
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.097.042 - DF (2008/0227970-6)

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO JORGE MUSSI
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS 
RECORRIDO : JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BUENO 
ADVOGADO : FERNANDO BOANI PAULUCCI - DEFENSOR PÚBLICO E 

OUTROS

EMENTA

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. 
CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. AÇÃO PENAL PÚBLICA 
CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. 
IRRESIGNAÇÃO IMPROVIDA.
1. A ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em  
detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é pública 
condicionada à representação da vítima.
2. O disposto no art. 41 da Lei 11.340/2006, que veda a aplicação 
da Lei 9.099/95, restringe-se à exclusão do procedimento 
sumaríssimo e das medidas despenalizadoras.
3. Nos termos do art. 16 da Lei Maria da Penha, a retratação da 
ofendida somente poderá ser realizada perante o magistrado, o 
qual terá condições de aferir a real  espontaneidade da 
manifestação apresentada.
4. Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Jorge Mussi, que lavrará o acórdão.

Vencidos os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho (Relator), Og 
Fernandes e Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), que deram 
provimento ao recurso.

Votaram com o Sr. Ministro Jorge Mussi os Srs. Ministros Celso Limongi 
(Desembargador convocado do TJ/SP), Nilson Naves, Felix Fischer, Arnaldo Esteves 
Lima e Maria Thereza de Assis Moura. 

Vencidos os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho (Relator), Og 
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Fernandes e Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE). 
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.
O Dr. Fernando Antônio Calmon Reis sustentou oralmente pelo 

recorrente.

Brasília (DF), 24 de fevereiro de 2010.(Data do Julgamento).

MINISTRO JORGE MUSSI 
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.097.042 - DF (2008/0227970-6)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS 
RECORRIDO : JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BUENO 
ADVOGADO : FERNANDO BOANI PAULUCCI - DEFENSOR PÚBLICO E 

OUTROS

RELATÓRIO

1.   Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento no art. 

105, III, a da Magna Carta, em que o recorrente alega ofensa aos arts. 13, 16 e 41 da Lei 

Maria da Penha, 88 da Lei 9.099/95, 38 e 43, III do CPP e 100 e 129, § 9o. do CPB, 

insurgindo-se contra aresto assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 

11.340/06. LESÕES CORPORAIS LEVES. NECESSIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE. APELO PROVIDO.

1.   A natureza da ação do crime do art. 129, § 9o., do Código 

Penal, é pública condicionada à representação. O art. 41 da Lei 11.340/06, 

ao ser interpretado com o art. 17 do mesmo diploma, apenas veda os 

benefícios como transação penal e suspensão condicional do processo, nos 

casos de violência familiar.

2.   Impõe-se a extinção da punibilidade quando ausente a 

condição de procedibilidade consubstanciada na representação da vítima. 

3.   Recurso provido (fls. 212).

2.   Em seu apelo especial, o Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios sustenta, em síntese, que o crime de lesão corporal leve sempre se 

processou mediante ação penal pública incondicionada, passando a exigir-se 

representação da vítima apenas a partir da Lei 9.099/95, cuja aplicação restou afastada 

pelo art. 41 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Aduz, ainda, que inexiste 

incompatibilidade entre os arts. 41 e 16 da Lei 11.340, porquanto o art. 41 afastou a 

necessidade de representação da vítima apenas em relação ao crime de lesão corporal 

leve; ao passo que a referência à representação da mulher, feita no art. 16 do referido 
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diploma legal, tem pertinência a outros crimes cuja a ação penal é condicionada, como, 

por exemplo, os crimes contra os costumes (art. 225 do CPB) e o crime de ameaça 

(art. 147 do CPB). 

3.   Contra-razões apresentadas às fls. 252/259. Recurso admitido 

às fls. 261/263.

4.   Em face das alegações tecidas às fls. 289 e da multiplicidade de 

apelos especiais que veiculam a matéria, o presente Recurso Especial foi por mim 

admitido como representativo da controvérsia, sendo, nos termos dos arts. 2o., caput  

da Resolução 08/08 desta Corte e 543-C, § 2o. do CPC, submetido a julgamento 

perante esta Terceira Seção.

5.   Registro que, ao abrigo da faculdade prevista art. 3o. da 

Resolução 8/2008-STJ, habilitaram-se neste processo Oswaldo D'Albuquerque Lima 

Neto, Susye Almeida D'Albuquerque Lima, Themis - Assessoria Jurídica e Estudos de 

Gênero, Renato Vasconcelos Magalhães, Rivaldo José Penha e Defensoria Pública do 

Distrito Federal.

6.   O MPF, em parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral da 

República JOÃO FRANCISCO SOBRINHO, manifestou-se pelo conhecimento e 

provimento do Recurso (fls. 267/270).

7.   É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.097.042 - DF (2008/0227970-6)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS 
RECORRIDO : JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BUENO 
ADVOGADO : FERNANDO BOANI PAULUCCI - DEFENSOR PÚBLICO E 

OUTROS
  

VOTO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/06). LESÃO CORPORAL 

LEVE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRESCINDIBILIDADE 

DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE OFENDIDA APÓS A LEI 11.340/06 

(ART. 41). PARECER DO MPF PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO 

DO APELO RARO. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A 

SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU.

1.   Os acusados do crime de lesão corporal eram submetidos a 

processo mediante ação penal pública incondicionada, por inexistir norma 

excepcionando a regra geral do art. 100 do CPB; A Lei dos Juizados 

Especiais (Lei 9.099/95), instituiu a exigência da representação da parte 

ofendida, para se deflagrar a ação penal, nos casos de lesões corporais 

leves e lesões culposas (art. 88).

2.   A Lei Maria da Penha afastou expressamente a incidência 

da Lei 9.099/95, da procedibilidade das persecuções pelos delitos nela 

definidos, alterando a natureza da ação penal respectiva, de pública 

condicionada à representação, para incondicionada, nos crimes de lesão 

corporal praticados no âmbito doméstico ou familiar; recusar essa conclusão 

é negar eficácia ao art. 41 da referida Lei, cujo propósito foi reprimir de 

modo diferenciado os ilícitos nela contemplados: a exegese jurídica não tem 

a força de impedir a produção de efeitos pelas normas legais que estão em 

harmonia com os princípios do ordenamento positivo.

3.   Deixar-se ao encargo da vítima a decisão sobre a 

deflagração da persecução penal, representa, em última análise, reduzir ou 

negar eficácia dos propósitos protetivos da norma legal, um verdadeiro 

retrocesso, ao se restabelecer o estado de ineficácia por vezes verificado 

sob a égide da Lei 9.009/95; deixar de considerar que o temor, a ameaça, a 

dependência econômica e a pressão psicológica retiram da vítima da 

afronta a sua autonomia decisória é o mesmo que imaginar que a mulher 

agredida no ambiente doméstico seria tão heróica, tão destemida e dotada 

de tanta coragem pessoal que poderia superar esses inegáveis fatores 
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inibidores da sua decisão de representar contra o seu agressor.

4.   Não se detecta qualquer incompatibilidade entre a 

transmudação da natureza da ação penal e o disposto nos arts. 12 e 16 da 

Lei Maria da Penha que aludem à figura da representação da parte 

ofendida, porquanto essas disposições aplicam-se apenas às nas ações 

penais nos crimes de ameaça (art. 147 do CPB), nos contra os costumes 

(art. 225 do CPB) e nas contravenções penais.

5.   A razão de se reservar à parte ofendida o juízo de  

conveniência da instauração da ação penal em determinados delitos, como 

os crimes contra os costumes, não está relacionada apenas à gravidade do 

ilícito; essa reserva ocorre também para proteger outros valores, como a 

intimidade da vítima, nos casos em que a publicidade do fato delituoso pode 

gerar consequências morais, sociais ou psicológicas desfavoráveis em face 

do strepitu iudicii.  

6.   Não há incongruência em se adotar a ação penal pública 

incondicionada nos casos de lesão corporal leve ocorrida no ambiente 

familiar e se manter a sua condicionalidade no caso de outros ilícitos, pois 

aqui se dá proteção a valores subjetivos igualmente prezáveis pela ordem 

jurídica.

7.   Recurso Especial representativo de casos repetitivos a que 

se dá provimento, para restabelecer a sentença condenatória de primeiro 

grau, em conformidade com o parecer ministerial.

1.   A quaestio iuris  que ora se discute pertine à relevante, atual e 

urgente necessidade de se definir se é processualmente exigível – ou não – a  

representação da parte ofendida para a propositura da ação penal contra os agentes de 

crimes de lesão corporal leve praticados contra a mulher, no âmbito das relações 

domésticas ou familiares (art. 129, § 9o. do CPB), tendo-se presente a expressiva 

quantidade de feitos dessa espécie, cujo trâmite se acha paralisado nesta Corte 

Superior e em vários egrégios Tribunais Estaduais, na expectativa dessa definição.

2.   Antes de analisar o tema sob o seu aspecto estritamente jurídico, 

peço vênia à Corte para registrar que se trata de assunto que atraiu o interesse 

processual de não poucas pessoas e grupos sociais afeitos à implementação de 

medidas de proteção à mulher vítima de violência doméstica, habilitados neste feito, a 

que fizeram aportar manifestações de ordem jurídica e de outras ordens, cuja 
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autuações foram por mim invariavelmente deferidas.

3.   Registro ainda que não se pode esconder que existem  

respeitáveis teses e sustentações no sentido afirmativo e negativo da exigência da 

representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal nos casos de 

violência doméstica contra a mulher, sendo certo que tais posicionamentos são 

influenciados por esmerados estudos sociológicos e culturais, históricos e 

antropológicos, todos trazendo contributos de magna valia à perfeita compreensão da 

matéria.

