
Reclamação n. 8000151-25.2016.8.24.0000, de Blumenau
Relator: Desembargador Luiz Neri Oliveira de Souza

RECLAMAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO 
DA TRANQUILIDADE COMETIDOS EM CONTEXTO DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL 
CONTRA DESPACHO QUE DESIGNOU DE OFÍCIO 
AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE RETRATAÇÃO. 
ACOLHIMENTO. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PREVISTA 
NO ART. 16 DA LEI N. 11.340/2006 QUE NÃO É 
OBRIGATÓRIA E QUE NECESSITA DE MANIFESTAÇÃO 
DA VÍTIMA PARA QUE SEJA DESIGNADA. 
PRECEDENTES. ATO DESNECESSÁRIO QUE 
TUMULTUOU O PROCESSO. RECLAMAÇÃO PROVIDA.

"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é 
pacífica no sentido de que, nos crimes de ação penal pública 
condicionada a representação submetidos à Lei Maria da 
Penha, a audiência prevista no artigo 16 da Lei nº 11.340/06 
visa confirmar a retratação, não a representação, e por isso 
não é obrigatória, nem deve ser designada de ofício pelo 
magistrado, somente sendo exigível quando a vítima 
demonstrar, por qualquer meio, que pretende desistir do 
prosseguimento do feito" (STJ, AgRg no REsp 1596737/SP, 
rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 
em 24-5-2016).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação n. 
8000151-25.2016.8.24.0000, da comarca de Blumenau 2ª Vara Criminal em que 
é Reclamante M. P. do E. de S. C. e Reclamado J. de D. 2 V. C. da C. de B..

A Quinta Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, dar 
provimento à reclamação, para cassar a decisão impugnada e determinar o 
imediato prosseguimento do feito, com a análise da admissibilidade da denúncia. 
Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Desembargador Jorge Schaefer Martins, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. 
Desembargador Luiz César Schweitzer.

Compareceu à sessão pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o 
Exmo. Sr. Dr. Marcílio de Novaes Costa.
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Florianópolis, 24 de maio de 2018.

Luiz Neri Oliveira de Souza
Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de reclamação criminal com pedido liminar aforada pelo 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina, contra despacho proferido pelo 

Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau que, nos autos n. 

0010407-76.2015.8.24.0008, designou audiência preliminar para que a vítima 

ratifique (ou não) a representação, nos termos do artigo 16 da Lei n. 11.340/06. 

Em síntese, alegou que a mencionada audiência não é obrigatória e 

não poderá ser designada de ofício pelo magistrado, sob pena de causar 

constrangimento ilegal para a vítima, conforme já se pronunciou o Superior 

Tribunal de Justiça. Ressaltou, ainda, que a vítima em nenhum momento 

manifestou a intenção de se retratar. 

Postulou, assim, a concessão liminar da ordem para que seja 

deferida a suspensão da audiência designada e restabelecido o curso do 

processo com o recebimento da denúncia e demais trâmites, confirmando-se, ao 

final, o pleito cautelar.

Por meio da decisão de fls. 7/8, a então relatora Desembargadora 

Marli Mosimann Vargas concedeu a liminar, suspendendo a audiência designada 

até julgamento final da presente reclamação. 

Às fls. 11/13 sobrevieram as informações do douto magistrado e, na 

sequência, lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. Sr. 

Dr. Lio Marcos Marin, pelo provimento da reclamação interposta.

Este é o relatório.
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VOTO

Trata-se de correição parcial (reclamação criminal) interposta pelo 

representante do Ministério Público objetivando a cassação do despacho 

proferido pelo magistrado de primeiro grau atuante na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Blumenau que, nos autos n. 0010407-76.2015.8.24.0008, designou 

audiência preliminar para que a vítima ratifique (ou não) a representação, nos 

termos do artigo 16 da Lei n. 11.340/06.

De plano, vale registrar que a reclamação criminal está prevista no 

artigo 243 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, o qual dispõe:

Art. 243 - Caberá reclamação de decisão que contenha erro ou abuso, 
que importe na inversão da ordem legal do processo, quando para o caso não 
haja recurso específico. 

§ 1º - Distribuída a petição, o relator a indeferirá in limine, se não for caso 
de reclamação, ou se vier desacompanhada da prova do ato impugnado. 

§ 2º - Poderá o relator ordenar a suspensão do despacho que deu motivo 
à reclamação, quando relevante o fundamento desta, e do ato impugnado puder 
resultar a ineficácia da medida.

