
 

A REPRESENTAÇÃO E RENÚNCIA DA LEI DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR Nº 11.340/2006 NO MUNICÍPIO E COMARCA DE TOLEDO/PR

RESUMO  

 

Os constantes relatos de crimes contra as mulheres que ocorrerem no mundo 
mostram que a violência contra elas vem sendo considerada banal, esquecendo que 
se trata de uma prática que enfraquece seu caráter e fragiliza toda mulher vítima, 
inclusive no trabalho e na relação com o próprio parceiro, que muitas vezes é o 
próprio agressor. A Lei 11.340 de 2006 foi criada com a intenção de proteger 
mulheres vítimas de violência doméstica familiar. A lei instituída Lei Maria da Penha, 
criada após muitas discussões 
Estados Americanos – 
contra as mulheres no âmbito familiar e doméstico. Assim, a Lei foi criada com a 
finalidade de coibir e prevenir a violência d
de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar. Ainda sobre a Lei, importante reforçar que esta prevê 
em seu artigo 16 a hipótese da vítima renunciar a re
relação ao seu agressor, excluídos os crimes de ação penal pública incondicionada 
no qual à vítima não pode renunciar a representação. O presente estudo se aplica 
aos Institutos de Representação e Renúncia da Lei 11.340/2006
Toledo/PR, estabelecendo a quantidade de representações e renúncias que ocorrem 
no município, a partir de pesquisa de coleta de dados junto a Delegacia da Mulher. E 
por meio desse, avaliar a efetividade da Lei 11.340/2006 para as mulheres ví
de violência da 2ª Vara Criminal, ambas da Comarca e Município de Toledo/PR. A 
pesquisa utiliza dados dos 12 meses do ano de 2014, para então verificar a 
importância que a Lei Maria da Penha vem exercendo na vida das mulheres vítimas 
de violência doméstica, e demonstrar a efetividade da Lei no Município de 
Toledo/PR em relação aos crimes de ação penal publica incondicionadas a 
representação.  
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Os constantes relatos de crimes contra as mulheres que ocorrerem no mundo 
mostram que a violência contra elas vem sendo considerada banal, esquecendo que 
se trata de uma prática que enfraquece seu caráter e fragiliza toda mulher vítima, 

lho e na relação com o próprio parceiro, que muitas vezes é o 
próprio agressor. A Lei 11.340 de 2006 foi criada com a intenção de proteger 
mulheres vítimas de violência doméstica familiar. A lei instituída Lei Maria da Penha, 
criada após muitas discussões e posterior ao Brasil ser punido pela Organização dos 

 OEA por não tratar como questão importante a violência 
contra as mulheres no âmbito familiar e doméstico. Assim, a Lei foi criada com a 
finalidade de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além 
de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar. Ainda sobre a Lei, importante reforçar que esta prevê 
em seu artigo 16 a hipótese da vítima renunciar a representação, logo nada fazer em 
relação ao seu agressor, excluídos os crimes de ação penal pública incondicionada 
no qual à vítima não pode renunciar a representação. O presente estudo se aplica 
aos Institutos de Representação e Renúncia da Lei 11.340/2006
Toledo/PR, estabelecendo a quantidade de representações e renúncias que ocorrem 
no município, a partir de pesquisa de coleta de dados junto a Delegacia da Mulher. E 
por meio desse, avaliar a efetividade da Lei 11.340/2006 para as mulheres ví
de violência da 2ª Vara Criminal, ambas da Comarca e Município de Toledo/PR. A 
pesquisa utiliza dados dos 12 meses do ano de 2014, para então verificar a 
importância que a Lei Maria da Penha vem exercendo na vida das mulheres vítimas 

éstica, e demonstrar a efetividade da Lei no Município de 
Toledo/PR em relação aos crimes de ação penal publica incondicionadas a 
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Os constantes relatos de crimes contra as mulheres que ocorrerem no mundo 
mostram que a violência contra elas vem sendo considerada banal, esquecendo que 
se trata de uma prática que enfraquece seu caráter e fragiliza toda mulher vítima, 

lho e na relação com o próprio parceiro, que muitas vezes é o 
próprio agressor. A Lei 11.340 de 2006 foi criada com a intenção de proteger 
mulheres vítimas de violência doméstica familiar. A lei instituída Lei Maria da Penha, 

e posterior ao Brasil ser punido pela Organização dos 
OEA por não tratar como questão importante a violência 

contra as mulheres no âmbito familiar e doméstico. Assim, a Lei foi criada com a 
oméstica e familiar contra a mulher, além 

de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar. Ainda sobre a Lei, importante reforçar que esta prevê 

presentação, logo nada fazer em 
relação ao seu agressor, excluídos os crimes de ação penal pública incondicionada 
no qual à vítima não pode renunciar a representação. O presente estudo se aplica 
aos Institutos de Representação e Renúncia da Lei 11.340/2006 na Comarca de 
Toledo/PR, estabelecendo a quantidade de representações e renúncias que ocorrem 
no município, a partir de pesquisa de coleta de dados junto a Delegacia da Mulher. E 
por meio desse, avaliar a efetividade da Lei 11.340/2006 para as mulheres vítimas 
de violência da 2ª Vara Criminal, ambas da Comarca e Município de Toledo/PR. A 
pesquisa utiliza dados dos 12 meses do ano de 2014, para então verificar a 
importância que a Lei Maria da Penha vem exercendo na vida das mulheres vítimas 

