situação aqui analisada em que há norma de natureza
mista.
O argumento de que seria inaplicável a necessidade de
representação porque “no momento do oferecimento da denúncia a norma
processual então aplicável definia a ação para o delito de estelionato como pública
incondicionada, não exigindo qualquer condição para a instauração da
persecução penal em juízo” ignora exatamente a necessidade de
retroatividade da norma mais benéfica em direito penal.
12
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A lógica da retroatividade da norma penal mais benéfica,
consolidada na Constituição e em âmbito convencional como direito
humano, reside exatamente no ponto de que, embora no momento do
fato ou do processamento fosse aplicável norma mais gravosa ao réu, o
surgimento de nova norma mais benéfica resulta seja-lhe ela aplicada.
A ideia de ato jurídico perfeito coloca-se somente para normas de
natureza processual, quando, nos termos do art. 2º do CPP, somente
haverá a aplicação para atos futuros, mantida a validade dos atos
praticados anteriormente.
Ou seja, ao reconhecer-se a natureza mista da norma sobre ação
penal, afasta-se a aplicação do art. 2º do CPP e incide a regra de
aplicação intertemporal de direito penal material, nos termos do art. 2º,
parágrafo único, do Código Penal.
Portanto, respeitosamente, não há como conciliar o reconhecimento
da natureza mista da norma sobre ação penal com a aplicação da regra
de retroatividade do art. 2º do CPP, restrita a normas processuais. Nos
termos da doutrina majoritária e da jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal, no caso de normas de natureza mista, devese aplicar a regra de retroatividade de direito penal material (art. 2º,
parágrafo único, do Código Penal).
Tampouco pode se admitir o fundamento de que, iniciado o processo
penal, não é possível a retratação da representação oferecida. Aqui a
lógica é completamente distinta, visto que não houve a representação que
passou a ser exigida. Ademais, a necessidade de intimação da pessoa
ofendida para apresentar a representação foi a posição adotada na
legislação e na jurisprudência deste Tribunal em relação à Lei 9.099/95.
Quanto ao fato de que na Lei 13.964/19 o legislador não inseriu
dispositivo semelhante ao art. 91 da Lei 9.099/95, isso não afasta a regra
de retroatividade benéfica das normas de natureza mista. Como já afirmei
anteriormente, isso é uma decorrência dos direitos fundamentais
consolidados constitucional e convencionalmente. O art. 91 da Lei
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9.099/95 é uma norma de transição que regula como a aplicação deve
ocorrer aos processos em curso, mas tal previsão infraconstitucional não
é necessária para a efetividade do art. 5º, XL, CF. Ou seja, ali se define
“como”, mas não “se” a norma de natureza mista deve, ou não, retroagir
e ser aplicada em processos em curso.
4. Desnecessidade de maiores formalidades para a representação
Contudo, de qualquer modo, destaco que, conforme o entendimento
desta Corte, a representação prescinde de maiores formalidades. Basta
que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o
processo penal:
“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo
Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o
comparecimento da vítima à delegacia para registrar a
ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a
representação nos crimes de ação penal pública condicionada
prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência
de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento”.
(RHC 123.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
2.10.2014)
“ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. A representação da vítima nos crimes
sexuais prescinde de formalidade, bastando a demonstração da
inequívoca intensão de ver o ofensor submetido à persecução
penal”. (HC 108.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20.3.2018)
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
CONDICIONADA. VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE
POBREZA APRESENTADA PELOS PAIS DA VÍTIMA.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

14
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IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – O Ministério
Público possui legitimidade para promover a ação penal
quando a vítima ou seus pais não puderem prover as despesas
do processo, sem prejuízo da manutenção própria ou da família
(art. 225, § 2º, do CP, com redação anterior à Lei 12.015/2009). II
- A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a
representação realizada pela vítima ou seu representante legal
nos crimes contra os costumes prescinde de formalidade e
prova material de miserabilidade, sendo suficiente a mera
declaração de pobreza. III - Não cabem em habeas corpus
discussões sobre a veracidade da declaração de pobreza, uma
vez que a prova da miserabilidade se faz pela simples
declaração firmada perante a autoridade policial. IV – A
discussão acerca de eventual falsidade do documento
demandaria o exame de provas sobre a real situação econômica
da declarante, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. V
– Ordem denegada”. (HC 113.071/RS, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.11.2012)

Portanto, prevalecendo a posição no sentido da necessidade de
representação nos processos em andamento até o trânsito em julgado,
em cada caso concreto deverá o juízo verificar se houve manifestação da
vítima no sentido da persecução penal, que deve ser entendida como
representação.
Em caso negativo, deve-se aplicar, por analogia, o art. 91 da Lei
9.099/95, com a intimação da pessoa ofendida para que, no prazo de 30
dias, ofereça, se quiser, a representação, sob pena de decadência. Trata-se
de analogia possível, visto que regula o aspecto procedimental da
retroatividade da norma de natureza mista.
5. Dispositivo
Em resposta às questões-problema delimitadas inicialmente:
1. A norma que versa sobre ação penal tem natureza mista, ou seja,
material e processual, por acarretar reflexos em ambas as esferas.
15
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2. A norma de natureza mista retroage em benefício do réu, devendo
ser aplicada a investigações e processos em andamento, ainda que
iniciados em momento anterior à sua vigência.
3. Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal sedimentada na interpretação de modificações semelhantes
anteriormente realizadas pela Lei 9.099/95, a norma inserida no § 5º do
art. 171 do CP pela Lei 13.964/2019 (necessidade de representação da
pessoa ofendida no crime de estelionato) deve ser aplicada a processos
em curso, ou seja, ainda não transitados em julgado quando da entrada
em vigor da Lei 13.964/19.
Em analogia ao art. 91 da Lei 9.099/95, deve-se intimar a pessoa
ofendida para que, no prazo de 30 dias, ofereça, se quiser, a
representação, sob pena de decadência.
Contudo, em cada caso concreto, deve-se analisar se houve
manifestação da vítima que possa ser considerada para fins de
representação, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, afastando-se
a necessidade de maiores formalidades para tal ato.
Diante do exposto, acompanho o Relator em seu voto reajustado
para negar provimento ao agravo regimental e deferir o pedido
incidental de modo a determinar ao Juízo de origem que intime o
ofendido para que, no prazo de 30 dias, ofereça, se quiser, a
representação, sob pena de decadência.
É como voto.
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO
CONFIRMAÇÃO DE VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhor
Presidente, apenas para reiterar que o destaque feito por Vossa Excelência
levou à discussão desta questão, que emergiu como se fosse um tema,
quiçá, paralelo ou mesmo aparentemente secundário, mas ele tem relevo
extraordinário: a compreensão da eficácia retro-operante da lei mais
benéfica ao acusado.
Ao cumprimentar Vossa Excelência, na verdade, o voto que reajustei
foi para acompanhar o raciocínio que Vossa Excelência já houvera feito
nesta matéria. E ao deferir o pedido incidental esse deferimento tem, a
rigor, precisamente, as vestes de concessão de habeas de ofício, para fim
próprio das ações penais condicionadas.
Com esta observação, creio que também aplacamos uma legítima
preocupação, manifestada, na última Sessão, pelo eminente Ministro
Nunes Marques. Quanto a este ponto, creio que não restará dúvida.
Agradeço a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e reitero o voto que
proferi, na linha do voto que Vossa Excelência vem de proferir neste
momento.
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO
VOTO
O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: trata-se de habeas
corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim
ementado:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS.
NÃO CONSTATADO. DENÚNCIA APTA A DAR INÍCIO À
PERSECUÇÃO PENAL. NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. “Nos termos do entendimento consolidado desta Corte,
o
trancamento
da
ação
penal
ou
inquérito
policial/procedimento investigativo por meio do habeas corpus é
medida excepcional”. Por isso, será cabível somente “quando
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da
incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência
de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do
delito.” (RHC 110.327/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 10/9/2019).
2. Nos termos do acórdão impugnado, o Ministério
Público estadual narrou todas as circunstâncias do suposto
delito, além disso, embasou a denúncia em prévia investigação
que apontou elementos contundentes do delito de estelionato.
Assim, não há como, na via mandamental do habeas corpus,
contrariar as premissas firmadas pelas instâncias ordinárias a
fim de acolher a tese defensiva pela insuficiência dos indícios
colhidos.
3. Agravo regimental improvido.
(HC 520.552 AgRg, Relator o Ministro Ribeiro Dantas)
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Busca-se, na presente impetração, o trancamento da ação penal que
tramita em desfavor do paciente, ora agravante, em razão da alegada
inépcia da denúncia.
O ministro Edson Fachin, Relator do presente feito, ao entender pela
regularidade da denúncia, negou seguimento a este habeas corpus.
Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo interno.
É o relatório. Passo ao voto.
Inicialmente, convém destacar a relevância das razões externadas
pela parte agravante quanto à instauração de persecução penal
temerária, a partir de denúncia inepta, o que, segundo penso,
representaria verdadeiro óbice ao direito à ampla defesa, a violar o
princípio constitucional do devido processo legal, extremamente caro ao
Estado de Direito.
É certo que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua
jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é
viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for
evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a
ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, Segunda Turma, Relator o
ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, Segunda Turma, Relator o
ministro Ricardo Lewandowski):
1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas
corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano,
a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a
evidente ausência de justa causa. Precedentes.
(HC 191.216 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro
Roberto Barroso)

Ocorre, porém, que este é um caso excepcional apto à concessão da
2
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ordem de habeas corpus para trancar ação penal que tramita em desfavor
do paciente, ora agravante.
A denúncia oferecida em desfavor do agravante deveria ter
observado todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo
Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito que
lhe foi imputado (estelionato, no caso) e permitindo o entendimento da
defesa sobre os fatos atribuídos ao paciente na peça acusatória, o que
possibilitaria o pleno exercício do seu direito de defesa.
Essa foi a óptica adotada pela Segunda Turma ao julgar o HC 89.427,
cujo fragmento transcrevo:
A denúncia – enquanto instrumento formalmente
consubstanciador da acusação penal – constitui peça processual
de indiscutível relevo jurídico. Ela, antes de mais nada, ao
delimitar o âmbito temático da imputação penal, define a
própria res in judicio deducta. A peça acusatória, por isso
mesmo, deve conter a exposição do fato delituoso, em toda a
sua essência e com todas as suas circunstâncias. Essa narração,
ainda que sucinta, impõe-se ao acusador como exigência
derivada do postulado constitucional que assegura, ao réu, o
exercício, em plenitude, do direito de defesa. Denúncia que
não descreve, adequadamente, o fato criminoso e que também
deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta
individual de cada agente ao evento delituoso qualifica-se
como denúncia inepta.
(HC 89.427, Relator o ministro Celso de Mello – grifei)

