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CORREIÇÃO PARCIAL. CRIME DE ESTELIONATO. DECISÃO
DO JUÍZO  DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DA VÍTIMAA QUO

PARA EFETUAR REPRESENTAÇÃO CRIMINAL, EM VIRTUDE
DA PREVISÃO DO §5º DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL,
INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.964/2019. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. PEDIDO PARA SER CONSIDERADO COMO
MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DO OFENDIDO, O
REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE NA
ESPÉCIE. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO
PENAL DO DELITO DE ESTELIONATO, QUE COMO REGRA
PASSOU A RECEBER O TRATAMENTO DE AÇÃO PÚBLICA
CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NORMA QUE POSSUI
NATUREZA MISTA, DE CUNHO TAMBÉM MATERIAL,
PORQUANTO REFERE-SE A UMA CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DO FENÔMENO DA 

, CUJA APLICABILIDADE, NOSNOVATIO LEGIS IN MELLIUS

TERMOS DO ARTIGO 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA, ESPELHADO NO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO PENAL, É IMEDIATA. APLICAÇÃO DA
INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA FAZENDO INCIDIR, AO CASO
EM MESA, A REGRA DO ARTIGO 91, DA LEI 9.099/95. DECISÃO
ESCORREITA. MANUTENÇÃO. CORREIÇÃO PARCIAL
DESPROVIDA.
I – A Lei 13.964/2019 modificou a natureza jurídica da ação
penal no tocante ao crime de estelionato, descrito no artigo 171
do Código Penal, que como regra passou a receber o
tratamento de ação pública condicionada à representação,
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conforme se infere da nova redação do §5º do referido
dispositivo legal. Nessa senda, com a superveniência da
alteração legislativa, as ações penais em relação ao crime de
estelionato, que antes eram incondicionadas, passaram a ser
condicionadas, ou seja, agora exigem a representação da
vítima.
II - Embora a adição do §5º trate de ponto processual de
regramento da ação penal, importante ressaltar que a referida
norma possui natureza mista, de cunho também material,
porquanto se refere a uma condição de procedibilidade, que
interfere diretamente no destino da liberdade do indivíduo
sobre o qual o  estatal está sendo exercido —jus puniendi

inclusive, não é por menos que o artigo 564, inciso III, alínea
“a” do Código de Processo Penal estabelece como causa de
nulidade a ausência da representação.
III - Resta claro que a alteração em comento consubstancia o
fenômeno da , cuja aplicabilidade, nosnovatio legis in mellius

termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal
espelhado no artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, é
imediata.
IV – Com fulcro no artigo 3º do Código Processual Penal que
prevê "A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e

 bem como ante a inafastabilidade doaplicação analógica”,

dever de resguardar os direitos fundamentais do ofendido,
observando-se os princípios da indeclinabilidade jurisdicional,
da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser aplicada a
interpretação analógica para fazer incidir a regra do artigo 91 da
Lei 9.099/95 ao presente caso. Logo, em relação às ações
penais em curso, cuja acusação seja de estelionato, e
ressalvando as exceções previstas no novo dispositivo, o Juiz
ou Tribunal deve suspender o procedimento e determinar que a
vítima (ou seu representante legal ou seus sucessores) seja
notificada para, querendo, oferecer a representação.
 

 

 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial

 0012776-16.2020.8.16.0000Crime nº , da Comarca de Maringá – 3ª Vara Criminal, em

que é  MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ e  JUIZ DE DIREITOrequerente recorrido
DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARINGÁ,

 
I – RELATÓRIO
 
Trata-se de CORREIÇÃO PARCIAL, manejada pelo Ministério
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Público do Estado do Paraná, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal do Foro
Regional Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, nos autos do
processo-crime nº 0017422- 52.2019.8.16.0017, que determinou a intimação da vítima do
delito de estelionato, para exercer seu direito de representação (mov. 43.1).

 
Narra o requerente, que ao contrário do que entendeu o magistrado,

que não há previsão legal expressa sobre a necessidade de intimação da vítima do crime
de estelionato, para manifestar a representação durante o curso da ação penal. Objetiva,
assim, que não seja expedida intimação para a vítima ratificar a representação criminal
anteriormente oferecida.

 
Aduz que a vítima já manifestou o interesse em representar

criminalmente contra o réu quando registrou o boletim de ocorrência na época dos fatos.
 
Requer, por fim, a reforma a r. decisão, a fim de que seja retomado o

curso do feito.
 
A Procuradoria-Geral de Justiça, com vista dos autos, pelo

pronunciamento de mov. 10.1, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da
correição parcial.