éstica, e demonstrar a efetividade da Lei no Município de 
Toledo/PR em relação aos crimes de ação penal publica incondicionadas a 

Representação - Violência 



 

A Lei 11.340/2006 foi criada a partir do caso da Maria da Penha, mulher 

que sofreu por 20 anos com marido agressor que tentou tirar sua vida por 2 vezes. 

Assim, desde a sua promulgação, ela vem ajudando várias mu

violência doméstica e familiar pelo Brasil. 

A Lei trouxe maior proteção a essas vítimas de violência, que muitas 

vezes não conseguem se livrar da agressão por medo e por não terem o apoio 

necessário. A Lei Maria da Penha se transform

enfrentamento à violência doméstica contra a mulher no Brasil, assegurando 

assistência à família e criando mecanismos para coibir a violência.

Entre os diversos benefícios que a essa Lei trouxe deve

agravante nos crimes de violência contra a mulher e as medidas de urgência que 

antes não existiam, pois a mulher que está em situação de violência necessita de 

medidas rápidas e eficazes, pois o agressor geralmente é aquele que está no seu 

convívio e muitas vezes a vítima é sua dependente.

A Lei Maria da Penha reconheceu a obrigação do Estado brasileiro em 

garantir a segurança das mulheres dentro e fora de casa, definindo as linhas de uma 

política de prevenção e atenção no enfrentamento à violência doméstica fami

A partir do trabalho realizado junto à Secretaria de Políticas para Mulheres 

do Município de Toledo, Estado do Paraná, surge o interesse em demonstrar os 

institutos de Representação e Renúncia no Município de Toledo

demonstrar a efetividade da Lei 11.340/2006 no ano de 2014. 

Diante do exposto, o presente trabalho visa pesquisar e verificar a 

representação e renúncia da Lei da Maria da Penha nº 11.340/2006 no município e 

comarca de Toledo-PR, junto à Delegacia da Mulher e 2ª Vara Criminal, 

analisar o número de representação das vítimas de violência doméstica, e com isso 

a eficiência bem como, apresentar a quantidade de representações das vítimas de 

violência doméstica no Município de Toledo

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓ

 

1.1.Histórico da Lei 11.340/2006

 

 
 

 

INTRODUÇÃO  

A Lei 11.340/2006 foi criada a partir do caso da Maria da Penha, mulher 

que sofreu por 20 anos com marido agressor que tentou tirar sua vida por 2 vezes. 

Assim, desde a sua promulgação, ela vem ajudando várias mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar pelo Brasil.  

A Lei trouxe maior proteção a essas vítimas de violência, que muitas 

vezes não conseguem se livrar da agressão por medo e por não terem o apoio 

necessário. A Lei Maria da Penha se transformou no principal instrumento legal de 

enfrentamento à violência doméstica contra a mulher no Brasil, assegurando 

assistência à família e criando mecanismos para coibir a violência.

Entre os diversos benefícios que a essa Lei trouxe deve

nte nos crimes de violência contra a mulher e as medidas de urgência que 

antes não existiam, pois a mulher que está em situação de violência necessita de 

medidas rápidas e eficazes, pois o agressor geralmente é aquele que está no seu 

s a vítima é sua dependente. 

A Lei Maria da Penha reconheceu a obrigação do Estado brasileiro em 

garantir a segurança das mulheres dentro e fora de casa, definindo as linhas de uma 

política de prevenção e atenção no enfrentamento à violência doméstica fami

A partir do trabalho realizado junto à Secretaria de Políticas para Mulheres 

do Município de Toledo, Estado do Paraná, surge o interesse em demonstrar os 

institutos de Representação e Renúncia no Município de Toledo

e da Lei 11.340/2006 no ano de 2014.  

Diante do exposto, o presente trabalho visa pesquisar e verificar a 

representação e renúncia da Lei da Maria da Penha nº 11.340/2006 no município e 

PR, junto à Delegacia da Mulher e 2ª Vara Criminal, 

analisar o número de representação das vítimas de violência doméstica, e com isso 

a eficiência bem como, apresentar a quantidade de representações das vítimas de 

violência doméstica no Município de Toledo-PR.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

.1.Histórico da Lei 11.340/2006 

 

A Lei 11.340/2006 foi criada a partir do caso da Maria da Penha, mulher 

que sofreu por 20 anos com marido agressor que tentou tirar sua vida por 2 vezes. 

lheres em situação de 

A Lei trouxe maior proteção a essas vítimas de violência, que muitas 

vezes não conseguem se livrar da agressão por medo e por não terem o apoio 

ou no principal instrumento legal de 

enfrentamento à violência doméstica contra a mulher no Brasil, assegurando 

assistência à família e criando mecanismos para coibir a violência. 