Assim, observo que, no caso em questão, a peça acusatória é inepta,
pois deixou de identificar e descrever todos os elementos essenciais
integrantes do tipo penal previsto no art. 171, caput, do Código Penal,
notadamente pela ausência de efetiva demonstração de qual teria sido
o artifício, ardil ou outro meio fraudulento utilizado pelo ora agravante
em sua conduta alegadamente criminosa.
3
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A doutrina relativa a essa matéria segue a mesma linha ao elencar os
elementos essenciais do delito de estelionato, previstos no art. 171, caput,
do Código Penal:
Sendo a fraude o ponto central do delito de estelionato,
podemos identificá-lo, outrossim, por meio dos seguintes
elementos que integram sua figura típica: a) conduta do agente
dirigida finalisticamente à obtenção de vantagem ilícita, em
prejuízo alheio; b) a vantagem ilícita pode ser para o próprio
agente ou para terceiro; c) a vítima é induzida ou mantida em
erro; d) o agente se vale de um artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento para a consecução de seu fim.
(GRECO, Rogério. Código Penal: comentado – 11. ed.
Niterói: Impetus, 2017 – grifei)

Vale transcrever, por isso mesmo, o inteiro teor da denúncia
genérica oferecida pelo Ministério Público paulista:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 10
e outubro de 2017, no Condomínio Parque de Farias, nesta
Capital, RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS, qualificado às
fls. 04, obteve para si, indevida vantagem no quantum de R$
84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), em prejuízo de José
Conrado Veiga Neto, mediante meio fraudulento.
Segundo apurado, no início do mês de outubro, José
procurou seu vizinho RAFAEL, para que comercializasse seu
veículo VW/Golf, ano 2014, modelo 2015, de cor branca e placas
FRV 2434/SP em sua loja RF Cars Comércio de Veículos Ltda.,
mediante consignação.
Ocorre que, em 21 de outubro de 2017, subitamente,
RAFAEL mudou-se do condomínio, tendo encerrado suas
contas nas redes sociais, tendo, também, deixado de atender às
ligações do proprietário em comento, tendo José noticiado o
presente.
Em 08 de novembro de 2017, José acionou o rastreador de
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seu veículo, descobrindo que estaria estacionado na Rua Priscila
Ferreira de Sousa Biondo, defronte ao nº 142, Rio Pequeno,
nesta Capital.
Estado no local, José constatou que RAFAEL teria vendido
o veículo para Alexsandro da Silva em 10 de outubro de 2017,
pelo valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), tendo
auferido, portanto, indevida vantagem, mediante meio
fraudulento (fls. 11).
Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, RAFAEL
PIRES MENDES DE FARIAS como incurso nas penas do artigo
171 caput do Código Penal, requerendo que recebida e autuada
esta, se lhe instaure o competente processo penal, tomando-se
as declarações da vítima, em tudo se prosseguindo,
observando-se o rito ORDINÁRIO.

Percebam, Senhores Ministros, que a peça acusatória não descreve
de que modo se deu a suposta manobra fraudulenta do agravante,
elemento imprescindível para a configuração do crime de estelionato.
Assim, como se sabe, na ausência de descrição de qualquer dos
elementos essenciais da figura típica, como na espécie, e das
circunstâncias fáticas possíveis de serem narradas na peça acusatória,
necessária para a configuração do delito imputado ao acusado e
mitigando o exercício de sua ampla defesa, a denúncia deve ser
considerada inepta, nos termos dos arts. 41 e 395, I, ambos do CPP.
Outro ponto importante consiste no fato de que a fraude, além de
não ser efetivamente demonstrada na denúncia, como já mencionado,
deve ser anterior e diretamente responsável pela lesão patrimonial
suportada pela vítima.
Nesse sentido é a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte:
IV. Estelionato: para a configuração do estelionato, a
fraude empregada pelo agente há de ser antecedente e causal
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do erro ou persistência no erro do lesado e da conseqüente
disposição patrimonial em favor do sujeito ativo ou de terceiro:
logo, não cabe inferir o emprego de meio fraudulento e o erro
do lesado da circunstância posterior de não lhe haver o agente
prestado os serviços profissionais de advocacia contratados,
nem do seu prejuízo, decorrente de transação com terceiro
cessionário da cambial que emitira em pagamento do
advogado.
(RHC 80.411, Segunda Turma, Relator o ministro
Sepúlveda Pertence)

Portanto, não me parecem satisfazer a necessária demonstração da
fraude praticada pelo agravante para a configuração do delito de
estelionato os fatos posteriores narrados genericamente na denúncia,
tais como “RAFAEL mudou-se do condomínio, tendo encerrado suas
contas nas redes sociais, tendo, também, deixado de atender às ligações
do proprietário”.
Não se pode perder de vista, ainda, Senhores Ministros, o princípio
da subsidiariedade do Direito Penal. Ou seja: como última razão, ele só
deve atuar quando o Direito Civil não for capaz de solucionar os atos
supostamente ilícitos revestidos de fraude.
Por isso mesmo, vale destacar a obra de Nélson Hungria a respeito
do tema em questão:
A ilicitude jurídica é uma só, do mesmo modo que um só,
na sua essência, é o dever jurídico. Dizia Bentham que as leis
são divididas apenas por comodidade de distribuição: todas leis
podiam ser, por sua identidade substancial, dispostas “sobre
um mesmo plano, sobre um só mapa mundi”. No que têm de
fundamental, coincidem o delito civil e o delito penal. Um e
outro são uma rebeldia contra a ordem jurídica. Consistem
ambos num fato exterior do homem, antijurídico, imputável a
título de dolo ou de culpa. A única diferença entre eles está na
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maior gravidade do delito penal, que, por isso mesmo, provoca
mais extensa e intensa perturbação social. Diferença puramente
de grau ou quantidade.
(Comentários ao Código Penal. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense,
1958. v. 7)

Ademais, consta dos autos que, mesmo antes do recebimento da
denúncia, o ora agravante e a vítima celebraram termo de quitação do
negócio jurídico firmado entre as partes, o que, segundo penso, reforça a
a tese da defesa de atipicidade da conduta descrita na denúncia que não
configuraria ilícito criminal.
Em caso semelhante, esta Segunda Turma trancou a ação penal em
razão da inépcia da denúncia, que não descreveu adequadamente os
elementos essenciais do delito de estelionato:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crime de estelionato. Art. 171,
do Código Penal. 3. Inépcia da denúncia alegada pela defesa. 4.
De referência à paciente MARIA LUIZA MAGALHÃES
TEIXEIRA, a denúncia lhe atribui o uso de ardil, “para
conseguir retirar o documento do escritório de contabilidade já
citado e de posse da alteração contratual, a levou a registro na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, tornando-se,
juntamente com a 2ª denunciada, proprietárias da empresa
Hotel e Restaurante Floresta Limitada”. 5. Não cabe analisar, na
via do habeas corpus, provas e fatos. Assim, não há como
examinar a alegação de que se trata de ilícito apenas civil. 6.
Quanto à paciente JULIANA MAGALHÃES TEIXEIRA, a
denúncia não descreve conduta sua, que possibilite tê-la como
enquadrada no art. 171, do Código Penal. Não se afirmou haja
JULIANA, efetivamente, participado, de forma ardilosa, para
subtrair os documentos em foco. Atribui-se a ela, tão-só, haver
se beneficiado do ato ilícito de MARIA LUÍZA
MAGALHÃES TEIXEIRA. 7. Habeas corpus conhecido, para
reconhecer a inépcia da denúncia, no que concerne à paciente
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JULIANA MAGALHÃES TEIXEIRA, determinando o
trancamento da ação penal contra essa paciente, devendo o
feito prosseguir, até final sentença, no que respeita à
denunciada MARIA LUÍZA TEIXEIRA MAGALHÃES. 8.
Invocação da incidência do art. 89, da Lei nº 9.099/95, de forma
originária. Suspensão do processo. Habeas corpus não
conhecido, no ponto, porque essa matéria não foi objeto de
apreciação nem no Tribunal de Justiça do Estado, nem no
Superior Tribunal de Justiça
(HC 76.777, Relator o ministro Néri da Silveira – grifei)

Desse modo, observo demonstrada, nestes autos, excepcionalidade
apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o
paciente, ora agravante.
Por fim, no que toca ao pedido incidental, no qual afirmado que,
“com o acréscimo do § 5º ao art. 171 do Código Penal, implementado pela
Lei 13.964/2019, exige-se agora a representação do ofendido como
condição de procedibilidade da ação penal”, entendo necessário fazer
algumas ponderações.
Cumpre ressaltar que o acórdão impugnado sequer examinou tal
pretensão formulada pelo impetrante.
Esta Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se
conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte
impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado
como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância
(HC 192.077 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR,
Relator o ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, Relator o ministro Edson
Fachin; HC 190.387, Relator o ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR,
Relator o ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, Relator o ministro Ricardo
Lewandowski; e HC 188.702 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso).
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Não obstante esse fato, o Supremo tem reconhecido a
irretroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, nos casos em que a
denúncia tiver sido oferecida antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964,
de 24 de dezembro de 2019, como é o caso dos presentes autos. Ilustram
esse entendimento o RHC 202.245, Relator o ministro Roberto Barroso; o
HC 195.384, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 187.341,
Relator o ministro Alexandre de Moraes, cujo fragmento transcrevo:
3. Inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do
Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver
oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei
13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual
em vigor definia a ação para o delito de estelionato como
pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de
procedibilidade para a instauração da persecução penal em
juízo.

Entretanto, caso superada a questão principal (a qual, ressalte-se,
tem alcance mais amplo para o recorrente), entendo, tal como bem
explicitado nos votos dos ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes, e de
forma diversa do que vem entendendo a colenda Primeira Turma deste
Tribunal, que o dispositivo invocado pelo agravante em seu pedido
incidental (CP, art. 171, § 5º) introduziu norma de conteúdo misto, penal
e processual penal (como são as que versam prescrição ou decadência, ou
a elas dizem respeito, ou nelas refletem, como é o caso desta, porquanto
têm reflexos na punibilidade da conduta, em tese, delituosa), o que afasta,
portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de
Processo Penal.
Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve
retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima
como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado,
ora agravante, o cometimento do crime de estelionato.
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Todavia, com o trancamento da ação penal, essa questão fica
prejudicada. Não obstante, caso superada a controvérsia principal,
entendo ser caso de acolhimento do pedido incidental para que o
magistrado perquira sobre a representação, ou seja, de diligência para
verificar se há manifestação da vítima nesse sentido, a partir da entrada
em vigor da norma para prosseguimento da ação penal (CP, art. 171, § 5º).
Em face do exposto, com as mais respeitosas vênias à divergência,
voto para dar provimento ao agravo e, por consequência, conceder o
writ para determinar-se o trancamento da ação penal que tramita em
desfavor do agravante, em razão da inépcia da denúncia, e, caso
superada essa questão, conceder de ofício, em parte, a ordem de habeas
corpus, para determinar-se ao Juízo de origem que analise se, no caso
concreto, há manifestação da vítima que possa ser considerada para fins
de representação. Não havendo, que o Juízo intime o ofendido para que,
no prazo de trinta dias, ofereça, se quiser, a representação, sob pena de
decadência.
Todavia, considerando o aditamento do voto do eminente Relator e
a ausência de prejuízo ao paciente, e, ainda tendo em vista que alegação
deste habeas corpus não é bem de fato a atipicidade da conduta narrada na
denúncia (embora se possa com algum esforço se depreender essa
alegação), mas a falta de justa causa para ação penal, e que a alegação de
falta de condição procedibilidade foi feita incidentalmente, adiro ao voto
do eminente Relator, em aditamento ao que proferi, para negar
provimento ao agravo, mas conceder de ofício o writ, determinando o
trancamento da ação penal, fazendo-o, não obstante, pelo fundamento
adotado pelo eminente Relator: falta de condição de procedibilidade da
ação penal (ausência de representação do ofendido, atualmente exigida
no art. 171, § 5º, do CP) e atipicidade da conduta narrada na denúncia,
conforme acima demonstrado.
É como voto.
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)

