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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

COLENDA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos de Apelação Criminal nº 0000782-80.2016.8.26.0540, da Comarca 

de Mauá, em que é apelante GABRIEL SOARES DA SILVA, e apelado 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no 

artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República e no artigo 

1.029 do Código de Processo Civil, vem interpor RECURSO ESPECIAL 

para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, contra o v. acórdão de fls. , 

pelos motivos adiante deduzidos. 

 

1- RESUMO DOS AUTOS 

 

             Gabriel Soares da Silva foi condenado pelo MM. Juiz de 

Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mauá a 01 (um) ano de reclusão, 

no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo 

unitário, substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade, 

como incurso no art. 171, “caput”, do Código Penal.  

              Em sede de apelação, o acusado arguiu, em preliminar, 

nulidade do feito por cerceamento de defesa, uma vez que indevidamente 

rejeitado pedido de diligência. No mérito, postulou a absolvição, sustentando 

insuficiência probatória. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para 

receptação culposa ou o restabelecimento da suspensão condicional do 

processo.  

               Oferecidas as contrarrazões (fls. 408/412), a D. Procuradoria 

da Justiça  apresentou parecer pelo não provimento do recurso. 
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A Colenda 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferiu a seguinte decisão: “converteram o feito em 

diligência a fim de que se intime a vítima para manifestação, no prazo legal, 

sob pena de decadência, sobre interesse ou não no processo contra o réu. 

Após, se oferecida a representação, retornem os autos para julgamento do 

recurso. V.U.” 

Eis, na íntegra, o teor do acórdão recorrido: 

ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 

0000782-80.2016.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante 

GABRIEL SOARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de 

Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: converteram o feito em diligência a fim de que se intime a vítima 

para manifestação, no prazo legal, sob pena de decadência, sobre interesse 

ou não no processo contra o réu. Após, se oferecida a representação, 

retornem os autos para julgamento do recurso. V.U., de conformidade com 

o voto do relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO 

ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE 

ALMEIDA.  

São Paulo, 5 de junho de 2020.  

VICO MAÑAS Relator Assinatura Eletrônica  

APELAÇÃO Nº 0000782-80.2016.8.26.0540  

COMARCA: MAUÁ VOTO  

Nº 40.988  

Estelionato Conversão do feito em diligência para intimação da vítima 

sobre interesse em representar contra o réu Condição de procedibilidade do 

parágrafo 5º do art. 171 do CP, introduzido pela Lei 13.964/19 Norma de 

direito material e mais benéfica ao acusado Retroatividade obrigatória, nos 
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termos do art. 5º, XL, da CF Após, se formalizada a representação, retorno 

dos autos para julgamento do apelo.  

Gabriel Soares da Silva foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª 

Vara Criminal da Comarca de Mauá a 01 (um) ano de reclusão, no regime 

aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, 

substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade, como 

incurso no art. 171, “caput”, do Código Penal.  

Em preliminar, suscita nulidade do feito por cerceamento de defesa, 

uma vez que indevidamente rejeitado pedido de diligência. No mérito, 

postula a absolvição, sustentando insuficiência probatória. 

Subsidiariamente, pede desclassificação para receptação culposa ou 

restabelecimento da suspensão condicional do processo.  

Oferecidas as contrarrazões (fls. 408/412), a D. Procuradoria da 

Justiça opina pelo não provimento do recurso. 

 É o relatório. 

De rigor a conversão do julgamento em diligência para que Udevane 

Henrique Roberto se manifeste quanto ao interesse em ver o réu 

processado criminalmente por estelionato.  

Introduzido pela Lei 13.964/19, prevê o parágrafo 5º do art. 171 do 

CP que, à exceção das hipóteses indicadas nos respectivos incisos, não 

configuradas na hipótese dos autos, a persecução penal pelo delito 

depende de representação.  

Note-se que, estipulando nova condição de procedibilidade, cujo 

descumprimento acarreta a decadência, a inovação possui natureza de 

direito material e beneficia o acusado. Logo, deve retroagir, consoante o art. 

5º, XL, da Constituição Federal.  

Importante também ressaltar que a suspensão da Lei 13.964/19, 

determinada cautelarmente na ação direta de inconstitucionalidade nº 

6.298, não atinge a referida alteração no Código Penal.  

Pois bem, formalizada a representação no prazo legal de seis meses, 

deverá o Juiz de origem remeter os autos ao Tribunal para julgamento do 

recurso. Se nesse lapso o ofendido não for encontrado ou não representar, 
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caberá ao Magistrado declarar a extinção da punibilidade, pela decadência.  

