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DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de 

WAGNER ALEXANDRE ALVES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Santa Catarina, no julgamento da Apelação Criminal n. 0005244-

45.2014.8.24.0075.

Depreende-se dos autos que, em 17/4/2018, o Juízo da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Tubarão/SC condenou o paciente, pela prática do crime tipificado no art. 

171, caput, do Código Penal (estelionato), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, e multa, 

em regime inicial aberto, sendo a reprimenda corporal substituída por duas penas 

restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação 

pecuniária, no valor de um salário mínimo (e-STJ fls. 217/233).

Inconformado, o paciente, assistido pela Defensoria Pública do Estado de 

Santa Catarina, interpôs o recurso de Apelação Criminal perante a Corte local, 

sustentando a atipicidade da conduta e, subsidiariamente: a) invocou a aplicação da teoria 

da perda de uma chance, pra o fim de pleitear a absolvição do ora paciente, aduzindo não 

terem sido produzidas provas capazes de respaldar a condenação; b) pugnou pela 

desclassificação do crime de estelionato para o delito de apropriação indébita, nos termos 

do art. 168, caput, do Código Penal; c) pretendeu a aplicação de sanção substitutiva mais 

favorável ao paciente, na forma do art. 44, § 2º, do CP, caso mantida a condenação; e d) 

requereu o afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos causados 

pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).

No entanto, em sessão de julgamento realizada no dia 30/1/2020, a Quarta 

Documento eletrônico VDA25087076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a):  REYNALDO SOARES DA FONSECA   Assinado em: 15/04/2020 18:18:35
Publicação no DJe/STJ nº 2890 de 17/04/2020. Código de Controle do Documento: 1a3096c6-421c-484c-ac61-b071c579bf99



Câmara Criminal do TJSC, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, em 

acórdão assim ementado (e-STJ fl. 316):

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171,CAPUT, DO CP). 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. 
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM FACE DA NÃO 
CONFIGURAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO CRIME. 
EMPREGO DE FRAUDE E OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA, EM 
PREJUÍZO ALHEIO. ELEMENTOS PRESENTES NO CASO. TIPICIDADE 
DA CONDUTA VERIFICADA. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA "TEORIA 
DA PERDA DE UMA CHANCE". IMPOSSIBILIDADE. PROVAS 
PRODUZIDAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO. DÚVIDA 
INEXISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 
CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168,CAPUT, DO CP). DOLO 
ANTECEDENTE CARACTERIZADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA 
PLEITO DE ALTERAÇÃO DAS DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS 
APLICADAS EM SUBSTITUIÇÃO À PRIVATIVA DE LIBERDADE 
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA) POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. 
INVIABILIDADE.DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. IMPOSIÇÃO 
DA MEDIDA EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS. MULTA, 
ADEMAIS, COMINADA CUMULATIVAMENTE NO PRECEITO 
SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDO O 
AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO 
DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO (ART. 387, IV, DO CPP). 
IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM ESTABELECIDO COM BASE NA NOTA 
FISCAL ELETRÔNICA CONSTANTE NOS AUTOS. PEDIDO EXPRESSO 
NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REPARAÇÃO MANTIDA.

 

Contra esse acórdão, a defesa opôs embargos de declaração, visando ao 

suprimento da omissão indireta consistente na aplicação, de imediato, da Lei n. 

13.964/2019 ao presente caso, determinando a anulação do processo, com a intimação da 

vítima para se manifestar quanto à representação.

Em sessão de julgamento realizada no dia 12/3/2020, os embargos foram 

rejeitados pelo Tribunal a quo, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 24):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE 
ESTELIONATO (ART. 171,CAPUT, DO CÓD. PENAL). ALEGADA 
OMISSÃO INDIRETA NO ACÓRDÃO. MATÉRIA CUJA APRECIAÇÃO 
ALEGADAMENTE SE IMPUNHA DE OFÍCIO. PRETENDIDA APLICAÇÃO 
DA REGRA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO 
PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ATO JURÍDICO 
PERFEITO. OMISSÃO INDIRETA NÃO CONFIGURADA.EIVA 
INEXISTENTE. A transformação da ação penal nos crimes de estelionato 
contemplados no art. 171 do Cód. Penal, operada através da Lei n. 
13.964/19, malgrado ostente natureza penal, porquanto tem potencial efeito 
extintivo da punibilidade, não atinge o ato jurídico perfeito e acabado. 
Distinta interpretação implica na indevida amplificação dos efeitos do novo 
comando legal, com a subversão da natureza jurídica da representação, 
convolada que restaria em condição de prosseguibilidade. EMBARGOS 
REJEITADOS.
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Daí o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual a 

Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta que o Tribunal de origem deixou 

de aplicar, de ofício, norma penal posterior mais benéfica ao réu (Lei 13.964/19, art. 1º), 

que tornou a ação penal pública do crime de estelionato condicionada à representação da 

vítima.