: MIN. EDSON FACHIN
: RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS
: GUILHERME LUIZ FRANCISCO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

OBSERVAÇÃO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) –
Presidente, uma brevíssima intervenção à luz do voto que o eminente
Ministro Nunes Marques traz à colação.
Há, nos autos, um documento, de página 12 e 13, que é um termo de
quitação, por assim dizer, celebrado entre o paciente e a vítima, em face
do qual o ofendido deu ampla, geral e irrestrita quitação, e aquiesceram
comunicar à autoridade policial.
Esse termo evidencia, segundo minha compreensão, que a denúncia
- também com a mais respeitosa vênia - não padece de generalidade a
ponto de vir ao encontro desse termo de quitação, que poderia suscitar
um outro tipo de debate se fosse espargir sua compreensão para uma
espécie de abdicação tácita da promoção da respectiva medida penal.
Quanto à denúncia, o termo mostra coerência da descrição que me parece
suficiente, por isso propus a negativa de provimento e o deferimento da
ordem de ofício. Mas o eminente Ministro Nunes Marques tem toda
razão quando sustenta que o voto de Sua Excelência é mais abrangente do
que aquele que trouxe à colação.
Apenas para posicionar esse tema naquilo que estamos de acordo e
onde se situa a divergência.
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO
OBSERVAÇÃO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - A
ministra Cármen Lúcia, com proverbial habilidade, pediu para que nós
votássemos, e, claro, nós estamos já condenados a votar na próxima
sessão, tendo em vista o adiantado da hora.
Mas eu só queria fazer um registro, para recordar. Acho que a
abordagem do ministro Nunes Marques é bastante bem-vinda, mas, no
caso, pelo menos a descrição que se traduz, o paciente pegou o carro do
vizinho para vender e depois desapareceu; vendeu e ficou com o
dinheiro. Então, em princípio, é muito difícil dizer que ictu oculi falta
tipicidade. No entanto, é uma questão que precisa ser verificada, e
certamente a decisão do ministro Nunes Marques é muito mais benéfica
para o paciente.
Mas a ministra Cármen indicou que esse será o primeiro processo.
Nós somos comandados pela Ministra Cármen aqui.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O que eu ponderei,
Ministro, é que há duas situações. Uma parece-me ser o caso específico,
como todos os Ministros estão pontuando desde o voto do MinistroRelator - o ministro Fachin, Vossa Excelência e agora o ministro Nunes
Marques. Ou seja, nós temos um caso o qual não pende dúvida. Por
exemplo, agora, põe de maneira muito correta o ministro Nunes Marques
que a solução por ele apresentada é mais benéfica. Portanto, haveria até
uma tendência de nos colocarmos de acordo.
Mas há uma questão, como foi afirmado e realçado tanto pelo
ministro Fachin quanto no voto de Vossa Excelência, Presidente, que é a
questão central de nós estarmos a votar o tema específico da
retroatividade ou não, especialmente considerando que a Primeira
Turma, o que também já foi realçado - eu mesma, numa decisão, já
acompanhei porque era o único precedente que me parecia aplicável a
um determinado caso, no mesmo sentido do que se estava adotando.
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Então, parece de relevo que tudo isso fique bastante claro. E talvez
merecesse que, no início da próxima sessão, déssemos sequência,
podendo inclusive voltar ao ponto específico, no caso do paciente, por
uma razão simples: o que nós todos estamos decidindo ou votando em
relação ao caso tem um peso e o que nós estamos votando em relação ao
tema tem um peso com prospecção maior. E acho que, agora,
simplesmente votar acompanhando, por exemplo, não nos permitiria este
ajeitamento de todos os votos para chegar à conclusão sobre os dois
aspectos: o caso concreto e essa prospecção, em que se dará a nossa
interpretação sobre o tema, que é o que me parece. Por isso é que eu pedi
que a gente pudesse continuar com calma no início da próxima sessão.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Claro.
Vossa Excelência pediu e já está deferido.
O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES - Foi a intervenção
muito bem-vinda do ministro Ricardo Lewandowski na sessão passada ele disse que nós poderíamos ir direto ao ponto. Esse é o ponto nodal e eu
concordo com Vossa Excelência. Esse é o ponto fundamental sobre o qual
devemos nos debruçar.
Eu até, como neófito, sugeri ao ministro Fachin. Mantendo o agravo
pautado, eu teria que votar no agravo, porque o meu voto é mais
benéfico, eu não poderia deixar de votar. Mas, se o agravo é retirado, nós
poderíamos ir diretamente. O ministro Lewandowski lembrou isso na
sessão passada. Poderíamos ir direto ao ponto. E eu ainda sugeri que,
como o meu voto era assim, eu não poderia deixar de votar.
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)

: MIN. EDSON FACHIN
: RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS
: GUILHERME LUIZ FRANCISCO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

OBSERVAÇÃO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI Presidente, eu queria também fazer uso da palavra.
Eu vejo agora, assim como a Ministra Cármen, que existem dois
aspectos importantes. Existe a tese, com relação à qual nós precisamos
nos posicionar, até porque a Primeira Turma tem uma visão diferente,
mas existe o caso concreto. O caso concreto tem particularidades, como
levantou o Ministro Nunes Marques.
Primeiro, consta no inquérito policial o termo de quitação e
devolução de bens, como muito bem agora assentou o Ministro Fachin. É
por isso mesmo que o promotor natural pediu o arquivamento do feito
por entender que a matéria tinha natureza civil e não ficou comprovada a
justa causa.
O juiz, inconformado, recorreu à Procuradoria-Geral de Justiça, que
designou um novo procurador. Esse novo procurador apresentou uma
denúncia, mas omitiu este documento nesta denúncia apresentada.
Então, existe o caso concreto, que nós precisamos examinar. E
realmente, sem querer adiantar o meu voto, penso que o Ministro Nunes
Marques demonstrou, a meu ver, com propriedade - vamos analisar isto -,
que a natureza do litígio é eminentemente civil, tem que se resolver na
órbita civil. Não há, em princípio, justa causa. Enfim, não vou me
pronunciar sobre isto, mas a questão nodal, de fundo, é absolutamente
importante, nós temos que nos debruçar.
Agora, eu penso, com o devido respeito, que o agravante aqui não
pode ficar prejudicado, porque nós, eventualmente, entendemos que
devemos dar uma primazia a essa questão doutrinária e jurisprudencial
importante.
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Mas apenas querendo encaminhar, digamos assim, o meu ponto de
vista em relação às questões que levantarei na próxima sessão.
Muito obrigado por me conceder a palavra.
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SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS
ADV.(A/S) : GUILHERME LUIZ FRANCISCO (358920/SP)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que
negava provimento ao agravo regimental e deferia o pedido
incidental formulado pelo paciente para determinar que o Juízo de
origem intime o ofendido no prazo legal de 30 dias para manifestar
interesse na persecução penal, foi suspenso o julgamento.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma, 08.06.2021.
Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que
negava provimento ao agravo regimental e deferia o pedido
incidental de modo a determinar que o Juízo de origem intime o
ofendido no prazo legal de 30 dias para que ofereça, se quiser,
representação, sob pena de decadência, no que foi acompanhado pelo
Ministro Gilmar Mendes, e do voto divergente do Ministro Nunes
Marques, que dava provimento ao agravo regimental para conceder a
ordem, em reconhecendo a atipicidade da conduta, foi suspenso o
julgamento. Presidência do Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma,
15.6.2021.
Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia,
Edson Fachin e Nunes Marques.
Subprocurador-Geral
Lima.

da

República,

Dr.

