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Ação penal (de iniciativa) pública: definição, princípios e espécies 

  . Legitimidade 

- Ofendido com 18 anos de idade, não portador de deficiência mental 

. Legitimidade exclusiva 

. Lei 10.792/03 revoga art. 194 do CPP 

. Não há mais legitimidade concorrente: 

Art. 34.  Se o ofendido for menor de 21 (vinte e um) e maior de 18 (dezoito) anos, o direito de 

queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. 

. Outros casos: perdão, renúncia e queixa 

 



Ação penal (de iniciativa) pública: definição, princípios e espécies 

  - Ofendido menor de 18 anos ou portador de deficiência mental 

. Representante legal (lembre-se da informalidade da representação) 

. Decadência para o representante extingue a punibilidade? 

- 1ª orientação (Renato Brasileiro, Eugênio Pacelli, Luiz Flávio Gomes): um direito com dois 

titulares – prazo único e decadência 

. Observação: não conhecimento do fato pelo representante 

- 2ª orientação (Aury Lopes Jr., Guilherme de Souza Nucci): dois direitos, com dois titulares 

– prazos separados 

. Independe do conhecimento do fato pelo representante 



Ação penal (de iniciativa) pública: definição, princípios e espécies 

  - Ofendido menor de 18 anos, portador de deficiência mental desprovido de representante 

legal, ou existindo colisão de interesses 

. CPP, art. 33 (interpretação extensiva): curador especial 

. Obrigado a representar? 

- Pessoa jurídica 

. CPP, art. 37 (interpretação extensiva) 

Art. 37.  As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer 

a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos 

designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes. 

 

 

 



Ação penal (de iniciativa) pública: definição, princípios e espécies 

  - Ofendido emancipado, maior de 16 anos e menor de 18 anos 

. Exemplo: CC, art. 1.517; art. 5º, II: emancipação pelo casamento (aquisição de capacidade 

civil plena) 

. Inexistência de representante 

. Alternativas: nomeação de curador especial ou exercício da representação ao atingimento 

dos 18 anos 

- Morte do ofendido ou declaração de ausência por decisão judicial 

. Sucessão no direito de representação (CPP, art. 24, § 1º): cônjuge: ascendente, 

descendente, irmão 

. Se comparecer mais de uma pessoa, terá preferência o cônjuge, e, em seguida, o parente 

mais próximo na ordem (CPP, art. 36 - por analogia) 