Argumenta que: Essa alteração legislativa possui cunho penal material (ou ao 

menos mista) e, por evidente, constitui uma lei penal posterior que favorece o 

PACIENTE, porque se trata de uma exigência mais gravosa para a instauração de 

investigação ou oferecimento de denúncia pelo crime de estelionato, razão pela qual 

deve ser aplicada retroativamente de imediato a ele, em respeito ao princípio da 

retroatividade da lei penal mais benéfica (e-STJ fl. 7).

Ainda, insiste a defesa na substituição da pena privativa de liberdade por uma 

restritiva de direitos e multa, por ser mais benéfica ao paciente do que a substituição por 

duas penas privativas de liberdade.

Ao final, pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da condenação do 

paciente, até o julgamento do presente mandamus. No mérito, seja reconhecida a 

ilegalidade do acórdão para DECLARAR a ilegalidade do acórdão impugnado, para o 

fim de ANULAR o processo, determinando à intimação da vítima para que se manifeste 

quanto à representação. Subsidiariamente, READEQUAR as penas substitutivas 

impostas ao PACIENTE, para substituir a pena de reclusão por uma restritiva de direitos 

e multa (em vez de duas restritivas de direitos), nos termos do § 2.º do art. 44 do CP (e-

STJ fl. 14).

É o relatório. Decido.

A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas 

corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a 

minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.

Em juízo de cognição sumária, não obstante os fundamentos apresentados pela 

defesa, não visualizo a existência do fumus boni iuris, requisito essencial para a 

concessão da medida de caráter urgente.

De fato, é cediço que a Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, 

conhecida como "Pacote Anticrime", alterou substancialmente o art. 171 do Código 

Penal, que tipifica o crime de estelionato, in verbis:
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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)
§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode 
aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 2º.
§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:
Disposição de coisa alheia como própria
I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia 
como própria;
Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria
II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria 
inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a 
terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer 
dessas circunstâncias;
Defraudação de penhor
III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro 
modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado;
Fraude na entrega de coisa
IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar 
a alguém;
Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro
V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio 
corpo ou a saúde, ou agrava as conseqüências da lesão ou doença, com o 
intuito de haver indenização ou valor de seguro;
Fraude no pagamento por meio de cheque
VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou 
lhe frustra o pagamento.
§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de 
entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência 
social ou beneficência.
Estelionato contra idoso
§ 4o Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. 
(Incluído pela Lei nº 13.228, de 2015)
§ 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) - grifei.
 

Percebe-se que, com a introdução do § 5º nesse dispositivo, a natureza da ação 

penal passou de pública incondicionada para pública condicionada à representação, salvo 

exceções descritas nos incisos acima destacados.

Sobre o tema em comento (retroatividade da Lei n. 13.964/2019, 

determinando a intimação da vítima para se manifestar quanto à representação), assevero 

que os Tribunais Superiores ainda não se manifestaram de forma definitiva, em razão do 

curto lapso temporal de vigência da nova lei.
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Contudo, nesta análise perfunctória dos autos, destaco o entendimento do 

Tribunal de origem, no sentido de que (e-STJ fl. 29):

De fato, em que pese o novo comando normativo tenha conteúdo penal, uma 
vez que seus efeitos podem afetar o direito punitivo estatal, é certo que não 
pode atingir o ato jurídico perfeito e acabado. Do contrário, estar-se-ia 
conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a 
representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade, o que 
evidemente não é possível por via de interpretação. De mais a mais, no caso 
presente, há manifestação da vítima no sentido de ver o acusado processado, 
não se exigindo para tal efeito, como se sabe, fórmula sacramental.

No mesmo sentido, confiram-se as lições doutrinárias de Rogério Sanches 

Cunha sobre o tema:

"se a inicial (denúncia) já foi ofertada, trata-se de ato jurídico perfeito, não 

sendo alcançado pela mudança. Não nos parece correto o entendimento de 

que a vítima deve ser chamada para manifestar seu interesse em ver 

prosseguir o processo. Essa lição transforma a natureza jurídica da 

representação de condição de procedibilidade em condição de 

prosseguibilidade. A lei nova não exigiu essa manifestação (como fez no art. 