 
É o relatório.
 
II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
 
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de

admissibilidade, o pedido merece ser conhecido.
 
Com efeito, a questão debatida não é passível de apelação ou

 recurso em sentido estrito, uma vez que não se amolda a nenhuma das hipóteses dos

 arts. 581 ou 593 do Código de Processo Penal.
 

 por outro lado, não Quanto ao mérito, há que ser provido, como

adiante se explicará.
 
A correição parcial visa sanar eventuais erros de procedimento que

causem inversão tumultuária dos atos processuais ou importem na paralisação

injustificada ou dilatação abusiva dos prazos processuais, conforme preconiza o artigo

este 335, , do Regimento Interno dcaput Tribunal de Justiça, :verbis
 
"Art. 335 - A correição parcial visa à emenda de erros ou abusos que
importem na inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, na
paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos,
quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei".
 
Sendo assim, o pedido correicional somente tem cabimento na

hipótese de , em que se possa identificar o alegado erro ou mesmo aerror in procedendo
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a espéciehipótese de abuso na atividade jurisdicional, situação que se verifica n .
 
No presente caso, a correição parcial crime foi interposta pelo

representante do Ministério Público, contra decisão proferida pelo magistrado da 3ª Vara
Criminal da Comarca de Maringá, que determinou a intimação da vítima para exercício do

.direito de representação, conforme previsão do §5º do artigo 171 do Código Penal
 
Assim restou motivada a decisão combatida:
 
“Em que pese a manifestação ministerial retro entendo necessário a
representação da vítima, eis que, em que pese não haver
necessidade de representação formal, entendo que a simples notícia
de crime a autoridade policial não supre a representação, até mesmo
porque na época dos fatos a ação era pública incondicionada, não

r.podendo a vítima dispo
Assim, converto o feito em diligências com a finalidade de oportunizar
as vítimas representar no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de

.decadência do direito de representação
A Lei 13.964 fez uma série de alterações no sistema de justiça
criminal e da legislação penal, sendo que uma dessas alterações é a
que trata o crime de estelionato. O delito passou de uma ação penal
pública incondicionada — promovida por denúncia do Ministério
Público — para ser uma ação penal pública condicionada à
representação.
Desta forma, por ser a lei mais benéfica ao acusado e ter natureza
mista a mesma deve retroagir independente da data dos fatos.
Observa-se, outrossim, que por ser a representação condição de
procedibilidade nos casos de crimes com ação penal pública
condicionada, no caso do delito já estar sendo apurado ou
processado quando a representação passou a ser exigida, sua
natureza jurídica será de condição de prosseguibilidade. Logo, as
vítimas dos inquéritos e processos em curso devem ser intimadas a
se manifestar sobre a representação.
Desta forma, intime-se as vítimas para que, no prazo de 30 dias,
compareçam em secretaria para exercer seu direito de
representação, sob pena de decadência”.
 
Pois bem.
 
Em face da superveniência da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de

2019, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal e do Código Penal, e ante os
efeitos que as inovações legislativas projetam ao presente caso penal, passo a deliberar.

 
A Lei 13.964/2019 modificou a natureza jurídica da ação penal no

tocante ao crime de estelionato, descrito no artigo 171 do Código Penal, que como regra
passou a receber o tratamento de ação pública condicionada à representação, conforme
se infere da nova redação do §5º do referido dispositivo legal.
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Veja-se:
 
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:
(...)
§ 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.
 
Nessa senda, com a superveniência da alteração legislativa, as ações

penais em relação ao crime de estelionato, que antes eram incondicionadas, passaram a
ser condicionadas, ou seja, agora exigem a representação da vítima.

 
Embora a adição do §5º trate de ponto processual de regramento da

ação penal, importante ressaltar que a referida norma possui natureza mista, de cunho
também material, porquanto se refere a uma condição de procedibilidade, que interfere
diretamente no destino da liberdade do indivíduo sobre o qual o  estatal estájus puniendi
sendo exercido — inclusive, não é por menos que o artigo 564, inciso III, alínea “a” do
Código de Processo Penal estabelece como causa de nulidade a ausência da
representação.