Entre os diversos benefícios que a essa Lei trouxe deve-se destacar a 

nte nos crimes de violência contra a mulher e as medidas de urgência que 

antes não existiam, pois a mulher que está em situação de violência necessita de 

medidas rápidas e eficazes, pois o agressor geralmente é aquele que está no seu 

A Lei Maria da Penha reconheceu a obrigação do Estado brasileiro em 

garantir a segurança das mulheres dentro e fora de casa, definindo as linhas de uma 

política de prevenção e atenção no enfrentamento à violência doméstica familiar. 

A partir do trabalho realizado junto à Secretaria de Políticas para Mulheres 

do Município de Toledo, Estado do Paraná, surge o interesse em demonstrar os 

institutos de Representação e Renúncia no Município de Toledo-PR e assim 

Diante do exposto, o presente trabalho visa pesquisar e verificar a 

representação e renúncia da Lei da Maria da Penha nº 11.340/2006 no município e 

PR, junto à Delegacia da Mulher e 2ª Vara Criminal, para então 

analisar o número de representação das vítimas de violência doméstica, e com isso 

a eficiência bem como, apresentar a quantidade de representações das vítimas de 



 

A Lei de violência doméstica e familiar contra mulher nº 11.340 de 07 de 

agosto de 2006, popularmente conhecida com Lei Maria da Penha foi criada com 

finalidade de coibir e erradicar todos os tipos de discriminação e violência contra a 

mulher.  

A Lei teve origem na história da Sra. Maria da Penha Maia Fernandes, casada 

e mãe de três filhas. Todo o período em que permaneceu casada era 

constantemente agredida e intimidada, sem poder se defender com medo do que 

poderia acontecer contra ela e suas filhas. Somen

homicídio que sofreu por seu marido ela teve coragem para denunciar publicamente 

o agressor. Foram mais de 20 anos de luta para que o agressor fosse punido. 

Mesmo com a inércia da justiça ela não se manteve calada, escreveu um li

participou de eventos e manifestações a favor da mulher. 

Somente em junho de 1983 foram feitas as investigações quanto às 

agressões sofridas, para que apenas em setembro de 1984 fosse feita denúncia. O 

réu foi julgado pelo tribunal do júri em 1991, 

Recorreu em liberdade e, um ano depois, o julgamento foi anulado. Novo julgamento 

aconteceu em 1996, quando novamente foi condenado a 10 anos de prisão, Logo, 

19 anos depois de ter cometido o crime contra sua esposa ele 

entanto, ficou preso apenas por dois anos, sendo libertado em 28 de setembro de 

2002. 

A história da Maria da Penha teve grande repercussão levando o Centro pela 

Justiça e o Direito Internacional 

para a Defesa dos Direitos da Mulher 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos-OEA.  A Comissão recebeu a denuncia e ao pedir informações para o 

Governo Brasileiro sobre a situaç

da Penha. Em 2001, o Brasil foi condenado internacionalmente, com o relatório nº 54 

da OEA, responsabilizando o Estado Brasileiro por omissão e negligência sobre a 

questão da violência doméstica. Posteriorme

para a elaboração do projeto da lei 11.340/2006.

O projeto de Lei 11.340/06 teve inicio em 2002, com a participação de 15 

entidades não governamentais que trabalham com violência doméstica. Em 2004 foi 

enviada ao Congresso Nacional e em 07 de agosto de 2006 foi sancionada pelo 

 
 

 

A Lei de violência doméstica e familiar contra mulher nº 11.340 de 07 de 

agosto de 2006, popularmente conhecida com Lei Maria da Penha foi criada com 

finalidade de coibir e erradicar todos os tipos de discriminação e violência contra a 

origem na história da Sra. Maria da Penha Maia Fernandes, casada 

e mãe de três filhas. Todo o período em que permaneceu casada era 

constantemente agredida e intimidada, sem poder se defender com medo do que 

poderia acontecer contra ela e suas filhas. Somente após duas tentativas de 

homicídio que sofreu por seu marido ela teve coragem para denunciar publicamente 

o agressor. Foram mais de 20 anos de luta para que o agressor fosse punido. 

Mesmo com a inércia da justiça ela não se manteve calada, escreveu um li

participou de eventos e manifestações a favor da mulher.  

Somente em junho de 1983 foram feitas as investigações quanto às 

agressões sofridas, para que apenas em setembro de 1984 fosse feita denúncia. O 

réu foi julgado pelo tribunal do júri em 1991, sendo condenado à 8 anos de prisão. 