§ 3º - Se a petição for deferida, o relator, ouvido o reclamado e, se for o 
caso, o procurador-geral de justiça, no prazo de dez dias para cada um, 
apresentará os autos em mesa para julgamento, na sessão seguinte. (Grifou-
se). 

A respeito da possibilidade de interposição da correição parcial, 

quando incabível outra espécie de recurso, Renato Brasileiro de Lima leciona 

que:

A correição parcial não pode ser utilizada para impugnar atos praticados 
pelas partes, serventuários da justiça, dos tribunais ou de seus membros. 
Destina-se apenas à correção de atos tumultuários dos juízes, sejam eles 
comissivos ou omissivos. Essa inversão tumultuária do processo deve decorrer 
de erro ou abuso. O erro consiste em equívoco na interpretação da lei ou na 
apreciação do fato, ao passo que o abuso é o excesso ou a prática consciente 
da ilegalidade.

A correição parcial somente será cabível quando não houver recurso 
específico previsto em lei para corrigir error in procedendo que acarrete a 
inversão tumultuária do processo. 

[...] a correição parcial pode ser usada durante todo o curso da 
persecução penal, quer na fase investigatória, quer na fase processual. 
Portanto, o simples fato de o processo penal ainda não ter tido início não se 
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apresenta como óbice ao conhecimento de correição parcial, desde que, 
logicamente, sua utilização seja necessária para corrigir error in procedendo do 
magistrado que acarrete a inversão tumultuária do feito (Manual de Processo 
Penal. 2 ed. rev., ampl. e atual. – Salvador/BA: Editora JusPodvm, 2014, pp. 
1666/1667).

Assim, tendo em vista que a decisão vergastada não se enquadra 

nas hipóteses dos artigos 581 ou 593 do Código de Processo Penal, e, ainda, 

considerando que busca corrigir error in procedendo de ato praticado pelo 

magistrado de primeiro grau, conhece-se da Reclamação – porque preenchidos 

os requisitos de admissibilidade – e passa-se à análise do seu objeto.

Extrai-se do processado que o representante do Parquet ofereceu 

denúncia em face de J. D. M., dando-o como incurso nas sanções do artigo 147 

do Código Penal e artigo 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, configurando a 

violência prevista no artigo 7º, inciso II, da Lei n. 11.340/2006. Na sequência, o 

douto magistrado proferiu despacho designando, de ofício, audiência preliminar, 

nos termos do artigo 16 da Lei n. 11.340/2006, para que a vítima ratifique (ou 

não) a representação. 

Pois bem.

Nos termos do artigo 16 da Lei n. 11.340/2006: "Nas aço~es penais 

pu´blicas condicionadas à representac¸a~o da ofendida de que trata esta Lei, só  

sera´ admitida a renu´ncia à representac¸a~o perante o juiz, em audie^ncia  

especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denu´ncia e 

ouvido o Ministe´rio Pu´blico". 

Tecendo comentários a respeito, leciona Alice Bianchini:

Como em todos os crimes condicionados à representac¸a~o, tambe´m a 
mulher em situaça~o de viole^ncia dome´stica e familiar pode se retratar 
(manifestando a sua intença~o de na~o prosseguir com o processo-crime). 

Mas, para tanto, o art. 16 da Lei Maria da Penha exige que a retrataç a~o 
(denominada erroneamente de renu´ncia pelo legislador) há  que seguir um 
tra^mite especial: 1º) ser realizada perante o juiz, em audie^ncia especialmente 
designada com tal finalidade; 2º) ocorrer antes do recebimento da denu´ncia (o 
prazo normal do CPP, art. 25, é até  o oferecimento da denu´ncia); e 3º) ser 
ouvido o Ministe´rio Pu´blico.
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A retratação da qual trata o art. 16 deve ser voluntariamente feita pela 
ví tima, que necessita se manifestar pela vontade de na~o dar prosseguimento à 
aça~o penal. No entanto, na~o basta à ví tima manifestar-se, mas é preciso faze -̂lo 
perante o juiz, pois este devera´ verificar a real espontaneidade da retrataç a~o 
apresentada. Segundo Porto (2012: 48), o legislador cuidou de estabelecer 
garantias à ví tima quando esta decide retratar a representac¸a~o, prevendo que o 
Ministe´rio Pu´blico deve ser previamente ouvido e designando audie^ncia 
especí fica para tal fim, obrigando-a, caso seja esta a sua vontade, a desistir 
perante o juiz. Tal cuidado visa garantir que a ofendida na~o esta´ sendo 
pressionada a retratar a representac¸a~o, mas o esta´ fazendo livremente 
(CUNHA; PINTO, 2011: 100). 