4.   Deve-se ressaltar que a violência indiscriminada se disseminou 

perigosamente nas chamadas sociedades pós-modernas, numa expansão 

assustadora, talvez modelada pelas muitas guerras de Estados ambiciosos e 

imperialistas, estúpidas e brutais, que se travam nos dias de hoje, a desafiar o estudo 

multidisciplinar e compreensivo das condutas humanas em seus variados sentidos, 

como o ilustre Professor FÁBIO ANDRÉ GUARAGNI demonstrou em livro de excelente 

e superior composição (As Teorias da Conduta em Direito Penal, São Paulo-SP, RT, 

2009), de cuja leitura me socorri com grande proveito para elaborar este voto.

5.   No nível micro-jurídico, o agente do crime de lesão corporal, por 

ausente manifestação legal em contrário, submetia-se à ação penal pública 

incondicionada, eis que o art. 100 do CPB estabelece a actio privata como exceção a 

exigir previsão explícita; com o advento da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), 

passou-se a exigir a representação do ofendido nos casos de lesões corporais leves e 

lesões culposas, nos termos do seu art. 88, na dicção desse dispositivo:

Art. 88 - Além das hipóteses do Código Penal e da legislação 

especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de 

lesões corporais leves e lesões culposas.

6.   Essa passou a ser a regra do procedimento; contudo, a Lei 

11.340/06 (Lei Maria da Penha), em seu art. 41, dispôs expressamente não serem 

aplicáveis aos crimes nela previstos a dita Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), 

pelo que, a partir de tal diploma normativo, instalou-se este aparente impasse: a Lei 

Maria da Penha  afastou. na íntegra, a Lei 9.099/95, nos casos de crimes praticados 
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contra a mulher no âmbito doméstico, alterando inclusive a natureza da ação penal, ou 

apenas buscou vedar a aplicação dos institutos despenalizadores da composição 

civil, da suspensão condicional do processo e da transação penal?

7.   Reveja-se o dispõe art. 41 da Lei 11.340/06, com esta 

configuração:

Art. 41 - Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar 

contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 

9.099, de 26 de setembro de 1995.

8.   De fato, se está na Lei 9.099/95, que regula os Juizados 

Especiais, a previsão de que dependerá de representação a ação penal relativa aos 

crimes de lesões corporais e lesões culposas (art. 88) e a Lei Maria da Penha, no seu 

art. 41, afasta a incidência desse diploma despenalizante, faz-se obviamente inviável a 

aplicação daquela regra aos crimes cometidos sob a égide dessa nova Lei. 

9.   Na verdade, não havendo no citado artigo a previsão de qualquer 

exceção, é de se entender pelo afastamento peremptório e inequívoco da Lei 9.099/95, 

embora a alguns eminentes Julgadores pareça que a Lei Maria da Penha produz a não 

aplicação apenas parcial da Lei dos Juizados Especiais.

10.  Com efeito, não pode passar despercebido que tanto a 5a. como a 

6a. Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em algumas oportunidades, já se 

manifestaram em sentido oposto ao agora afirmado, como o demonstram os julgados 

seguintes, da lavra de preclaros Ministros desta Corte: 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL 

LEVE. LEI MARIA DA PENHA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À 

REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95. 

RESTRIÇÃO. INSTITUTOS DESPENALIZADORES. ESPONTANEIDADE DO 

ATO. VERIFICAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.

I - A intenção do legislador ao afastar a aplicação da Lei 9.099/95, 

por intermédio do art. 41 da Lei Maria Penha, restringiu-se, tão somente, à 

aplicação de seus institutos específicos, despenalizadores - acordo civil, 
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transação penal e suspensão condicional do processo. 

II - A ação penal, no crime de lesão corporal leve, ainda que 

praticado contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar, continua sujeita à 

representação da ofendida, que poderá se retratar nos termos e condições 

estabelecidos no art. 16 da Lei 11.340/06.

III - O art. 16 da Lei 11.340/06 autoriza ao Magistrado aferir, diante 

do caso concreto, acerca da real espontaneidade do ato de retratação da 

vítima, sendo que, em se constatando razões outras a motivar o 

desinteresse da ofendida no prosseguimento da ação penal, poderá 

desconsiderar sua manifestação de vontade, e, por conseguinte, determinar 

o prosseguimento da ação penal, desde que, demonstrado, nos autos, que 

agiu privada de sua liberdade de escolha, por ingerência ou coação do 

agressor.

Recurso desprovido (REsp. 1.051.314/DF, Rel. Min. FELIX 

FISCHER, DJe 14.12.2009). 

² ² ²

LEI MARIA DA PENHA. DELITO DE LESÕES CORPORAIS DE 

NATUREZA LEVE (ART. 129, § 9º DO CP). AÇÃO PENAL DEPENDENTE 

DE REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA.

1. O art. 16 do Lei 11.340/06 é claro ao autorizar a retração, mas 

somente perante o Juiz. Isto significa que a ação penal, na espécie, é 

dependente de retratação.

2. Outro entendimento contraria a nova filosofia que inspira o 

Direito Penal, baseado em princípios de conciliação e transação, com o 

objetivo de humanizar a pena e buscar harmonizar os sujeitos ativo e 

passivo do crime (HC 113.608/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, Rel. p/Ac. 

Min. CELSO LIMONGI, DJe 03.08.2009). 

11.  Entretanto, respeitando a posição dos que defendem a tese da 

inaplicação apenas parcial da Lei dos Juizados Especiais, ouso afirmar que se fosse o 

intuito do Legislador manter a representação como condição de procedibilidade da ação 

penal calcada na Lei Maria da Penha, por certo teria declarado expressamente essa 

orientação, de sorte a excepcionar a regra geral estabelecida no art. 100 do CPB, é a 
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ação penal pública incondicionada, como se sabe.

12.  Ao meu modesto ver, toda vez que se pretender excepcionar a 

aplicação de qualquer regra geral, haver-se-á de fazê-lo de modo inequívoco, máxime 

em temas penais, onde o princípio da estrita legalidade atua de forma praticamente 

inflexível; relembre-se por oportuno o teor do mencionado artigo do Código Penal:

Art. 100 - A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente 

a declara privativa do ofendido. 

13.  Assim, pode-se afirmar que o sistema jurídico adota a regra da ação 

penal pública, ficando a sua versão privada como exceção, de sorte que, para se 

afastar a aplicação da norma-regra geral do sistema, ou seja, desviar a solução do caso 

do padrão assimilado pelo sistema, requer-se previsão literal e explícita; do contrário – 

ouso afirmar – a solidez do sistema ou sua integridade positiva,  para usar essa feliz 

expressão do saudoso Professor PINTO FERREIRA, da  Faculdade de Direito do 

Recife, da Universidade de Pernambuco, restaria comprometida e fragilizada. 

14.  De outro lado, repita-se a velha e revelha lição de que, ao interpretar 

a norma, não pode o seu aplicador deixar de prestigiar a finalidade a que ela se destina, 

como é recomendação hermenêutica de todos sabida e conhecida; neste caso, surge 

induvidoso que a intenção do Legislador foi a de conferir proteção mais efetiva às 

mulheres vitimadas pela violência doméstica (art. 4o. da Lei 11.340/06), dando 

cumprimento a um comando constitucional expresso (art. 226, § 8o. da CF), que 

protege a unidade familiar, que não pode se fundar na opressão de um de seus 

membros.

15.  É claro que foi intenção da lei viabilizar o acesso mais concreto aos 

benefícios da jurisdição penal e na verdade incluindo sob a sua proteção vastos 

contingentes da sociedade que, de outra forma, permaneceriam excluídos dessa 

garantia da cidadania; se assim não fosse, a Lei Maria da Penha seria apenas o 

exercício diletante do poder de legislar. 

16.  A Lei 11.340/06, em toda sua extensão, traz indicativos inequívocos 

do intuito declarado de tratar com maior rigor a violência doméstica e familiar, ora 
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incrementando a pena ou criando uma qualificadora ao crime de lesão corporal (art. 

129, § 9o. do CPB), ora criando agravante (art. 61, II, f do CPB), ora impossibilitando o 

uso dos institutos despenalizantes da Lei 9.099/95 (art. 41 da Lei 11.340/06), ora 

vedando a aplicação de penas pecuniárias (cestas básicas) ou outras de prestação 

financeira (art. 17 da Lei 11.340/96), dentre outros. 

17.  Parece fora de qualquer incerteza intelectual – digo-o com a 

máxima venia – não se admitir que uma lei criada para coibir e punir mais 

rigorosamente a prática de violência contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar 

seja interpretada de modo a acarretar benefício processual em favor do seu agente; em 

casos assim, melhor se buscar a função inibidora e repressiva da Lei Maria da Penha, 

ou a sua motivação sócio-histórica e ideológica, técnica de exegese normativa 

perfeitamente harmônica com as recomendações teóricas da Ciência do Direito na sua 

fase pós-positivista, em que os valores da cultura e da civilização, da justiça e da paz, 

são as grandes linhas mestras da nova hermenêutica jurídica, como assinala o 

Professor PAULO BONAVIDES, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do 

Ceará (Direito Constitucional, São Paulo-SP, Malheiros, 2008).   

18.  Nesse contexto, deixar-se ao encargo da vítima a decisão sobre a 

deflagração da persecução penal, representa, em última análise, reduzir ou negar 

eficácia dos propósitos protetivos da norma legal, um verdadeiro retrocesso, ao se 

restabelecer o estado de ineficácia por vezes verificado sob a égide da Lei 9.009/95; 

seria, ao meu modesto sentir – e digo isso com o maior respeito aos doutos pontos de 

vista em contrário – deixar de considerar que o temor, a ameaça, a dependência 

econômica e a pressão psicológica retiram da vítima da afronta a sua autonomia 

decisória ou imaginar que a mulher agredida no ambiente doméstico seria tão heróica, 

tão destemida e dotada de tanta coragem pessoal que poderia superar esses inegáveis 

fatores inibidores da sua decisão de representar contra o seu agressor.

