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ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS RELEVANTES
Volume 04 – Abril/2021
Neste capítulo, abordar-se-ão as principais e mais recentes jurisprudências firmadas pelos
Tribunais Superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça.
No universo jurídico é fundamental manter-se bem informado. Para isto, conte sempre conosco.
Vamos juntos!

1. Jurisprudências Recentes
1.1 Supremo Tribunal Federal – STF
1.1.1 Eficácia de sentença em ação civil pública
Ao julgar o RE 1101937, com repercussão geral reconhecida (Tema 1075), o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, fixou a seguinte tese:
I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo
repristinada sua redação original.
II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve
observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a
competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de
uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas
Logo, é inconstitucional a limitação territorial da eficácia de sentença em ação civil
pública. O recurso extraordinário contou com relatoria do ministro Alexandre de Moraes, para
quem o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública vai de encontro aos primados da proteção aos
direitos coletivos.
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Art. 16, Lei nº 7.347/85. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites
da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado
improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado
poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
(Redação dada pela Lei nº 9.494, de 10.9.1997)

Suscitando a eficácia erga omnes ou ultrapartes da coisa julgada, quando se trata de direitos
coletivos, Moraes esclareceu que os efeitos da sentença devem atingir todos os potenciais
beneficiários da decisão, não havendo “qualquer menção na norma à limitação territorial”.
O relator ponderou que a finalidade do dispositivo é restringir os efeitos condenatórios de
demandas coletivas, a partir da limitação territorial. Contudo, a limitação dos efeitos
enfraqueceria a efetividade da prestação jurisdicional, fazendo com que as vítimas do dano que
residem em local diverso estejam desacobertadas.

1.1.2 Contribuição destinada ao Incra
Em mais um julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida
(Tema 495), o plenário do Supremo fixou tese afirmando que é “constitucional a contribuição
de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas
e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”.
Tal decisão foi tomada por maioria de votos, no bojo do RE 630898, sob relatoria do
ministro Dias Toffoli. Na origem, o Tribunal havia entendido que o adicional fora recepcionado
pela Constituição como Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. O recorrente, por
sua vez, argumentou que a cobrança não se coaduna com o ordenamento constitucional.
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Tal cobrança, no montante de 0,2%, encontra-se prevista na Lei nº 2.613/55, que autoriza a
União a criar uma Fundação denominada Serviço Social Rural.
Para o relator, não “se pode negar que a política nacional de reforma agrária é instrumento
de intervenção no domínio econômico", razão pela qual deve-se enquadrar o tributo como uma
Cide, com caráter extrafiscal.
Quanto à compatibilidade da incidência sobre a folha de salários com a disposição
Constitucional, Toffoli ponderou que uma “interpretação restritiva não se ajustaria à sistemática
das contribuições interventivas, considerada a possibilidade de atuação concreta do Estado para
a consecução dos princípios da ordem econômica a que alude o artigo 170 da Constituição
Federal”.

Art. 149, CF. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §6º,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de
lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos
servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas
progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de
aposentadoria e de pensões.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº

103, de 2019)
§1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e
pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de
pensões que supere o salário-mínimo.
nº 103, de 2019)
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(Incluído pela Emenda Constitucional

§1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no §1º-A para equacionar o
déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da
União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
§1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o §1º-B deverá ser instituída
simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará
por período determinado, contado da data de sua instituição.

(Incluído pela

Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
§2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo:

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de

2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;

(Incluído pela

Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
II - poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados e álcool combustível;

(Incluído pela Emenda Constitucional nº

33, de 2001)
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
III - poderão ter alíquotas:

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de

2001)
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação
e, no caso de importação, o valor aduaneiro;

(Incluído pela Emenda

Constitucional nº 33, de 2001)
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.

(Incluído pela

Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
§3º A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser
equiparada a pessoa jurídica, na forma da lei.

(Incluído pela Emenda

Constitucional nº 33, de 2001)
§4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

Suscitando precedentes1, o ministro ressaltou que a Corte já havia entendido que
contribuições semelhantes incidentes sobre a folha de salários e com natureza de Cide foram
recepcionadas pela EC nº 33/01.

1

RE 603624. Repercussão Geral (Tema 325) – Mérito. Relator(a): Min. ROSA WEBER. Redator(a) do acórdão: Min.

ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 23/09/2020. Publicação: 13/01/2021.
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O relator arrematou afirmando que uma interpretação muito restritiva do dispositivo
constitucional acarretaria na incompatibilidade de múltiplas incidências sobre a folha de salários
com o texto da CF.
Restaram vencidos os ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin e a
ministra Rosa Weber, para quem os recolhimentos realizados a título de contribuição ao Incra
no período posterior à edição da EC 33/2001 seriam ilegítimos, votando, portanto, pelo
provimento parcial do recurso.

1.1.3 Imunidade tributária de partidos e sindicatos
Ao negar provimento ao RE 611510, também com repercussão geral reconhecida (Tema
328), o plenário do STF decidiu, por unanimidade, que a “imunidade tributária de partidos,
sindicatos e instituições educacionais sem fins lucrativos alcança o IOF”.

Tema 328
A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República aos partidos políticos,
inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação
e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF,
inclusive o incidente sobre aplicações financeiras
A relatora, ministra Rosa Weber, ponderou que o dispositivo constitucional que prevê tal
imunidade objetiva “proteger direitos individuais dos cidadãos frente ao poder lesivo da
tributação e finalidades específicas distintas, relacionadas à área de atuação da entidade imune”.
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Art. 150, CF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou
função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos
rendimentos, títulos ou direitos;
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou aumentou;

(Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

(Incluído pela

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização
de vias conservadas pelo Poder Público;
VI - instituir impostos sobre:

(Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras
musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas
por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os
contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a
laser.