Frente ao exposto, de ofício, converte-se o feito em diligência a fim 

de que se intime a vítima para manifestação, no prazo legal, sob pena de 

decadência, sobre interesse ou não no processo contra o réu. Após, se 

oferecida a representação, retornem os autos para julgamento do recurso.  

VICO MAÑAS Relator  

 

 

 

Assim decidindo, a Douta Turma Julgadora contrariou o 

artigo 171, § 5º do Código Penal, bem como o artigo 2º do Código de 

Processo Penal, autorizando a presente interposição, com base no artigo 

105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. 

Como se vê nos autos, o crime ocorreu em 30/06/2016. 

A denúncia foi recebida em 25/05/2017. A sentença condenatória foi 

prolatada em 12/02/2020.  

Como sabido, o artigo 2º da Lei nº 13.964/2019  

introduziu o § 5º no artigo 171 do Código Penal: “Somente se procede 

mediante representação, salvo se a vítima 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.” 

Na hipótese dos autos, a lei nova não pode retroagir, 

pois a denúncia foi oferecida e recebida na vigência da lei anterior, incidindo 

o princípio tempus regit actum, nos termos do art. 2º, do Código de 

Processo Penal: “A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem 

prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”. 

A douta Turma Julgadora, entretanto, ao determinar a conversão em 
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diligência entendeu inaplicável tal dispositivo, pois considerou 

retroativa a nova regra. 

AA  rreepprreesseennttaaççããoo  éé  ccoonnddiiççããoo  ddee  pprroocceeddiibbiilliiddaaddee  ppaarraa  

qquuee    MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  ppoossssaa  pprrooppoorr  aa  aaççããoo  ppeennaall  ppúúbblliiccaa..  TTrraattaa----ssee,,  ppooiiss,,  

ddee  uumm  ppeeddiiddoo--aauuttoorriizzaaççããoo  ddaa  vvííttiimmaa  ppaarraa  oo  óórrggããoo  ttiittuullaarr  ddaa  aaççããoo  ppúúbblliiccaa  

iinniicciiaarr  aa  aaççããoo  ppeennaall  ccoonnttrraa  oo  aauuttoorr  ddoo  ddeelliittoo..  OO  mmoommeennttoo  aaddeeqquuaaddoo    ppaarraa  aa  

aaffeerriiççããoo  ddaa  ssuuaa  eexxiissttêênncciiaa,,  ppoorrttaannttoo,,  éé  oo  ddoo  ooffeerreecciimmeennttoo    ddaa  ddeennúúnncciiaa,,  

ccoommoo,,  aalliiááss,,    iinnffeerree--ssee  ddooss  aarrttiiggooss  2255  ddoo  CCóóddiiggoo  ddee  PPrroocceessssoo  PPeennaall  
11
  ee  110022  

ddoo  CCóóddiiggoo  PPeennaall..
22
  

PPrreesseenntteess  ooss  pprreessssuuppoossttooss  pprroocceessssuuaaiiss    ee,,  eessttaannddoo  aa  

ppeettiiççããoo  iinniicciiaall  ffoorrmmaallmmeennttee  eemm  oorrddeemm  ((aarrtt..  4411  ddoo  CCPPPP))
33
,,  oo  jjuuiizz  ddeevvee  aavvaalliiaarr  aa  

pprreesseennççaa  ddaass  ccoonnddiiççõõeess  ddaa  aaççããoo,,  ddeennttrree  eellaass,,  aa  rreepprreesseennttaaççããoo,,  ppaarraa  oo  

rreecceebbiimmeennttoo  ddaa  ddeennúúnncciiaa  ((aarrtt..  339955,,  IIIIII,,  ddoo  CCPPPP))
44
..    SSaattiissffeeiittaa  aa  ccoonnddiiççããoo  ee  

rreecceebbiiddaa  aa  ddeennúúnncciiaa,,  oouu  sseejjaa,,  iinniicciiaaddaa  aa  aaççããoo  ppeennaall  ,,  nnããoo  hháá  ccoommoo  ssee  ccooggiittaarr  

ddee  rreettrrooaattiivviiddaaddee  ddaa  lleeii  qquuee  ppaassssoouu  aa  eexxiiggiirr  aa  rreepprreesseennttaaççããoo,,  ppooiiss  oo  mmoommeennttoo  

pprroocceessssuuaall  jjáá  nnããoo  aa  aaddmmiittee..      