Luiz

Augusto

Santos

Maria Clara Viotti Beck
Secretária
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ADITAMENTO AO V O T O
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Considerando o profícuo e
pertinente debate que houve na sessão passada desta Turma em relação à
tipicidade da conduta imputada como estelionato diante do termo de
quitação que consta dos autos desde o inquérito, reajusto parcialmente o
dispositivo do meu voto.
Como bem destacado pelos eminentes Ministros Edson Fachin e
Nunes Marques, há nos autos um “termo de quitação” assinado pelas
partes envolvidas no caso (eDoc 3, p. 13-15).
Conforme lá descrito, Alexsandro da Silva (terceiro de boa-fé que
supostamente adquiriu o carro) comprometeu-se a abrir mão do bem
para ser devolvido ao proprietário original, José Veiga Neto (vítima), o
qual também assinou o termo. Ademais, o paciente estornou o valor
integral pago pelo terceiro, de modo que todos deram ampla, geral e
irrestrita quitação ao imputado.
Ademais, há no termo cláusula que impõe à vítima e ao terceiro que
informem todo o ocorrido à autoridade policial, “aditando o Boletim de
Ocorrência eventualmente lavrado”.
Diante desse cenário e considerando a relevância da questãoproblema relacionada à retroatividade da alteração aportada pela Lei
13.964/19 ao condicionar a ação penal do crime de estelionato à
representação da vítima, penso que o caminho mais adequado é
considerar o “termo de quitação” como um indicativo objetivo e seguro
no sentido do não interesse da vítima na persecução penal ou até
mesmo como uma retratação, tendo em vista que firmado antes do
oferecimento da denúncia.
Portanto, sendo necessária a representação tendo em vista a
inovação legislativa de natureza mista em benefício do réu e existindo
elemento concreto no sentido do não interesse da vítima, deve ser
trancado o processo penal em razão da ausência de condição de
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procedibilidade.
Por fim, destaco que toda essa discussão sobre a quitação ocorrida
entre as partes evidencia a importância da modificação aportada pela Lei
13.964/19 ao transformar a ação penal do crime de estelionato em de
iniciativa pública condicionada à representação da vítima.
Por se tratar de delito permeado por relações de fraude e interesses
em grande medida privados para a reparação do eventual dano
patrimonial, é legítimo e razoável o condicionamento da persecução
penal pelo Estado à manifestação positiva da vítima.
E, nesse sentido, há aí mais um fundamento pragmático para a
aplicação da norma também aos processos em curso, tendo em vista que,
em muitos casos, há o andamento de persecuções em que inexiste
qualquer interesse estatal como fundamentação legítima.
Diante do exposto, tendo em vista a aplicabilidade do § 5º do art. 171
do CP a processos em curso até o trânsito em julgado e a manifesta falta
de interesse da vítima à representação neste caso concreto, reajusto o
voto para negar provimento ao agravo regimental, mas conceder a
ordem de habeas corpus de ofício de modo a trancar o processo penal
em relação ao paciente.
É como voto.
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OBSERVAÇÃO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) Presidente, creio que, com o reajuste do voto de Vossa Excelência, a
discussão suscitada pelo Ministro Nunes Marques toma o patamar de
sobre ela deliberarmos previamente. Estávamos a debater o tema atinente
a uma eventual tese e o prazo para manifestação da vítima.
Vossa Excelência tem toda razão, a sessão pretérita foi concluída
quando avultou a circunstância de realmente existir esse termo de
quitação, celebrado entre as partes envolvidas, o que, entre outros
argumentos, levaram o Ministro Nunes Marques a dar provimento ao
agravo e trancar a ação penal - caminho que agora Vossa Excelência
também indica, se bem compreendi, Ministro Gilmar Mendes
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Só que
por fundamento diferente. O Ministro Nunes Marques assenta a
atipicidade da conduta e eu estou ficando na questão da procedibilidade.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) Perfeitamente.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Acho
que Vossa Excelência tinha mencionado na sessão passada.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) Exatamente. De qualquer sorte, em que pese a questão agora volver ao
trancamento da ação como consequência - o que já havia merecido uma
observação, sem adiantar o voto, do que pude depreender, da parte do
Ministro Ricardo Lewandowski, se não me falha a percepção da sessão
anterior -, creio que a outra discussão que estávamos tendo vai, digamos,
aguardar o desfecho desta compreensão, que tem como efeito o
trancamento da ação penal.
Apenas neste ponto, especificamente, peço vênia para manter a
percepção que tive no sentido de não prover o agravo regimental e
determinar a respectiva notificação para manifestação da parte. Entendo
na perspectiva de reputar presente a justa causa para que esta denúncia
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siga e receba sua devida instrução probatória naquilo que for,
obviamente, pertinente às imputações que aqui restaram deduzidas.
Por isso, estou reiterando que a análise de fatos e provas me parece
inviável na apreciação desta via do habeas corpus. Considero, sim, que é
relevante, mas, ainda que o automóvel tenha sido restituído à vítima,
conforme esse termo de quitação ao qual já nos referimos e que, com
efeito, está acostado aos autos, eu entendo, e peço vênia, que este fato, por
si só, não afasta a caracterização, ao menos em tese, do delito de
estelionato.
Fui também, no intervalo entre a última sessão e hoje, revisitar os
autos e vejo que o juiz de origem consignou que a localização do bem,
desse automóvel, e a posterior restituição somente foi possível porque a
vítima acionou o rastreador do automóvel e descobriu o paradeiro do
acusado, que, subitamente, mudou-se do condomínio onde morava e
deixou de atender as ligações do ofendido, fatos que podem exprimir, ao
menos, o que se poderia caracterizar como dolo inicial do paciente.
Por isso, neste ponto, em que pese a divergência que entendo tenha
sido inaugurada, quanto à conclusão, pelo eminente Ministro Nunes
Marques, tal como expus anteriormente em meu voto, entendo que não se
pode constatar de plano a falta de justa causa para o exercício da ação
penal, sem prejuízo, evidentemente, de que a tese acusatória não se
confirme ao final da instrução criminal.
Deixo de manifestar-me, neste momento, quanto ao prazo para
manifestação da vítima, porque creio que, a depender dos votos, nem
chegaremos a esse ponto. Portanto, peço vênia à divergência, para manter
a percepção que trouxe no voto inicial.
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ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) Ministro Fachin, só para deixar claro, estou mantendo, inclusive, meu
voto em relação à necessidade da representação até o trânsito em julgado.
Nesse ponto, a posição de Vossa Excelência e a minha são...
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) Coincidem.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - São
coincidentes.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) Perfeitamente.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - O que
estou a dizer é que, diante dos fatos que estão nos autos - e
comprovadamente estão nos autos -, eu seguiria, em parte, o
entendimento do Ministro Nunes Marques para entender que, de fato,
aqui já não há condição de procedibilidade.
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ESCLARECIMENTO
O

SENHOR

MINISTRO

GILMAR

MENDES

(PRESIDENTE) - O douto causídico, o advogado, pede a palavra.
Em seguida, ouvirei a Ministra Cármen Lúcia.
O

SENHOR

GUILHERME

LUIZ

FRANCISCO

(ADVOGADO) - Obrigado pela palavra, Excelência!
Inicialmente, cumprimento a eminente Ministra e os
eminentes Ministros, o ilustre membro do Parquet e os demais que se
fazem presentes nesta Sessão Virtual.
Apenas um esclarecimento com relação ao pedido
incidental. Ele foi feito sem prejuízo do quanto seria deliberado no
agravo, propriamente dito, pelo risco que a defesa do paciente se assente
com relação ao plano da jurisdição de primeiro grau.
Ainda que haja o trancamento da ação penal, é
possibilitado ao Ministério Público oferecer uma nova denúncia. A
questão da não prejudicialidade do pedido incidental é justamente neste
sentido: ainda que seja determinado o trancamento da ação penal, para o
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oferecimento

de

uma

nova

denúncia,

faz-se

imprescindível

a

representação da vítima em questão da retroatividade pedida no
incidental dirigido ao eminente Ministro Fachin.
É nesse sentido o encaminhamento da palavra,
Excelência.
O

SENHOR

MINISTRO

GILMAR

MENDES

(PRESIDENTE) - Obrigado!
Ouço a Ministra Cármen Lúcia.
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ESCLARECIMENTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente,
Senhores Ministros, Senhor Subprocurador-Geral, Doutor Alcides;
Doutor Guilherme Francisco e Doutora Maria Clara, em nome de quem
cumprimento todos os servidores.
Eu queria inicialmente apenas pontuar algo, Presidente, para efeito
de esclarecimento de como estamos nos conduzindo em termos
dispositivos dos votos.
O Ministro Nunes Marques dava provimento, para conceder o
habeas por atipicidade da conduta. Certo, Ministro?
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Sim.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Vossa Excelência,
hoje, reajusta em parte o voto, a parte dispositiva, apenas para afirmar a
ausência de condições de procedibilidade.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Sim.
Eu acolho a posição...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas as observações
do Ministro Fachin, agora, Ministro, no sentido da desnecessidade ou da
improbabilidade de aproveitamento de toda a fundamentação relativa à
retroatividade da norma já não se põem. Certo, Ministro Fachin, o que
Vossa Excelência acaba de dizer?
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - De fato.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Porque se for
ausência de condições de procedibilidade ou atipicidade, o habeas corpus é
concedido para trancar a ação penal. E a discussão toda que tivemos,
nessas duas sessões, não teria razão de ser.
O que eu tinha entendido do voto de Vossa Excelência, MinistroPresidente, e a importância, o realce que Vossa Excelência deu ao tema,
foi que, em face dessa mudança, que é benéfica, Vossa Excelência estaria,
conforme afirmou hoje, dando provimento; eu entendi que ia ser para
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negar provimento e conceder de ofício, porque aí superava-se o que o
Ministro Fachin estaria afirmando. Vossa Excelência teria reconhecido a
necessidade de a vítima ser ouvida e, em face do que consta dos autos,
teria superado direto para uma concessão de habeas de ofício para o
trancamento, que é diferente do provimento do agravo.
Eu não sei se eu entendi bem o que o Ministro Fachin pôs...
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - É isso.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Eu
entendo o que Vossa Excelência traz, Ministra Cármen. O que eu tentei
deixar claro é que, independentemente da questão que pode levar ao
trancamento da ação, eu o faço por um fundamento diverso, em parte, da
posição do Ministro Nunes Marques, entendo que continua a subsistir
razão para nos pronunciarmos sobre essa questão prejudicial que foi
colocada no pedido.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Sim, mas visto que
Vossa Excelência adotou como fundamento do seu voto a mudança
legislativa com a retroatividade possível, é que se chegou à ausência de
condição de procedibilidade, não?
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Não,
mas eu posso também fazer o reajuste, se for o caso, para manter a
questão em relação à retroatividade e conceder a ordem de ofício.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Porque, nesse caso,
acho que assentaria o que eu... Eu vou fazer agora o meu voto, mas é
nesse sentido.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) Ministra Cármen, nós sempre aprendemos com Vossa Excelência, que é
um farol que nos ilumina nesta Turma.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - O Ministro Ricardo
Lewandowski está até rindo lá.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) -Rindo
em aplausos.
Publicado sem revisão art. 95 RISTF
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhores Ministros,
trouxe o meu voto. Realmente, com o que se acentua agora, realço o meu
entusiasmo com o fato, Ministro Fachin, de Vossa Excelência ter trazido
um tema que nos permitiu essa discussão que considero de enorme
importância. Porque, vem sendo decidido de uma forma diferente, na
esteira - eu mesma acolhi - da compreensão adotada, de forma colegiada,
pela Primeira Turma, e que não tinha havido ainda o nosso
pronunciamento.
No nosso caso, da Segunda Turma, inicialmente, quanto à inépcia da
peça acusatória, também acompanhava Vossa Excelência, Ministro
Fachin. Exponho aqui o que foi descrito na denúncia, não considerei
inepta.
Quanto ao pedido incidental referente à retroatividade do § 5º do
art. 171, também me pronunciei exatamente no sentido de que a
modificação legislativa realça o princípio da subsidiariedade do Direito
Penal, relegando sua incidência apenas a situações nas quais se
demonstra a inefetividade dos demais ramos do Direito para solucionar o
conflito como última razão adotada no sistema.
Por isso o § 5º do art. 171, incluindo nova condição de
procedibilidade, como agora foi enfatizado pelo Ministro Gilmar Mendes,
e que já tinha sido enfatizado nos votos que precederam, para a ação
penal nos crimes de estelionato que não digam respeito à Administração
Pública ou a vítimas vulneráveis que são especificadas, tenho que, sendo
de natureza híbrida, nós temos uma jurisprudência exatamente no
sentido da necessidade de se adotar em benefício, favorável ao réu,
daquele que tenha praticado o ato que é objeto da investigação e da
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própria ação penal.
Como afirmo no meu voto, e como essa matéria era nova, a Primeira
Turma tinha decidido exatamente como nós tínhamos dito inicialmente o Ministro Fachin chegou a fazer a descrição.
Mas levo em consideração o princípio da máxima efetividade dos
direitos e garantias individuais e reconheço a natureza mista dessa norma
posta no § 5º do art. 171 do Código Penal. Acho que a retroação é mais
benéfica ao acusado, portanto é muito mais compatível com os contornos
do instituto. O Ministro Gilmar volta a realçar agora a questão
exatamente da necessidade de se ter essa representação, porque pode-se
resolver isso de maneira muito mais pacífica para todos que estiverem
devidamente envolvidos.
Por isso mesmo é que eu estou considerando e fundamentando o
meu voto na natureza híbrida da norma, no princípio constitucional de
aplicação da norma mais benéfica ao acusado no caso - nós temos
jurisprudência do Plenário exatamente nesse sentido. Lembro aqui a Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 1.719, na qual foi exatamente anotado
esse ponto. E a retroatividade da exigência de representação nos
processos penais em curso, relativos até mesmo a lesões corporais leves e
culposas, que foi introduzida no art. 88, da Lei n. 9.099, da qual o
Ministro Gilmar se valeu até por analogia para especificar o prazo de
representação, no caso que seja necessário, também tem amparo na nossa
jurisprudência.
Por isso, estou concluindo no sentido de negar provimento ao
agravo, mas, considerando o que consta dos autos, a natureza da norma,
a necessidade de se dar um tratamento mais benéfico, voto no sentido da
concessão da ordem de ofício, exatamente nos termos do que o Ministro
Gilmar tinha acentuado na sessão passada.
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Portanto, primeiro, não considero, Ministro Nunes Marques, com as
vênias de Vossa Excelência, a possibilidade de atipicidade, porque, como
foi enfatizado desde o voto do Ministro-Relator Edson Fachin, na
primeira decisão, na monocrática que é agravada, o fato aconteceu, é
tipificado na norma, não há inépcia da acusação. Portanto, não vejo como
aplicar aqui uma atipicidade para os fins de prover o agravo e conceder
esse habeas. Seria criar uma situação inteiramente nova.
Por isso mesmo é que fico no sentido de prover o agravo, mas, em
face do quadro fático e processual, da mudança legislativa, estou me
pronunciando no sentido de negar provimento, mas concedo a ordem de
ofício.
Publicado sem revisão art. 95 RISTF
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO
VOTO - VOGAL
1. Consta do relatório do Ministro Edson Fachin:
“ Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 520.552/SP), assim ementado
(eDOC 5, p. 43):
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS.
NÃO CONSTATADO. DENÚNCIA APTA A DAR INÍCIO À
PERSECUÇÃO
PENAL.
NÃO
VERIFICADA
ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. ‘Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o
trancamento da ação penal ou inquérito policial/procedimento
investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional’.
Por isso, será cabível somente ‘quando houver inequívoca
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa
de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de
autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.’ (RHC
110.327/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 10/9/2019).
2. Nos termos do acórdão impugnado, o Ministério
Público estadual narrou todas as circunstâncias do suposto
delito, além disso, embasou a denúncia em prévia investigação
que apontou elementos contundentes do delito de estelionato.
Assim, não há como, na via mandamental do habeas corpus,
contrariar as premissas firmadas pelas instâncias ordinárias a
fim de acolher a tese defensiva pela insuficiência dos indícios
colhidos.
3. Agravo regimental improvido.”
Narra o impetrante que: a) o paciente foi indiciado como incurso
no art. 171, caput, do Código Penal, tendo o Promotor de Justiça
requerido o arquivamento do inquérito policial, por vislumbrar que os
fatos não haviam ultrapassado a órbita civil; b) o magistrado, no
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entanto, determinou a remessa do feito ao Procurador-Geral de
Justiça, o qual designou outro órgão do Ministério Público para atuar
na causa; c) a denúncia ofertada está desconectada com o conjunto
probatório e desatende ao disposto no art. 41 do Código de Processo
Penal, revelando-se inepta; d) o inquérito policial está instruído com o
Termo de Quitação Mútua, tendo sido o automóvel restituído à
suposta vítima, que não suportou qualquer prejuízo, faltando justa
causa para a instauração da ação penal, uma vez que se trata tão
somente de um malsucedido contrato de consignação de veículo.
À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem a fim de que
seja reconhecida a inépcia da denúncia e o consequente trancamento
da ação penal”.