(Incluída pela Emenda Constitucional nº 75, de 15.10.2013)

“Embora, juridicamente, a tributação incida sobre essas operações, acaba por, de fato,
alcançar o patrimônio ou a renda dos respectivos contribuintes”, asseverou Weber. Referindose ao Decreto nº 6.306/07, a relatora afirmou que ele “restringe a desoneração às operações
vinculadas às suas finalidades essenciais, mas, ao fazê-lo, reconhece a aplicabilidade da
imunidade ao IOF”.
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Concluiu a ministra rememorando que a jurisprudência da Corte é no sentido da
presunção da vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços às finalidades essenciais da
entidade imune; entendimento este que ensejou, inclusive, a aprovação da SV nº 522.

1.2 Superior Tribunal de Justiça - STJ
1.2.1 Representação no crime de estelionato
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 610201, decidiu que
a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage a ações
iniciadas antes do Pacote Anticrime. O habeas corpus foi indeferido por maioria de votos e
unificou o entendimento das turmas criminais da Corte Cidadã.
O relator, ministro Ribeiro Dantas, esclareceu que a norma insculpida no Código Penal não
deve retroagir aos processos que estavam em curso quando do início da vigência da Lei nº
13.964/19, rememorando, ainda, que no mesmo sentido já havia entendido o Supremo Tribunal
Federal3.

Art. 171, CP. 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:

(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

2

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Súmula Vinculante nº 52. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a

qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja
aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.
3

HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020.
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IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.

(Incluído pela Lei nº

13.964, de 2019)

Dantas arrematou afirmando que a finalidade da lei era prever apenas a condição de
procedibilidade, não dispondo sobre a condição de prosseguibilidade; devendo-se respeitar,
ainda, os princípios constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito quando já
oferecida a denúncia.
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QUADRO SINÓTICO
JURISPRUDÊNCIAS RECENTES
RE 1101937

É inconstitucional a limitação territorial da eficácia de sentença em ação civil
pública.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico

RE 630898

destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o
advento da EC nº 33/2001.

RE 611510
HC 610201

A imunidade tributária de partidos, sindicatos e instituições educacionais sem
fins lucrativos alcança o IOF.
A exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage
a ações iniciadas antes do Pacote Anticrime.
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LEGISLAÇÃO COMPILADA
 Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985: artigo 16.
 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: artigos 149 e 150.
 Lei nº 2.613, de 23 de setembro de 1955: íntegra.
 Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (CP): artigo 171.
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JURISPRUDÊNCIA

Supremo Tribunal Federal
 RE 1101937
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997.
CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102,
§ 3º, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada
pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da
competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035
do CPC.
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.075 da repercussão geral, negou provimento aos recursos
extraordinários e fixou a seguinte tese: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela
Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais
ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item
II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas
conexas", nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. O Ministro Edson Fachin acompanhou
o Relator com ressalvas. Impedido o Ministro Dias Toffoli. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Plenário,
Sessão Virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021.

 RE 630898
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. REFERIBILIDADE. RECEPÇÃO PELA CF/88.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/01. NATUREZA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 495 da repercussão geral, negou provimento ao recurso
extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001", nos
termos do voto Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin.
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Falaram: pela recorrente, o Dr. Silvio Luiz de Costa; e, pela recorrida União, a Dra. Luciana Miranda Moreira,
Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão Virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021.

 RE 603624
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E
INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado
pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases
econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.
2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco
exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004,
ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se
nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à
APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001".

 RE 611510
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. ENTIDADES SINDICAIS, PARTIDOS POLÍTICOS, INSTITUIÇÕES DE
EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO
PRAZO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 328 da repercussão geral, conheceu do recurso
extraordinário, negou-lhe provimento e fixou a seguinte tese: "A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, ‘c’, da
Constituição da República aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores
e às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança
o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras", nos termos do voto da Relatora. O Ministro Alexandre de
Moraes acompanhou a Relatora com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 2.4.2021 a 12.4.2021.

 Súmula Vinculante nº 52
Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades
referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
para as quais tais entidades foram constituídas.

 HC 187341
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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 ilegalidade,
constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO
da ordem.

Superior Tribunal de Justiça
 HC 610201
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME).
RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. WRIT INDEFERIDO.
1. A retroatividade da norma que previu a ação penal pública condicionada, como regra, no crime de estelionato,
é desaconselhada por, ao menos, duas ordens de motivos. 2. A primeira é de caráter processual e constitucional,
pois o papel dos Tribunais Superiores, na estrutura do Judiciário brasileiro é o de estabelecer diretrizes aos demais
Órgãos jurisdicionais. Nesse sentido, verifica-se que o STF, por ambas as turmas, já se manifestou no sentido da
irretroatividade da lei que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do CP. 3. Em relação
ao aspecto material, tem-se que a irretroatividade do art. 171, §5º, do CP, decorre da própria mens legis, pois,
mesmo podendo, o legislador previu apenas a condição de procedibilidade, nada dispondo sobre a condição de
prosseguibilidade. Ademais, necessário ainda registrar a importância de se resguardar a segurança jurídica e o ato
jurídico perfeito (art. 25 do CPP), quando já oferecida a denúncia. 4. Não bastassem esses fundamentos, necessário
registrar, ainda, prevalecer, tanto neste STJ quanto no STF, o entendimento "a representação, nos crimes de ação
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penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que
a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça
processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimentos
das autoridades.” (AgRg no HC 435.751/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe 04/09/2018). 6. Habeas corpus indeferido.

 HC 573093
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 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, transfo mando-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.
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