Para que tal ato seja va ĺido, a ví tima deve ter sido devidamente orientada 
sobre as conseque^ncias jurí dicas e pra´ticas de sua decisa~o, sendo passí vel de 
anulaça~o a retrataç a~o feita por ví tima que na~o estiver a par dos efeitos de seu 
ato. Assim, entende-se que é fundamental a presenc¸a de defensor nesta 
audie^ncia, considerando-se a situaça~o de vulnerabilidade na qual se encontra a 
ví tima de viole^ncia dome´stica e familiar (BELLOQUE, 2011: 339). (Lei Maria da 
Penha: lei n. 11.340/2006 aspectos assistenciais, protetivos e criminais da 
violência de gênero. Coleção saberes monográficos. 3. ed. Saraiva, 2016, pp. 
233/235. Disponível na biblioteca virtual do TJ/SC, grifo nosso).

Sem maiores digressões a respeito, vale dizer que a audiência 

preliminar de que trata o artigo 16 da Lei n. 11.340/2006, em verdade, deve ser 

designada mediante manifestação espontânea da vítima e não por ato de ofício 

do juízo.

De mais a mais, vale ressaltar que a questão já se encontra 

pacificada nos tribunais superiores de há muito, sendo esta orientação emanada 

pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E 
PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. DESIGNAÇÃO DE 
AUDIÊNCIA PARA RETRATAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. 
NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. MATÉRIA 
PACIFICADA. 

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no 
sentido de que, nos crimes de ação penal pública condicionada a representação 
submetidos à Lei Maria da Penha, a audiência prevista no artigo 16 da Lei nº 
11.340/06 visa confirmar a retratação, não a representação, e por isso não é 
obrigatória, nem deve ser designada de ofício pelo magistrado, somente sendo 
exigível quando a vítima demonstrar, por qualquer meio, que pretende desistir 
do prosseguimento do feito. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 
1596737/SP, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 
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24-5-2016, DJe 13-6-2016, grifo nosso).

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. AÇÃO PENAL PÚBLICA 
INCONDICIONADA. ADI N. 4.424/DF. EFEITOS EX TUNC. AMEAÇA. AÇÃO 
PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. ORDEM NÃO 
CONHECIDA. 

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.424/DF, em 
9/2/2012, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 41 da 
Lei11.340/2006, para assentar a natureza incondicionada da ação penal em 
caso de crime de lesão corporal praticado mediante violência doméstica e 
familiar contra a mulher.

2. Não havendo o Excelso Pretório realizado a modulação dos efeitos 
daquele julgamento, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, aplica-se ao 
caso a regra segundo a qual a decisão, além de possuir eficácia erga omnes, 
tem efeitos retroativos (ex tunc), inclusive aos casos ocorridos anteriormente à 
prolação do referido aresto.  

3. Quanto ao delito de ameaça, que é de ação penal pública condicionada 
por força do disposto no art. 147, parágrafo único, do Código Penal, houve a 
representação da vítima, nos termos consignado pelo Tribunal de origem. 

4. Se a vítima demonstrar, por qualquer meio, interesse em retratar-se de 
eventual representação antes do recebimento da denúncia, a audiência 
preliminar prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006 deve ser realizada. Todavia, 
se não há a iniciativa da vítima de levar ao conhecimento da autoridade policial 
ou judiciária sua vontade de retratar-se, deve o Magistrado proceder à 
admissibilidade da acusação, pois a designação de ofício dessa audiência 
importa em implemento de condição de procedibilidade não prevista na Lei 
Maria da Penha, qual seja, a ratificação da representação, o que inquina o ato 
de nulidade. 

5. Habeas corpus não conhecido (HC 303.171/SP, Rel. Ministro Rogerio 
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 22-9-2015, DJe 13-10-2015, grifo nosso).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA 
PERPETRADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 16 DA LEI N.º 
11.340/2006. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, 
DO SUJEITO PASSIVO DO DELITO. DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO 
DA AUDIÊNCIA PRELIMINAR PREVISTA NO ART. 16 DA LEI N.º 11.340/06. 
REALIZAÇÃO CONDICIONADA À PRÉVIA EXPRESSÃO DE VONTADE DA 
VÍTIMA EM SE RETRATAR ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL 
ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, 
DO SUJEITO PASSIVO DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é firmado no sentido 
de que a audiência preliminar prevista no art. 16 da Lei n.º 11.340/06 deve ser 
realizada se a vítima demonstrar, por qualquer meio, interesse em retratar-se 
de eventual representação antes do recebimento da denúncia.