 
Assim, resta claro que a alteração em comento consubstancia o

fenômeno da , cuja , nos termos do artigo 5º, incisonovatio legis in mellius aplicabilidade
XL, da Constituição Federal espelhado no artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, é 

.imediata
 
Feitas estas considerações acerca das normas processuais penais de

natureza material, vê-se que o novo § 5º, do artigo 171 do Código Penal, insere-se nesta
categoria, pois diz respeito ao dever de acusar e de punir (já que a representação é uma
condição indispensável para o exercício da ação penal); outrossim, tem um aspecto
nitidamente penal, visto que o não oferecimento da representação ocasionará a renúncia
ou a decadência deste direito, com a consequente extinção da punibilidade, matéria de
induvidoso caráter material (artigo 107, IV, Código Penal)

 
Nesse contexto, oportuno lembrar que a Lei 9.099/95, a qual alterou a

natureza incondicionada de alguns delitos para a de ação penal condicionada (lesão
corporal leve e culposa), trouxe a seguinte regra para os processos em trâmite no
momento da transição:

 
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.
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A par disso, destaco que, com fulcro no artigo 3º do Código
Processual Penal que prevê "A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e

 bem como ante a inafastabilidade do dever de resguardar osaplicação analógica”,
direitos fundamentais do ofendido, observando-se os princípios da indeclinabilidade
jurisdicional, da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser aplicada a interpretação
analógica para fazer incidir a regra do artigo 91 da Lei 9.099/95 ao presente caso.

 
Na época da entrada em vigor da lei dos Juizados Especiais, tanto a

doutrina como jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que, relativamente
aos processos em curso, seria necessária a juntada aos autos da representação, sendo
necessária a notificação da vítima (ou do seu representante legal ou dos seus
sucessores) para, no prazo de 30 dias, oferecer a representação, sob pena de
decadência.

 
Ada pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antonio

Scarance Fernandes e Luiz Flávio Gomes, ensinam na obra Juízados Especiais Criminais
que:

 
“Impõe-se assinalar, de outro lado, que a representação, para além
de possuir clara natureza processual, e também instituto de direito
penal. Possui conteúdo material. Exatamente por isso e que e
retroativo o art. 88 da Lei 9.099/95.
(...)
Em relação aos crimes cometidos antes da referida data, deveriam
ser regulados pela lei do seu tempo, que não exigia representação
(tempus regit actum). Ocorre que a representação, como já vimos,
possui natureza dúplice: é processual e penal. Sendo instituto de
natureza penal e benéfico (porque pode causar a extinção da
punibilidade pela renuncia ou decadência), e evidente que retroage
para alcançar fatos ocorridos antes da lei. Mesmo que não
tivéssemos o art. 91, destarte, não existe a menor dúvida de que o
art. 88 seria aplicado retroativamente.
Mas quis o legislador, em primeiro lugar, deixar claro que o art. 88 se
aplica a casas ocorridos também antes da lei; pretendeu, de outro
lado, visando à celeridade processual, estabelecer um prazo menor
do que o normal (de seis meses) para a decadência. E assim criou o
prazo de trinta dias. Essa e a única regra especial de transição do
sistema anterior para o posterior.
(...)
A representação, como vimos, é instituto de Direito processual (não
se nega), mas também de Direito penal (porque leva à extinção da
punibilidade, pela renúncia ou pela decadência). E de natureza mista,
em consequência. Isso é suficiente para a incidência da regra da
retroatividade benéfica constitucional (CP, alt. 5.°, XL). Logo, todos os
processos não encerrados definitivamente (e dizer, sem transito em
julgado), não importando sua fase (de instrução ou já com sentença
ou no tribunal, em grau de recurso), estão sujeitos à aplicação da
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regra de transição do art. 91: antes da pratica de qualquer ato
processual novo, deve-se dar oportunidade para a vítima representar
ou não. Mesmo em sede de embargos de declaração, se ainda não
transitou em julgado a condenação, faz-se oportuna a aplicação da lei
nova, por força de mandamento constitucional”.
 
A respeito, assim entendeu o Superior Tribunal de Justiça:
 
EMENTA CRIMINAL. RESP. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA
DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. TERMO
INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. INTIMAÇÃO
DO OFENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. I. Ocorrendo, na sentença, a desclassificação do crime de
lesão corporal gravíssima para lesão corporal culposa, surge a
necessidade da representação do ofendido para o prosseguimento da
ação penal. II. Neste caso, o prazo para o exercício do direito de
representação é de 30 (trinta) dias, após a intimação do ofendido ou
de seu defensor, nos termos da Lei dos Juizados Especiais. III.
Intimação do ofendido que se faz imprescindível, para a propositura
da ação penal e para a contagem do prazo decadencial. IV. Recurso
conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que se
proceda à intimação do ofendido para que apresente, ou não,
representação criminal contra os recorrentes, obedecendo-se, quanto
à contagem do prazo decadencial, o disposto no art. 91 da Lei n.º
9.099/95.
(RECURSO ESPECIAL Nº 323.435 - SP (2001/0055143-1)

RELATOR: MINISTRO GILSON DIPP – publicado em 24/03/2003).
 