19.  Embora a história social, política e religiosa de todas as civilizações 

e culturas registre exemplos de mulheres extraordinárias, há uma multidão incontável 

de outras subjugadas, escravizadas, mutiladas e usadas como objeto de dominação, 

propriedade e posse, sobretudo nas chamadas sociedades periféricas, onde a pobreza 
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grassa, a dependência campeia e a violência se alastra; creio que seria demasiado 

esperar de mulheres em tal situação que tenham aquele prefalado nível de autonomia 

decisória.   

20.  Tal conclusão, aliás, ganha reforço ao se observar que verificando 

as discussões doutrinárias e jurisprudenciais oriundas da edição da Lei Maria da Penha, 

a Comissão Temporária de Estudo da Reforma do Código de Processo Penal  (Projeto 

de Lei 156 de 2009), ao cogitar da inclusão do art. 129-A no CPB, que irá reproduzir o 

teor do art. 88 da Lei 9.099/95, sugere esclarecer, no referido dispositivo legal, a 

desnecessidade de representação da vítima no caso de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, ainda que a lesão seja de natureza leve; eis a orientação da referida 

Comissão:

Por fim, quanto à necessidade de representação da vítima no caso 

de lesões corporais leves e culposas, o art. 675 do projeto de Código 

introduz o art. 129-A no Código Penal, nada mais do que reproduzindo o 

teor do art. 88 da Lei nº 9.099, de 1995. Até aí tudo bem. Ocorre que, para 

dissipar quaisquer divergências jurisprudenciais, convém tornar clara a 

desnecessidade de representação da vítima no caso de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, ainda que a lesão seja de natureza leve. 

(...).

Com efeito, também incluímos ressalva no art. 129-A que se quer 

introduzir ao Código Penal com o objetivo de excepcionar de forma expressa 

os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dessa forma, atendemos às justas reivindicações dos movimentos 

ligados à defesa dos direitos das mulheres no sentido de preservar o 

espírito e as conquistas da Lei Maria da Penha (Site do Senado Federal, 

GETPDF, fls. 152/153).  

21.  Sobre o tema, o eminente doutrinador GUILHERME DE SOUZA 

NUCCI, ao comentar o § 9o. do art. 129 do Código Penal, leciona o seguinte:

Mas para atingir de fato, sem demagogia, as situações de violência 

doméstica, não se poderia partir de uma cominação de pena pífia. Note-se, 

desde logo, que um lesão corporal leve dolosa, onde quer e por quem quer 

que seja cometida, tem a pena abstrata estabelecida em detenção, de 3 
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meses a 1 ano. Destarte, o legislador, pretensamente para fazer frente ao 

incremento da punição aos agressores de familiares, fixou a pena de 

detenção, de 3 meses a 3 anos. O que mudou? O mínimo legal permaneceu 

o mesmo, saltando o máximo para 3 anos, em virtude da Lei 11.340/2006, 

de modo a não mais ser considerada infração de menor potencial ofensivo. 

Somos levados a concluir que pouca utilidade haverá, inclusive pelo fato de 

estarem muitos juízes habituados à aplicação sistemática da pena mínima. 

Em suma, pretender punir mais gravemente um crime como a violência 

doméstica jamais poderia redundar em um singelo aumento do máximo em 

abstrato da pena. Se alguma vantagem houve, está concentrada na ação 

penal, que passa a ser pública incondicionada, em nossa visão, retornando 

para a iniciativa do Ministério Público, sem depender da representação. Isto 

porque o art. 88 da Lei 9.099/95 preceitua que dependerá de 

representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves 

(prevista no caput do art. 129) e lesões culposas (constante no § 6o. do 

mesmo artigo). Ora, a violência doméstica, embora lesão corporal, cuja 

descrição típica advém do caput, é forma qualificada da lesão, logo, não 

mais dependente de representação da vítima. (Código Penal Comentado, 

7a. edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 585/586).

22.  Corroborando com o aqui disposto, confiram-se, a propósito, os 

seguintes precedentes desta Corte no sentido de que a averiguação da lesão corporal 

de natureza leve praticada com violência doméstica e familiar contra a mulher 

independe de representação:

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. LEI Nº 11.340/2006. 

LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. 

DELITO QUE SE PROCESSA MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA 

INCONDICIONADA.

1. Com o advento da Lei nº 11.340/2006, a chamada Lei Maria da 

Penha, o crime de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, § 9º, do 

Código Penal, cometido contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, é 

apurado mediante ação penal pública incondicionada.

2. O crime de lesão corporal qualificada, imputado ao paciente, 

prescinde de representação da vítima, motivo porque o acórdão que 

determinou o recebimento da denúncia não lhe está a causar qualquer 

constrangimento ilegal.

3. Ordem denegada (HC 108.098/PE, Rel. Min. NILSON NAVES, 
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Rel. p/ Ac. Min. PAULO GALLOTTI, DJe 03.08.2009). 

² ² ²

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL SIMPLES OU CULPOSA PRATICADA 

CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. 

PROIBIÇÃO DE APLICAÇÃO DA LEI 9.099/1995. AÇÃO PENAL PÚBLICA 

INCONDICIONADA. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR O ACÓRDÃO E 

RECEBER A DENÚNCIA.

1. A família é a base da sociedade e tem a especial proteção do 

Estado; a assistência à família será feita na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a  violência no âmbito de suas 

relações. (Inteligência do artigo 226 da Constituição da República).

2. As famílias que se erigem em meio à violência não possuem 

condições de ser base de  apoio e desenvolvimento para os seus membros, 

os filhos daí advindos dificilmente terão  condições de conviver sadiamente 

em sociedade, daí a preocupação do Estado em proteger especialmente 

essa instituição, criando mecanismos, como a Lei Maria da Penha, para tal 

desiderato.

3. Somente o procedimento da Lei 9.099/1995 exige representação 

da vítima no crime de lesão corporal leve e culposa para a propositura da 

ação penal.

4. Não se aplica aos crimes praticados contra a mulher, no âmbito 

doméstico e familiar, a Lei 9.099/1995. (Artigo 41 da Lei 11.340/2006).

5. A lesão corporal praticada contra a mulher no âmbito doméstico 

é qualificada por força do artigo 129, § 9º do Código Penal e se disciplina 

segundo as diretrizes desse Estatuto Legal, sendo a ação penal pública 

incondicionada.

6. A nova redação do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, 

feita pelo artigo 44 da Lei 11.340/2006, impondo pena máxima de três anos 

a lesão corporal qualificada, praticada no âmbito familiar, proíbe a utilização 

do procedimento dos Juizados Especiais, afastando por mais um motivo, a 

exigência de representação da vítima.

7. Recurso provido para receber a denúncia (REsp. 1.050.276/DF, 

Rel. Min. JANE SILVA, DJU 24.11.08).
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² ² ²

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL LEVE 

PRATICADA COM VIOLÊNCIA FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

INAPLICABILIDADE DA LEI 9.099/95 E, COM ISSO, DE SEU ART. 88, QUE 

DISPÕE SER CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO O REFERIDO CRIME. 

AUSÊNCIA DE NULIDADE NA NÃO-DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

PREVISTA NO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA, CUJO ÚNICO 

PROPÓSITO É A RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. PARECER 

MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1.   Esta Corte, interpretando o art. 41 da Lei 11.340/06, que 

dispõe não serem aplicáveis aos crimes nela previstos a Lei dos Juizados 

Especiais, já resolveu que a averiguação da lesão corporal de natureza leve 

praticada com violência doméstica e familiar contra a mulher independe de 

representação. Para esse delito, a Ação Penal é incondicionada (REsp. 

1.050.276/DF, Rel. Min. JANE SILVA, DJU 24.11.08).

2.   Se está na Lei 9.099/90, que regula os Juizados Especiais, a 

previsão de que dependerá de representação a ação penal relativa aos 

crimes de lesões corporais e lesões culposas (art. 88) e a Lei Maria da 

Penha afasta a incidência desse diploma despenalizante, inviável a 

pretensão de aplicação daquela regra aos crimes cometidos sob a égide 

desta Lei.

3.   Ante a inexistência da representação como condição de 

procedibilidade da ação penal em que se apura lesão corporal de natureza 

leve, não há como cogitar qualquer nulidade decorrente da não realização 

da audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/06, cujo único propósito é a 

retratação.

4.   Ordem denegada, em que pese o parecer ministerial em 

contrário (HC 91.540/MS, de minha relatoria, DJe 13.04.2009).

² ² ²  

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE LESÃO 

CORPORAL LEVE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. 

TESE DE FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NÃO 

OCORRÊNCIA. INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. 

OFERECIMENTO DE NOTITIA CRIMINIS PERANTE A AUTORIDADE 

POLICIAL. VALIDADE COMO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 

REPRESENTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE RIGORES FORMAIS. 

PRECEDENTES. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS 
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PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-INCIDÊNCIA DA LEI N.º 9.099/95.

1. A representação, condição de procedibilidade exigida nos crimes 

de ação penal pública condicionada, 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, 

como evidenciado, in casu, com a notitia criminis levada à autoridade 

policial, materializada no boletim de ocorrência.

2. Por força do disposto no art. 41 da Lei n.º 11.340/06, resta 

inaplicável, em toda sua extensão, a Lei n.º 9.099/95.

3. Ordem denegada (HC 130.000/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 

08.09.2009). 

23.  Por fim, não se detecta qualquer incompatibilidade entre a 

transmudação da natureza da ação penal e o disposto nos arts. 12 e 16 da norma, que 

aludem à figura da representação da parte ofendida, visto que, apesar de essas 

disposições não se aplicarem em casos de lesões corporais leves, têm plena 

incidência nas ações penais nos crimes de ameaça (art. 147 do CPB), nos contra os 

costumes (art. 225 do CPB) e nas contravenções penais.

24.  Nesse ponto, não é demais lembrar que a razão para se destinar ao 

ofendido o juízo de oportunidade e conveniência para instauração da ação penal em 

determinados delitos nem sempre está relacionada com a menor gravidade do ilícito 

praticado. 