TTeeccnniiccaammeennttee,,  oo  qquuee  ggeerraa  aa  eexxttiinnççããoo  ddaa  ppuunniibbiilliiddaaddee  

nnããoo  éé  aa  aauussêênncciiaa  ddee  rreepprreesseennttaaççããoo,,  ppooiiss,,  ccoommoo  éé  ssaabbiiddoo,,  aa      vvííttiimmaa,,  ddeennttrroo  

ddoo  pprraazzoo  ddeeccaaddeenncciiaall  ddee  66  mmeesseess,,  ppooddee  aapprreesseennttáá--llaa  ee  rreettrraattaarr--ssee  ee  aattéé  

mmeessmmoo  ooffeerreeccêê--llaa  nnoovvaammeennttee..  OO  qquuee  ggeerraa  aa  eexxttiinnççããoo  ddaa  ppuunniibbiilliiddaaddee  éé  aa  

ddeeccaaddêênncciiaa,,  oouu  sseejjaa,,  oo  ddeeccuurrssoo  ddoo  pprraazzoo  ddee  66  mmeesseess  sseemm  qquuee  eexxiissttaa  aa  

rreepprreesseennttaaççããoo  vváálliiddaa  nnoo  tteerrmmoo  ffiinnaall..  NNoo  ccaassoo  eemm  aannáálliissee,,  oo  pprraazzoo  

                                                           
1
 Art. 25.  A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia. 

2
 Art. 102 - A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia.  

3 Art. 41.  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. 
4 Art. 395.  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. 
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ddeeccaaddeenncciiaall    nnããoo  ssee  iinniicciioouu,,  ppooiiss,,  àà  ééppooccaa,,  nnããoo  ssee  eexxiiggiiaa  rreepprreesseennttaaççããoo..  

AAssssiimm,,  rreeiinniicciiaarr  aa  ccoonnttaaggeemm  ddeessssee  pprraazzoo  ––  ccoomm  ddeennúúnncciiaa  jjáá  rreecceebbiiddaa  ee  

ccoonnddeennaaççããoo  jjáá  llaannççaaddaa    --  ffeerree  ffrroonnttaallmmeennttee  oo  aarrtt..  22ºº,,  ddoo  CCPPPP,,  nnaa  mmeeddiiddaa  eemm  

qquuee  eessttaammooss  ddiiaannttee  ddee  aattoo  jjuurrííddiiccoo  ppeerrffeeiittoo  ((aattoo  qquuee  ssee  ffoorrmmaa  ssoobb  aa  ééggiiddee  

ddee  uummaa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  lleeii,,  eessttaannddoo  pprreesseenntteess  ttooddooss  ooss  rreeqquuiissiittooss  nneecceessssáárriiooss  

eexxiiggiiddooss  ppeellaa  nnoorrmmaa  vviiggeennttee))..    

AA  rreeffoorrççaarr  ttaall  iinntteerrpprreettaaççããoo,,  vveejjaa--ssee  aa  LLeeii  nn..  99..009999//9955,,  

qquuee  ppaassssoouu  aa  eexxiiggiirr  aa  rreepprreesseennttaaççããoo    ppaarraa  ooss  ccrriimmeess  ddee  lleessããoo  ccoorrppoorraall  lleevvee  ee  

lleessããoo  ccoorrppoorraall  ccuullppoossaa::  

    ““Art. 88. Além das hipóteses do Código 

Penal e da legislação especial, dependerá de 

representação a ação penal relativa aos crimes 

de lesões corporais leves e lesões culposas”. 

Até aquele momento, a ação penal para a apuração de 

tais  delitos não dependia de representação. O legislador, então, inseriu no 

art. 91 da mesma lei, regra determinando a intimação das vítimas para 

oferecimento de representação: 

       “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”.  

 

Por sua vez, o § 5º do art. 171 do Código Penal, 

introduzido pela Lei n.13.964/2019, tem o seguinte teor: 
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 “§ 5º Somente se procede mediante 

representação, salvo se a vítima 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”. 

Ora, o que se percebe é que o legislador, ao aprovar a 

Lei n. 13.964/2019, não pretendeu reabrir o prazo decadencial em relação 

ao crime de estelionato, pois, ao contrário do que ocorreu com a Lei n. 

9.099/95, não determinou a conversão em diligência para a 

manifestação de vontade da vítima, restando claro, pois, o equívoco da 

decisão ora recorrida, que, portanto, afrontou referido dispositivo (art. 

171, § 5º, do CP). 