Constou do corpo deste acórdão que:
 
Não obstante as razões do recorrente, considero que a própria Lei nº
9.099/95 dispõe, expressamente, em seu art. 91, que, nos casos em
que se passar a exigir a representação para a propositura da ação
penal, o ofendido ou o seu representante legal será intimado a
formalizá-la, no prazo de 30 dias, após o qual ocorrerá a decadência
do direito de representação, a intimação da vítima é que deve servir
como marco inicial da verificação do prazo decadencial.
Nesse passo, a intimação da vítima, para que a mesma formalize –
ou não – a representação contra os recorrentes é medida que se
impõe, como forma de garantir a correta aplicação dos dispositivos da
Lei dos Juizados Especiais, que prevê, como condição sine qua non
para o desenvolvimento da ação penal nos crimes de menor potencial
ofensivo, a manifestação inequívoca da vítima nesse sentido.
Sobre esse respeito, a lição de FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FILHO, in "Comentários à Lei dos Juizados Especiais Criminais", 1.ª
Edição, Saraiva/2000, pág. 151/152:
"Desclassificação. E se por acaso houver uma denúncia imputando
ao réu um crime de lesão corporal grave e, concluída a instrução,
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entender o Juiz tratar-se de lesão leve? Evidente que, quando da
denúncia, não se cogitou de lesão leve, e por isso mesmo não se
cuidou de colher a representação. Já agora, na fase da sentença, se
o Juiz entender, na oportunidade do art. 383 do CPP, ser a lesão
leve, pensamos deva ele determinar a intimação da vítima ou quem
de direito a fazer, querendo, a representação, no prazo de trinta dias,
nos termos do art. 91 da Lei em apreço, aplicável por analogia. Nem
teria sentido devesse ser aplicada a regra do art. 38 do CPP. Aqui se
fala em seis meses a partir da data em que o titular do direito de
representação vier a saber quem foi o autor do crime, o que não seria
lógico. Mais coerente a regra do art. 91."
Assim, o recurso merece ser provido, não para anular o acórdão
recorrido, firmando como prazo decadencial do direito de
representação aquele previsto no art. 103 do CP e no art. 38 do CPP,
mas, sim, apenas para determinar que se proceda à intimação do
ofendido para que apresente, ou não, representação criminal contra
os recorrentes, obedecendo-se, quanto à contagem do prazo
decadencial, o disposto no art. 91 da Lei n.º 9.099/95”.
 
Logo, em relação às ações penais em curso, cuja acusação seja de

estelionato, e ressalvando as exceções previstas no novo dispositivo, o Juiz ou Tribunal
deve suspender o procedimento e determinar que a vítima (ou seu representante legal ou
seus sucessores) seja notificada para, querendo, oferecer a representação.

 
Por seu turno, acerca do prazo para o exercício da representação

criminal, o artigo 103 do Código Penal e o artigo 38 do Código de Processo Penal,
respectivamente, preveem:

 
Art. 103 – Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai
do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do
prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é
o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia
em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.
 
Art. 38 – Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu
representante legal, decairá no direito de queixa ou de
representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses,
contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no
caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o
oferecimento da denúncia.
 
Todavia, considerando que na época da prática do delito inexistia a

necessidade de representação do ofendido, é evidente que a aplicação imediata do prazo
de 06 (seis) meses para o fim de extinguir a punibilidade do réu, consubstanciaria
inaceitável inobservância ao direito fundamental de ação das vítimas prejudicadas pelos
crimes de estelionatos, mostrando-se correta a fixação do prazo de 30 (trinta) dias,
previsto no citado artigo 91 da Lei nº 9099/95, aplicado por analogia.
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Assim, nego provimento à correição parcial.
 
III – DISPOSITIVO
 
Diante do exposto,  os Desembargadores integrantes daACORDAM

4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,  de votos,por maioria
em .negar provimento à correição parcial

 
Participaram do julgamento os Desembargadores Rui Portugal

Bacellar Filho (vencido, com declaração de voto) e Carvílio da Silveira Filho.
 
Curitiba, 03 de abril de 2020.
 
Desembargador CELSO JAIR MAINARDI

   Relator
 
 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
4ª CÂMARA CRIMINAL - PROJUDI

Rua Mauá, 920 - Alto da Glória - Curitiba/PR - CEP: 80.030-901

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 0012776-16.2020.8.16.0000, DA COMARCA DE MARINGÁ – 3ª.
VARA CRIMINAL.
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.
Requerido:  JUÍZA DE DIREITO DA 3ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARINGÁ.
Relator:       Desembargador Celso Jair Mainardi.