Recorreu em liberdade e, um ano depois, o julgamento foi anulado. Novo julgamento 

aconteceu em 1996, quando novamente foi condenado a 10 anos de prisão, Logo, 

19 anos depois de ter cometido o crime contra sua esposa ele 

entanto, ficou preso apenas por dois anos, sendo libertado em 28 de setembro de 

A história da Maria da Penha teve grande repercussão levando o Centro pela 

Justiça e o Direito Internacional – CEJIL e o Comitê Latino-Americano e do Ca

para a Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM a ofereceram denúncia a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 

OEA.  A Comissão recebeu a denuncia e ao pedir informações para o 

Governo Brasileiro sobre a situação, nunca lhes foi repassado à situação da Maria 

da Penha. Em 2001, o Brasil foi condenado internacionalmente, com o relatório nº 54 

da OEA, responsabilizando o Estado Brasileiro por omissão e negligência sobre a 

questão da violência doméstica. Posteriormente, tal relatório serviu como incentivo 

para a elaboração do projeto da lei 11.340/2006. 

O projeto de Lei 11.340/06 teve inicio em 2002, com a participação de 15 

entidades não governamentais que trabalham com violência doméstica. Em 2004 foi 

ngresso Nacional e em 07 de agosto de 2006 foi sancionada pelo 

 

A Lei de violência doméstica e familiar contra mulher nº 11.340 de 07 de 

agosto de 2006, popularmente conhecida com Lei Maria da Penha foi criada com 

finalidade de coibir e erradicar todos os tipos de discriminação e violência contra a 

origem na história da Sra. Maria da Penha Maia Fernandes, casada 

e mãe de três filhas. Todo o período em que permaneceu casada era 

constantemente agredida e intimidada, sem poder se defender com medo do que 

te após duas tentativas de 

homicídio que sofreu por seu marido ela teve coragem para denunciar publicamente 

o agressor. Foram mais de 20 anos de luta para que o agressor fosse punido. 

Mesmo com a inércia da justiça ela não se manteve calada, escreveu um livro e 

Somente em junho de 1983 foram feitas as investigações quanto às 

agressões sofridas, para que apenas em setembro de 1984 fosse feita denúncia. O 

sendo condenado à 8 anos de prisão. 

Recorreu em liberdade e, um ano depois, o julgamento foi anulado. Novo julgamento 

aconteceu em 1996, quando novamente foi condenado a 10 anos de prisão, Logo, 

19 anos depois de ter cometido o crime contra sua esposa ele foi condenado. No 

entanto, ficou preso apenas por dois anos, sendo libertado em 28 de setembro de 

A história da Maria da Penha teve grande repercussão levando o Centro pela 

Americano e do Caribe 

CLADEM a ofereceram denúncia a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 

OEA.  A Comissão recebeu a denuncia e ao pedir informações para o 

ão, nunca lhes foi repassado à situação da Maria 

da Penha. Em 2001, o Brasil foi condenado internacionalmente, com o relatório nº 54 

da OEA, responsabilizando o Estado Brasileiro por omissão e negligência sobre a 

nte, tal relatório serviu como incentivo 

O projeto de Lei 11.340/06 teve inicio em 2002, com a participação de 15 

entidades não governamentais que trabalham com violência doméstica. Em 2004 foi 

ngresso Nacional e em 07 de agosto de 2006 foi sancionada pelo 



 

Presidente da República, entrando em vigor em 22 de setembro de 2006.

 

1.2 Processo Penal na Lei 11.340/2006

 

Com a Lei 11.340/2006, se deu procedimento diferenciado da aplicação da 

Lei Penal, em vista que a lei criou nova categoria jurídica, onde várias prerrogativas 

foram dadas as vítimas de agressão doméstica familiar. No Capítulo II da lei 

11.340/2006, nos artigos 18 ao 24, a lei trata das Medidas Protetivas de urgência 

para a ofendida e agressor

Também dispõe sobre mudanças em relação ao código penal, notadamente 

quanto ao crime de lesões corporais, em seu artigo 44, o qual prevê aumento de 

pena para este crime. 

Com a criação da Lei Maria da Penha é possível a decretação da prisão 

preventiva para a garantia das medidas protetivas de urgência, conforme artigo 42 

da Lei, o qual também foi acrescentado ao artigo 313, inciso III do Código Processo 

Penal. 

O autor Fernando Capez (2013, p.189) acentua essa proteção em sua obra:

 

Pretende a Lei elevar o nível de proteção daqueles que, subjugados pela 
dependência econômica ou moral dentro do âmbito doméstico, tem maior 
dificuldade em recorrer a polícia ou justiça, com r
harmonia e a união familiar, para não colocar em risco o próprio sustento, 
ou simplesmente por temer novas agressões. Por outro lado, o sujeito ativo 
está a merecer reprimenda mais rigorosa, na medida em que, 
covardemente, se prevalece de
sobre pessoas mais frágeis que estejam próximas.