    

RReessssaallvvee--ssee  qquuee  aa  aaççããoo  ppeennaall  ppúúbblliiccaa  éé  oobbrriiggaattóórriiaa  ee  

iinnddiissppoonníívveell  ee  oo  pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddaa  ccoonnddiiççããoo  ddee  pprroocceeddiibbiilliiddaaddee  ccoonnssiisstteennttee  

nnaa  rreepprreesseennttaaççããoo  ddoo  ooffeennddiiddoo  ssóó  ppooddee    sseerr  eexxiiggiiddaa  aaoo  mmoommeennttoo  ddoo  

ooffeerreecciimmeennttoo  ddaa  ddeennúúnncciiaa    ee,,  nnoo  ccaassoo  eemm  aannáálliissee,,  rreeffeerriiddaa  ccoonnddiiççããoo  nnããoo  eerraa  

eexxiiggíívveell  qquuaannddoo  ddaa  aapprreesseennttaaççããoo  ddaa  iinniicciiaall  aaccuussaattóórriiaa  ppeelloo    MMiinniissttéérriioo  

PPúúbblliiccoo..  

          EEmm  oouuttrraass  ppaallaavvrraass,,  aa  rreepprreesseennttaaççããoo  nnããoo  ssee  mmoossttrraa  

nneecceessssáárriiaa  ppoorrqquuee::    

[[......]]  ooss  lliimmiitteess  ddaa  aapplliiccaaççããoo  rreettrrooaattiivvaa  ddaa  ""lleexx  mmiittiioorr""  vvããoo  aalléémm  ddaa  mmeerraa  

iimmppoossssiibbiilliiddaaddee  mmaatteerriiaall  ddee  ssuuaa  aapplliiccaaççããoo  aaoo  ppaassssaaddoo,,  ppooiiss  ooccoorrrreemm,,  

ttaammbbéémm,,  oouu  qquuaannddoo  aa  lleeii  ppoosstteerriioorr,,  mmaallggrraaddoo  rreettrrooaattiivvaa,,  nnããoo  tteemm  mmaaiiss  

ccoommoo  iinncciiddiirr,,  àà  ffaallttaa  ddee  ccoorrrreessppoonnddêênncciiaa  eennttrree  aa  aanntteerriioorr  ssiittuuaaççããoo  ddee  

ffaattoo  ee  aa  hhiippóótteessee  nnoorrmmaattiivvaa  aa  qquuee  ssuubboorrddiinnaaddaa  aa  ssuuaa  aapplliiccaaççããoo,,  oouu  
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qquuaannddoo  aa  ssiittuuaaççããoo  ddee  ffaattoo  nnoo  mmoommeennttoo  eemm  qquuee  eessssaa  lleeii  eennttrraa  eemm  

vviiggoorr  nnããoo  mmaaiiss  ccoonnddiizz  ccoomm  aa  nnaattuurreezzaa  jjuurrííddiiccaa  ddoo  iinnssttiittuuttoo    mmaaiiss  

bbeennééffiiccoo  ee,,  ppoorrttaannttoo,,  ccoomm  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ppaarraa  aa  qquuaall  ffooii  iinnssttiittuuííddoo..""  ((((HHCC  

7744330055,,  RReellaattoorr((aa))::  MMOORREEIIRRAA  AALLVVEESS,,  TTrriibbuunnaall  PPlleennoo,,  jjuullggaaddoo  eemm  

0099//1122//11999966,,  DDJJ  0055--0055--22000000  PPPP--0000003333  EEMMEENNTT  VVOOLL--0011998899--0011  PPPP--

0000220066  RRTTJJ  VVOOLL--0000117733--0022  PPPP--0000553366))..  

    

     A propósito do tema, que não é novo, leciona JOSÉ 

FREDERICO MARQUES5: 

“Outro equívoco que nos parece deva ser apontado, é o de 

considerar a exigência da “queixa” ou da “representação” na lex 

posterior, como circunstância benéfica para o réu que obrigue a 

nova lei a retroagir. 

No caso apontado, é preciso estabelecer uma distinção. Se a lei 

nova, ao tornar-se obrigatória, encontra o fato pretérito ainda não 

submetido à persecutio criminis, esta só poderá iniciar-se por 

provocação do ofendido, não porém por ser lex mitior, e sim pela 

regra intertemporal de que as normas processuais têm 

incidência imediata. Mas, se iniciada a persecução, correrá o caso 

com o Ministério Público ou será necessária a querela? Em nosso 

entendimento, se a lei nova exigir a queixa, o ofendido deverá 

assumir as funções acusatórias, - porquanto a perempção e o perdão, 

institutos que se ligam ao direito de queixa – têm o caráter de 

condição negativa da punibilidade. 

