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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO 
COLETIVO. LEI MARIA DA PENHA. DESIGNAÇÃO 
DE OFÍCIO DE AUDIÊNCIA PARA COLHER 
POSSÍVEL RENÚNCIA DA VÍTIMA.  ART. 16 DA LEI 
Nº 11.340/2006. VIOLAÇÃO AO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL.  SEGURANÇA CONCEDIDA. 
Através do art. 16 da Lei Maria da Penha, o legislador 
impôs forma mais rigorosa para a renúncia ao direito 
de representação, determinando que será designada 
audiência especialmente para tal finalidade, a fim de 
acabar e/ou diminuir os casos onde a renúncia à 
representação ocorre por outro motivo que não a real 
vontade da vítima. A designação de ofício da 
audiência prevista no art. 16, indiscriminadamente, em 
todos os processos atinentes à Lei Maria da Penha, 
sob o pretexto de “ratificação da representação da 
vítima”, representa criação de ato procedimental não 
previsto em lei e violação ao devido processo legal 
estabelecido na Lei nº 11.340/2006.  
SEGURANÇA CONCEDIDA. UNÂNIME.  

 
MANDADO DE SEGURANÇA 
 

SEXTA CÂMARA CRIMINAL 

Nº 70050311992 
 

COMARCA DE TORRES 

MINISTERIO PUBLICO  
 

IMPETRANTE 

JUIZA DE DIR DA V CRIM DA COM DE 
TORRES  
 

COATOR 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 

LITISCONSORTE 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conceder a 

segurança coletiva e reconhecer o caráter excepcional e a não-

obrigatoriedade da audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006, 
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determinando que o Juízo a quo designe a referida solenidade apenas 

quando a vítima demonstrar desejo de renunciar à representação oferecida, 

devendo cancelar as audiências designadas nos casos em que ausente a 

manifestação da ofendida.  

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES.ª BERNADETE COUTINHO FRIEDRICH (PRESIDENTE) E 

DES. JOSÉ ANTÔNIO DALTOÉ CEZAR. 

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2012. 

 
 

DES. ÍCARO CARVALHO DE BEM OSÓRIO,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. ÍCARO CARVALHO DE BEM OSÓRIO (RELATOR) 

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, com pedido 

liminar, impetrado pelo Ministério Público, contra reiterados despachos de 

processos em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Torres, para fim de 

determinar a realização – de forma indiscriminada e em caráter obrigatório – 

da audiência do art. 16 da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 

Em síntese, alegou que a MM. Juíza Titular, em inovação ilegal 

e quebra da ordem jurídica, está determinando, indiscriminadamente, a 

realização de audiência preliminar, nos moldes do art. 16 da Lei nº 

11.340/2006, o que, no entender o órgão ministerial, representa coação a 

milhares de mulheres em situação de violência doméstica. Informou que a 

Juíza singular tem designado audiências para oitiva da vítima e agressor, 

sem que a ofendida demonstre anterior intenção de renúncia à 

representação oferecida contra seu algoz, em atitude de inovação legislativa, 
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transformando em compulsório ato judicial não previsto em lei.  Aduziu que 

tais decisões atentam contra o princípio da dignidade da pessoa humana, ao 

princípio de que a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e 

liberdades fundamentais e ao dever do Estado de coibir e prevenir a 

violência no âmbito das relações familiares. Justificou o cabimento do 

mandado de segurança preventivo e coletivo ao caso e a legitimidade ativa 

do Ministério Público. Pediu, liminarmente, a proibição da designação 

compulsória e ex officio da audiência e a proibição da realização de qualquer 

audiência já designada nestes termos. Ao final, requereu a concessão da 

segurança, para reconhecer em definitivo o caráter excepcional e de não-

obrigatoriedade da audiência para o fim do art. 16 da Lei nº 11.340/2006.  

A liminar foi indeferida (fls. 58-61). 

O Juízo singular prestou as informações solicitadas (fls. 66-67). 