25.  Por vezes, isso se dá para proteger a intimidade da vítima em 

casos que a publicidade do fato delituoso, eventualmente, pode gerar danos morais, 

sociais e psicológicos. É o que se verifica nos crimes contra os costumes e que a 

doutrina convencionou chamar de strepitu iudicii (escândalo provocado pelo 

ajuizamento da ação penal). Assim, não há qualquer incongruência em alterar a 

natureza da ação nos casos de lesão corporal leve para incondicionada enquanto se 

mantém os crimes contra os costumes no rol dos que estão condicionados à 

representação. 

26.  Dessa forma, ante a inexigibilidade da representação como 
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condição de procedibilidade da ação penal em que se apura lesão corporal de natureza 

leve, deve-se restabelecer a sentença de primeiro grau que condenou o recorrido à 

pena de 1 ano e 3 meses de detenção.

27.  Ante o exposto, pelo meu voto provejo o presente recurso ministerial 

para restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau, relembrando que este 

julgamento representa um caso recursal repetitivo.

28.  É o voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.097.042 - DF (2008/0227970-6)
  

VOTO-VENCEDOR

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI: Trata-se de recurso especial 

repetitivo processado no rito definido no art. 543-C do Código de Processo Civil e na 

Resolução nº 8/STJ, interposto pelo Ministério Público, com fundamento na alínea a do 

permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Criminal do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, à unanimidade, deu provimento ao 

apelo da defesa, restando assim ementado:

"PENAL - PROCESSO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI 
11.340/06 - LESÕES CORPORAIS LEVES - NECESSIDADE DE 
REPRESENTAÇÃO - CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE - 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - APELO PROVIDO. 1- A natureza 
da ação do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, é pública 
condicionada a representação. O artigo 41 da lei 11.340/06, ao ser 
interpretado com o artigo 17 do mesmo diploma, apenas veda os 
benefícios como transação penal e suspensão condicional do 
processo, nos casos de violência familiar. 2. Impõe-se a extinção da 
punibilidade quando ausente a condição de procedibilidade 
consubstanciada na representação da vítima. 3. Recurso provido".

Narra o aresto objurgado que o recorrido foi condenado, pelo juízo de 

primeiro grau, à pena de 1 ano e 3 meses de detenção, no regime inicial semi-aberto, 

pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Estatuto Repressivo, c/c art. 5º, inicos 

II, da Lei nº 11.340/06.

O Tribunal a quo, ao prover apelação da defesa, extinguiu a punibilidade 

do réu em razão da ausência da condição de procedibilidade da ação penal, tal seja, 

representação da ofendida.

No Especial, o Parquet  busca demonstrar que o acórdão guerreado negou 

vigência aos arts. 13, 16 e 41 da Lei Maria da Penha; arts. 38 e 43, inciso III, ambos do 

Código de Processo Penal; art. 88 da Lei nº 9.099/95 e arts. 100 e 129, § 9º, do Código 

Penal. 

Afirma que, com o advento da Lei nº 11.340/2006, não se aplicam as 

disposições contidas na Lei 9.099/1995 aos crimes praticados contra a mulher em 

situação de violência doméstica e familiar, destacando que a ação penal relativa ao 
Documento: 947326 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 21/05/2010 Página  18 de 45



 

 

Superior Tribunal de Justiça

delito de lesões corporais leve, perpetrado em aludidas condições, possui natureza 

pública incondicionada.

Busca demonstrar que a nova lei deve ser interpretada de forma que 

"propicie a efetiva investigação criminal contra a mulher nas hipóteses de violência 

doméstica [...] porquanto, no regime anterior, tornaram-se 'letra morta' os crimes de 

lesões corporais leves sujeitos à representação, a par da dicção conferida ao art. 88 da 

Lei nº 9.099/95"  (fls. 229).

Diz que o art. 4º da Lei nº 11.340/2006 determinou a interpretação da 

norma com a observância dos fins sociais a que se destina, principalmente no tocante 

às condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica ou familiar.

Salienta que o art. 16 da Lei Maria da Penha, o qual dispõe acerca da 

possibilidade de retratação da vítima antes do recebimento da denúncia, tem aplicação 

somente nas hipóteses em que a lei penal exige representação, o que não ocorre, 

entretanto, no crime de lesões corporais leves.

Por fim, assevera que, ainda na hipótese de ser considerado o crime 

como de ação penal pública condicionada à representação, esta de fato ocorreu nos 

autos, uma vez que a vítima efetivamente manifestou vontade de processar o autor da 

infração penal. Isso porque, consoante pacificado na doutrina e jurisprudência, a 

intenção do ofendido deve ser extraída de qualquer ação idônea para tanto, sendo certo 

que, in casu,  consta dos autos o boletim de ocorrência e a submissão a exame pericial.

Requereu o provimento do apelo para que, reformado o aresto objurgado, 

seja restabelecida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau ou, ainda, para 

que as diversas manifestações da vítima sejam recebidas como representação, a fim 

de satisfazer-se a citada condição de procedibilidade.

Contra-arrazoado o inconformismo, o recorrido pugnou pelo improvimento 

do reclamo.

Admitida a irresignação pelo Tribunal a quo, foi proferida decisão pelo 

Excelentíssimo Senhor Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator deste apelo raro, 

submetendo seu julgamento à Terceira Seção, nos termos do art. 2º, caput , e § 2º, da 

Resolução nº 08/2008 desta Corte, bem como do art. 543-C, § 2º, do Código de 
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Processo Civil. 

A douta Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se pelo 

conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

O cerne da questão objeto do apelo raro cinge-se à seguinte dúvida: se 

nos crimes de lesão corporal leve, perpetrados no âmbito doméstico e familiar contra a 

mulher, após o advento da Lei n.º 11.340/06, a ação penal procede-se ou não mediante 

representação da ofendida, haja vista o disposto em seu art. 41, que veda a aplicação 

da Lei n.º 9.099/95 aos casos em comento.

Para melhor elucidação da quaestio , transcreve-se o teor do citado 

dispositivo legal:

"Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e 
familiar contra a mulher, independentemente da pena 
prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 
1995."

Por tal razão, defende o Parquet , no Especial, que não se aplica ao delito 

de lesões leves a determinação contida no art. 88 da Lei dos Juizados Especiais, de 

que "dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais 

leves e lesões culposas".

Apesar do tema não ser pacífico na doutrina e na jurisprudência, entendo 

que a pretensão contida no apelo raro não merece prosperar.

Depreende-se que a mens legis  do art. 41 da Lei nº 11.340/2006 visa 

restringir a aplicação da Lei dos Juizados Especiais somente no tocante à exclusão do 

procedimento sumaríssimo e das medidas despenalizadoras aos delitos cometidos 

com violência doméstica contra a mulher. 

Ora, analisando-se outros dispositivos contidos na Lei Maria da Penha,  

como o art. 12, inciso I, e art. 16, conclui-se que o legislador não quis arredar o instituto 

da representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal pública 

nos delitos de lesão corporal leve, perpetrados com violência doméstica contra a 

mulher. 

No art. 12, inciso I, determinou-se que a autoridade policial, ao fazer o 
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registro da ocorrência em casos de violência doméstica, tome por termo a 

representação da vítima, se apresentada; logo, esta pode, ou não, ser oferecida pela 

ofendida. Já no art. 16, estabeleceu que eventual retratação da ofendida deve ser 

realizada em audiência a ser designada para tal fim, após ouvido o Ministério Público, e 

antes do recebimento da denúncia, veja-se:

"Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, 
deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os 
seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos 
no Código de Processo Penal:
I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a 
representação  a termo, se apresentada ;"  (grifou-se)
[...]

"Art. 16.  Nas ações penais públicas condicionadas à 
representação da ofendida de que trata esta Lei, só será 
admitida a renúncia à representação perante o juiz, em 
audiência especialmente designada com tal finalidade, antes 
do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público."

Portanto, consoante ensinança de Maria Berenice Dias, "de modo 

expresso, há referência na Lei Maria da Penha à representação da vítima (LMP, artigo 

12) e à possibilidade de renúncia à representação em juízo (LMP, artigo 16). Assim, 

mister reconhecer que, logrando o magistrado compor de forma consensual as causas 

geradoras da violência, mister assegurar à vítima a possibilidade de desistir da 

representação que havia formalizado na polícia. Para evitar a repetição das desastrosas 

situações a que as mulheres foram submetidas nos juizados especiais, agora para 

desistir da representação deve comparecer perante o juiz e o Ministério Público, 

acompanhada de advogado"  ('A Lei Maria da Penha na Justiça', publicado em ADV - 

Advocacia Dinâmica: boletim informativo semanal, Ano 27, nº 38, setembro 2007, p. 

774).

Observo, ainda, que a adoção de entendimento contrário, de que a ação 

penal seria pública incondicionada, traria consequências por vezes não desejadas pelas 

vítimas, uma vez que, caso haja reconciliação entre agressor e ofendida, é certo que o 

prosseguimento da ação penal e, eventual condenação do réu, acarretará sofrimento a 

toda família.