88 da Lei 9.099/1995)" (Pacote anticrime: Lei 13.964/2019 – 

Comentários às alterações do CP, CPP e LEP. Salvador: Editora 

JusPODIVM, 2020, p. 65).
 

Portanto, ao meu ver, a posição mais acertada seria a de que a retroatividade 

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

o processo, o que não se amoldaria ao caso dos autos, considerando a condição de 

procedibilidade da representação e não de prosseguibilidade, conforme nos mostra 

Rogério Sanches.

Em relação à tese da indevida substituição da pena privativa por duas 

restritivas de direitos, verifica-se que, na espécie, o paciente foi condenado nas iras do 

crime tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, in verbis:

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) - grifei.
 

Considerando a pena aplicada (1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial 

aberto, e multa), o Juízo sentenciante, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, substituiu a pena 

privativa por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços comunitários, 
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à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária no valor de 

um salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse diapasão, ao contrário do requerido pela combativa Defensoria Pública, 

o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, 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. De mais a mais, a jurisprudência desta Corte Superior 

considera não ser socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva em crimes 

cujo o tipo penal prevê multa cumulativa com a pena privativa de liberdade, como é o 

caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. 
INTERESSE-UTILIDADE RECURSAL DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA 
ABSOLUTÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. 
MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERNATIVA MENOS GRAVOSA. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em que pese a rejeição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem 
efetivamente enfrentou as questões tidas como omissas, o que basta para não 
caracterizar supressão de instância.
2. Atendidos os requisitos para a substituição da pena corporal (art. 44, § 2º, 
do CP), o Magistrado deve escolher, mediante fundamentação idônea, a 
alternativa prevista em lei que mais bem atenda ao caráter ressocializador da 
reprimenda.
3. Não é socialmente recomendável a aplicação de multa substitutiva em 
crimes cujo tipo penal já prevê multa cumulativa com a pena privativa de 
liberdade, hipótese em que a restritiva de direitos menos gravosa para o réu 
é a prestação pecuniária, de índole reparadora e passível de conversão. 
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 398.255/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta 
Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 3/4/2019) - grifei.

 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL 
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO. 
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. 
PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM MULTA. ART. 
44, §2º, DO CÓDIGO PENAL - CP. DISCRICIONARIEDADE DO 
JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não obstante os esforços da Defesa, a decisão agravada deve ser mantida 
por seus próprios fundamentos.
2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam 
a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do 
conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Acresça-se que a 
condenação não está amparada apenas no fato de o paciente ser proprietário 
da moto cuja placa foi adulterada, mas em outros elementos probatórios - 
depoimento da vítima e policiais -, produzidos sob o crivo do contraditório e 
ampla defesa, os quais se mostraram suficientes para escorar a condenação, 
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de forma que, a desconstituição do julgado implica, por certo, no 
revolvimento probatório, o que como dito alhures, é impossível na via estreita 
do writ. Precedentes.
3. O art. 44, § 2º, do Código Penal dispõe que, "Na condenação igual ou 
inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena 
restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade 
pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas 
restritivas de direitos." Nessa toada, este Superior Tribunal de Justiça - STJ 
tem entendido que 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. De mais a mais, a jurisprudência do STJ 
considera não ser socialmente recomendável a aplicação da multa 
substitutiva em crimes cujo o tipo penal prevê multa cumulativa com a pena 
privativa de liberdade. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 462.531/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta 
Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 3/5/2019) - grifei

 

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.

Suficientemente instruído o feito, dispenso informações às instâncias 

ordinárias.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.

Intimem-se.

Brasília, 15 de abril de 2020.

 

Reynaldo Soares da Fonseca 
Relator
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Embargos de Declaração n. 0005244-45.2014.8.24.0075/50000, de Tubarão
Relator: Desembargador Sidney Eloy Dalabrida

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 
CRIMINAL. DELITO DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, 
DO CÓD. PENAL). ALEGADA OMISSÃO INDIRETA NO 
ACÓRDÃO. MATÉRIA CUJA APRECIAÇÃO 
ALEGADAMENTE SE IMPUNHA DE OFÍCIO. PRETENDIDA 
APLICAÇÃO DA REGRA DO § 5º DO ART. 171 DO 
CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI N. 
13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ATO JURÍDICO 
PERFEITO. OMISSÃO INDIRETA NÃO CONFIGURADA. 
EIVA INEXISTENTE. 

