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RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 613 - GOlAS - REGISTRO Nº 9036631. 

RELATOR 
RECORRENTE 
RECORRIDO 
PACIENTE 
ADVOGADO 

O EXMO. SR. MINISTRO DIAS TRINDADE 
OIOGENES DE OLIVEIRA FRAZAO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOlAS 
ZILMAR MORAES DE OLIVEIRA 
DIOGENES DE OLIVEIRA FRAZAO 

E M E N T A 

PENAL. CHEQUE COM DATA POSTERIOR A DO NEGOCIO. GARANTIA DE DI
VIDA. DESCARACTERIZAÇAO DO ESTELIONATO. 
A emissão de cheque, com data posterior ao negócio, representa 
garantia de dívida assumida, perdendo a sua função de ordem de 
pagamento à vista, pelo que a inexistência de provisão de fun
dos na conta do emitente, não serve a caracterizar o delito do 
art. 171, § 29, VI do C6 rl igo Penal. 

A C O R O A O 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indi 
cadas: 

Decide a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por una
nimidade, dar provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida, 
em consequência, conceder a ordem de habeas corpus, de sorte a deter 
minar o trancamento do inquérito policIal ou eventual ação penal 
ajuizada com base no mesmo inquérito, nos termos do voto do Sr .. Mi
nistro Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constan
tes dos autos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Custas, como de lei. 
Brasília-DF., 25 de junho de 1990. (Data do julgamento). 

------,~ITTCTorOT.\H'~;~·~·~-~~4~~R*~l-~~~~------, Presidente 
MINISTRO J~M PAt'fERSON 

Ir t/ /'-; 
MINISTRO' DIAS 
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RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 613 - GO 

(REG. Nº 90 36 631) 

R E L A T Ó R I O 

(l n fI í) 7 

O EXMº SR. MINISTRO DIAS TRINDADE (RELATOR): 

DIÓGENES DE OLIVEIRA FRAZÃO recorre de decisão prof~ 

rida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Esta 

do de GOiás, que concedeu em parte ordem de habeas corpus imp~ 

trada em favor de ZILMAR MORAES DE OLIVEIRA, determinando a cas 

saçao de prisão preventiva decretada contra o paciente. Visa o 

recorrente o trancamento do inquérito policial em curso para a 

apuração do crime de estelionato, consistente na emissão de che 

que sem provisão de fundos, sob a alegação de que o referido che 

que foi emitido em garantia de divida. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer opinando 

pelo provimento do recurso, face à jurisprudência do Supremo Tri 

bunal Federal. 

É como relato. / \.... 

IÍ / / 
---- --
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RECURSO DE HABEAS CORPUS Nº 613 - GOIÁS 
( REG. Nº 90 36 631) 

v O T O 

O EXMº SR. MINISTRO DIAS TRINDADE (RELATOR): - O 
~~ 

inqu!:. 

rito que se pretende trancar foi instaurado a pedido de 

em favor de quem foi emitido cheque, com data posterior 

pessoa 

àquela 

em que efetivado o negócio formado com o emitente, a indicar a 

inexistência de fato que se adapte ao tipo do art.171 § 22 VI 

do Código Penal. 

A circunstância de que o cheque foi emitido em garan

tia da divida está patenteada no documento com que fora instrui 

da a representação, consistente em um contrato de parceria pe-

cuaria firmado entre os figurantes. 

Dito contrato foi rescindido, como está expresso no 

seu verso, escrito com letra e assinatura da suposta vitima do 

estelionato, nos termos seguintes: 

12.39.010.28/46 

110 presente contrato fica rescindido, is 

to e, apos a liquidação dos cheques: 

a) Valor de NCr$ 20.000,00 (vinte mil cru 

zados novos), contra o Banco Mercantil do Bra 

sil, agência Preso Kennedy, emissão do Sr. Je 

rônimo Pontes, para 29/9/89. 

b) Valor de NCr$ 37.000,00 (trinta e sete 

mil cruzados novos), contra o Banco do Brasil, 
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P.J. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Agência Metropolitana de Goiânia-GO, Campinas, 

nº 014460, emissão de Guarai Agropecuária Ltda, 

para o dia 10109/89". 

Tal decisão é de 26 de agosto de 1989. 

E é exatamente quanto ao último dos cheques mencionados 

que se refere a apuração policial, posto que, na data nele con

signada nào havia suficiente provisão de fundos na conta de res 

ponsabilidade do paciente. 

É evidente, portanto, como entendem a doutrina e a ju-

risprudência mais tranquila dos Tribunais, à frente o Supremo 

Tribunal Federal, que dito papel perdeu a sua função de ordem de 

pagamento à vista, para, no caso, apresentar-se como simples de 

claração de divida, por ele garantida, o que serve a afastar a 

incidência da regra penal invocada pelo credor. 

É assunto para ser solucionado na esfera civil, através 

da competente ação de cobrança ou de cumprimento da avença, pelo 

que a instauração do inquérito policial, a pedido do credor,que, 

por sinal, é qualificado como Delegado de POlicia,representa evi 

dente constragimento ilegal. 

Isto posto, voto no sentido de dar provimento ao recur 

so, para conceder inteiramente a ordem impetrada, determinando o 

trancamento do inquérito policial ou da ação penal que com base 

nele eventualmente tenha sido proposta. 

12.39.010.28/46 
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EXTRATO OA MINUTA 

RHC NO 613 - GO. Reg. NO 9036631. ReI: O Sr. Min. 

Dias Trindade. Recte: Diógenes de Oliveira Frazão. Recdo: Trib~ 

nal de Justiça de Goiás. Pacte: Zilmar Moraes de Oliveira. Adv: 
Diógenes de Oliveira Frazão. 

Decisão: A Turma, por unanimidade, deu provimento 
ao recurso para cassar a decisão recorrida, em consequência, co~ 
ceder a ordem de habeas corpus, de sorte a determinar o tranca
mento do inquérito policial ou eventual ação penal ajuizada com 
base no mesmo inquérito, nos termos do voto do Sr. Ministro Re
lator. Em 25/06/90 - 6ª Turma. 

Votaram os Srs. Ministros William patterson, Car
los Thibau e Costa Leite. Ausente, justificadamente, o Sr. Mi
nistro José Cândido. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro WILLIAM PAT-
TERSON. 
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