Acerca do tema, por ser bastante elucidativo, transcreve-se lição da já 
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mencionada autora Maria Berenice Dias:

"Não há como pretender que prossiga a ação penal depois 
de o juiz ter obtido a reconciliação do casal ou ter 
homologado a separação com definição de alimentos, 
partilha de bens e guarda de filhos e visitas. 
A possibilidade de trancamento do inquérito policial em 
muito facilitará a composição dos conflitos envolvendo as 
questões de Direito das Famílias, que são bem mais 
relevantes do que a imposição de uma pena criminal ao 
agressor. A possibilidade de dispor da representação revela 
formas através das quais as mulheres podem exercer 
poder na relação com os companheiros.
Há um argumento que precisa ser considerado. A vítima 
tem enorme dificuldade de denunciar um ente amado com 
quem convive, que é o pai de seus filhos e provê o sustento 
da família. Quando consegue chegar a uma delegacia para 
registrar a ocorrência, vai buscar auxílio para que a paz 
volte a reinar na sua casa. Não tem o desejo de se separar 
e nem quer que seu cônjuge ou companheiro seja preso, só 
quer que ele pare de agredi-la. A denúncia na delegacia e a 
busca de apoio do Poder Judiciário são os recursos 
encontrados pelas mulheres para fazer cessar períodos de 
agressão contínua. A condenação criminal, na grande 
maioria dos casos, não é a intenção da vítima. Ora, se a 
mulher souber que necessariamente ele será processado, 
havendo a possibilidade de ser levado para a cadeia, é 
capaz de desistir. Tal irá inibir a denúncia e a violência 
doméstica continuará envolta em silêncio e medo. 
Legislações muito rígidas desestimulam as mulheres 
agredidas a denunciarem seus agressores e registrarem 
suas queixas. Sempre que o companheiro ou esposo é o 
único provedor da família, o medo de sua prisão e 
condenação a uma pena privativa de liberdade acaba por 
contribuir para a impunidade.
Ao interpretar-se uma lei, mister atentar à sua matriz, que 
revela a intenção do legislador. É preciso compreender 
seus motivos, as necessidades que o orientaram e os 
princípios que o inspiraram. Como diz Damásio de Jesus 
'para a compreensão do significado da norma é necessário 
indagar a sua finalidade: a ratio legis". E inexiste dúvida 
quanto a intenção da lei de ser favorável à mulher e não ao 
seu agressor.
Há um derradeiro argumento que põe por terra todas as 
tentativas de transformar a lesão corporal leve em delito de 
ação penal pública incondicionada. O Projeto de Lei 
4.559/2004, que deu origem à Lei Maria da Penha, trazia o 
procedimento na fase policial e o processo judicial e de 
modo expresso afirmava (art. 30): Nos casos de violência 
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doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal será 
pública condicionada à representação. No Senado é que 
houve a exclusão do procedimento minuciosamente 
detalhado, que constava da versão originária do projeto. De 
roldão foi excluído o dispositivo que colocaria uma pá de cal 
em toda a discussão que acabou surgindo.
De qualquer modo, mesmo admitindo-se a renúncia à 
representação, as demais benesses da Lei dos Juizados 
Especiais não são aplicáveis à violência doméstica. Não há 
possibilidade de composição de danos ou aplicação 
imediata de pena não privativa de liberdade (Lei 9.099/95, 
art. 72). Não mais cabe ao Ministério Público propor 
transação penal com aplicação imediata de pena restritiva 
de direito ou multa (Lei 9.099/95, art. 76). Também é 
descabida a suspensão condicional do processo (Lei 
9.099/95, art. 89) ou a aplicação de pena restritiva de direito 
de conteúdo econômico. Aliás, foi para dar ênfase a esta 
vedação que a Lei Maria da Penha acabou por afirmar (art. 
17): 'É vedada a aplicação, nos casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta 
básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a 
substituição de pena que implique no pagamento isolado de 
multa" (A Lei Maria da Penha na Justiça, São Paulo: Ed. RT, 
2007, p. 124-125).

No mesmo sentido, assim lecionam Rogério Sanches Cunha e Ronaldo 

Batista Pinto:

"No sentido da necessidade de representação, invoca-se, 
ainda, a importância (e conveniência) de, nos casos de 
violência doméstica e familiar, se aguardar a consciente 
manifestação de vontade da vítima, pois, na esmagadora 
maioria das vezes, se percebe rápida reconciliação entre os 
envolvidos, servindo o processo penal apenas para 
perturbar a paz familiar, quando a finalidade do aplicador da 
lei deve ser, sempre, a preservação da família, restaurando 
a harmonia no lar". (in 'Violência Doméstica - Lei Maria da 
Penha comentada artigo por artigo", São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, pág. 135).

A Excelentíssima Senhora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 

voto lapidar no Habeas Corpus  nº 96.992/DF, trouxe o ensinamento da jurista Maria 

Lúcia Karam, o qual, por oportuno, transcreve-se, in verbis :

"Quando se insiste em acusar da prática de um crime e 
ameaçar com uma pena o parceiro da mulher contra sua 
vontade, está se subtraindo dela, formalmente ofendida, seu 
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direito e seu anseio a livremente se relacionar com aquele 
parceiro por ela escolhido. Isto significa negar-lhe o direito à 
liberdade de que é  titular para tratá-la como coisa fosse, 
submetida à vontade de agentes do Estado que, 
inferiorizando-a e vitimizando-a, pretendem saber o que 
seria melhor para ela, pretendendo punir o homem com 
quem ela quer se relacionar e sua escolha há de ser 
respeitada, pouco importando se o escolhido é, ou não, um 
'agressor' - ou que, pelo menos, não deseja que seja 
punido" (Violência doméstica e familiar contra a mulher. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 48-53).

Por fim, saliento que no caso do crime de estupro, cuja gravidade nem de 

longe se compara com o que verte, é necessária a representação por parte da vítima; 

logo, não seria razoável a imposição, à mulher, do prosseguimento da ação penal 

relativa ao delito de lesão corporal leve, quando esta não mais pretendesse a 

condenação criminal de seu companheiro.

Portanto, a melhor interpretação a ser dada é aquela que permite à vítima, 

em um juízo discricionário, avaliar se realmente deseja mover ação penal contra seu 

agressor, sendo certo que o próprio legislador cuidou de garantir a vontade livre da 

ofendida nos casos de retratação, ao determinar que esta somente poderá ser realizada 

perante o magistrado, o qual terá condições de aferir a real  espontaneidade da 

manifestação apresentada.

Nesse vértice, da Quinta Turma:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO 
CORPORAL LEVE. LEI MARIA DA PENHA. NATUREZA DA AÇÃO 
PENAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NECESSIDADE. ORDEM 
CONCEDIDA.
1. A Lei Maria da Penha é compatível com o instituto da 
representação, peculiar às ações penais públicas condicionadas e, 
dessa forma, a não-aplicação da lei 9.099, prevista no art. 41 
daquela lei, refere-se aos institutos despenalizadores nesta 
previstos, como a composição civil, a transação penal e a 
suspensão condicional do processo.
2. O princípio da unicidade impede que se dê larga interpretação 
ao art. 41, na medida em que condutas idênticas praticadas por 
familiar e por terceiro, em concurso, contra a mesma vítima, 
estariam sujeitas a disciplinas diversas em relação à condição de 
procedibilidade.
3. A garantia de livre e espontânea manifestação conferida à 
mulher pelo art. 16, na hipótese de renúncia à representação, que 
deve ocorrer perante o Magistrado em audiência especialmente 
designada para esse fim, justifica uma interpretação restritiva do 
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art. 41.
5. O processamento do ofensor, mesmo contra a vontade da vítima, 
não é a melhor solução para as famílias que convivem com o 
problema da violência doméstica, pois a conscientização, a 
proteção das vítimas e o acompanhamento multidisciplinar com a 
participação de todos os envolvidos são medidas juridicamente 
adequadas, de preservação dos princípios do direito penal e que 
conferem eficácia ao comando constitucional de proteção à família.
6. Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo 
Juízo de 1º grau" (HC 110965/RS, rel. Min. LAURITA VAZ, rel. p/ 
Acórdão Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, 
julgado em 10-09-2009, DJe de 03-11-2009).

No mesmo sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL 
LEVE. LEI MARIA DA PENHA. AÇÃO PENAL PÚBLICA 
CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA. 
APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95. RESTRIÇÃO. INSTITUTOS 
DESPENALIZADORES.
I - A intenção do legislador ao afastar a aplicação da Lei n.º 
9.099/95, por intermédio do art. 41 da Lei Maria Penha, 
restringiu-se, tão somente, à aplicação de seus institutos 
específicos despenalizadores - acordo civil, transação penal e 
suspensão condicional do processo.
II - A ação penal, no crime de lesão corporal leve, ainda que 
praticado contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar, continua 
sujeita à representação da ofendida, que poderá se retratar nos 
termos e condições estabelecidos no art. 16 da Lei n.º 11.340/06 
(Precedentes).
III - O art. 16 da Lei n.º 11.340/06 autoriza ao magistrado aferir, 
diante do caso concreto, acerca da real espontaneidade do ato de 
retratação da vítima, sendo que, em se constatando razões outras 
a motivar o desinteresse da ofendida no prosseguimento da ação 
penal, poderá desconsiderar sua manifestação de vontade, e, por 
conseguinte, determinar o prosseguimento da ação penal, desde 
que, demonstrado, nos autos, que agiu privada de sua liberdade de 
escolha, por ingerência ou coação do agressor.
Ordem concedida" (HC 137620/DF, rel. Min. FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, julgado em 08-09-2009, DJe de 16-11-2009).

Por fim, da Sexta Turma, colaciona-se:

"Lei Maria da Penha. Delito de lesões corporais de natureza leve 
(art. 129, § 9º do CP). Ação penal dependente de representação. 
Possibilidade de retratação da representação. Extinção da 
punibilidade pela decadência.
1. O art. 16 do Lei nº 11.340/06 é claro ao autorizar a retração, 
mas somente perante o juiz. Isto significa que a ação penal, na 
espécie, é dependente de retratação.
2. Outro entendimento contraria a nova filosofia que inspira o 
Direito Penal, baseado em princípios de conciliação e transação, 
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com o objetivo de humanizar a pena e buscar harmonizar os 
sujeitos ativo e passivo do crime" (HC 113.608/MG, rel. Min. OG 
FERNANDES, rel. p/ Acórdão Min.  CELSO LIMONGI 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, 
julgado em 05-03-2009, DJe de 03-08-2009).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 

É o voto. 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.097.042 - DF (2008/0227970-6)
  

VOTO-VENCIDO

O SR. MINISTRO OG FERNANDES: Sra. Presidente, Srs. Ministros, 

peço paciência para dizer que a história da violência contra as mulheres se confunde 

com a própria história da civilização. 