 

A partir da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4424, em 09/02/2012, o 

Tribunal Pleno do STF, por maioria e nos termos do voto do relator, Min. Marco 

Aurélio, julgou procedente a ação direta, dando interpretação conforme os artigos 

12, inciso I, e artigo 16 da Lei n. 11.340/2006, no qual, acentua a natureza 

incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal praticado contra a 

mulher em situação de violê

da lesão, podendo ser leve, grave ou gravíssima. 

A Lei não faz expressamente qualquer menção à natureza da ação penal nas 

infrações de que trata, no entanto, induz à conclusão de que tais crimes não 

 
 

 

Presidente da República, entrando em vigor em 22 de setembro de 2006.

.2 Processo Penal na Lei 11.340/2006 

Com a Lei 11.340/2006, se deu procedimento diferenciado da aplicação da 

Lei Penal, em vista que a lei criou nova categoria jurídica, onde várias prerrogativas 

foram dadas as vítimas de agressão doméstica familiar. No Capítulo II da lei 

igos 18 ao 24, a lei trata das Medidas Protetivas de urgência 

para a ofendida e agressor. 

Também dispõe sobre mudanças em relação ao código penal, notadamente 

quanto ao crime de lesões corporais, em seu artigo 44, o qual prevê aumento de 

Com a criação da Lei Maria da Penha é possível a decretação da prisão 

preventiva para a garantia das medidas protetivas de urgência, conforme artigo 42 

da Lei, o qual também foi acrescentado ao artigo 313, inciso III do Código Processo 

ernando Capez (2013, p.189) acentua essa proteção em sua obra:

Pretende a Lei elevar o nível de proteção daqueles que, subjugados pela 
dependência econômica ou moral dentro do âmbito doméstico, tem maior 
dificuldade em recorrer a polícia ou justiça, com r
harmonia e a união familiar, para não colocar em risco o próprio sustento, 
ou simplesmente por temer novas agressões. Por outro lado, o sujeito ativo 
está a merecer reprimenda mais rigorosa, na medida em que, 
covardemente, se prevalece de seu poder de fato ou de maior domínio 
sobre pessoas mais frágeis que estejam próximas. 

A partir da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4424, em 09/02/2012, o 

Tribunal Pleno do STF, por maioria e nos termos do voto do relator, Min. Marco 

ou procedente a ação direta, dando interpretação conforme os artigos 

12, inciso I, e artigo 16 da Lei n. 11.340/2006, no qual, acentua a natureza 

incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal praticado contra a 

mulher em situação de violência doméstica ou familiar, pouco importando a extensão 

da lesão, podendo ser leve, grave ou gravíssima.  

A Lei não faz expressamente qualquer menção à natureza da ação penal nas 

infrações de que trata, no entanto, induz à conclusão de que tais crimes não 

 

Presidente da República, entrando em vigor em 22 de setembro de 2006. 

Com a Lei 11.340/2006, se deu procedimento diferenciado da aplicação da 

Lei Penal, em vista que a lei criou nova categoria jurídica, onde várias prerrogativas 

foram dadas as vítimas de agressão doméstica familiar. No Capítulo II da lei 

igos 18 ao 24, a lei trata das Medidas Protetivas de urgência 

Também dispõe sobre mudanças em relação ao código penal, notadamente 

quanto ao crime de lesões corporais, em seu artigo 44, o qual prevê aumento de 

Com a criação da Lei Maria da Penha é possível a decretação da prisão 

preventiva para a garantia das medidas protetivas de urgência, conforme artigo 42 

da Lei, o qual também foi acrescentado ao artigo 313, inciso III do Código Processo 

ernando Capez (2013, p.189) acentua essa proteção em sua obra: 

Pretende a Lei elevar o nível de proteção daqueles que, subjugados pela 
dependência econômica ou moral dentro do âmbito doméstico, tem maior 
dificuldade em recorrer a polícia ou justiça, com receio de romper a 
harmonia e a união familiar, para não colocar em risco o próprio sustento, 
ou simplesmente por temer novas agressões. Por outro lado, o sujeito ativo 
está a merecer reprimenda mais rigorosa, na medida em que, 

seu poder de fato ou de maior domínio 

A partir da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4424, em 09/02/2012, o 

Tribunal Pleno do STF, por maioria e nos termos do voto do relator, Min. Marco 

ou procedente a ação direta, dando interpretação conforme os artigos 

12, inciso I, e artigo 16 da Lei n. 11.340/2006, no qual, acentua a natureza 

incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal praticado contra a 

ncia doméstica ou familiar, pouco importando a extensão 

A Lei não faz expressamente qualquer menção à natureza da ação penal nas 

infrações de que trata, no entanto, induz à conclusão de que tais crimes não mais 



 

dependem da vontade das vítimas para seu processamento. Significa dizer que os 

crimes de lesão corporal cometidos contra mulher na violência doméstica não 

dependem de representação, ou seja, voltaram a ser considerados de ação penal 

pública incondicionada. 