Instada, na forma do art. art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, a 

Procuradoria Geral do Estado postulou o ingresso nos autos, na qualidade 

de litisconsorte, e manifestou-se pela denegação da segurança (fls. 70-71).  

Nesta instância, o douto Procurador de Justiça, Dr. Keller 

Dornelles Clós, opinou pela denegação da segurança (fls. 74-76).   

É o relatório. 

V O TO S  

DES. ÍCARO CARVALHO DE BEM OSÓRIO (RELATOR) 

Eminentes Colegas: 

Em síntese, o órgão ministerial insurgiu-se contra procedimento 

adotado pela magistrada a quo, de designação automática de audiência 

preliminar para colheita do depoimento da vítima.  

Alega estar o direito líquido e certo à obtenção da segurança 

coletiva presente na inovação ilegal e quebra da ordem jurídica 
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representadas pela reiteração dos despachos e decisões que, no âmbito da 

Vara Criminal competente para processar e julgar casos de violência 

doméstica na Comarca de Torres, criam ato processual obrigatório não 

previsto em lei e na redação do próprio art. 16 da Lei n.º 11.340/2006 que, 

em hipótese alguma, prevê realização compulsória de audiência para 

ratificar representação já formulada por mulher em situação de violência 

doméstica, perante a autoridade policial.  

Com a devida vênia à magistrada singular, tenho que cabe 

razão ao órgão ministerial.  

Vejamos o conteúdo do Título que prevê o procedimento 

aplicável aos casos de violência doméstica:  

TÍTULO IV 
DOS PROCEDIMENTOS 
CAPÍTULO I 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 13.  Ao processo, ao julgamento e à execução das causas 

cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e 
familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de 
Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à 
criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o 
estabelecido nesta Lei. 

Art. 14.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e 
criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos 
Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a 
execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica 
e familiar contra a mulher. 

Parágrafo único.  Os atos processuais poderão realizar-se em 
horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização 
judiciária. 

Art. 15.  É competente, por opção da ofendida, para os 
processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado: 

I - do seu domicílio ou de sua residência; 
II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; 
III - do domicílio do agressor. 
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 
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audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do 
recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 

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 o pagamento isolado de multa. 

 

Agora, vejamos o conteúdo dos despachos emitidos pela 

magistrada singular:  

 
Vistos. Trata-se de requerimento de medidas protetivas 

formulado pela ofendida J.L.A em desfavor de J.P.R.M, uma vez que 
este teria praticado crime de ameaça. Em que pesem as declarações 
da reclamante no sentido de que teria sofrido ameaças por parte do 
autor do fato, verifica-se que, por ora, são declarações isoladas, já 
que não confirmadas por outros elementos de prova. Nessa 
conjuntura, não existem elementos mínimos, senão a palavra 
exclusiva da requerente, aptos a permitir o deferimento das medidas 
protetivas de urgência requeridas. Em verdade, ao que tudo indica, 
revela o caso conflito de ex-casal, divergindo este sobre certas 
situações decorrentes da própria relação, pelo que se nota 
conturbada. Contudo, por evidente, não é essa a via adequada para 
a solução de tais questões. No entanto, a julgar pelo fato de que não 
há menção a qualquer agressão física ou tentativa séria desta, não 
verifico, por ora e com base no que está revelado no expediente, 
necessidade de imposição de medidas protetivas. Ademais, é 
preciso salientar que o requerido não mora sob o mesmo teto da 
requerente, o que afasta, em grande parte, eventual risco que esta 
possa vir a se submeter. Portanto, por ora, INDEFIRO o pedido de 
medidas protetivas de urgência. De outra parte, em que pese esta 
Magistrada não estivesse mais marcando audiência preliminar nos 
casos de violência doméstica, ainda que fosse hipótese de crime 
condicionado à representação, tendo em vista que o Ministério 
Público local estava solicitando o cancelamento da solenidade, por 
entender que tal seria uma forma de indução da vítima a renunciar à 
representação, verificou-se que, na prática, o referido procedimento 
somente tem causado maior atraso nos processos de violência 
doméstica e inviabilizado o andamento da Vara Criminal de Torres, 
que acumula mais de oito mil processos, concentrando toda a 
matéria penal dos sete Municípios que compõem a Comarca. Com 
efeito, com a designação de audiência, a vítima, desde já, pode dizer 
se quer ou não o prosseguimento do feito, já pode indicar 
testemunhas e já é possível ter um primeiro contato com o autor do 
fato, que, de regra, sequer é ouvido na Delegacia de Polícia, como 
prevê a legislação. Também há possibildiade de orientar as partes 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
 