  Valho-me do trecho de dissertação de mestrado de Rita Basílio de 

Simões, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sobre a violência contra 

as mulheres, em que se declara que "a associação natural entre os seres humanos 

deixou há muitos séculos de estar unicamente centrada na esfera privada e da família. 

A organização política da vida social originou duas ordens de existências diferentes: 

privada e pública, mas só aos homens foi reconhecida a autoridade para usufruírem de 

ambas."

 No Brasil, há uma história de 500 anos de subalternidade. São 

recentes os movimentos que denunciaram o androcentrismo, ou seja, o homem no 

centro dos domínios da vida e da sociedade. Eles surgiram a partir dos anos 60 do 

século passado, quer dizer, da mesma idade de Brasília, sede do Superior Tribunal de 

Justiça, de onde contemplamos o cenário da violência de gênero. Somos um espaço 

de dinâmica social. Daqui também verificamos um país inquieto onde se busca arrimo 

de políticas compensatórias para enfrentar as desigualdades sociais e de raça, que, 

afinal, são hoje temas da Constituição Brasileira.

 Se verificarmos a questão do ponto de vista da legislação estritamente 

processual, a Lei Maria da Penha buscou oferecer à mulher, vítima de violência 

doméstica e familiar, maiores garantias jurídicas que significassem uma efetiva 

proteção a sua pessoa. Isso resta evidenciado no art. 1º do Diploma Legal, que, lá, 

declara. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da 

convenção sobre a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher e de 

outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil.

 Ora, se o legislador ditou norma expressa a respeito da violência 
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doméstica e familiar contra a mulher, notadamente buscou romper com o modelo até 

então vigente, entendendo que as medidas despenalizadoras previstas na Lei nº 

9.099/95 não foram suficientes para coibir e prevenir esse tipo de criminalidade, e, em 

específico, o delito previsto no art. 88 da referida lei.

 Como é cediço, o aparente desinteresse da maioria das mulheres, no 

prosseguimento do processo, ocorre, porque ainda persiste a dependência econômica 

e afetiva contra seus agressores, mas não podemos deixar de considerar que muitas 

outras se sentem ameaçadas e desistem de representar contra o autor do crime com a 

falsa esperança de evitarem novos episódios violentos.

 É de notar, ainda, que a derrogação da Lei nº 9.099 não é novidade no 

Direito brasileiro. O legislador já tomou igual providência quando editou a Lei nº 

9.839/99, determinando a não-incidência da Lei dos Juizados Especiais, no âmbito da 

Justiça Militar, a fim de assegurar a manutenção dos pilares básicos das instituições 

militares, quais sejam: hierarquia, disciplina, permitindo, assim, a aplicação de uma 

sanção de acordo com a realidade da vida castrense. 

 Com efeito, não obstante respeitáveis fundamentos em sentido 

contrário, a meu ver, o crime de lesão corporal leve que implique em violência 

doméstica contra a mulher passou, sim, a ser de ação penal pública incondicionada. 

 Posiciono-me nesse sentido, não só pelo fato de terem sido excluídos 

os benefícios despenalizadores contidos no art. 41 e aumentadas as penas previstas 

para delito de lesão corporal no art. 44, pois, além desses aspectos técnicos, não 

podemos olvidar que o alto índice de violência contra a mulher no âmbito familiar é um 

problema de interesse público, sendo dever do Estado reprimi-lo em obediência à 

Constituição da República e aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. 

Assim, visando à defesa dos direitos dos desinteresses e direitos 

transindividuais previstos na  Lei nº 11.340/06, que está elencada no seu art. 3º, não se 

pode deixar que a apuração do crime em comento fixe os direitos à discricionariedade 

da ofendida em oferecer, ou não, representação.

Outro entendimento, a meu ver, não seria admissível até mesmo pelas 

diretrizes traçadas no art. 4º da Lei Maria da Penha, que dispõe:
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Na interpretação desta lei serão considerados os fins sociais a que ela 
se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em 
situação de violência doméstica e familiar.

Este é o trecho que não me permite interpretar de forma diferente da Lei 

Maria da Penha.

Não farei digressão doutrinária sobre o tema. Lembro-me, finalmente, de 

que não existe nenhuma incompatibilidade entre o art. 41 e o art. 16 da Lei nº 

11.340/06, o que foi realçado por Luiz Flávio Gomes ao afirmar que o primeiro 

dispositivo, 41, exclui a representação dos delitos de lesão corporal culposo e de lesão 

simples. No segundo, existe expressa referência à representação da mulher. Mas é 

evidente que esse ato só tem pertinência em relação a outros crimes.

Foi-nos dito pelo eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: ameaça, 

crimes contra a  honra da mulher, contra sua liberdade sexual, quando ela for pobre etc.

Aliás, nesses outros crimes, a autoridade policial vai colher a 

representação da mulher logo no limiar do inquérito.

Finalmente, o último aspecto que me parece relevante, depois de tudo o 

que já foi dito, é a respeito da eventual quebra do princípio da igualdade pelo discrime 

estabelecido pela Lei Maria da Penha. 

Lembro o famoso, e não sem razão, o jurista, Celso Antônio Bandeira de 

Melo, ao tratar do princípio da igualdade. Diz  S. Exa., no seu livro e trabalho muito 

apreciado por todos nós a respeito da questão dos princípios, que as discriminações 

são recebidas como compatíveis com a cláusula igualitária apenas e tão-somente 

quando existe um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial, 

acolhida por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função dela 

conferida desde que essa correlação não seja incompatível com interesses 

prestigiados na Constituição.

Essa discriminação e correlação são compatíveis com os preceitos a 

partir do art. 3º da Constituição Federal? Essa discriminação se faz em benefício de 

uma situação, sim, mais igualitária?
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Lembrando, ao acolher o brilhante voto do Sr. Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho e para concluir, a frase de Norberto Bobbio:

"Todas as pessoas devem ser tratadas de modo igual, a menos que se 
encontrem boas razões para tratá-las de maneira diferente".

Acompanho o voto do Sr. Ministro Relator.

Dou provimento ao presente recurso ministerial para restabelecer a 

sentença condenatória de primeiro grau, relembrando que este julgamento é 

representativo de casos recursais repetitivos.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.097.042 - DF (2008/0227970-6)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS 
RECORRIDO : JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BUENO 
ADVOGADO : FERNANDO BOANI PAULUCCI - DEFENSOR PÚBLICO E 

OUTROS

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/SP): Não consigo contornar a existência desse art. 16, por isso, 

no meu entendimento, cabe, sim, a representação. Claro que só em relação a crimes 

de lesões corporais de natureza leve, portanto, se houver fratura de mandíbula e de 

membros inferiores e superiores será lesão de natureza grave. Nesse caso, independe 

mesmo de representação. Esse é o ponto que gostaria de destacar.

Ainda mais, Sra. Presidente, a lei penal não dissuade ninguém de praticar 

um crime. Infelizmente, é assim. Acho até que é uma quimera pensar de forma 

diferente; penso até que isso se configura em verdadeiro erro científico. No Direito Penal 

existe, e tratamos com o Direito Penal, para fatos já acontecidos, e não conseguimos 

prevenir. Não há uma prevenção direta com o nosso trabalho. Por isso, é que ainda 

seria melhor do que a lei penal a existência de programas que possam educar, trazer 

soluções alternativas, sempre na tendência da humanização do Direito Penal e sempre 

levando em consideração que, até no Direito Extrapenal, existem soluções diferentes da 

imposição de pena ou de sanções no processo no Direito Extrapenal.

Com todo respeito aos voto em sentido contrário, todos eles eruditos, nego 

provimento ao recurso especial, acompanhando a divergência. 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.097.042 - DF (2008/0227970-6)
  

VOTO

O SENHOR MINISTRO HAROLDO RODRIGUES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE): 

O presente recurso especial repetitivo discute a necessidade de 

representação na ação penal pública em relação ao crime de lesão corporal qualificada, 

cometido contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, diante das alterações 

realizadas pela Lei nº 11.340/2006, a chamada Lei Maria da Penha.

Até 1995, a apuração do delito de lesão corporal leve, por falta de 

expressa disposição legal em contrário, nos termos do art. 100, § 1º, do Código Penal, 

procedia-se mediante ação penal pública incondicionada.

A Lei nº 9.099, de 25 de setembro de 1995, no entanto, ao criar os 

Juizados Especiais, dispôs, em seu art. 88, que "dependerá de representação a ação 

penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas", delitos esses 

previstos no artigo 129, caput e § 6º, do Código Penal, considerados como infrações 

penais de menor potencial ofensivo, a teor do art. 61 daquele diploma, com pena 

máxima de 1 ano de detenção.

Em 17 de junho de 2004, foi publicada a Lei nº 10.886, que criou a figura 

da lesão corporal leve qualificada, quando for o delito cometido "contra ascendente, 

descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha 

convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade", cominando-lhe pena de 6 meses a 1 ano de detenção, ainda 

infração penal de menor potencial ofensivo.

Dando continuidade à política legislativa de prevenção e punição à 

violência doméstica, foi editada a Lei nº 11.340/2006, que estipulou a pena de 3 meses a 

3 anos de detenção para o crime de lesão corporal qualificada e trouxe, expressamente, 
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no art. 41, que "aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a 

mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 26 de 

setembro de 1995".

Seja pela exacerbação da pena prevista para o crime de lesão corporal 

qualificada, que foi retirado da abrangência da Lei nº 9.099/1995, seja pela expressa 

menção à inaplicabilidade da Lei que instituiu os Juizados Especiais, a meu ver, o delito 

em questão, praticado contra mulher no âmbito familiar, voltou a ser processado 

mediante ação penal pública incondicionada.