A transformação da ação penal nos crimes de estelionato 
contemplados no art. 171 do Cód. Penal, operada através da 
Lei n. 13.964/19, malgrado ostente natureza penal, 
porquanto tem potencial efeito extintivo da punibilidade, não 
atinge o ato jurídico perfeito e acabado. Distinta 
interpretação implica na indevida amplificação dos efeitos do 
novo comando legal, com a subversão da natureza jurídica 
da representação, convolada que restaria em condição de 
prosseguibilidade.

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de 
Declaração n. 0005244-45.2014.8.24.0075/50000, da comarca de Tubarão (2ª 
Vara Criminal) em que é Embargante Wagner Alexandre Alves e Embargado 
Ministério Público do Estado de Santa Catarina

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, conhecer 
e rejeitar os embargos. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Desembargador Alexandre d'Ivanenko, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. 
Desembargador Zanini Fornerolli. Funcionou como representante do Ministério 
Público o Exmo. Sr. Dr. Leonardo Felipe Cavalcanti Lucchese. 

Florianópolis, 12 de março de 2020.
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RELATÓRIO

Wagner Alexandre Alves opôs embargos de declaração contra a 

decisão colegiada (fls. 280-300 dos autos principais) que negou provimento ao 

recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que o 

condenou à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de 

reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, no 

valor mínimo legal, substituída por uma restritiva de direito, consistente em 

prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime descrito no art. 171, 

caput, do Código Penal.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão objurgado padece 

de omissão indireta, pois deixou de aplicar, de ofício, a Lei n. 13.964/2019, que 

entrou em vigor em 23/1/2020 – antes, portanto, do julgamento do recurso de 

apelação –, a qual passou a exigir a representação do ofendido como condição 

de procedibilidade para o regular exercício da ação penal referente ao crime de 

estelionato (§ 5º do art. 171 do Código Penal).

Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, a 

fim de que seja sanada a omissão apontada, com a consequente aplicação 

retroativa da lex mitior e a anulação do processo, a fim de que a vítima seja 

intimada para manifestar-se quanto à representação. Subsidiariamente, pugna 

seja concedida, de ofício, ordem de habeas corpus (fls. 1-7).

Este é o relatório.

VOTO

Inicialmente, importante frisar que, nos termos do art. 619 do 

Código de Processo Penal, os embargos de declaração exigem, como requisitos 

para seu acolhimento, a ocorrência de ambiguidade a ser esclarecida, 

obscuridade a ser resolvida, omissão a ser sanada, ou, ainda, contradição a ser 

dirimida, não servindo, em regra, para modificar o ato decisório.
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O Superior Tribunal de Justiça já afirmou que "os embargos de 

declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a 

sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na 

decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da 

lide" (EDcl no AgInt no REsp 920.606/DF, rel. Min. Lázaro Guimarães 

(Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. em 20/2/2018, 

DJe 26/2/2018).

Assim, tem-se que, em outras palavras, servem os aclaratórios tão 

somente para integrar o julgado, e não para substituir aquilo que já fora 

deliberado pelo órgão colegiado.

Guilherme de Souza Nucci bem define os termos contidos no art. 

619 do CPP, veja-se:
Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando 

equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. 
Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo 
sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em 
caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não 
entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando 
confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a 
utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leito 
da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e 
outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a 
impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando 
a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões 
doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É 
preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta 
de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento 
formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação 
(Código de Processo Penal comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016. p. 1269-1270).

Diante disso, configurada a existência de ambiguidade, 

obscuridade, contradição ou omissão, a falha deve ser suprida, examinando-se o 
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ponto de modo a complementar e/ou retificar o julgado embargado.

Ocorre que, no presente caso, não consta na decisão colegiada 

qualquer obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão capaz de autorizar 

o acolhimento do reclamo, porquanto as teses arguidas no recurso de apelação 

foram devidamente analisadas e expostas de maneira clara, de modo a 

satisfazer a análise da pretensão recursal.

O embargante alega que o decisum apresenta omissão indireta, na 

medida em que deixou de aplicar ao caso em apreço o disposto no § 5º do art. 

171 do Código Penal, inserido pelas alterações promovidas pela Lei n. 

13.964/2019.

