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Em recente decisão proferida em ação dire-
ta de inconstitucionalidade o STF,(1) ao confe-
rir interpretação conforme aos arts. 12, I, 16 
e 41 da Lei 11.340/2006, estabeleceu que nos 
crimes de lesão corporal leve e culposa a ação 
penal é de natureza pública incondicionada.(2)

Ocorre que o STJ já havia assentado, em 
momento anterior, por meio de decisão de sua 
3.ª Seção em julgamento de recurso repetitivo, 
que a ação penal seria de natureza pública 
condicionada à representação.(3)

Por interpretação literal do art. 41 da Lei 
11.340/2006 somos forçados a reconhecer 
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que a natureza da ação penal nos crimes de 
lesão corporal leve e culposa sempre foi de 
natureza pública incondicionada. Isto porque, 
a exigência da representação nestas hipóteses 
não advém do próprio tipo penal, mas sim do 
art. 88 da Lei 9.099/1995, norma inaplicável 
no procedimento das ações penais dos Juizados 
de Violência Doméstica.

A verdade, entretanto, é que o tratamento 
conferido pelo art. 41(4) da Lei de Violência 
Doméstica e Familiar é de extremo rigor, pois 
afasta todas as disposições da Lei 9.099/1995 
e, por conseguinte, os benefícios despenaliza-

dores lá previstos (transação penal, composi-
ção civil, sursis processual e a necessidade de 
representação na lesão corporal leve e culposa).

Neste ponto, coube à doutrina e à juris-
prudência aparar as arestas do art. 41 da Lei 
Maria de Penha, buscando compatibilizá-lo ao 
ordenamento jurídico e às situações concretas 
enfrentadas no dia a dia dos Juizados de Vio-
lência Doméstica.

No entanto, a decisão do STF em controle 
concentrado de constitucionalidade põe uma 
pá de cal na matéria, afastando qualquer 
discussão acerca da natureza incondicionada 

ou não a continuidade (através da renúncia ou 
da retratação da representação) ao inquérito 
policial, visto que deixa de existir qualquer 
interesse das partes (especialmente da vítima) 
na continuidade do procedimento.

Aliás, neste caso, se há ainda algum interesse 
na manutenção da intervenção estatal, este é 
exclusivamente da sociedade, a qual quer ver 
prevalecer sua moralidade preconceituosa, que 
não admite que uma mulher agredida possa 
perdoar seu agressor, especialmente quando 
este é uma pessoa que tem laços sanguíneos 
ou de afinidade com ela. 

Na verdade, parece que saímos do extremo 
“em briga de marido e mulher ninguém mete a 
colher”, para o outro oposto, a ampla tutela 
pelo Estado da “briga de marido e mulher”.  

Ademais, fere a razoabilidade imaginar que 
a vítima de uma agressão perpetrada por uma 
pessoa desconhecida possa “abrir mão” da ins-
tauração de uma ação penal e a mulher vítima 
de lesões corporais praticadas por um ente de sua 
família ou cônjuge, pessoa com quem ela poderá 
ter que conviver pelo resto de sua vida, não tenha 
esse mesmo direito.

Neste ponto, aliás, fica claro que a continui-
dade do procedimento, mesmo sem a vontade 
da vítima, ainda será um elemento desagregador 
do núcleo familiar, o qual já desestabilizado 
pela anterior agressão, visto que é obvio que 
surgiram novas tensões entre agressor e vítima 
causados pela continuidade da intervenção 
estatal, que não é mais querida por ninguém.

Ora, devemos tutelar a moralidade pre-
conceituosa da sociedade ou a continuidade 
daquele núcleo familiar?