ICBO 

Nº 70050311992 

2012/CRIME 
 

   6 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

acerca de possível solução do atrito através de medidas da esfera 
cível, tratando-se a audiência referida, inclusive, de uma forma 
rápida de resposta, alcançando maior efetividade à atuação 
jurisdicional, pois as partes comparecem, pouco tempo após o fato, 
perante o Juiz. Aliás, o fato de, primeiro, ter a vítima de solicitar 
audiência para renunciar à representação, só aumenta o número de 
conclusões e a quantidade de vezes em que o Oficial de Justiça, em 
um mesmo processo, tem que intimar as partes em um mesmo 
processo: primeiro sobre o deferimento ou não das medidas 
protetivas e, depois, da data de eventual audiência. Acrescente-se 
que, pela total falta de efetivo na Delegacia de Polícia local, agora é 
o Cartório da Vara Criminal que expede mandados e os Oficiais de 
Justiça que intimam as partes para as audiências preliminares do 
JECrim, gerando ainda maior assoberbamento de serviço aos 
servidores do Judiciário local. Apesar de mencionada situação não 
ser de cunho penal ou processual, há de se ter em conta que, na 
atualidade, o Magistrado também precisa ser o Administrador da 
unidade que jurisdiciona, em face da elevada demanda e do baixo 
efetivo funcional. Assim, em delitos de violência doméstica de ação 
penal pública condicionada é de se retormar a praxe de designação 
de audiência de plano, como vem procedendo os demais 
Magistrados de Primeira Instância nas Comarcas do Estado do Rio 
Grande do Sul, sob pena de impunidade, em face da maior demora 
na tramitação processual, e de inviabilização da Vara Criminal desta 
Comarca. Portanto, designo audiência para o dia ____/____/____, 
às ____h____min. Cientifique-se a vítima de que eventual renúncia à 
representação deverá ocorrer em audiência, devendo a mesma 
comparecer se não tiver interesse no prosseguimento do feito. 
Intimem-se. Desde já, o Cartório deverá observar que, caso o 
Parquet solicite o cancelamento da solenidade, tal deverá aguardar a 
audiência marcada para deliberação, sendo desnecessária prévia 
conclusão. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. 

 

Como deixa claro a redação do art. 16 da Lei Maria da Penha 

(sublinhado), o legislador impôs forma mais rigorosa para a renúncia ao direito 

de representação, determinando a designação de audiência especialmente 

para tal finalidade, a fim de acabar e/ou diminuir os casos onde a renúncia à 

representação ocorre por outro motivo que não a real vontade da vítima.  

Nesse contexto, tem-se que a designação de ofício da 

audiência prevista no art. 16, indiscriminadamente, em todos os processos 

atinentes à Lei Maria da Penha, como tem feito o juízo singular, sob o 
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pretexto de “ratificação da representação da vítima”, conforme alega o 

representante do Ministério Público, representa criação de ato procedimental 

não previsto em lei.  

Aparentemente sutil, a diferença entre designar audiência 

somente quando a vítima demonstra intenção de renunciar à representação 

e designar audiência para que a vítima ratifique a representação, na prática 

optar pela segunda contraria o texto legal, vez que impõe à vítima a 

necessidade de ratificar uma representação já realizada, violando o devido 

processo legal aplicável à espécie.  