Assim, pode se iniciar a apuração do delito a partir do auto de prisão em 

flagrante, do requerimento da vítima, de seu representante legal ou ainda por 

qualquer pessoa do povo, de modo que o Ministério Público não necessite do 

consentimento e autoriz

lesão corporal que trata o artigo 129, do Código Penal. 

É perfeitamente correto o posicionamento dos autores Gonçalves e Lima 

(2006, p. 1): 

 

É do interesse público que tal violência cesse, não podendo 
tolerá
ser considerado um problema conjugal, familiar, em que não se mete a 
colher. A opção brasileira, por determinação constitucional, é pelo seu 
combate em seu Artigo 226 [...]§ 8
família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 
para coibir a violência no âmbito de suas relações.

 

Esse entendimento encontra respaldo amplamente no princípio da dignidade 

humana, elencado no arti

da pessoa humana”, que, em nenhuma hipótese deve ser deixado de ser 

considerado. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência Contra a Mulher 

 

[...] destaca a preocupação com a dignidade das vítimas da violência 
doméstica: Preocupados porque a violência contra a mulher é uma ofensa à 
dignidade humana e uma manifestação de relações de poder historicamente 
desiguais entre m

 

A Lei de Violência Doméstica traz essa nova aplicação nos crimes de lesão 

corporal, fruto de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser pública 

incondicionada, ou seja, neste crime não se leva em conta o interesse da ofendida, 

bastando que chegue a autoridade policial ao local e que haja prova suficiente da 

ocorrência de uma infração penal. Nas palavras do doutrinador Guilhereme Nucci 

(2014 p.165) tem-se: 

Ocorrida a infração penal, ensejadora de ação pública incondicionada, deve 

 
 

 

dependem da vontade das vítimas para seu processamento. Significa dizer que os 

crimes de lesão corporal cometidos contra mulher na violência doméstica não 

dependem de representação, ou seja, voltaram a ser considerados de ação penal 

 

Assim, pode se iniciar a apuração do delito a partir do auto de prisão em 

flagrante, do requerimento da vítima, de seu representante legal ou ainda por 

qualquer pessoa do povo, de modo que o Ministério Público não necessite do 

consentimento e autorização da vítima para processar o acusado nos crimes de 

lesão corporal que trata o artigo 129, do Código Penal.  

É perfeitamente correto o posicionamento dos autores Gonçalves e Lima 

É do interesse público que tal violência cesse, não podendo 
tolerá‐la em nenhuma hipótese. Há muito a violência doméstica deixou de 
ser considerado um problema conjugal, familiar, em que não se mete a 
colher. A opção brasileira, por determinação constitucional, é pelo seu 
combate em seu Artigo 226 [...]§ 8º O Estado assegurará a assistência à 
família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 
para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

Esse entendimento encontra respaldo amplamente no princípio da dignidade 

humana, elencado no artigo 1, inciso III da Constituição Federal “ [...] III 

da pessoa humana”, que, em nenhuma hipótese deve ser deixado de ser 

considerado. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência Contra a Mulher – "Convenção de Belém do Pará" (1994. p.1):

[...] destaca a preocupação com a dignidade das vítimas da violência 
doméstica: Preocupados porque a violência contra a mulher é uma ofensa à 
dignidade humana e uma manifestação de relações de poder historicamente 
desiguais entre mulheres e homens [...]. 

A Lei de Violência Doméstica traz essa nova aplicação nos crimes de lesão 

corporal, fruto de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser pública 

incondicionada, ou seja, neste crime não se leva em conta o interesse da ofendida, 

chegue a autoridade policial ao local e que haja prova suficiente da 

ocorrência de uma infração penal. Nas palavras do doutrinador Guilhereme Nucci 

Ocorrida a infração penal, ensejadora de ação pública incondicionada, deve 

 

dependem da vontade das vítimas para seu processamento. Significa dizer que os 

crimes de lesão corporal cometidos contra mulher na violência doméstica não 

dependem de representação, ou seja, voltaram a ser considerados de ação penal 

Assim, pode se iniciar a apuração do delito a partir do auto de prisão em 

flagrante, do requerimento da vítima, de seu representante legal ou ainda por 

qualquer pessoa do povo, de modo que o Ministério Público não necessite do 

ação da vítima para processar o acusado nos crimes de 

É perfeitamente correto o posicionamento dos autores Gonçalves e Lima 

É do interesse público que tal violência cesse, não podendo o Estado 
la em nenhuma hipótese. Há muito a violência doméstica deixou de 

ser considerado um problema conjugal, familiar, em que não se mete a 
colher. A opção brasileira, por determinação constitucional, é pelo seu 

