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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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ART. 38 DO CPP. 

O prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação para o exercício 

do direito de representação previsto no art. 91 da Lei nº 9.099/95 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

 

Apelação Criminal nº 0000945-02.2017.8.26.0451  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos de Apelação Criminal nº 0000945-02.2017.8.26.0451, em que figura 

como apelante WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA, vem perante Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da 

Constituição Federal, art. 255, § 2o, do RISTJ e art. 1.029 do Código de 

Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos: 
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1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

   O Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Piracicaba-SP condenou WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA, por infração ao 

artigo 303, parágrafo 1º, combinado com o artigo 302, parágrafo 1º, inciso 

I, ambos da Lei nº 9.503/97, à pena de detenção de 08 meses, em regime 

inicial aberto, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor por 02 meses e 20 dias (fls. 

113/124).  

   Segundo apurado, em 04 de agosto de 2016 nas 

circunstâncias descritas na denúncia de fls. 01/02, WESLEY, sem possuir 

habilitação para conduzir automóveis, praticou, culposamente, na direção 

de veículo automotor, lesão corporal em Maria de Lourdes Brasil da Silva. 

   Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e, 

após o seu processamento, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se 

pelo seu desprovimento (fls. 172/176). 

   Todavia, a Egrégia 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, entendendo que o art. 91 da Lei 9099/95 se aplicaria a 

crimes cometidos após o início da vigência da referida lei, acolheu 

preliminar recursal e julgaram extinta a punibilidade de Wesley Ferreira de 

Oliveira pela ocorrência da decadência, com fundamento no artigo 107, 

inciso IV, do Estatuto Repressivo, e artigos 88 e 91, ambos da Lei 9.099/95. 

Prejudicado o mérito do recurso (fls. 185/192). 

    Eis o inteiro teor do acórdão: 
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   O Ministério Público do Estado de São Paulo opôs Embargos 

de Declaração (fls. 01/03 - apenso) em que se pleiteou fosse considerado 

o caráter transitório da regra do art. 91 da Lei 9099/95. Entretanto, 

restaram rejeitados refutando-se a fundamentação atrelada à 

transitoriedade do dispositivo legal em destaque (fls. 06/10 - apenso): 
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    Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto no art. 38 do Código de Processo Penal e art. 91, Lei 

9099/95, autorizando o presente inconformismo, com base na alínea “a” 

do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, com a seguinte tese: 

 

“O prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação para o 

exercício do direito de representação, previsto no art. 91 da 

Lei 9.099/95, constitui regra de transição somente aplicável 

aos fatos ocorridos antes da vigência dessa lei”. 

 

 

2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS DE 

LEI FEDERAL (art. 38 do Código de Processo Penal e art. 91, Lei 9099/95) 

 

   O art. 38 do Código de Processo Penal está assim redigido: 

 

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. 

 

Parágrafo único.  Verificar-se-á a decadência do direito de 
queixa ou representação, dentro do mesmo prazo, nos casos dos 
arts. 24, parágrafo único, e 31. 
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    Por sua vez, o art. 91 da Lei 9099/95 traz essa redação: 

 

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. 

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 

quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se 

decide em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e 

claro” (RTJ 48/788). 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de 

o julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou ou mesmo negou vigência a esses dispositivos de lei federal ao 

consignar expressamente (fls. 191/192): 

 

“correta a alegação defensiva para utilização do lapso temporal previsto 

no artigo 91, do referido Diploma Legal[...] Com efeito, os fatos narrados 

na denúncia ocorreram em 04 de agosto de 2016, tendo a vítima 

apresentado sua representação somente em 13 de dezembro de 2016 

(págs. 18). Portanto, fluiu o prazo decadencial de 30 dias, estabelecido no 

artigo 91, da Lei 9.099/95, sendo de rigor o reconhecimento da extinção 

da punibilidade do réu.”  

 

    VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES, em sua obra “Juizados 

Especiais Criminais” (São Paulo: Saraiva – p. 76), ao comentar o art. 91 da 

Lei 9099/95, explica: 



Apelação Criminal nº 0000945-02.2017.8.26.0451 
                                                                                                            

PÁGINA 19 DE 22 

 

“Trata-se, também, de mera norma de transição, que determina que, 
para os inquéritos e processos que estavam em andamento na data 
da entrada em vigor da lei, para apurar crime de lesão dolosa leve ou 
lesão culposa, deveria a vítima ou seu representante legal ser 
intimados para que oferecessem a representação, no prazo de trinta 
dias, sob pena de decadência.  

É claro que, para os fatos ocorridos após a entrada em vigor da lei, 
o prazo para representação continua sendo o de seis meses, 
previsto no art. 38 do Código de Processo Penal”. (destacamos). 

 

     No mesmo sentido verifica-se entendimento há muito 

pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica 

dos julgados (detacamos): 

 

 SINDICÂNCIA. PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. 
PRAZO DECADENCIAL. REPRESENTAÇÃO A DESTEMPO. DECLARAÇÃO 
DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SINDICÂNCIA ARQUIVADA. 