Esse é o entendimento prevalente no e. Superior Tribunal de 

Justiça, conforme decisões abaixo transcritas:  

CRIMINAL. HABEAS CORPUS . VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA 
VÍTIMA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA RETRATAÇÃO. 
NÃO OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA 
MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.  

I. A audiência do art. 16 da Lei 11.430/2006 deverá ser 
designada especialmente para fins de retratação, tão somente após 
concreta manifestação da vítima nesse sentido, para formalização do 
ato. 

II. A designação de ofício da referida audiência, sem qualquer 
manifestação anterior da vítima, contraria o texto legal e impõe à 
vítima a necessidade de ratificar uma representação já realizada. 

III. Entender pela obrigatoriedade da realização da audiência 
sempre antes do recebimento da denúncia, e sem a manifestação 
anterior da vítima no sentido vontade de se retratar, seria o mesmo 
que criar uma nova condição de procedibilidade para a ação penal 
pública condicional que a própria provocação do interessado, 
contrariando as regras de direito penal e processual penal. 

IV. Audiência que deve ser entendida como forma de 
confirmar a retratação e não a representação. 

V. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. HABEAS 

CORPUS Nº 179.446 - PR (2010/0129628-4). Relator: MINISTRO GILSON 
DIPP 
 

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE 
NATUREZA LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 
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AUDIÊNCIA DO ART. 16, DA LEI MARIA DA PENHA. 
REALIZAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE 
DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA NO SENTIDO DE 
RETRATAR-SE DA REPRESENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 

1. Conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça, a ação penal, nos casos de lesão corporal de 
natureza leve em violência doméstica e familiar contra a mulher, é de 
natureza pública condicionada à representação. REsp 1.097.042/DF. 

2. Acerca da representação apresentada pela vítima para a 
condição de procedibilidade da persecutio criminis, tem-se que tal 
ato prescinde de formalidades, bastando o registro da notícia-crime 
perante a autoridade policial. Precedente. 

3. A audiência de que trata o art. 16, da Lei n.º 11.340/06, não 
deve ser realizada ex officio, como condição da abertura da ação 
penal, sob pena de constrangimento ilegal à mulher, vítima de 
violência doméstica e familiar, pois configuraria ato de 'ratificação' da 
representação, inadmissível na espécie. 

4. A realização da referida audiência deve ser precedida de 
manifestação de vontade da ofendida, se assim ela o desejar, em 
retratar-se da representação anteriormente registrada, cabendo ao 
magistrado verificar Documento: 21540953 - RELATÓRIO E VOTO - 
Site certificado Página 4 de 6 Superior Tribunal de Justiça a 
espontaneidade e a liberdade na prática do referido ato. 
Precedentes. 5. Recurso provido para conceder a ordem." (RMS 
34.607/MS, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, DJ e de 28/10/2011).  

 
 

Compreensíveis todas as razões apresentadas pela digna 

magistrada singular para justificar tal proceder. De fato, a carência de 

servidores no Poder Judiciário, Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério 

Público é de conhecimento público e, por certo, dificulta a rápida prestação 

jurisdicional. Não se ignora, também, o impacto que a entrada em vigor da 

Lei Maria da Penha teve nas atividades policiais, jurisdicionais, entre outras 

áreas, aumentando significativamente a demanda. A busca por alternativas 

para solucionar a questão deve ser incentivada, desde que não represente o 

esvaziamento da proteção à mulher pretendida pela lei.  

Sabe-se que a Lei Maria da Penha deu, ainda dá e dará 

margem a infindáveis discussões jurídicas, mas, essencialmente, é necessário 

reconhecer, foi criada para proteger a mulher e, para tanto, relativizou um dos 
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mais caros valores constitucionais, o da igualdade, restringindo benefícios 

penais, exigindo maiores formalidades para a retratação da vítima, entre 

outros fatores. Deve, portanto, a meu sentir, ser interpretada de forma 

restritiva, ou seja, prevê que a audiência é cabível somente para se colher a 

renúncia da vítima e, portanto, não deve ser realizada como forma de exigir 

a ratificação da representação já oferecida.  