Ademais, conforme já se mencionou, se a 
mulher souber que o agressor será obrigato-
riamente processado, havendo a possibilidade 
de, inclusive, ser levado à prisão, poderá não 
procurar as autoridades policiais em caso de 
agressão, o que irá inibir as denúncias de vio-
lência doméstica, a qual “continuará envolta 

em silêncio e medo”.
Sendo assim, parece óbvio que a indigitada 

decisão do STF não caminhou no sentido de 
uma resolução ou mesmo atenuação da vio-
lência doméstica em nosso país. Muito pelo 
contrário, a atuação estatal mesmo contra a 
vontade da vítima certamente gerará tensões 
ainda maiores, visto que irá colocar ainda mais 
tal problema na cifra negra, porque “legislações 
muito rígidas desestimulam as mulheres agredi-
das a denunciarem seus agressores e registrarem 
suas queixas”.(4)

Então, qual seria a melhor solução?
Ora, se de um lado seria insuficiente ser 

de ação penal pública condicionada à re-
presentação o crime do art. 129, § 9.º, do 
CP, naqueles casos em que a mulher está em 
condição de vulnerabilidade, a qual, inclusive 
pode ter viciada sua manifestação de vontade 
de renunciar/retratar a representação, de outra 
banda, é demasiadamente gravosa a imposição, 
mesmo contra a vontade da vítima, de um 
inquérito policial para se apurar as lesões cor-
porais praticadas por seu cônjuge ou familiar, 
quando estes fatos não são reiterados naquele 
núcleo familiar. 

Sendo assim, acreditamos que para so-
lucionar esta questão seria necessária uma 
alteração legislativa não ortodoxa na Lei Maria 
da Penha. Com efeito, dever-se-ia acrescentar 
ao referido Estatuto um dispositivo prevendo 
que o crime em análise seria, em um primeiro 
momento, de ação condicionada à representa-
ção; porém, havendo repetição dos fatos (e não 
reincidência específica), envolvendo as mesmas 
partes, dentro de um prazo de cinco anos, esta 
nova infração (e outras que eventualmente 
viessem a ocorrer) passariam a ser de ação 
incondicionada.

Isso porque, esta solução, ao mesmo tem-
po, garante à mulher a liberdade de escolher se 
deseja a ingerência estatal no caso de agressão 
episódica e, também, impõe a atuação estatal 

quando é realmente necessária: naqueles casos 
em que a violência sempre se repete. 

Aliás, propõe-se a necessidade de mera 
repetição dos fatos, e não de reincidência, para a 
alteração da modalidade de ação penal, porque 
havendo a renúncia/retratação por parte da 
vítima no primeiro caso de agressão, como 
todos sabem, ocorrerá a consequente extinção 
da punibilidade do agente, sem que ele possa 
ser considerado reincidente. Por isso, exigir a 
reincidência específica, especialmente naqueles 
mencionados casos em que a mulher está 
em condição de vulnerabilidade, para que o 
crime do art. 129, § 9.º, do CP, passe de ação 
condicionada para incondicionada, tornaria 
tal mudança inócua.

A ideia aqui defendida, obviamente, não 
terá o condão de acabar com o problema da 
violência doméstica em nosso país e, também, 
receberá inúmeras críticas; aliás, precisa ser 
estudada de maneira mais aprofundada para 
que eventualmente se transforme em uma 
proposta de alteração da Lei 11.340/2006. 
Porém, como visto, parece ser uma solução 
mais justa e razoável para o problema da ação 
penal do crime do art. 129, § 9.º, do CP do 
que aquela encontrada pelo STF.

NOTAS

(1) cunha, Rogério Sanches; Pinto, Ronaldo Batista. 
Violência doméstica: Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006) comentada artigo por artigo. 2. ed. 
São Paulo: Ed. RT, 2008. p. 204.

(2) Idem, p. 205.  
(3) dias, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 

São Paulo: Ed. RT, 2007. p. 124.
(4) Idem.
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da ação penal.
Ante o conflito existente entre a jurispru-

dência consolidada do STJ e a recente decisão 
do STF, faz-se necessária a atividade de her-
menêutica jurídica de modo a compreender a 
questão intertemporal ocasionada pela decisão 
paradigmática, visto que as decisões em con-
trole concentrado de constitucionalidade têm 
eficácia ex tunc e erga omnes.