1. Com o advento da Lei 9.099/95, o crime de lesão corporal leve 
passou à categoria de Ação Penal Pública Condicionada, que depende 
da representação do ofendido para ter curso. 

2. O prazo decadencial aplicável à hipótese é o comum, previsto no 
art. 38 do Código de Processo Penal, pelo qual a representação deve 
ocorrer dentro de 6 (seis) meses, a contar do dia em que a vítima tem 
conhecimento da autoria delitiva. 

3. O prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação para o exercício 
do direito de representação, previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, 
constitui regra de transição aplicável aos fatos ocorridos antes da 
vigência desta lei. 

4. Sindicância arquivada em face da declaração de extinção da 
punibilidade pela ocorrência da decadência do direito de 
representação. 

(Sd 156/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 30/06/2008, DJe 29/09/2008) 
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RECURSO ESPECIAL. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LESÕES CORPORAIS 
LEVES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AÇÃO 
PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. INEQUÍVOCA 
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. INEXIGIBILIDADE DE 
RIGORES FORMAIS. PRECEDENTES. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 

1. Dissídio jurisprudencial não demonstrado  

2. A representação, condição de procedibilidade exigida nos crimes de 
ação penal pública condicionada, como é o caso do delito de lesões 
corporais leves, prescinde de rigores formais, bastando a inequívoca 
manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal no 
sentido de que se promova a responsabilidade penal do agente. 

3. Aplica-se o art. 38 do Código de Processo Penal aos delitos 
ocorridos na vigência da Lei dos Juizados Especiais, não havendo 
falar em decadência por ausência de representação em juízo, nos 
termos do art. 91 da Lei 9.099/95. 

4. Recurso não conhecido. 

(REsp 626.176/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em 09/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 462) 

 

 

HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE 
MENTAL, DIREITO AO SIGILO NO PROCESSAMENTO DO FEITO E 
NULIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIA IMPRÓPRIA. 
INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO AO DIREITO DE 
LOCOMOÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA OU INTIMAÇÃO DO 
JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL. PRAZO DE 30 DIAS PARA REPRESENTAÇÃO. REGRA 
DE TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES COMETIDOS APÓS 
A VIGÊNCIA DA LEI N.º 9.099/95. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. DESPACHO DE 
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. 
VALIDADE. COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS. FALTA DE 
COMPROVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATO QUE CONFIGURA 
ILÍCITO PENAL E ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO EM AMBAS AS 
ESFERAS. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DA ESFERA 
ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTE AS 
INSTÂNCIAS. TESES DE ATIPICIDADE, DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
CONSUNÇÃO E DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE 
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INCURSÃO PROFUNDA NA SEARA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 
DIREITO AO SURSIS PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CONCURSO 
MATERIAL. SOMA DAS PENAS. LIMITE LEGAL ULTRAPASSADO. 

1. A instauração do incidente de insanidade mental em razão da 
existência de dúvidas acerca da integridade mental do acusado, bem 
como o direito ao sigilo no processamento do feito, além de eventuais 
nulidades ocorridas no curso do processo administrativo, por não 
importarem em lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção, 
sequer indiretamemente, não comportam apreciação pela estreita via 
do habeas corpus. 

2. Inexiste qualquer previsão legal no sentido da necessidade de 
inclusão em pauta ou intimação das partes ou mesmo de sustentação 
oral no caso de Embargos de Declaração, na medida em que se cuida 
de continuação do julgamento já em curso. Precedentes. 

3. A regra prevista no art. 91 da Lei 9.099/95, a qual fixa o prazo de 
30 dias para o oferecimento da representação, constitui regra de 
transição, aplicável, apenas, aos crimes anteriores à vigência da Lei 
dos Juizado Especiais, o que não corresponde à hipótese versada 
nos autos, regido pelo disposto no art. 38 do Código de Processo 
Penal. Precedentes.  

(...) 

 

(HC 43.354/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 
em 20/09/2007, DJ 22/10/2007, p. 318)  

 

 

  Desta forma, ao se aplicar o prazo decadencial de 30 dias 

previsto no art. 91 da Lei 9099/95 a crime praticado em 2016 (muito após 

o início de vigência da mencionada lei) é certo que o acórdão recorrido 

negou vigência e contrariou os artigos 38 do Código de Processo Penal e 

91 da Lei 9099/95. 
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3. DO PEDIDO 

 

    Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa 

de vigência a dispositivos de lei federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO 

ESPECIAL, a fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, 

para a cassação dos acórdãos de fls. 185/192 (autos principais) e fls. 06/10 

(apenso de embargos de declaração), com restabelecimento da r. 

sentença de fls. 113/124 e das penas lá aplicadas. 

 

   São Paulo, 27 de fevereiro de 2020. 

 
 

MARCUS PATRICK DE OLIVEIRA MANFRIN 

PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 
(PORTARIA Nº 6097/2016 – DOE DE 02.06.2016) 

 