2. O Ministro Relator negou seguimento à impetração em 19.2.2020,
argumentando não haver inépcia da denúncia, que descreve
adequadamente a conduta delituosa e que o trancamento da ação penal
em habeas corpus é medida excepcional, que demandaria revolvimento
fático probatório incompatível com a via processual eleita (e-doc. 9).
Essa decisão é objeto do agravo regimental no e-doc. 10, ao qual foi
acrescido o “pedido incidental” de e-doc. 12, nele requerendo o impetrante
eja concedido “efeito retroativo in casu ao § 5º do art. 171 do Código Penal”,
determinando-se “ao MM. Juízo da 15ª Vara Criminal do Foro da Barra
Funda/SP que intime o ofendido José Conrado Veiga Neto para se manifestar, em
30 (trinta) dias, sobre o interesse de representação criminal contra o paciente”.
3. Em relação ao mérito do agravo regimental, quanto à inépcia da
peça acusatória e trancamento da ação penal, acompanho o Relator.
A denúncia, transcrita pelo Relator, descreve adequadamente os
fatos (fl. 40-41, e-doc. 3).
No boletim de ocorrência, a vítima José Conrado Veiga Neto e seu
filho Alexandre Conrado Veiga relataram às autoridades policiais que,
após entregar o veículo ao denunciado para intermediar a venda do bem,
2
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ele teria desaparecido sem prestar satisfações ao proprietário, mudado de
endereço, não atendia mais telefonemas e apagou seus endereços em
redes sociais. Mencionaram que somente conseguiram localizar o
automóvel por ser ele equipado com rastreador e que já estava na posse
de terceiro. Informaram, ainda, ter informações de que o acusado teria
praticado o mesmo “golpe em outras pessoas”(f. 5 e 10, e-doc. 3).
Para examinar a alegação do impetrante no sentido de ter havido
apenas um desentendimento entre os envolvidos na venda de um veículo
seria imprescindível o revolvimento fático-probatório, o que é
incompatível com a via do habeas corpus.
Não há ausência de justa causa evidente apta justificar o excepcional
trancamento da ação penal por este Supremo Tribunal. Confiram-se, por
exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA
PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a
tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro
trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às
premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame
de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3.
Agravo regimental desprovido” (HC n. 191.087-AgR, Relator o
Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.12.2020).
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSENTES CAUSAS
JUSTIFICADORAS DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
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AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
(HC n. 186.269-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma,
DJe 31.8.2020).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONFLITO ARMADO. DELITOS
DE AUTORIA COLETIVA. CONDUTAS ADEQUADAMENTE
DESCRITAS.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Quando do
recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação
exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das
partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da
presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 2. O
trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra
cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da
conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii)
ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade
delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Agravo regimental
conhecido e não provido (HC n. 173.460-AgR, Relatora a Ministra
Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO
DO STF. NÃO CABIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
QUESTÃO RELATIVA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. 1. (…) 3.
A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o
trancamento de ação penal só é possível quando estiverem
comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891,
Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656,
Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC
118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz
Fux). 4. (…) 5. Embargos recebidos como agravo regimental a que se
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nega provimento (HC n. 146.043-ED, Relator o Ministro Roberto
Barroso, Plenário, DJe 9.8.2018).

5. Quanto ao “pedido incidental”, referente à retroatividade do § 5º do
art. 171, incluído pela Lei n. 13.964/2019 no Código Penal, que alterou a
natureza da ação penal para os casos comuns de estelionatos, passando a
exigir representação da vítima para persecução pena, tem-se na norma:
“Estelionato
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante
artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil
réis a dez contos de réis. (Vide Lei nº 7.209, de 1984)
(...)
§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a
vítima for:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
I - a Administração Pública, direta ou indireta;
(Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019)
II - criança ou adolescente;
(Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019)
III - pessoa com deficiência mental; ou
(Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019)
IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

6. A modificação legislativa realça o princípio da subsidiariedade do
direito penal, relegando sua incidência apenas a situações nas quais se
demonstre a inefetividade dos demais ramos do direito para solucionar o
conflito (ultima ratio). Sobre o tema leciona André Mauro Lacerda
Azevedo:
“No crime de estelionato, o bem jurídico tutelado é o
patrimônio, inexistindo, para além dele, outro bem a ser protegido pelo
tipo, distinguindo-se, assim, de outros delitos patrimoniais, como no
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caso do roubo, por exemplo, em que se protege o patrimônio, mas,
também, a liberdade, integridade física e vida da vítima.
Por proteger apenas o patrimônio, não havendo, ainda, ameaça
ou violência para a configuração do tipo, que se satisfaz, unicamente,
com o ardil próprio desses crimes, o estelionato, assim como o delito de
dano, entre outros, encontra-se num patamar de menor gravidade, e,
por conseguinte, permite que o legislador confira-lhe um tratamento
penal menos rigoroso, seja pelo bem jurídico tutelado, seja pela menor
reprovabilidade da conduta praticada.
O fato é que, o estelionato, diferentemente do roubo, latrocínio
ou sequestro, apenas para citar alguns exemplos, prescinde das
exigências impostas aos delitos patrimoniais nos quais há a afetação de
outros bens jurídicos e, consequentemente, possuidores de um maior
grau de censurabilidade.
Infere-se, daí, que a punição do estelionato configura uma
questão muito mais da esfera privada do que da pública, embora ainda
haja um ponto de conexão, por se tratar de um daqueles bens jurídicos
mais caros ao desenvolvimento da pessoa e à estabilidade social. Com
isso, estamos a delinear uma concepção de bem jurídico ancorada
naqueles bens e interesses dignos de proteção, cuja necessidade do
emprego dos meios penais mostre-se absolutamente necessária, o que
significa compreender o Direito Penal como um instrumento de
proteção subsidiária de bens jurídicos - subsidiärer Rechtsgüterschutz
-.
A dimensão material do Direito Penal há que se vincular aos
postulados normativos constitucionais, dentre os quais se destaca a
proteção de bens e interesses indispensáveis à preservação da paz
social e da livre convivência em sociedade. É essa função social do
Direito Penal que fornece os limites de sua intervenção.
A partir disso, se a descriminalização, sob essa ótica, mostra-se
inaceitável, por outro lado, a exigência da representação da vítima
coloca o estelionato no patamar mais adequado às suas características,
sobretudo no que se refere ao bem jurídico que visa proteger e aos
danos que pretende evitar” (AZEVEDO, A.M.L.. Pacote Anticrime:
Lei 13.964/2019: temas penais e processuais penais. Coordenação:
Habib, G.. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 74-75).
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7. O § 5º do art. 171 do Código Penal incluiu uma nova condição de
procedibilidade para a ação penal nos crimes de estelionato que não
digam respeito à Administração Pública ou a vítimas vulneráveis
especificadas em seus incisos. A norma processual, contudo, é de
natureza híbrida. Repercute diretamente na causa de extinção da
punibilidade prevista no inc. IV do art. 107 c/c art. 103 do Código Penal.
8. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal manifestou-se sobre a
matéria no sentido que a retroatividade do § 5º do art. 171 do Código
Penal, alterada pela Lei n. 13.964/19, seria aplicável a fatos anteriores
desde que não oferecida a denúncia (HC n. 187.341, Relator o Ministro
Alexandre de Moraes, julgado em 13.10.2020, DJe 4.11.2020). Naquele
julgado, realçou-se tratar-se a representação de condição de
procedibilidade para ação penal – e não prosseguibilidade -, o princípio
do tempus regit actum e o ato jurídico perfeito.
Assim também me manifestei monocraticamente nos HC n. 188.498;
HC n. 188.546 e RHC n. 196.789, acompanhando a então prevalecente
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à desnecessidade
de formalidade específica para a representação nos crimes de ação penal
pública condicionada.
9. O tema é novo e até a maturação jurisprudencial permite a análise
da norma introduzida, sua natureza e melhor forma de aplicação. Há que
se ter em conta, pois, as razões de política criminal que motivaram a
alteração legislativa e que se põem no sentido de se dotar de maior
amplitude à retroatividade da nova norma posta no § 5º do art. 171 do
Código Penal.
A exigência de representação para os crimes de estelionato diminui a
quantidade de feitos em tramitação no sistema de justiça criminal e
permite que esses conflitos sejam resolvidos nos ramos cível ou
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consensual do Poder Judiciário com a reparação dos danos financeiros,
salvo expressa opção da vítima pela persecução penal.
Essa opção legislativa conforma-se ao princípio da fragmentariedade
do direito penal e permite a redução das instruções penais tanto quanto o
prolongamento de ações criminais em curso, o que se conjuga com a
lógica de aprimoramento da eficiência do sistema de justiça criminal.
10. Há de se ter em consideração o princípio da máxima efetividade
dos direitos e garantias fundamentais, pelo que, reconhecida a natureza
mista da norma contida no § 5º do art. 171 do Código Penal, a retroação
mais benéfica ao acusado há de ter a maior amplitude compatível com os
contornos do instituto.
Gustavo Badaró explica a respeito das normas processuais híbridas e
o direito intertemporal:
“Inegavelmente, há normas de caráter exclusivamente penal e
normas processuais penais. Todavia, a doutrina também reconhece a
existência das chamadas normas mistas ou normas processuais
materiais. Embora não se discuta a existência de tais normas, há
discrepância quanto ao conteúdo mais restrito ou mais ampliado que
se deve dar a tais conceitos.
A corrente restritiva considera que são normas processuais
mistas, ou de conteúdo material, aquelas que, embora disciplinadas em
diplomas processuais penais, disponham sobre o conteúdo da
pretensão punitiva. Assim, são normas formalmente processuais, mas
substancialmente materiais, aquelas relativas: ao direito de queixa ou
de representação, à prescrição e decadência, ao perdão à perempção,
entre outras.
Mesmo que se adote a corrente restritiva, inegavelmente devem
ser consideradas normas processuais materiais, ou normas mistas,
com aplicação retroativa, por serem mais benéficas, os seguintes
dispositivos da Lei 13.964/2019: a exigência de representação para o
crime de estelionato (CP, art. 171, §5º), a possibilidade de celebração
de acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A).
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Com relação à exigência para representação no crime de
estelionato, trata-se de exigência superveniente de condição de
procedibilidade para ação penal, mas que cuja ausência implica
extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação
(CP, art. 107, IV, c.c. CPP, art. 38), advindo daí o seu conteúdo
material. Diferentemente do que ocorreu com a criação de tal exigência
para o crime de lesão corporal dolosa leve e lesão corporal culposa, pela
Lei 9.099/1995 (art. 88), não se previu uma regra de transição. Assim
sendo, é de se aplicar o prazo geral de 6 meses a contar do início de
vigência a lei. Se em tal prazo, não houve o oferecimento de
representação, deverá haver a extinção da punibilidade” (BADARÓ,
G. Processo Penal, 8 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.
p. 113/114).