A previsão normativa contida no artigo 12 , I, da referida Lei Maria da 

Penha, que estabelece a obrigação de que a autoridade policial tome a representação a 

termo e no art. 16, para que a retratação seja feita perante o juiz, em audiência 

especialmente designada com tal finalidade, dirige-se, especificamente, aos delitos 

praticados no âmbito na nova legislação que dependem de representação, como a 

ameaça, os crimes contra a honra, na hipótese do art. 145, parágrafo único, do Código 

Penal, e os crimes contra os costumes, quando aplicável o art. 225, § 2º, do mesmo 

diploma legal.

De outro lado, não vejo como interpretar restritivamente a norma do artigo 

41 da aludida lei no sentido de vedar apenas a aplicação dos institutos despenalizadores 

previstos para os delitos de apuração perante os Juizados Especiais.

A Lei nº 11.340/2006, editada com a clara finalidade de coibir o dramático 

quadro de violência que aflige inúmeras famílias brasileiras, objetivou atender ao 

comando programático do § 8º do artigo 226 da Constituição Federal, bem como aos 

pactos firmados no âmbito internacional nos quais a República Federativa do Brasil 

assumiu o compromisso de eliminar gradualmente toda e qualquer forma de 

discriminação dirigida às mulheres.

Dentre esses, vale citar a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Violência contra a Mulher, aprovada pela Resolução nº 34/180, de 18 de 

dezembro de 1979, cujo artigo 1º encontra-se assim redigido:

"Para fins da presente Convenção, a expressão ‘discriminação 
contra a mulher’ significará toda distinção, exclusão ou restrição 
baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar 
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ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, 
independentemente de seu estado civil, com base na igualdade 
do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e 
civil ou em qualquer outro campo."

Por sua vez, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 

a Violência contra a Mulher, estabelece, no que interessa:

"Artigo 7º. Os Estados Partes condenam todas as formas de 
violência contra a mulher e convêm em adotar, por todos os 
meios apropriados e sem demora, políticas destinadas a prevenir, 
punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em:
(...)
b) agir com o devido zelo para prevenir, investigar e punir a 
violência contra a mulher;
c) incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, 
administrativas e de outra natureza, que sejam necessárias para 
prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como 
adotar as medidas administrativas adequadas que forem 
aplicáveis;
d) adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se 
abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de fazer 
uso de qualquer método que danifique ou ponha em perigo sua 
vida ou integridade ou danifique sua propriedade."

Sob o aspecto sociológico, é inegável reconhecer que grande parte das 

mulheres vítimas de violência doméstica, especialmente aquelas de classes 

econômicas menos favorecidas, quando levam seus casos ao conhecimento dos 

órgãos componentes da máquina estatal, acabam por ser coagidas a se retratar, 

sofrendo intimidação de todos os tipos por parte dos infratores, inclusive físicas, morais, 

psicológicas, financeiras etc.

Diante desse contexto, não tenho dúvida que condicionar a apuração do 

delito de lesão corporal leve, praticado contra a mulher no âmbito familiar, à 

representação da ofendida, tal o quadro acima exposto, implicará em duro golpe à 

eficácia da tutela do direito mais essencial que o diploma legal em questão busca 

garantir: o da integridade física.

Especificamente sobre o tema, veja-se o que Guilherme de Souza Nucci 

afirma:
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"(...) para atingir de fato, sem demagogia, as situações de 
violência doméstica, não se poderia partir de uma cominação de 
pena pífia. Note-se, desde logo, que uma lesão corporal leve 
dolosa, onde quer e por quem quer que seja cometida, tem a 
pena abstrata estabelecida em detenção, de 3 meses a 1 ano. 
Destarte, o legislador, pretensamente para fazer frente ao 
incremento da punição aos agressores de familiares, fixou a pena 
de detenção, de 3 meses a 3 anos. O que mudou? O mínimo 
legal permaneceu, saltando o máximo para 3 anos, em virtude da 
Lei nº 11.340/2006, de modo a não mais ser considerada infração 
de menor potencial ofensivo. Somos levados a concluir que 
pouca utilidade haverá, inclusive pelo fato de estarem muitos 
juízes habituados à aplicação sistemática da pena mínima. Em 
suma, pretender punir mais gravemente um crime como a 
violência doméstica jamais poderia redundar em um singelo 
aumento do máximo em abstrato da pena. Se alguma vantagem 
houve, está concentrada na ação penal, que passa a ser pública 
incondicionada, em nossa visão, retornando para a iniciativa do 
Ministério Público, sem depender da representação . Isto porque o 
art. 88 da Lei nº 9.099/1995 preceitua que dependerá de 
representação a ação penal relativa aos crimes de lesões 
corporais leves (prevista no caput  do art. 129) e lesões culposas 
(constante no § 6º do mesmo artigo). Ora, a violência doméstica, 
embora lesão corporal, cuja descrição típica advém do caput , é 
forma qualificada da lesão, logo, não mais dependente de 
representação da vítima." (in Código Penal Comentado, Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, págs. 585/586)

Essas são as razões que me levam a concluir que o crime de lesão 

corporal qualificada, cometido nas circunstâncias aqui analisadas, prescinde de 

representação da vítima.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.097.042 - DF (2008/0227970-6)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS 
RECORRIDO : JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BUENO 
ADVOGADO : FERNANDO BOANI PAULUCCI - DEFENSOR PÚBLICO E 

OUTROS

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/SP): Sra. Presidente, Srs. Ministros, já proferi, a respeito desse 

tema, longo voto, e parte dele foi citado, da tribuna, pelo ilustre defensor.

Por isso, não me estenderei, mas tenho a lei em mão e queria interpretá-la. 

Esta seria a minha intenção. Interpretando-a e lendo-a, não consigo contornar a 

existência e a razão de ser deste art. 16:

 " Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de 

que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em 

audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da 

denúncia e ouvido o Ministério Público".
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.097.042 - DF (2008/0227970-6)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES: Srs. Ministros, peço 

licença ao ilustre Relator para divergir do seu voto, mantendo, com isso, a 

posição que tenho adotado na 6ª Turma desde o julgamento do 

HC-96.992, da relatoria da Desembargadora convocada Jane Silva, em 

que ficamos vencidos a Ministra Maria Thereza e eu.

Quanto à representação, veja-se o que está escrito no art. 16 da 

Lei nº 11.340/06:

"Nas ações penais públicas condicionadas à representação da 
ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à 
representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com 
tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério 
Público."

Pergunto-me se não é estranho – e estranho acho eu – seja 

admitida a representação para crimes mais graves, como aqueles contra 

a dignidade sexual, e não seja admitida para crimes menos, menos e 

menos graves, como a lesão corporal leve e culposa.

Tenho dúvidas – e sérias dúvidas – sobre a própria 

constitucionalidade do art. 41 da mencionada lei – preparei-me, mais de 

uma vez, para suscitar essa questão na Turma, mas me faltou algum 

fôlego para tanto. E tenho dúvidas porque, segundo expressões 

constitucionais, somos todos iguais perante a lei; além disso, homens e 

mulheres são iguais – e lá está escrito assim – em direitos e obrigações.

Existe, ainda, outro aspecto – eu diria metajurídico. De fato, há 

situações, no caso da violência doméstica, que são aquelas do receio, do 
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medo que a mulher teria para não representar. Entretanto há outras 

situações que se resolvem com a não representação ou até com a 

renúncia à própria representação, voltando as coisas ao que eram antes.

Ademais, como bem nos lembrou o Desembargador convocado 

Celso Limongi, temos de entender o papel subsidiário do Direito Penal. A 

pena só deve ser aplicada quando impossível obter-se o fim esperado por 

meio de outras medidas menos gravosas.

Por tudo isso, o meu entendimento é no sentido de que a ação 

penal depende, sim, de representação, de forma que acompanho o 

primeiro voto divergente – Ministro Jorge Mussi – e nego provimento ao 

recurso especial.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.097.042 - DF (2008/0227970-6)
  

VOTO

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA: 

A matéria versada nestes autos é controvertida na doutrina e na jurisprudência, 

inclusive nesta Corte Superior. No Supremo Tribunal Federal tramita a ADC 19, em que a 

constitucionalidade do art. 41 da Lei 11.340/06 (Maria da Penha), dentre outras regras, é 

discutida.

Os crimes de lesão corporal leve e lesão culposa, antes do advento da Lei 

9.099/95, eram considerados de ação pública incondicionada, à falta de previsão específica no 

sentido oposto, consoante dispõe o art. 100, caput , do Código Penal, nos termos seguintes: "A 

ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido".

O art. 88 da Lei 9.099/95, nas suas disposições finais, conferindo harmonia e 

proporcionalidade ao sistema, cuja necessidade já era apontada pela abalizada doutrina, 

prescreveu que a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas 

exigiria representação como condição de procedibilidade, conforme segue: "Além das hipóteses 

do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos 

crimes de lesões corporais leves e lesões culposas".

A divergência incide sobre a interpretação do art. 41 da Lei Maria da Penha, in 

verbis : "Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995".

Deveria a expressão "não se aplica a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995" 

restringir-se aos seus institutos despenalizadores, como composição civil, transação penal e 

suspensão condicional do processo, ou a locução abrangeria, irrestritamente, todas as normas 

insertas naquela lei, dentre as quais, o comando do art. 88?

A conclusão impõe uma interpretação teleológica e sistêmica, transcendendo a 

mera literalidade, mantendo-se sempre em foco os princípios de direito penal. Além disso, têm 

peculiar importância, na espécie, aspectos históricos e sociais, notadamente a necessidade de 

especial proteção à mulher no âmbito doméstico e familiar, razão da novatio legis , conforme, 

inclusive, enunciado no art. 4º: "Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a 

que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar".

Entendo seja mais coerente com o espírito da lei, com os princípios de direito 

penal, com a dignidade da mulher e com a proteção à família a interpretação que confere à 

mulher o poder de decidir sobre o seu destino e o de sua família, desde que devidamente 

esclarecida e amparada.

Com efeito, a própria Lei 11.340/06 prevê, expressamente, que a autoridade 

policial deverá "ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, 
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se apresentada" (art. 12, I).

