
Referência: Consulta n. 150/2020 

Assunto: Estelionato. Novatio  legis. Necessidade  de

representação – revista e atualizada em 14/04/20201 

1. Trata-se de consulta realizada pela 2ª Promotoria de Justiça

da  Comarca  de  Marechal  Cândido  Rondon,  a  respeito  da  necessidade  de

representação da vítima nos crimes de estelionato, após a alteração promovida pela

Lei n. 13.964/2019.

Relata  que  em  processo  com  a  instrução  já  encerrada,

constam como vítimas de estelionato cerca de 65 pessoas, quase todas idosas, a

maioria residentes em outras Comarcas.

Questiona  se  as  vítimas  devem  ser  convocadas  para

comparecer à Promotoria para colheita da representação, ou se pode-se requerer a

intimação diretamente ao Juízo.

É o breve relato.

 

2.  Como  dito,  com a  alteração  legislativa,  a  ação  penal  do

crime  de  estelionato  passou  a  ser,  via  de  regra,  de  iniciativa  pública,  mas

condicionada à representação.  A ação penal  pública incondicionada persistiu  tão

somente para os casos descritos nos incisos do § 5° do artigo 171 do Código Penal2.

Partindo-se  do  entendimento  consolidado  nos  Tribunais

Superiores3 de que as normas que alteram a natureza da ação penal possuem, ao

menos em alguma medida, conteúdo material – já que criam novas condições para o

próprio exercício da persecução penal e novas hipóteses de extinção de punibilidade

–, algumas cautelas devem ser adotadas em relação aos processos que já estejam

em curso.

De toda forma, é importante notar que, previamente à adoção

1 Primeira versão disponibilizada em 04 de março de 2020 
2 Art.  171.(…) §  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.

3 Nesse sentido: STJ, HC n. 182.714/RJ e HC n. 37.544/RJ.
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de  quaisquer  providências  que  impliquem na  suspensão  do  feito  –  em especial

daquelas relacionadas à coleta da manifestação do ofendido –, há que se analisar

determinadas circunstâncias  que podem tornar  desnecessária  qualquer  atitude

nesse sentido.

Inicialmente,  levando  em  consideração  a  informação  trazida

pela consulta de que parte das vítimas seriam idosas, lembra-se que mesmo após a

alteração  legislativa  a  ação  penal  permanece  sendo  pública  incondicionada  nos

casos em que a vítima seja maior de 70 anos, nos termos do art. 171, § 5º, inciso IV,

do Código Penal.

Ademais,  é  válido recordar  o já  consolidado entendimento a

respeito do caráter informal da representação que, portanto, prescinde de qualquer

formalidade4.

Este segundo aspecto faz com que, de início, a cautela a ser

adotada resuma-se a aferir se a inicial provocação da persecução (v.g. registro de

ocorrência, declaração, petição, etc.), ao seu tempo, teria partido do ofendido ou de

seu representante legal. É que, em tendo assim ocorrido, ao menos numa primeira

aproximação pode-se tornar despicienda a realização de qualquer providência, já

que tal provocação deve ser aproveitada e entendida como legítima manifestação de

vontade de que a persecução penal fosse realizada.5

No caso concreto, onde a instrução processual já foi encerrada

e tendo existindo, inclusive, oitiva judicial das vítimas, pode-se extrair que se estaria

4 “Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que a representação do ofendido nas
ações  penais  públicas  condicionadas  prescinde  de  qualquer  formalidade,  sendo  suficiente  a
demonstração do interesse da vítima de autorizar a persecução criminal. O simples registro de
ocorrência policial pela vítima, bem como as declarações por ela prestadas quando da lavratura
do auto de prisão em flagrante, são suficientes para que seja deflagrada ação penal (…)” (STJ,
AgRg  no  HC  492.764/MG,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
26/02/2019,  DJe  08/03/2019)  No  mesmo  sentido:  STJ,  EDcl  no  HC  324.595/SC;  STJ,  CC
150.712/SP; STJ, HC 429.840/SP.