Em um primeiro momento e de maneira isolada, determinadas 

condutas inseridas no alcance pretendido da Lei Maria da Penha podem ser 

consideradas de pequeno potencial ofensivo, classificadas penalmente como 

contravenções penais, mas não se pode ignorar que fazem parte de um 

contexto, muitas vezes histórico passional sob o qual não se tem controle. 

No ponto, é necessário salientar que o objetivo inicial do procedimento 

estabelecido pela lei é cessar a situação de violência (física, emocional, psíquica, 

entre outras) e não apenas buscar a conciliação.   

Vejamos, como exemplo, um dos casos concretos 

apresentados no pedido do presente mandado de segurança:  

Nos autos do processo nº 2.12.0003108-6, a vítima C.S.S 

realizou boletim de ocorrência informando estar recebendo ameaças do ex-

marido, fl. 49; informou expressamente que desejava representar, fl. 51, e 

requereu medidas protetivas, fl. 51. Em 26 de julho, foi indeferido o pedido de 

medidas protetivas de urgência e designada audiência para oitiva das 

partes, para o dia 18 de setembro de 2012.  

Antes da realização da audiência, no dia 14 de agosto, 

sobreveio aos autos a seguinte decisão:  

Vistos. Trata-se de reiteração de medidas protetivas 
formulado por C.S.S em desfavor de A.P.C. Em primeiro lugar, antes 
que se adentre na análise do presente caso, é preciso destacar que 
os pedidos de medidas protetivas formulados pela requerente nos 
autos do processo nº 0722/2.12.0003003-9 e no que se acha contido 
no expediente em tela, não haviam sido deferidos, não provocando o 
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resultado imediato por ela esperado, por não contarem com 
elementos suficientes para tanto. Ou seja, muito embora postulasse 
a ofendida por medidas de proteção em seu favor, não havia dados o 
bastante para tanto, o que tornava pouco substancioso o seu relato. 
Além disso, preteritalmente, a ofendida teve em seu favor medidas 
protetivas, conforme se verifica dos autos nº 072/2.11.0003147-5, 
apensando ao nº 072/2.11.0002846-6, entretanto, quando da 
audiência de conciliação designada, a vítima não compareceu, 
sendo revogadas as medidas cautelares. Porém, tenho que o 
cenário foi alterado, basicamente em função do que retro foi 
certificado, alicerçado em outras circunstâncias subliminares 
contidas nos autos, como os inúmeros feitos a que o réu responde 
por crimes de violência doméstica, que apontam pela necessidade 
de decretação de medidas protetivas em favor da ofendida. 
Conforme se depreende da certidão retro, o acusado, além de 
ofender a honra da vítima, ameaçou-a, prometendo dar-lhe ¿o que 
merece¿. Ora, tal expressão, notoriamente, diz respeito a agressão 
física e, quiçá, a morte. Não fosse o bastante, a se julgar pelos 
antecedentes criminais do réu, depreende-se que ele, seguidamente, 
vem se envolvendo em ocorrências de violência doméstica, seja 
contra a ora vítima seja contra a própria mãe, a revelar que o mesmo 
representa séria intranquilidade à requerente. Assim, ao menos 
numa análise perfunctória, própria das medidas cautelares, tem-se 
que as afirmações da postulante gozam de credibilidade, não 
havendo outro caminho, senão o deferimento de medidas de 
proteção, a fim de que se evite um mal maior à vítima e a suas filhas. 
Sem prejuízo, ressalte-se que a situação narrada impõe que seja 
obstado, provisoriamente, o direito de visitas do pai em relação às 
filhas, até a audiência já designada por este Juízo, devendo, desde 
já, ser oficiado ao Conselho Tutelar, com cópia do presente 
expediente, para que compareça no endereço em que reside a 
vítima com as crianças, a fim de verificar se esta se encontram em 
situação de risco com relação ao pai, em especial se é preciso 
manter a suspensão das visitas do genitor às menores. Prazo para 
resposta: 10 (dez) dias. Por fim, atinente ao pedido de pensão 
alimentícia, verifico que já há processo específico a respeito, 
tombado sob o nº 072/1.12.0003504-1, de modo que resta 
prejudicada a apreciação do pleito nesta esfera. Isso posto, com 
fundamento no art. 22, incisos III, alíneas ¿a¿, ¿b¿ e ¿c¿, e IV da 
Lei nº 11.340/2006, sob pena de decretação da prisão preventiva: 1) 
DETERMINO ao autor do fato: 1.1) sua não-aproximação da 
ofendida, dos familiares desta e de eventuais testemunhas, fixando-
se limite mínimo de distância de 100 (cem) metros; 2) PROÍBO o 
autor do fato: 2.1) de tentar qualquer forma de contato com a 
ofendida, os familiares desta ou testemunhas, por qualquer meio de 
comunicação; 2.2) de frequentar eventual local de trabalho da vítima, 
a fim de preservar a integridade física e psicológica desta; 3) OBSTO 
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direito de visitas as filhas menores, o que se dará, ao menos, até a 
realização da audiência já designada. Intime-se o autor do fato da 
presente decisão. Para tanto, expeça-se carta precatória intimatória 
para cumprimento, na cidade de Porto Alegre/RS. Intime-se a 
ofendida dessa decisão e que em caso de não-comparecimento 
à solenidade aprazada e/ou alteração de residência sem prévia 
comunicação ao juízo, haverá o arquivamento do feito, com a 
sua consequente baixa, além de revogação das medidas de 
proteção deferidas. Oficie-se ao Conselho Tutelar, com cópia do 
presente expediente, para que compareça no endereço em que 
reside a vítima com as crianças, a fim de verificar se estas se 
encontram em situação de risco com relação ao pai, em especial se 
é preciso manter a suspensão das visitas do genitor às menores. 
Prazo para resposta: 10 (dez) dias. Outrossim, apense-se o presente 
feito aos processos 072/2.12.0003003-9 e 072/2.12.0003208-2. No 
mais, aguarde-se a audiência designada. Intimem-se. Dil. Legais.   