º O Estado assegurará a assistência à 
família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 

Esse entendimento encontra respaldo amplamente no princípio da dignidade 

go 1, inciso III da Constituição Federal “ [...] III - a dignidade 

da pessoa humana”, que, em nenhuma hipótese deve ser deixado de ser 

considerado. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

m do Pará" (1994. p.1): 

[...] destaca a preocupação com a dignidade das vítimas da violência 
doméstica: Preocupados porque a violência contra a mulher é uma ofensa à 
dignidade humana e uma manifestação de relações de poder historicamente 

A Lei de Violência Doméstica traz essa nova aplicação nos crimes de lesão 

corporal, fruto de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser pública 

incondicionada, ou seja, neste crime não se leva em conta o interesse da ofendida, 

chegue a autoridade policial ao local e que haja prova suficiente da 

ocorrência de uma infração penal. Nas palavras do doutrinador Guilhereme Nucci 

Ocorrida a infração penal, ensejadora de ação pública incondicionada, deve 



 

a autoridad
da materialidade e indícios suficientes de autoria), é obrigatório que o 
representante do Ministério Público apresente denúncia.

 

Nos crimes de violência doméstica e familiar, pode ocorrer tam

Pública Condicionada, qual depende da representação das vítimas de violência 

familiar e doméstica. Neste tipo de Ação Penal se enquadram os crimes de: ameaça, 

injúria, difamação, danos, constrangimento, assédio sexual e perturbação. Portanto, 

na Lei 11.340/2006 a crimes que é necessário o consentimento e a vontade da 

vítima em denunciar o agressor. Essa, as ações públicas condicionadas são aquelas 

que para se ter o inquérito ou investigação, nos crimes de violência doméstica, há 

necessidade da vontade da ofendida, sem essa manifestação de vontade, nada 

poderão fazer as autoridades policias.

 

2.3 Da representação e renúncia da lei 11.340/2006

 

A autoridade policial é a primeiro a ter contato com a vítima e o local das 

ocorrências. A partir daí serã

seu acompanhamento à Delegacia da Mulher para oferecer o depoimento e 

esclarecer os fatos. 

Para a celeridade do processo, a autoridade no momento que colhe 

informações da vítima para prosseguir com as investigações, já deve obter a 

manifestação de vontade da ofendida, a fim de agilizar a Ação Penal, dando mais 

rapidez à investigação e inicializa

ofendida. 

A decisão de que o boletim de ocorrência basta para evidenciar a vontade da 

vítima de ver o agressor processado, configura a representação da vítima contra o 

criminoso. A jurisprudência aponta ai

quando o caso envolva relação conjugal, mas sempre que a mulher seja o lado 

frágil, mesmo em crimes praticados contra a cunhada ou irmã, por exemplo. 

Conforme a decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 

STJ, no Habeas Corpus n. 101.742 

 

Verifica
ofendida de ver o recorrido responder pelo crime praticado, conforme 

 
 

 

a autoridade policial investigá-la e, em seguida, havendo elementos (prova 
da materialidade e indícios suficientes de autoria), é obrigatório que o 
representante do Ministério Público apresente denúncia.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, pode ocorrer tam

Pública Condicionada, qual depende da representação das vítimas de violência 

familiar e doméstica. Neste tipo de Ação Penal se enquadram os crimes de: ameaça, 

injúria, difamação, danos, constrangimento, assédio sexual e perturbação. Portanto, 

Lei 11.340/2006 a crimes que é necessário o consentimento e a vontade da 

vítima em denunciar o agressor. Essa, as ações públicas condicionadas são aquelas 

que para se ter o inquérito ou investigação, nos crimes de violência doméstica, há 

ntade da ofendida, sem essa manifestação de vontade, nada 

poderão fazer as autoridades policias. 

2.3 Da representação e renúncia da lei 11.340/2006 

A autoridade policial é a primeiro a ter contato com a vítima e o local das 

ocorrências. A partir daí serão tomadas as medidas de proteção para a vítima, ou 

seu acompanhamento à Delegacia da Mulher para oferecer o depoimento e 

Para a celeridade do processo, a autoridade no momento que colhe 

informações da vítima para prosseguir com as investigações, já deve obter a 

manifestação de vontade da ofendida, a fim de agilizar a Ação Penal, dando mais 

rapidez à investigação e inicializa a Ação Penal, e garantir as medidas de proteção à 

A decisão de que o boletim de ocorrência basta para evidenciar a vontade da 

vítima de ver o agressor processado, configura a representação da vítima contra o 

criminoso. A jurisprudência aponta ainda que é admitida a aplicação da Lei não só 

quando o caso envolva relação conjugal, mas sempre que a mulher seja o lado 

frágil, mesmo em crimes praticados contra a cunhada ou irmã, por exemplo. 