E, prescreve o art. 16 da mesma lei que "só será admitida a renúncia à 

representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do 

recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público".

Portanto, a Lei Maria da Penha é compatível com o instituto da representação, 

peculiar às ações penais públicas condicionadas e, dessa forma, a não-aplicação da lei 9.099, 

prevista no art. 41 daquela lei, refere-se aos institutos despenalizadores nesta previstos, como a 

composição civil, a transação penal e a suspensão condicional do processo.

A garantia de livre e espontânea manifestação conferida à mulher pelo art. 16, na 

hipótese de renúncia à representação, que deve ocorrer perante o Magistrado em audiência 

especialmente designada para esse fim, constitui garantia para que a manifestação da vítima não 

decorra de coação do ofensor.

Além disso, o próprio art. 17 da Lei Maria da Penha deixa antever o seu limite 

restritivo, ao não permitir, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a 

aplicação "de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição 

de pena que implique o pagamento isolado de multa", ou seja, deixa claro que a intenção do 

legislador foi a de obstar o simples pagamento de quantia em dinheiro ou prestação equivalente. 

Considere-se, também, que a Lei 9.099/95 foi simples veículo para a alteração da 

natureza da ação penal relativa ao crime de lesão corporal leve, não havendo relação dessa 

norma com os Juizados Especiais, procedimentos e institutos e ele inerentes.

Embora parte da doutrina dê ênfase ao caráter repressivo da nova lei, tal não 

deve servir como critério de interpretação, tendo em vista o fim precípuo do moderno direito 

penal, orientado por princípios como o da intervenção mínima ou subsidiariedade.

É oportuno lembrar que a vitimologia tem sido reconhecida como um importante 

ramo de estudo do direito penal, por meio do qual a preocupação dessa ciência não deve ser 

centrada apenas no acusado, mas também na vítima, a qual deve ser ouvida em suas 

necessidades, sendo-lhe conferido o devido amparo. 

Nesse sentido, a Lei 11.340/06 previu em favor da vítima mulher em situação de 

violência doméstica ou familiar diversas medidas protetivas e oportunidade de atendimento 

multidisciplinar, conforme prescreve o art. 30 da mesma lei:

Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições 
que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito 
ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou 
verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, 
encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, o 
agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes.

Assim, percebe-se, a própria Lei Maria da Penha, atenta ao modelo de vanguarda 

(atenção às necessidades do ofendido), conferiu maior proteção e amparo à vítima nas situações 
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que discrimina, mediante ações de atendimento multidisciplinar, que compreende todos os 

envolvidos, incluindo a vítima, agressor e familiares.

Esse suporte pode e deve ser disponibilizado à vítima, ainda que não formalizado o 

inquérito policial por ausência de representação, o que resulta da dicção do art. 11 da Lei Maria 

da Penha, nos termos seguintes: 

No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a 
autoridade policial deverá, entre outras providências:

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato 
ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto 
Médico Legal;

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo 
ou local seguro, quando houver risco de vida;

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de 
seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar;

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços 
disponíveis.

Conclui-se, o processamento do ofensor, mesmo contra a vontade da vítima, não é 

a melhor solução para as famílias que convivem com o problema da violência doméstica, pois, 

repita-se, a conscientização, a proteção das vítimas e o acompanhamento multidisciplinar com a 

participação de todos os envolvidos são medidas juridicamente adequadas, de preservação dos 

princípios do direito penal e que conferem eficácia ao comando constitucional de proteção à 

família: "A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado" (art. 226, caput , da CF).

Subtrair da vítima mulher no âmbito doméstico e familiar o poder de decidir sobre 

o processamento do seu agressor nas hipóteses de lesão corporal leve e lesão culposa significa 

privá-la de decidir sobre o seu próprio futuro e o de sua família, em evidente retrocesso cultural, 

considerando-se que a mulher muito tempo levou para fazer com que sua vontade fosse 

respeitada.

Além disso, o relacionamento amoroso, familiar ou doméstico é inerente ao direito 

de personalidade e, como tal, pode ser exercido pela mulher independentemente da existência de 

uma ação penal contra o seu eventual ofensor, o que efetivamente ocorre em boa parte dos 

casos, inclusive com a manutenção da convivência sob o mesmo teto. 

Perceba-se, também, que a obrigatoriedade da ação penal, em se optando pela via 

incondicional, tende a afastar a mulher da proteção e assistência conferida pela Lei 11.340/2006 

e conduzi-la ao isolamento, ante o medo de tornar pública agressão e de ver o homem processado 

criminalmente contra a sua própria vontade.

Acrescente-se, por fim, que a contrariedade da vítima em relação ao 

processamento criminal do seu ofensor poderá conduzir à absolvição por falta de provas, pois a 

vítima poderá invocar situações fáticas de descaracterizem a agressão.

Assim, não é o processamento criminal ou uma condenação que irá impedir a 
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mulher de se relacionar e conviver com o seu agressor. Ao revés, impor uma ação penal ao 

ofensor nos casos de lesão corporal leve e lesão culposa, contrariando a vontade da mulher, pode 

ser um entrave à boa convivência e assistência mútua, que devem nortear as relações amorosas 

e familiares. A questão, portanto, tanto quanto possível, deve ser resolvida no âmbito da 

conscientização e amparo à mulher e não pela imposição arbitrária de sanções penais contra a 

vontade da vítima, desde que esclarecida e amparada.

Isso não significa que a preservação da família implique a manutenção do ofensor 

em seu posto dentro da entidade familiar ou do ambiente doméstico, mas que, seja qual for a 

opção da mulher, sendo livre e consciente, será mais acertada, com ou sem o convívio do 

ofensor. 

Ressalta-se que, paralelamente, ações sociais nesta seara são imprescindíveis, 

incumbindo à Administração provê-las, devendo ser parabenizado o trabalho de determinados 

grupos sociais que desenvolvem admiráveis programas de combate à violência contra a mulher 

no ambiente doméstico e familiar, como o "apitasso", que se tem notícia pela imprensa. Disso 

resulta ser a educação da população em geral, a conscientização e o amparo às mulheres 

vitimadas, haja ou não representação, a melhor forma de preservar a sua dignidade.

Portanto, revela-se pertinente juridicamente e adequada socialmente a corrente 

que considera ser condicionada à representação a ação penal relativa aos crimes de lesão 

corporal leve e lesão culposa praticados contra vítima mulher no âmbito doméstico ou familiar.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator, Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO para acompanhar a divergência aberta pelo eminente Ministro JORGE MUSSI e 

negar provimento ao recurso especial. 

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.097.042 - DF (2008/0227970-6)
  

VOTO

A SRA. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: Sra. Presidente, também 

já tenho voto escrito, mencionado pelo Sr. Ministro Nilson Naves, no Habeas Corpus nº 

96.992.

 Gostaria, ao lavrar o meu voto, de fazer uma homenagem à Sra. Ministra 

Jane Silva, porque ela, como disse bem o Sr. Ministro Nilson Naves, como a maior defensora 

entre nós, pelo menos na 6ª Turma, de uma maneira bem marcante, nos fez estudar a fundo a 

lei. A partir daí, existindo entendimento de doutrina, como bem salientou o Sr. Ministro 

Napoleão Maia Filho, dos dois lados, cheguei à mesma conclusão do Sr. Ministro Nilson 

Naves, na ocasião, e em outros habeas corpus que foram posteriormente julgados. 

 Não vejo nenhuma incompatibilidade entre o art. 41 e o art. 16,  não 

enxergo, do ponto de vista jurídico, nenhuma proibição na Lei Maria da Penha, no que diz 

respeito à lesão corporal ser como os demais crimes dependentes de representação. Portanto, 

a lei resguarda a mulher, possibilitando, como disse o Sr. Ministro Celso Luiz Limongi, medidas 

protetivas,  e possibilitando, como disse o Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima, que ela seja 

ouvida desde logo e que manifeste a sua vontade não só perante a autoridade policial como, 

também, perante o juiz posteriormente, de maneira que vejo  a mulher resguardada. Ela é 

capaz, como disse o Sr. Ministro Felix Fischer, totalmente capaz, e, portanto, tem o seu 

discernimento livre para dispor, ou não, do exercício da ação penal. Os argumentos estão 

postos no meu voto.

 Pedindo vênia ao Sr. Ministro Napoleão Maia Filho, que, também, em seu 

brilhante voto, traz os argumentos, que parte da doutrina também esposa, e os argumentos 

trazidos pelo Ministério Público Federal, acompanho o voto da divergência, negando 

provimento ao recurso do Ministério Público.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2008/0227970-6 REsp 1097042 / DF
MATÉRIA CRIMINAL

Número Origem: 20072020091229

PAUTA: 24/02/2010 JULGADO: 24/02/2010

Relator

Exmo. Sr. Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Relator para Acórdão

Exmo. Sr. Ministro JORGE MUSSI

Presidenta da Sessão
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS

Secretária
Bela. VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
RECORRIDO : JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BUENO
ADVOGADO : FERNANDO BOANI PAULUCCI - DEFENSOR PÚBLICO E OUTROS

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesões Corporais

SUSTENTAÇÃO ORAL

O Dr. Fernando Antônio Calmon Reis sustentou oralmente pelo recorrente.

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Seção, por maioria, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Jorge Mussi, que lavrará o acórdão. Vencidos os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho 
(Relator), Og Fernandes e Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), que deram 
provimento ao recurso.

Votaram com o Sr. Ministro Jorge Mussi os Srs. Ministros Celso Limongi 
(Desembargador convocado do TJ/SP), Nilson Naves, Felix Fischer, Arnaldo Esteves Lima e 
Maria Thereza de Assis Moura. 

Vencidos os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho (Relator), Og Fernandes e 
Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE). 

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.
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 Brasília, 24  de fevereiro  de 2010

VANILDE S. M. TRIGO DE LOUREIRO
Secretária
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