 

A d. maioria acompanhou o voto do e. Relator por negar acolhimento à correição parcial oferecida
pelo Ministério Público com o objetivo de modificar o entendimento da il. Magistrada sobre a
necessidade de intimação da vítima para o exercício da representação, exigida para o processamento de
ação penal por crime de estelionato após o advento da Lei 13.964/19.

Com o devido respeito, porém, fiquei vencido porque votei por acolher a correição parcial.

Explico.

O requerente sustenta que a situação em exame é assemelhada à verificada com relação ao crime
de lesões corporais simples que, outrora, com o advento da Lei 9.099/1995, também teve a natureza
jurídica da ação penal alterada, de pública incondicionada para pública condicionada a representação.

Naquele caso, diferentemente do que ocorreu com a Lei 13.964/19, por alterar a condição de
procedibilidade, o legislador dispôs expressamente que haveria necessidade de colher a representação da
vítima para os casos em andamento (L. 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 decadência

E essa regra tem caráter de exceção, pois não segue a regra geral, segundo a qual o ato processual
é considerado perfeito se for praticado segundo a lei vigente ao tempo de sua prática( ).tempus regit actum

Por isso e porque a hermenêutica não admite interpretação extensiva ou analógica a regra de
exceção, a disposição é aplicável somente à alteração determinada pela Lei 9.099/95.

Isso porque a Lei 13.964/2019 nada dispôs sobre a sua aplicabilidade aos casos anteriores ou aos
processos já em andamento.

Em outras palavras, porque a regra do artigo 91 da Lei 9.099/95 é excepcional, não pode ser
aplicada por analogia e, para o caso em análise, deve incidir o princípio processual .tempus regit actum

Segundo o citado aforismo, continuam válidos os atos concluídos de acordo com a norma
processual que os regulava à época de sua prática. Somente os atos futuros, ainda não concluídos na
vigência da nova lei, é que estão sujeitos às regras e formas estabelecidas na nova lei.

Mesmo que assim não se entenda, no caso concreto houve registro de Boletim de Ocorrência a
solicitar providências pela autoridade policial a respeito dos fatos. E isso basta para suprir a necessidade
de representação, inclusive em razão da informalidade que a caracteriza.

Portanto, no caso concreto não é necessária a formal representação da vítima, uma vez que o
procedimento de solicitar providências a autorizar a persecução penal foi realizado nos termos da
legislação vigente à época dos fatos.

Assim, também, se manifestou a d. Procuradoria Geral de Justiça (mov. 10/1/TJ):



“Analisando os autos, porém, infere-se que a vítima compareceu na delegacia de polícia, em período
anterior ao de vigência da alteração legislativa, registrando o boletim de ocorrência pelo suposto crime de
estelionato praticado, em tese, por Marcelo Lopes, manifestando inequívoco interesse em representar
criminalmente.
Tem-se, portanto, que se apresenta desnecessária a intimação da vítima para ratificar o direito de
representação, uma vez que já representou criminalmente contra o acusado, ao registrar o boletim de
ocorrência n° 479/2014, perante a autoridade policial (mov. 5.4).
Ademais, cabe destacar que, ao tempo da propositura da ação penal, ou seja, no momento do recebimento
da denúncia, estavam presentes todos os requisitos e condições da ação, não se exigindo a representação da
vítima nos crimes de estelionato, de modo que o processamento dos autos encontra-se plenamente hígido,
na medida em que é de se ver que a Lei 13.964/19 não elencou, de fato, qualquer condição de
prosseguibilidade para os processos em andamento.
Destarte, razão assiste ao Agente Ministerial ao requerer reforma do ‘decisum’, para que não seja expedida
intimação da vítima objetivando manifestar interesse em representar criminalmente contra o acusado
Marcelo Lopes.”

Então, por não haver previsão legal expressa a exigir a formalização da representação e porque a
manifestação da vítima na fase policial foi no sentido de solicitar providências, informar os fatos e
auxiliar, a todo momento, a investigação policial, tem-se como regular a persecução penal realizada
nesses autos.

Portanto, por não ser necessária a intimação para a vítima formalizar a representação, a r. decisão
impugnada causou inversão tumultuária nos atos do processo e está sujeita a correição parcial.

Do exposto, ouso discordar da d. maioria e voto por acolher a correição parcial a fim de revogar a
r. decisão impugnada na parte que determinou a intimação das vítimas para a representação.

Des. RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO – Vencido