5 Neste  ponto,  importante  destacar  recente  decisão
(www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Correicao_Parcial_-_tjpr_-_estelionato-representacao_-
acordao.pdf) da 4ª Câmara Criminal do TJPR na correição parcial n. 0012776-16.2020.8.16.0000,
no sentido de que deve ser aplicada analogicamente as disposições do art. 91 da Lei n. 9.099/95,
sendo necessária a intimação do ofendido para, querendo, oferecer nova representação no prazo
de 30  dias.  Salientamos,  contudo,  que  se  trata  de  decisão  não unânime,  sendo que  o voto
vencido  (www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Correicao_Particial_-_tjpr_-_estelionato-
_representacao_-_voto_vencido.pdf) consignou  o  entendimento  aqui  esposado,  sustentando,
ademais, a impossibilidade de aplicação analógica de leis especiais, como quis o voto vencedor.
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diante  de  circunstâncias  que  supririam  a  apresentação  de  uma  representação

formal, haja vista a demonstração de seu interesse na persecução.

Superadas essas ponderações preliminares – caso não exista

nos  autos  qualquer  registro  de  que  existiu  algum  ato  da  vítima,  ou  seu

representante,  que  demostre  seu  anterior  interesse  na  persecução  –,  parece

oportuno que seja requerida ao Juízo a intimação da vítima para que informe, no

próprio ato de intimação, se deseja ou não representar contra o acusado.

Caso a vítima informe que não deseja representar, abrem-se

dois caminhos de interpretação possíveis:

a)  considerar  que  a  renúncia  expressa  ao  direito  de

representação conduz à imediata extinção da punibilidade6;

b) considerar,  de forma diversa, que mesmo com a renúncia

expressa faz-se  necessário  o  decurso  do prazo decadencial  para  a  extinção  da

punibilidade, o que implicaria em eventual suspensão do feito.

Em sendo entendido pela necessidade de decurso do prazo

decadencial, abre-se nova discussão sobre qual seria o prazo a ser observado: se o

de 6 (seis) meses, previsto no art. 38 do CPP, ou de 30 (trinta) dias, em aplicação

analógica do art. 91 da Lei n. 9.099/95.

Neste ponto, ante a ausência de previsão expressa na Lei n.

13.964/19,  destacamos  que,  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Procuradores-

Gerais  (CNPG),  houve  edição  de  enunciado  específico  a  respeito  do  tema,  no

sentido  de  que  “nas  investigações  e  processos  em  curso,  o  ofendido  ou  seu

representante legal será intimado para oferecer representação no prazo de 30 dias,

sob pena de decadência.” (Enunciado n. 4).

De toda forma, além de ressaltar-se o conteúdo orientativo do

referido  enunciado,  é  válido  lembrar  que  sua  publicação  ocorreu  em  momento

imediatamente posterior à edição da Lei.
6 Nesse sentido:  “não oferecendo a representação, o ofendido ou seu representante legal  pode renunciar

expressamente ao direito independentemente de não se ter realizado a composição dos danos. Embora a
situação não esteja prevista expressamente na lei em estudo, tendo ela criada expressamente a renúncia
tácita ao direito de representação pelo art. 74, parágrafo único, (item 17.2.1), deve-se por tal razão, aceitar-
se  a  renúncia  expressa.  Assim,  se  o  ofendido  declarar  expressamente  que  não  pretende  representar,
renunciando assim a esse direito, deverá o juiz declarar extinta a punibilidade pela renúncia.” (MIRABETE,
Júlio  Fabbrini.  Juizados especiais  criminais:  comentários,  jurisprudência,  legislação.  São Paulo:  Atlas,
2000. p. 81)
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Neste  sentido,  após  este  momento,  diversos  entendimentos

doutrinários  buscaram ressaltar  a  desnecessidade  de  utilizar-se,  por  analogia,  o

disposto no artigo 91 da Lei  9.099/95, que se trata de norma com aplicabilidade

específica. Isto porque, seria de todo admissível realizar-se uma interpretação que

toma-se por referência a norma geral, ou seja, o Código de Processo Penal, por

meio de interpretação teleológica envolvendo o artigo 201 – que prevê hipóteses de

comunicação judicial  à vítima – e o artigo 38, fazendo supor que haveria de ser

aplicável à espécie o prazo tradicional de 06 meses.

Sem embargo de todas estas considerações, porém, é sempre

necessário salientar  que, normativamente, as consultas efetuadas por este Centro

de Apoio têm como escopo a mera indicação de possíveis providências a serem

tomadas.  Esta forma de atuação busca o intransigente respeito à independência

funcional dos Consulentes.

Nesse sentido é que se fornece o presente material, para o fim

de subsidiar a Promotoria provocante.

Curitiba, 14 de abril de 2020.

Equipe do Centro de Apoio das Promotorias

Criminais, do Júri e de Execuções Penais
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