2. A contrario sensu, se a vítima não toma a iniciativa de levar ao 
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conhecimento da autoridade policial ou judiciária sua vontade em se retratar, 
deve o Magistrado proceder à admissibilidade da acusação. A designação de 
ofício dessa audiência redunda no implemento de uma condição de 
procedibilidade não prevista na Lei Maria da Penha, qual seja: a ratificação da 
representação, o que inquina o ato de nulidade. Precedentes. 

3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega  provimento (RHC 
30.183/MG, rela. Mina. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 15-3-2012, DJe 
27-3-2012).

E esta Corte de Justiça, em igual sentir, tem decidido:

RECLAMAÇÃO (CORREIÇÃO PARCIAL). CRIMES DE AMEAÇA E 
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO COMETIDOS EM ÂMBITO DOMÉSTICO. 
DECISÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO DESIGNANDO AUDIÊNCIA 
PRELIMINAR DE RETRATAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 
ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO 
DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 16 DA LEI N. 11.340/06. ATO 
CONDICIONADO À PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA, ANTES DO 
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA VÍTIMA EM 
REALIZAR A RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ATO DESNECESSÁRIO 
QUE RETARDOU E TUMULTUOU O PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA E O 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO.  

"O entendimento desta Corte Superior de Justiça é firmado no sentido de 
que a audiência preliminar prevista no art. 16 da Lei n.º 11.340/06 deve ser 
realizada se a vítima demonstrar, por qualquer meio, interesse em retratar-se 
de eventual representação antes do recebimento da denúncia. 2. A contrario 
sensu, se a vítima não toma a iniciativa de levar ao conhecimento da autoridade 
policial ou judiciária sua vontade em se retratar, deve o Magistrado proceder à 
admissibilidade da acusação. A designação de ofício dessa audiência redunda 
no implemento de uma condição de procedibilidade não prevista na Lei Maria 
da Penha, qual seja: a ratificação da representação, o que inquina o ato de 
nulidade" (STJ, AgRg no Ag 1380117/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 05/06/2012). (Reclamação n. 
8000164-24.2016.8.24.0000, de Blumenau, rel. Des. Ernani Guetten de 
Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 26-7-2016).

CORREIÇÃO PARCIAL. INSURGÊNCIA DO REPRESENTANTE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA CONTRA MULHER NO ÂMBITO 
DA RELAÇÃO DOMÉSTICA OU FAMILIAR. AÇÃO PENAL PÚBLICA 
CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 
RATIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DA LEI N. 11.340/06. INVIABILIDADE. 
ATO A SER DETERMINADO APENAS QUANDO A VÍTIMA MANIFESTAR 
INTERESSE EM RETRATAR-SE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. CASSAÇÃO DO DESPACHO QUE SE 
IMPÕE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO COM A ANÁLISE DA 
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ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA.    "[...] A audiência preliminar é providência 
que somente se justifica quando a vítima manifesta interesse em se retratar de 
eventual representação antes do recebimento da denúncia [...]" (STJ, RHC n. 
27.317/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, j. 17-05-2012).   
RECLAMAÇÃO PROVIDA. (Reclamação n. 2014.001554-7, de Balneário 
Camboriú, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, Quarta Câmara Criminal, j. 
24-4-2014).

In casu, a ofendida representou contra o investigado perante a 

Autoridade Policial (fl. 5 dos autos principais), estando satisfeita a condição de 

procedibilidade para a deflagração da ação penal – tanto é que o Ministério 

Público ofereceu denúncia nos autos. 

Assim, certo de que a retratação deve ser um ato espontâneo da 

vítima e não havendo nos autos qualquer informação de que desejava ela assim 

proceder, nulo é o ato que designou a audiência preliminar ex officio. 

Em face do exposto, dá-se provimento à reclamação a fim de 

cassar o despacho que designou audiência preliminar, determinando-se o 

imediato prosseguimento do feito, com a análise da admissibilidade da denúncia. 

É o voto.


		2018-05-25T13:21:28+0000
	Not specified