Acerca da retroatividade da norma em questão, leciona Rogério 

Sanches Cunha:
[...] tendo em vista que a necessidade de representação traz consigo 

institutos extintivos da punibilidade, a regra do § 5º deve ser analisada sob a 
perspectiva da aplicação da lei penal no tempo. Aqui temos que diferenciar 
duas hipóteses:

a) se a inicial (denúncia) já foi ofertada, trata-se de ato jurídico perfeito, 
não sendo alcançado pela mudança. Não nos parece correto o entendimento de 
que a vítima deve ser chamada para manifestar seu interesse em ver 
prosseguir o processo. Essa lição transforma a natureza jurídica da 
representação de condição de procedibilidade em condição de 
prosseguibilidade. A lei nova não exigiu essa manifestação (como fez no art. 88 
da Lei 9.099/1995); [...] (Pacote anticrime: Lei 13.964/2019 – comentários às 
alterações do CP, CPP e LEP. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 65).

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME 

CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO NA MODALIDADE 
FUNDAMENTAL (CÓDIGO PENAL, ART. 171, CAPUT). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO DO PRETÉRITO 
INCONFORMISMO. APONTADA OMISSÃO DO JULGADO. MATÉRIA A SER 
ALEGADAMENTE APRECIADA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA DECADÊNCIA. 
MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL DE INCONDICIONADA 
PARA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO PELA LEI 13.964/2019. 
INOCORRÊNCIA. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE NÃO É ALCANÇADO 
PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. TESE 
REMANESCENTE. ANÁLISE PREJUDICADA. ACLARATÓRIOS 
CONHECIDOS E REJEITADOS (Embargos de Declaração n. 



                                                         

6

Gabinete Desembargador Sidney Eloy Dalabrida

0003620-18.2017.8.24.0022, de Curitibanos, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, 
Quinta Câmara Criminal, j. em 5/3/2020).

De fato, em que pese o novo comando normativo tenha conteúdo 

penal, uma vez que seus efeitos podem afetar o direito punitivo estatal, é certo 

que não pode atingir o ato jurídico perfeito e acabado. Do contrário, estar-se-ia 

conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a 

representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade, o que 

evidemente não é possível por via de interpretação.

De mais a mais, no caso presente, há manifestação da vítima no 

sentido de ver o acusado processado, não se exigindo para tal efeito, como se 

sabe, fórmula sacramental.

Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO 

DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
PELA DECADÊNCIA. ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.694/2019. NÃO 
CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL, NOS 
CRIMES DE ESTELIONATO, PARA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. 
NOVEL LEGISLAÇÃO QUE NÃO EXIGIU MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA 
PARTE, A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE É 
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E NÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA 
AÇÃO PENAL. PEÇA, ADEMAIS, QUE NÃO EXIGE FORMALIDADE. AUTOS 
QUE COMPROVAM DE FORMA CLARA E INEQUÍVOCA A VONTADE DA 
VÍTIMA EM VER O AUTOR DO CRIME SER PROCESSADO. HIPÓTESES DO 
ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO VERIFICADAS. 
ACLARATÓRIOS REJEITADOS. - "[...] tendo em vista que a necessidade de 
representação traz consigo institutos extintivos da punibilidade, a regra no §5º 
deve ser analisada sob a perspectiva da aplicação da lei penal no tempo. [...] a) 
se a inicial (denúncia) já foi ofertada, trata-se de ato jurídico perfeito, não sendo 
alcançado pela mudança. Não nos parece correto o entendimento de que a 
vítima deve ser chamada para manifestar seu interesse em ver prosseguir o 
processo. Essa lição transforma a natureza jurídica da representação de 
condição de procedibilidade em condição de prosseguibilidade. A lei nova não 
exigiu essa manifestação (como fez no art. 88 da Lei n. 9.099/1995). b) se a 
incoativa ainda não foi oferecida, deve o MP aguardar a oportuna representação 
da vítima ou o decurso do prazo decadencial, cujo termo inicial, para os fatos 
pretéritos, é o da vigência da novel lei" (Pacote anticrime - Lei 13.964/2019: 
Comentários às Alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodivm, 
2020; p. 65). - "[...] quando a ação penal pública depender de representação do 
ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição 
específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo 
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criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo 
desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação 
penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu 
interesse na persecução penal" (AgRg no RHC 118.489/BA, Rel. Ministro 
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 12-11-2019, DJe 25-11-2019) (TJSC, 
Embargos de Declaração n. 0004809-22.2015.8.24.0080, de Xanxerê, rel. Des. 
Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. em 5/3/2020).

Desse modo, pelas razões expostas, rejeitam-se os aclaratórios 

opostos. 

Este é o voto. 