Quando estiver em foco a representação, tudo depende da fase 

em que se encontrar a persecutio criminis: se o caso ainda se 

                                                           

5 Curso de Direito Penal – volume I, Saraiva, 1954, pp. 194/195. 
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encontra afeto à polícia, o ofendido precisa representar à 

autoridade competente porque a decadência da representação e 

a renúncia desta antes da propositura da ação penal, se 

apresentam também como condições negativas de punibilidade; 

mas se a acusação pública já foi intentada e a instância já se 

instaurou, não incide a lei nova porque então não se há falar em 

renúncia da representação, vigorando plenamente os preceitos 

de direito processual intertemporal” (grifo nosso). 

   No mesmo sentido os ensinamentos de HELENO 

CLÁUDIO FRAGOSO6:  

“Se a lei nova torna privada a anterior ação penal pública, aplica-se 

também de imediato. Se não tiver sido iniciada a ação penal, será 

indispensável a queixa, observando-se o prazo de decadência, 

contado a partir da vigência da nova lei. Se já tiver sido iniciada a 

ação penal, deve o ofendido assumir as funções de acusador. 

No que tange à representação: será indispensável se a ação penal 

ainda não se iniciou. Após o início da ação penal, será irrelevante 

a lei nova que subordina à representação [...] Se o processo já 

tiver sido iniciado por denúncia, irrelevante será a exigência da 

nova lei, devendo prosseguir a ação penal em curso” (grifo 

nosso). 

    

     Na mesma linha, colaciona-se recente precedente do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

                                                           

6 Lições de Direito Penal – A Nova Parte Geral, Forense, 12ª ed., 1990, p. 104. 
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“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE ESTELIONATO. 

PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA DO § 5º DO ART. 

171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.964/2019 

(PACOTE ANTICRIME). INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. 

CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DOUTRINA. DOSIMETRIA. 

PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM MULTA. ART. 

44, §2º, DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. 

WRIT NÃO CONHECIDO. 

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que 

compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da 

utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a 

sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via 

recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de 

ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 

2. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como 

"Pacote Anticrime", alterou substancialmente a natureza da ação penal do 

crime de estelionato (art. 171, § 5º, do Código Penal), sendo, atualmente, 

processado mediante ação penal pública condicionada à representação do 

ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; 

criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de 

idade ou incapaz. 

3. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, 

pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de 

procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da 

punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser 

mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a 
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aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que 

seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado 

(oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da 

representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, 

não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito 

distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a 

representação em condição de prosseguibilidade e não 

procedibilidade. 

Doutrina: Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / 

Rogério Sanches Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora 

JusPODIVM, 2020, p. 413. 

4. Ademais, na hipótese, há manifestação da vítima no sentido de ver o 

acusado processado, não se exigindo para tal efeito, consoante a 

jurisprudência desta Corte, formalidade para manifestação do ofendido. 

5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, fixada a pena 

corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2º, do Código Penal, 

compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal. 

Além disso, não é socialmente recomendável a aplicação da multa 

substitutiva em crimes cujo o tipo penal prevê multa cumulativa com a pena 

privativa de liberdade. 

6. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 573.093/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)”. 

 

  Conclui-se, pois, que o princípio tempus regit actum fixa o 

momento processual de aferição da condição de procedibilidade da ação 
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penal pública por incidência do disposto no artigo 102 do Código Penal e nos 

artigos 2º e 25 do Código de Processo Penal. Por isso, lei nova que cria 

condicionante da representação do ofendido para delito que se apurava 

mediante ação pública incondicionada não retroage na hipótese em que a 

denúncia já foi oferecida e recebida sob égide da legislação anterior – tal 

como ocorre no caso ora em discussão.  

   

     

3 – DO PEDIDO 

     Em face de todo o exposto, demonstrada a contrariedade aos 

artigos 171, § 5º, do Código Penal e  2º, do Código de Processo Penal, 

aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo que seja deferido o 

processamento do presente Recurso Especial, a fim de que, subindo à 

elevada consideração do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mereça 

provimento, para que seja cassado o v. acórdão que determinou o retorno 

dos autos à origem para a coleta de eventual manifestação de vontade da 

vítima como condicionante para o prosseguimento da ação penal, 

determinando-se à Turma Julgadora do Tribunal Paulista que analise o 

mérito do recurso de apelação interposto pela Defesa.  

São Paulo, 30 de junho de 2020. 

                                   Victor Eduardo Rios Gonçalves 
                                  Procurador de Justiça Designado 