11. Considerando a natureza mista de norma processual, este
Supremo Tribunal Federal tem determinado a aplicação retroativa do
direito material mais favorável ao réu, com base no inc. XL do art. 5º da
Constituição.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.719, por exemplo, o
Plenário deste Supremo Tribunal deu interpretação conforme ao art. 90 da
Lei n. 9.099/95 para dela excluir as normas de direito penal mais
favoráveis o réu. Decidiu-se, então, que norma infraconstitucional não
poderia limitar o alcance da retroatividade da norma penal mais benéfica.
É a ementa do julgado:
“PENAL E PROCESSO PENAL. JUIZADOS ESPECIAIS.
ART.
90
DA
LEI
9.099/1995.
APLICABILIDADE.
INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA EXCLUIR AS
NORMAS DE DIREITO PENAL MAIS FAVORÁVEIS AO RÉU.
O art. 90 da lei 9.099/1995 determina que as disposições da lei
dos Juizados Especiais não são aplicáveis aos processos penais
nos quais a fase de instrução já tenha sido iniciada. Em se
tratando de normas de natureza processual, a exceção
estabelecida por lei à regra geral contida no art. 2º do CPP não
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padece de vício de inconstitucionalidade. Contudo, as normas de
direito penal que tenham conteúdo mais benéfico aos réus devem
retroagir para beneficiá-los, à luz do que determina o art. 5º, XL da
Constituição federal. Interpretação conforme ao art. 90 da Lei
9.099/1995 para excluir de sua abrangência as normas de direito
penal mais favoráveis ao réus contidas nessa lei” (ADI n. 1719,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em
18.6.2007, DJe 2.8.2007 – grifos nossos).

Ao analisar a retroatividade da exigência de representação nos
processos penais em curso, relativos a lesões corporais leves e culposas,
introduzida pelo art. 88 da Lei n. 9.099/95, o Plenário deste Supremo
Tribunal enfatizou o caráter híbrido da norma, o que, por força
constitucional lhe conferiria retroatividade. É o que se extrai do voto do
Ministro Celso de Mello, Relator da Questão de Ordem no Inquérito
1.055:
“(...) Na realidade, a lei nova que passa a disciplinar, de
todo diverso, com irrecusável projeção sobre a pretensão
punitiva do Estado, o exercício da ação penal, convertendo em
ação pública condicionada a ação penal pública incondicionada – e
fazendo depender o seu ajuizamento, em consequência, de
representação do ofendido (como no caso) – configura típica hipótese
de lex mitior, que se reveste, por efeito de disposição constitucional
expressa (art. 5º, XL), de irrecusável carga de retroatividade virtual”
(Inq n. 1055 QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal
Pleno, julgado em 24.4.1996, DJ 24.5.1996 – grifos nossos)

O art. 91 da Lei n. 9.099/95 não foi determinante para aplicação
retroativa do art. 88 deste diploma legal, pois a Constituição Federal, no
inc. XL do art. 5º, exige a retroatividade da norma penal mais benéfica ao
acusado. O art. 91 da Lei n. 9.099/95 apenas regulou essa retroatividade,
como norma de transição, ao estabelecer a intimação do ofendido para
que, no prazo de trinta dias, oferecesse a representação, sob pena de
decadência.
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12. Com esses precedentes do Plenário deste Supremo Tribunal,
sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma
processual de caráter híbrido favorável ao acusado, deve ser aplicado
retroativamente aos processos em curso.
13. Na espécie vertente, consta às f. 13/15 do e-doc. 3 termo de
quitação firmado pela vítima e o autor do fato, no qual ela se compromete
a aditar o boletim de ocorrência, informando sobre a solução consensual
envolvendo o automóvel supostamente envolvido no crime denunciado.
O termo dá plena quitação ao ora paciente e é irrevogável e irretratável,
razão pela qual considero-o como renúncia à representação.
•

Pelo exposto, voto no sentido de negar seguimento ao habeas
corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar o
trancamento da ação penal em face do quadro cenário fáticoprocessual.
Publicado sem revisão art. 95 RISTF
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO
ADITAMENTO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Presidente,
diante do voto da eminente Ministra Cármen Lúcia, e até na condição de
Relator do feito, eu, de fato, houvera, inicialmente, no Plenário Virtual,
tido manifestação no sentido de seguir o que a Primeira Turma estava a
decidir, mas, entre o destaque do Ministro Gilmar e o início deste
julgamento, tive oportunidade para me aprofundar neste tema e vi que
Sua Excelência tinha razão ao suscitar toda a matéria atinente à
incidência, até mesmo retroativa, da lei mais benéfica, enfim, todo esse
debate de direito intertemporal que foi já aqui travado.
Agora, com o voto de Vossa Excelência, Ministra Cármen, creio que
bem se alinha, de maneira, obviamente, mais luminosa, como disse o
nosso Presidente. Vossa Excelência vem dispor que, ao negar-se
provimento ao agravo, conceder-se-ia de ofício o habeas para o
trancamento da ação penal, tendo em vista que se deduz, quer daquele
termo de quitação, quer de outra circunstância, ocorrida uma renúncia
tácita desse direito de representação. Assim se resolve o caso concreto e se
enuncia, do ponto de vista da compreensão desta Segunda Turma, a
perspectiva da condicionante para o exercício desse direito de
representação.
Postas as coisas nesse horizonte, sou eu que faço uma nova
aproximação com o voto, para dizer que também estou acompanhando a
posição, se esta também for a exata compreensão do Ministro Gilmar
Mendes e de Vossa Excelência, para negar provimento, mas conceder o
habeas, de ofício, com efeito de trancamento, tendo em vista a ausência
dessa condição de procedibilidade, e compreender a condição de
procedibilidade como incidente perante tudo que já falamos sobre direito
intertemporal.
Obrigado!
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO

ESCLARECIMENTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, se Vossa
Excelência me permite, apenas para acentuar que levei em consideração,
Ministro Fachin, que, no termo de quitação dado, havia o compromisso
da vítima de aditar, no boletim, notificação para que ficasse caracterizado
como renúncia tácita. Isso também impressiona, neste caso, porque não
supero - claro, como nenhum de nós - que, em habeas corpus, não se
admite revolvimento de provas. Temos um fato documentado posto,
imediatamente, no processo, portanto não estamos reexaminando provas,
estamos analisando o quadro fático que chegou até aqui.
Apenas para isso, muito obrigada, Presidente.
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Publicado sem revisão art. 95 RISTF
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)