Deparamo-nos com três situações:
1.ª – Fatos praticados antes da decisão do 

STF em que a vítima não ofereceu a repre-
sentação;

2.ª – Fatos praticados antes da decisão do 
STF em que a vítima apresentou a retratação 
à representação, nos moldes do art. 16 da Lei 
Maria da Penha ou renunciou expressamente 
ao direito de representação;

3.ª – Fatos praticados após a decisão do 
STF.

Estabelecidos esses três marcos, lembremos 
também que o STF não efetuou qualquer 
modulação dos efeitos de sua decisão na ação 
direta de constitucionalidade e, nos termos do 
art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, a 
interpretação conforme a Constituição “tem 
eficácia contra todos e efeito vinculante aos 
órgãos do Poder Judiciário e à Administração 
Pública”.

Registre-se também que não se trata do 
advento de lei nova, de modo a incidir o 
princípio da irretroatividade da lei penal mais 
benigna. No caso concreto lidamos apenas 
com o conflito de interpretações jurispru-
denciais, o que torna ainda mais tormentoso 
o tema em análise.

Há muito já temos sustentado(5) que os 
tribunais brasileiros devem dispensar reflexão 
aos efeitos da alteração da jurisprudência con-
solidada, em respeito aos princípios da boa-fé, 
proteção à confiança e segurança jurídica, in-
corporando ao Direito brasileiro o signaling(6) 
e o prospective overruling.(7)

Ora, quando o STJ dita regra processual 
por meio de julgamento em sistema de re-
curso repetitivo de controvérsia, apesar de 
não vinculante, a sua decisão ostenta caráter 
extremamente persuasivo, criando verdadeira 
segurança e confiança no jurisdicionado, que 
passou a crer e reconhecer a necessidade de 
representação nas ações penais nos casos de 
lesão corporal leve e culposa praticadas no 
contexto de violência doméstica.

Não há como negar que a jurisprudência 
pacificada de um tribunal é fator levado em 
consideração pela sociedade durante o fluxo de 
relações jurídicas, de sorte que as modificações 
abruptas de posicionamentos jurisprudenciais 
devem ser sopesadas pelo tribunal, que deverá 
avaliar as consequências da adoção de uma 
nova tese jurídica buscando minorar os efeitos 
das alterações jurisprudenciais, principalmente 
nas relações jurídicas constituídas antes da 
adoção do novo paradigma.

Neste contexto, nas situações em que a 
vítima ainda não ofereceu a representação 
criminal, referente a fato ocorrido antes da 
publicação da decisão do STF, em respeito 
ao princípio da proteção à confiança, não 
nos parece absurdo admitir que a ação penal 
permaneça de natureza pública condicionada à 
representação, diante da posição jurispruden-
cial pacífica até então estabelecida pelo STJ.

A mulher vítima de violência doméstica e 
familiar sempre soube que a instauração da 
ação penal dependeria de sua autorização, 
consubstanciada na representação. Seu silêncio 
pode advir de inúmeros fatores, mas nem sem-
pre a coação por parte do agressor, como con-
clui o STF em sua decisão. Basta imaginarmos 
que a vítima não ofereceu representação por 
ter se reconciliado com o agressor, entendendo 
que aquele fato foi um acontecimento isolado 
na vida comum.

Aos fatos pretéritos, deve se conservar a 
oportunidade e conveniência da representa-
ção à mulher vítima de violência doméstica. 
Querendo ela que o fato criminoso seja 
apurado, basta que ofereça a representação 
no prazo legal.

Assim, com o decurso do prazo de 6 me-
ses para o oferecimento da representação, o 
silêncio da vítima terá o condão de acarretar 
a extinção da punibilidade pela decadência, 
não sendo possível ao Ministério Público a 
deflagração da ação penal de natureza pública 
incondicionada, em respeito à posição juris-
prudencial consolidada no seio do STJ.

Na hipótese em que a vítima ofereceu 
retratação ou renunciou ao direito de repre-
sentação, a situação é ainda mais clarividente, 
posto que houve a extinção da punibilidade, 
nos termos do art. 107, V, do CP. 

Assim, o oferecimento da retratação ou a re-
núncia à representação se perfazem como atos 
jurídicos perfeitos, os quais não poderão sofrer 
ataques pela lei, quiçá pela decisão do STF.