 

Assim, além de estar transformando em compulsória uma 

audiência não prevista em lei, deixa claro que arquivará o processo se a 

vítima deixar de comparecer à solenidade.  

Não me parece ser a interpretação cabível aos processos 

atinentes à Lei Maria da Penha.  

Em face do exposto, concedo a segurança coletiva e 

reconheço o caráter excepcional e a não-obrigatoriedade da audiência 

prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006, determinando que o Juízo a quo 

designe a referida solenidade apenas quando a vítima demonstrar desejo de 

renunciar à representação oferecida, devendo cancelar as audiências 

designadas nos casos em que ausente a manifestação da ofendida.  

É o voto.  

 

 
DES. JOSÉ ANTÔNIO DALTOÉ CEZAR - De acordo com o Relator. 

DES.ª BERNADETE COUTINHO FRIEDRICH (PRESIDENTE) - De acordo 

com o Relator. 
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DES.ª BERNADETE COUTINHO FRIEDRICH - Presidente - Mandado de 

Segurança nº 70050311992, Comarca de Torres: "À UNANIMIDADE, 

CONCEDERAM A SEGURANÇA COLETIVA E RECONHECERAM O 

CARÁTER EXCEPCIONAL E A NÃO-OBRIGATORIEDADE DA AUDIÊNCIA 

PREVISTA NO ART. 16 DA LEI Nº 11.340/2006, DETERMINANDO QUE O 

JUÍZO A QUO DESIGNE A REFERIDA SOLENIDADE APENAS QUANDO A 

VÍTIMA DEMONSTRAR DESEJO DE RENUNCIAR À REPRESENTAÇÃO 

OFERECIDA, DEVENDO CANCELAR AS AUDIÊNCIAS DESIGNADAS 

NOS CASOS EM QUE AUSENTE A MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau:  