: MIN. EDSON FACHIN
: RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS
: GUILHERME LUIZ FRANCISCO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES - Senhor Presidente,
não havia compreendido o voto da ministra Cármen, mas, agora, depois
da intervenção do ministro Fachin, ficou claro. Entendi apenas que Sua
Excelência não estaria trancando a ação penal, e a minha preocupação era
com o provimento mais benéfico ao paciente.
Mas, em sendo esse o encaminhamento e também o do ministro
Gilmar dessa forma, eu adiro. Minha preocupação era irmos na
confluência da formação da tese e não trancarmos a ação penal.
Dessa forma, adiro também à tese.
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI Presidente, boa tarde! Senhores Ministros, Senhora Ministra, Senhor
Subprocurador-Geral da República, Doutora Maria Clara, Senhores
advogados e demais presentes.
A tese que estamos discutindo da possibilidade da retroação mais
benéfica, da alteração da legislação penal, no que diz respeito ao tipo do
estelionato, é fascinante. Mas penso que este não é o melhor locus para
entretermos essa discussão, data venia. A Ministra Cármen Lúcia disse
muito bem, e outros também já o disseram, que o habeas corpus não
admite o revolvimento de fatos e provas.
Não obstante, nós temos dois fatos absolutamente insofismáveis,
independentemente de qualquer aprofundamento, de qualquer
verticalização do estudo dos autos, que são os seguintes: em primeiro
lugar, houve a restituição do veículo - isso está claro, já foi dito por outros
Colegas que me antecederam. Em segundo lugar, há um termo de
quitação e devolução de bens em que as sedizentes vítimas, as partes
envolvidas nessa malsucedida negociação, outorgam-se plena, rasa,
irrevogável e irretratável quitação. O que significa isso? A meu ver,
significa que nós estamos diante de um conflito de natureza
eminentemente civil. Ainda que assim não fosse, não é possível, a partir
da devolução do veículo, a partir desse documento, vislumbrar qualquer
tipo de dolo penal no que diz respeito ao ora paciente.
Por isso, penso que não seria adequado - e digo isso com todo o
respeito - nós instarmos a vítima no sentido de apresentar essa
representação, porque estaríamos estimulando um comportamento
proibido pelo Direito desde priscas eras, que é o venire contra factum
proprium. Então, este é um pensamento que veiculo.
Estou verificando, a partir desta minha argumentação muito singela,
que realmente entendo não haver justa causa para o prosseguimento
desta ação penal, porque não há dolo penal; o litígio tem uma natureza
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eminentemente civil.
E há um terceiro aspecto, de ordem prática, que parece ter
preocupado o eminente Ministro Nunes Marques, que é uma questão de
economia processual. Não tem sentido voltarmos atrás para
mobilizarmos toda a máquina do Poder Judiciário novamente - delegado
de polícia, promotor de justiça, juiz e, eventualmente, todas as instâncias.
Então, a meu ver, é de bom alvitre que nós tranquemos ação penal
desde já.
Vossas Excelências sabem muito bem, até melhor do que eu, que o
Código de Processo Penal permite o trancamento da denúncia ou da
queixa em três hipóteses no art. 395. Primeiro, quando a denúncia ou a
queixa for manifestamente inepta. Parece-me o caso, em que pese o fato
do promotor, que depois assumiu o caso, ter omitido este documento
importantíssimo. Data venia, entendo que a hipótese do inciso II, faltar
pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal,
também não é o caso. Tenho a impressão de que esta é a senda pela qual
está enveredando o Ministro Gilmar Mendes, porque está entendendo o
que não há condição de procedibilidade.
Eu, com a devida vênia - e acho que vou ser vencido, mas esse é o
voto que trago desde o início -, estou dando provimento ao recurso para o
fim de conceder o habeas e trancar a ação penal, agora sim com base no
inciso III do art. 395, que é justamente a falta de justa causa para o
exercício da ação penal.
Então, peço vênia para reprisar isto: entendo que o litígio, o conflito
tem natureza eminentemente civil, não há dolo de natureza criminal.
Entendo que este feito não tem a menor condição de prosperar, não pela
falta de condição de procedibilidade, mas porque não há justa causa.
No mais, comungo plenamente com a verdadeira lição de direito
intertemporal, como foi trazida pelo Ministro Fachin, no sentido de
admitir, sim, a retroatividade mais benéfica no caso. Penso ser a posição
de todos os demais Colegas.
Peço vênia para divergir, dar provimento ao recurso, concedendo o
habeas para trancar a ação penal. E, em trancando a ação penal, fazê-lo
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com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal, que é justamente a
falta de justa causa.
É como voto, Senhor Presidente.
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO
VOTO
O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Vogal): Trata-se de
agravo regimental interposto contra decisão monocrática do relator,
Ministro Edson Fachin, que negou seguimento ao presente habeas corpus,
sob o fundamento, em apertada síntese, de que foi “verificada a
regularidade da denúncia vergastada” (e-doc. 9).
Confira-se, a propósito, trechos do referido decisum:
“[...] Conforme relatado, o impetrante pugna pelo
trancamento da ação penal ao argumento de que a denúncia
seria inepta por não expor adequadamente o fato criminoso,
pela atipicidade da conduta, pela ausência de prejuízo
suportado pela vítima e por não ser possível aferir desde logo a
presença de dolo na conduta supostamente praticada pelo
paciente. Contudo, não verifico deficiência na peça inaugural.
Como é cediço, a ordem constitucional vigente impõe ao
dominus litis que a peça acusatória, nos termos do art. 41 do
Código de Processo Penal, indique, de forma nítida e precisa, os
fatos penalmente relevantes, e suas respectivas circunstâncias,
que possam ser atribuídos ao acusado:
[...]
3. No presente caso, extrai-se da denúncia (eDOC 3, pp.
40-41):
‘Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
em 10 e outubro de 2017, no Condomínio Parque de
Farias, nesta Capital, RAFAEL PIRES MENDES DE
FARIAS, qualificado às fls. 04, obteve para si, indevida
vantagem no ‘quantum’ de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro
mil reais), em prejuízo de José Conrado Veiga Neto,
mediante meio fraudulento.
Segundo apurado, no início do mês de outubro, José
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procurou seu vizinho RAFAEL, para que comercializasse
seu veículo VW/Golf, ano 2014, modelo 2015, de cor
branca e placas FRV 2434/SP em sua loja RF Cars
Comércio de Veículos Ltda., mediante consignação.
Ocorre que, em 21 de outubro de 2017, subitamente,
RAFAEL mudou-se do condomínio, tendo encerrado suas
contas nas redes sociais, tendo, também, deixado de
atender às ligações do proprietário em comento, tendo
José noticiado o presente.
Em 08 de novembro de 2017, José acionou o
rastreador de seu veículo, descobrindo que estaria
estacionado na Rua Priscila Ferreira de Sousa Biondo,
defronte ao nº 142, Rio Pequeno, nesta Capital.
Estado no local, José constatou que RAFAEL teria
vendido o veículo para Alexsandro da Silva em 10 de
outubro de 2017, pelo valor de R$ 84.000,00 (oitenta e
quatro mil reais), tendo auferido, portanto, indevida
vantagem, mediante meio fraudulento (fls. 11).
Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência,
RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS como incurso nas
penas do artigo 171 ‘caput’ do Código Penal, requerendo
que recebida e autuada esta, se lhe instaure o competente
processo penal, tomando-se as declarações da vítima, em
tudo se prosseguindo, observando-se o rito ORDINÁRIO.’
Nessa linha, depreende-se que a denúncia, além de
individualizar a conduta do acusado, demonstra com precisão
os fatos a ele atribuídos, apontando de forma inequívoca a
convicção do Ministério Público quanto à autoria e à
materialidade do delito.
Não há dúvidas de qual fato é imputado ao acusado, bem
como as fontes da convicção do titular da ação penal. Eventual
acerto ou desacerto dessa compreensão insere-se no campo do
mérito da pretensão acusatória, não refletindo, por si só, causa
de inépcia da denúncia.
Logo, cabe às instâncias próprias, à luz das provas a serem
produzidas, o juízo de procedência ou improcedência da
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imputação veiculada, sendo que, no caso concreto, a denúncia,
por preencher os requisitos do art. 41 do CPP, permite a
compreensão do fato imputado e o exercício da ampla defesa.”
(e-doc. 9)

Os argumentos centrais do recurso são os seguintes: (i) ausência de
fraude no contrato de consignação de veículo celebrado pelo agravante,
já que o bem foi entregue à suposta vítima; (ii) o “Termo de Quitação
Mútua” é prova irrefutável de que não houve a prática do crime de
estelionato. Assim, a denúncia é inepta “por não narrar os fatos como em
verdade ocorreram (começo, meio e fim).” (e-doc. 10)
Ao final, pede que:
“[...] conceda a ordem, ou, no contrário, requer-se pela
remessa dos autos para julgamento pela Colenda 2ª Turma
deste Supremo Tribunal Federal para que seja coibido o
evidente constrangimento ilegal que acomete o paciente, isto,
com a determinação de trancamento da ação penal na origem,
seja pela inconteste inépcia ou pela evidente ausência de justa
causa. ” (e-doc. 10)

Posteriormente, em acréscimo, o recorrente pugnou pela aplicação
da lei mais benéfica ao réu, em face do advento da Lei 13.964/2019, que
acrescentou o § 5º ao art. 171 do Código Penal, o qual passou a exigir,
como condição de procedibilidade, a representação do ofendido para
impulso da ação penal pelo crime de estelionato.
Após o pedido de destaque no plenário virtual, o relator ajustou o
seu voto para determinar que o Juízo de origem intime o ofendido no
prazo legal de 30 dias, a fim de que ofereça representação, se quiser, sob
pena de decadência, no que foi acompanhado pelo Ministro Gilmar
Mendes. O Ministro Nunes Marques, por sua vez, deu provimento ao
agravo regimental.
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É o relatório, naquilo que interessa.
Bem reexaminados os autos, peço vênia ao relator para dar
provimento ao agravo regimental.
Assento, em primeiro lugar, que a descrição pormenorizada dos
fatos típicos e antijurídicos na peça acusatória não é apenas pressuposto
de validade da ação penal, conforme disposto no art. 41 do Código de
Processo Penal, mas, antes, constitui imperativo categórico para a
materialização dos direitos e garantias fundamentais do acusado,
especialmente os da ampla defesa e do contraditório. Confira-se:
“Art.41 do CPP: A denúncia ou queixa conterá a exposição
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol
das testemunhas”.
“Art. 395, do CPP: A denúncia ou queixa será rejeitada
quando:
I - for manifestamente inepta;
II - faltar pressuposto processual ou condição para o
exercício da ação penal; ou
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal”

Vale dizer, a exordial acusatória deverá conter a exposição de todo
fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e majorantes, a fim de
viabilizar ao réu a formulação dos meios necessários ao exercício da
defesa em face da pretensão estatal, bem como para permitir a análise
da justa causa para a propositura da ação penal. Em outras palavras,
denúncias genéricas não se coadunam com os postulados básicos do
Estado de Direito, conforme destacado pelo Ministro Gilmar Mendes no
voto condutor do Inquérito 3.218/RR, verbis:
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“[...] Cumpre analisar, neste juízo preliminar, se a
denúncia ofertada preenche os requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal e se está lastreada em um conjunto
probatório idôneo o suficiente para dele se inferirem a
comprovação da ocorrência do delito e indícios suficientes de
sua autoria.
Esta Corte tem reconhecido que a fase de recebimento da
denúncia é crucial também para o resguardo de direitos
fundamentais do indivíduo denunciado. É nessa fase que o
Tribunal se depara, em maior intensidade, com a complexa
relação conflituosa entre o interesse público de efetiva
persecução penal e os direitos e garantias fundamentais
individuais, assumindo, portanto, a difícil tarefa e a pesada
responsabilidade de decidir sobre a submissão do indivíduo à
tormentosa via crucis do processo penal. [...]
A despeito da descrição normativa atrelada ao ora
denunciado, a peça acusatória, em momento algum, narra
qualquer outra circunstância ou elemento hábil à caracterização
do crime. É omissa com relação aos demais supostos integrantes
da quadrilha. É omissa em descrever minimamente um suporte
fático que autorize, ao menos, a inferir a estabilidade e a
permanência da suposta associação criminosa. E apenas com
abstração da forma e da lógica, pode-se admitir que ‘sugere’
uma possível finalidade associativa.
É dizer, a peça acusatória não observou os requisitos que
poderiam oferecer substrato a uma persecução criminal
minimamente aceitável. É lacônica, vaga, imprecisa e
ininteligível”.