Se essas retratações ou renúncias foram 
homologadas pelo juízo, a proteção é ainda 
mais forte, visto que estes atos se encontrarão 
também protegidos sob o pálio da coisa jul-
gada de eventual decisão judicial que declarou 
extinta a punibilidade.

Não se pode olvidar que a própria Cons-
tituição Federal, em seu art. 5.º, XXXVI, 
confere proteção ao ato jurídico perfeito e 
à coisa julgada, o que nos leva a concluir 
que estas situações se constituem como atos 
jurídicos perfeitos e, após a sua homologação 
pelo Judiciário, passaram ao status de coisa 
julgada, de modo a não serem alcançados pela 
decisão do STF.

Logo, inviável que o Ministério Público 
pretenda oferecer denúncia ao fundamento 
de que a ação penal é de natureza pública 
incondicionada e que por tal razão a vontade 
da vítima, sua renúncia ou retratação seriam 
irrelevantes e que o único obstáculo seria o 

prazo prescricional.
Aos fatos praticados após a decisão do STF, 

controvérsia não haverá visto que a ação penal 
passará a ser de natureza pública incondicio-
nada, de modo que o Ministério Público po-
derá oferecer denúncia independentemente da 
vontade da vítima, como até mesmo assentado 
pela decisão do STF.

Conclui-se, em verdade, que o STF, mesmo 
que a título de obiter dicta, deveria ter estabe-
lecido regra de direito intertemporal para a 
solução dos casos pendentes, principalmente 
diante da decisão anteriormente proferida pelo 
STJ e em respeito ao princípio da confiança 
legítima.(8)

Não o fazendo, dará margem a questio-
namentos judiciais e a verdadeira situação de 
insegurança jurídica, diante dos obstáculos 
transitórios que certamente emergirão da 
nova decisão.

NOTAS

(1) STF , ADIn 4424/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 
09.02.2012 (ADIn 4424).

(2) A necessidade de representação persistirá em 
relação a outras condutas, a exemplo do crime de 
ameaça e os crimes contra a dignidade sexual (estu-
pro), conforme reconhece o STF em sua decisão, o 
que pode até parecer um contrassenso. No entanto, 
relembre-se que a necessidade de representação 
nesses crimes advém do próprio tipo penal, não 
havendo qualquer remissão à Lei 9.099/1995.

(3) “Repetitivo. Lei Maria da Penha. A Seção, ao julgar 
recurso sob o regime do art. 543-C do CPC c/c a Res. 
8/2008-STJ, firmou, por maioria, o entendimento de 
que, para propositura da ação penal pelo Ministério 
Público, é necessária a representação da vítima de 
violência doméstica nos casos de lesões corporais 
leves (Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha), pois 
se cuida de uma ação pública condicionada. (...)” 
(STJ, 3.ª Seção, REsp 1.097.042/DF, rel. originário 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. para acórdão 
Min. Jorge Mussi, j. 24.02.2010.

(4) O STF já havia reconhecido a constitucionalidade do 
art. 41 em controle difuso de constitucionalidade 
(STF – HC 106212/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 
24.03.2011).

(5) silva, Franklyn Roger Alves. Modulação temporal 
da jurisprudência. 144 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito Processual) – Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 

(6) Por meio de sua jurisprudência o tribunal começa a 
sinalizar que pretende superar determinado prece-
dente, de modo que a sociedade deve se preparar 
para uma nova orientação jurisprudencial.

(7) O tribunal cancela o precedente mas determina que 
a aplicação da nova regra de decisão se restringirá 
a casos futuros.

(8) No julgamento do HC 82959/SP, rel. Min. Marco 
Aurélio, 23.02.2006 (HC 82959), que declarou a 
inconstitucionalidade da Lei de Crimes Hediondos, 
o STF ressalvou que a decisão não teria efeitos 
pretéritos às penas que já se encontravam extintas, 
configurando-se, ainda que precariamente, uma 
modulação dos efeitos da decisão.
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