No caso, verifico estar-se diante de situação de constrangimento
ilegal – por falta de justa causa para o exercício da ação penal - a que
está submetido o paciente, prescindindo, ainda, do revolvimento do
conjunto fático-probatório, bastando que se analise, para a compreensão
dos fatos, o conjunto de elementos concretos e objetivos elencados na
impetração.
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Com efeito, o paciente foi denunciado como incurso pela prática do
crime de estelionato tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, uma
vez que, segundo a peça acusatória:
“"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em
10 e outubro de 2017, no Condomínio Parque de Farias, nesta
Capital, RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS, qualificado às
fls. 04, obteve para si, indevida vantagem no ‘quantum’ de R$
84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), em prejuízo de José
Conrado Veiga Neto, mediante meio fraudulento.
Segundo apurado, no início do mês de outubro, José
procurou seu vizinho RAFAEL, para que comercializasse seu
veículo VW/Golf, ano 2014, modelo 2015, de cor branca e
placas FRV 2434/SP em sua loja RF Cars Comércio de Veículos
Ltda., mediante consignação.
Ocorre que, em 21 de outubro de 2017, subitamente,
RAFAEL mudou-se do condomínio, tendo encerrado suas
contas nas redes sociais, tendo, também, deixado de atender
às ligações do proprietário em comento, tendo José noticiado
o presente.
Em 08 de novembro de 2017, José acionou o rastreador de
seu veículo, descobrindo que estaria estacionado na Rua
Priscila Ferreira de Sousa Biondo, defronte ao nº 142, Rio
Pequeno, nesta Capital. Estado no local, José constatou que
RAFAEL teria vendido o veículo para Alexsandro da Silva em
10 de outubro de 2017, pelo valor de R$ 84.000,00 (oitenta e
quatro mil reais), tendo auferido, portanto, indevida
vantagem, mediante meio fraudulento (fls. 11).
Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, RAFAEL
PIRES MENDES DE FARIAS como incurso nas penas do artigo
171 ‘caput’ do Código Penal, requerendo que recebida e
autuada esta, se lhe instaure o competente processo penal,
tomando-se as declarações da vítima, em tudo se prosseguindo,
observando-se o rito ORDINÁRIO.” (e-doc. 3 - grifei)

Pois bem. A irregularidade da peça acusatória descortina-se latente
no caso em apreço. Sim, porque o Ministério Público deixou de apontar a
6
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exposição de todo o quadro fático, com todas as suas circunstâncias
ulteriores, especialmente quanto ao acordo ulterior entabulado entre o
paciente, a alegada vítima José Conrado da Veiga e o comprador do
veículo Alexsandro Silva.
De acordo com o “Termo de Quitação – Devolução dos Bens“
juntado ao corpo do Inquérito Policial, para além da restituição do
veículo a uma das sedizentes vítimas, as partes envolvidas na
malsucedida negociação outorgaram-se plena, rasa, irrevogável e
irretratável quitação (e-doc. 3), a denotar, a toda evidência, a ausência do
dolo preordenado do tipo penal do estelionato e a falta de justa causa
para o oferecimento da denúncia.
Não por acaso, o promotor natural do feito pediu o arquivamento
do Inquérito, assentando, para tanto, que: “não restou comprovado que
os fatos tenham ultrapassado a órbita civil, sendo certo que, eventuais
prejuízos provocados pelo averiguado deverão ser ressarcidos por meio
da adoção de medidas na esfera civil” (e-doc. 3 – fls. 22/24).
Ocorre que o juiz de origem, ao não concordar com o arquivamento
do caderno investigatório, determinou a remessa dos autos à
Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público local para o reexame
do caso, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal. O órgão
superior do Ministério Público, anuindo com as razões suscitadas,
designou outro promotor de justiça para o oferecimento da peça
acusatória.
Diante desse cenário, verifico que o acordo firmado pelas partes
interessadas – fato omitido, de forma negligente, na peça acusatória –
demonstra, quando menos, a ausência da intenção dolosa do paciente
na comercialização sorrateira do veículo apontado na denúncia,
mediante consignação.
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E mais: a ausência cabal de prejuízo da suposta vítima é fato
incontroverso, cristalino e, por consequência, suficiente para a
demonstração da falta de justa causa à propositura da ação penal.
Ademais, a solução proposta pelo relator – intimação do ofendido
para que, no prazo legal de 30 dias, ofereça, se quiser, representação –
mostra-se, com todas as vênias, um genuíno estímulo ao inaceitável
venire contra factum proprium, já que, repiso, as partes entabularam
acordo, outorgando-se irretratável quitação.
Paralelamente a isso, não há como negar que a incidência do Direito
Penal nas situações da vida deve observar seu caráter subsidiário, de
ultima ratio. Vale dizer, não é razoável que o Direito Penal e todo o
aparelho do Estado-juiz movimentem-se para apurar eventual prática de
estelionato quando o possível autor do delito e as vítimas identificadas
tenham celebrado, ainda na fase do inquérito policial, negócio jurídico
para a resolução do impasse.
Dito de outro modo, só caberá ao Direito Penal intervir quando
outros ramos do direito demonstrarem-se ineficazes para prevenir
práticas delituosas, limitando-se a punir somente condutas mais graves
dirigidas contra os bens jurídicos mais essenciais à sociedade (princípio
da fragmentariedade), o que não ocorre na espécie.
Tanto é assim que a Lei 13.964/2019, popularmente conhecida como
“pacote anticrime”, inseriu o § 5º ao art. 171 do Código Penal para dispor
que o crime de estelionato só processar-se-á mediante representação da
vítima, salvo se esta for: (i) a Administração Pública, direta ou indireta;
(ii) - criança ou adolescente; (iii) - pessoa com deficiência mental; ou (iv) maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.
Como se nota, para além de corroborar, em definitivo, a ausência da
justa causa para a propositura da ação penal em desfavor do recorrente, a
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norma penal benéfica ulterior deverá beneficiá-lo, nos termos do
parágrafo único do art. 2º do Código Penal, verbis:
“Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei
posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a
execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo
favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que
decididos por sentença condenatória transitada em julgado.”
(grifei)

Ainda que se cogite da natureza jurídica mista do instituto da
representação, rememoro, porque oportuno, que esta Suprema Corte, ao
interpretar o art. 91 da Lei 9.099/1995, consignou a sua imediata aplicação
para processos em andamento até o trânsito em julgado, ou seja, mesmo
após o oferecimento da denúncia ou o proferimento da sentença. Veja-se:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REPRESENTAÇÃO PARA A AÇÃO PENAL PÚBLICA (ART. 91
DA LEI Nº 9.099, DE 26.09.1995). APLICABILIDADE AOS
CASOS
PENDENTES,
MESMO
COM
SENTENÇA
CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA E RECORRIDA. HABEAS
CORPUS.
1. A representação para a ação penal pública, prevista no
art. 91 da Lei 9.099, de 26.09..1995, não tem caráter meramente
processual, mas, também, de direito material, pois sua falta
implica a decadência do direito, ensejando a extinção da
punibilidade.
2. Tratando-se, pois, de norma penal mais benigna, deve
ser aplicada, pelo menos, a caso ainda pendente, como é o de
condenação não transitada em julgado, porque sujeita a
recurso tempestivo.
3. Nesse caso, o Tribunal, ao apreciar o recurso, deve
converter o julgamento em diligência para determinar a
intimação do ofendido, a fim de que este, se assim lhe parecer,
ofereça a representação, no prazo de trinta dias, nos termos do
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mesmo dispositivo (art. 91).
4. Hipótese em que essa providência não foi adotada no
acórdão impugnado. 5. "H.C." deferido, para que, anulado o
acórdão, se proceda à intimação do ofendido, para tais fins. 6.
Decisão unânime: 1ª Turma. (HC 74334, Rel. Min. SYDNEY
SANCHES, Primeira Turma, DJ 29.8.1997)” (grifei)

Isso posto, respeitado o entendimento do relator, dou provimento
ao recurso para conceder a ordem, a fim de determinar o trancamento da
ação penal na origem em razão da manifesta ausência de justa causa, com
fundamento no art. 395, III, do CPP.
É como voto.
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO
OBSERVAÇÃO
O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES - Senhor Presidente, só
para compreender. A proposta trazida pela ministra Cármen, com as
achegas do ministro Edson Fachin, pelo que compreendi, resultou no
trancamento da ação penal?
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Sim.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Exatamente isso.
Ministro Nunes Marques, nego provimento ao agravo e voto no
sentido da concessão da ordem de ofício para trancar a ação penal,
porque não há condição de procedibilidade. Mas, para chegar nisso,
tivemos de examinar os fundamentos de retroatividade ou não.
O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES - Da retroatividade
para possibilitar a formação da tese. Aderi, Ministro, não abrindo mão
dos meus fundamentos quanto à tipicidade, mas para também tentar
aproveitar a formação da tese.
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO
ADITAMENTO AO VOTO
O

SENHOR

MINISTRO

NUNES

MARQUES

-

Presidente, apenas para justificar, não abro mão dos fundamentos da
tipicidade, porém, processualmente, faço uma adequação de meu voto:
ao invés de dar provimento ao agravo, nego provimento ao agravo,
concedo de ofício para trancar a ação penal e aproveito também os
fundamentos relativos ao pedido incidental.
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SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421 SÃO PAULO
OBSERVAÇÃO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E
RELATOR) - Tenho a impressão que, em relação à questão prejudicial, há
consenso no sentido de que essa norma, de caráter
misto e mais
benéfica, aplica-se até o trânsito em julgado. Acho que todos estão de
acordo em relação a essa perspectiva.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, apenas
para realçar o que Vossa Excelência vem de dizer, a Segunda Turma passa
a ter essa compreensão. Como estamos nos contrapondo à compreensão
adotada pela Primeira, para ficar claro, inclusive em decisões
monocráticas, teremos sempre o apoio também do princípio da
colegialidade.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Isso.
Com a aplicação do art. 171, § 5º, com a alteração introduzida pela Lei nº
13.964/2019, teremos essa possibilidade de aplicação retroativa.
A divergência se instalou em relação à solução do trancamento da
ação, e, por consenso, com a divergência do Ministro Lewandowski,
encaminhamos voto no sentido de trancar a ação penal, concedendo o
habeas corpus de ofício, quando o Ministro Lewandowski - e, nessa parte,
perfilha a posição divergente - daria provimento para conceder a ordem e
também trancar a ação penal.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Perfeito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E9F8-54F4-161C-A94E e senha BD80-6EAE-D7F9-1A98

Supremo Tribunal Federal
Observação

Inteiro Teor do Acórdão - Página 111 de 112

HC 180421 AGR / SP

Publicado sem revisão art. 95 RISTF

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E9F8-54F4-161C-A94E e senha BD80-6EAE-D7F9-1A98

Supremo Tribunal Federal
Extrato de Ata - 22/06/2021

Inteiro Teor do Acórdão - Página 112 de 112

SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 180.421
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
AGTE.(S) : RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS
ADV.(A/S) : GUILHERME LUIZ FRANCISCO (358920/SP)
AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que
negava provimento ao agravo regimental e deferia o pedido
incidental formulado pelo paciente para determinar que o Juízo de
origem intime o ofendido no prazo legal de 30 dias para manifestar
interesse na persecução penal, foi suspenso o julgamento.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma, 08.06.2021.
Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que
negava provimento ao agravo regimental e deferia o pedido
incidental de modo a determinar que o Juízo de origem intime o
ofendido no prazo legal de 30 dias para que ofereça, se quiser,
representação, sob pena de decadência, no que foi acompanhado pelo
Ministro Gilmar Mendes, e do voto divergente do Ministro Nunes
Marques, que dava provimento ao agravo regimental para conceder a
ordem, em reconhecendo a atipicidade da conduta, foi suspenso o
julgamento. Presidência do Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma,
15.6.2021.
Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo
regimental, mas concedeu o habeas corpus, de ofício, e trancou a
ação penal, com a aplicação retroativa, até o trânsito em julgado,
do disposto no art. 171, § 5º, do CP, com a alteração introduzida
pela Lei n. 13.964/2019, nos termos do voto do Relator, vencido,
em parte, o Ministro Ricardo Lewandowski, que dava provimento ao
recurso para conceder a ordem e trancar a ação penal. Presidência
do Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma, 22.6.2021.
Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia,
Edson Fachin e Nunes Marques.
Subprocurador-Geral da República, Dr. Alcides Martins.
Maria Clara Viotti Beck
Secretária
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