Conforme a decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 

STJ, no Habeas Corpus n. 101.742 - DF (2008/0052679-0):  

Verifica-se que a Corte estadual destacou que "houve clara vontade da 
ofendida de ver o recorrido responder pelo crime praticado, conforme 

 

la e, em seguida, havendo elementos (prova 
da materialidade e indícios suficientes de autoria), é obrigatório que o 
representante do Ministério Público apresente denúncia. 

Nos crimes de violência doméstica e familiar, pode ocorrer também a Ação 

Pública Condicionada, qual depende da representação das vítimas de violência 

familiar e doméstica. Neste tipo de Ação Penal se enquadram os crimes de: ameaça, 

injúria, difamação, danos, constrangimento, assédio sexual e perturbação. Portanto, 

Lei 11.340/2006 a crimes que é necessário o consentimento e a vontade da 

vítima em denunciar o agressor. Essa, as ações públicas condicionadas são aquelas 

que para se ter o inquérito ou investigação, nos crimes de violência doméstica, há 

ntade da ofendida, sem essa manifestação de vontade, nada 

A autoridade policial é a primeiro a ter contato com a vítima e o local das 

o tomadas as medidas de proteção para a vítima, ou 

seu acompanhamento à Delegacia da Mulher para oferecer o depoimento e 

Para a celeridade do processo, a autoridade no momento que colhe 

informações da vítima para prosseguir com as investigações, já deve obter a 

manifestação de vontade da ofendida, a fim de agilizar a Ação Penal, dando mais 

a Ação Penal, e garantir as medidas de proteção à 

A decisão de que o boletim de ocorrência basta para evidenciar a vontade da 

vítima de ver o agressor processado, configura a representação da vítima contra o 

nda que é admitida a aplicação da Lei não só 

quando o caso envolva relação conjugal, mas sempre que a mulher seja o lado 

frágil, mesmo em crimes praticados contra a cunhada ou irmã, por exemplo. 

Conforme a decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, da Sexta Turma do 

se que a Corte estadual destacou que "houve clara vontade da 
ofendida de ver o recorrido responder pelo crime praticado, conforme 



 

demonstram a Comunicação de Ocorrência Po
resultou na prisão em flagrante do recorrido, e o Termo de Requerimento 
por Medidas Protetivas juntado às fls. 29/30" (fl. 22). 

 

No mesmo julgamento desse Habeas Corpus a Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, explicou que a le

representação da vítima. Basta que haja manifestação clara de sua vontade de ver 

apurado o fato praticado contra si.

No caso da renúncia a representação a autora Maria Berenice Dias (2013 p. 

9), traz em sua obra:  

 

Na espera penal, renuncia significa não exercer o direito, abdicar do direito 
de representar. Trata
da representação. Já a retratação é posterior, é desistir da representação já 
manifestada, re
para a realização de determinado ato, que dependia de sua autorização.

 

A renúncia acontece, categoricamente, antes da iniciativa estatal de perseguir 

o criminoso, e a retratação, no momento imedi

logo, antes do recebimento da denúncia pelo magistrado competente.

Na Lei Maria da Penha vê

desistência da ação após apresentado contra o agressor, difere no que instituiu o 

Processo Penal, A lei 11.340/2006 em seu artigo 16, propõe: 

 

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
recebimento da denúncia e ouvida o Ministério Público (BRASIL, 2006).

 

Contudo, nos crimes de lesão corporal leve ou grave esta exigência deixou de 

ser legítima com a vigência da Lei 11.340/06, tornando

penal pública incondicionada, onde independente da manifestação da vontade da 

vitima, a Ação Penal será proposta, a fim de defender seus interesses contra o 

agressor. 

A renúncia, como ato unilateral, significa a desistência, a abdicação do 

ofendido ou seu representante legal do direito de originar a ação penal privada ou a 

ação penal pública condicionada à representação da vítima. Somente se pode 

renunciar ao que ainda não se exerceu, assim, não se pode renunciar a um direito 

 
 

 

demonstram a Comunicação de Ocorrência Policial (fls. 25/27), de que 
resultou na prisão em flagrante do recorrido, e o Termo de Requerimento 
por Medidas Protetivas juntado às fls. 29/30" (fl. 22). 

No mesmo julgamento desse Habeas Corpus a Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, explicou que a lei não exige requisitos específicos para validar a 

representação da vítima. Basta que haja manifestação clara de sua vontade de ver 

apurado o fato praticado contra si. 

No caso da renúncia a representação a autora Maria Berenice Dias (2013 p. 

Na espera penal, renuncia significa não exercer o direito, abdicar do direito 
de representar. Trata-se de ato unilateral que ocorre antes do oferecimento 
da representação. Já a retratação é posterior, é desistir da representação já 
manifestada, retratação é o ato pelo qual alguém retira a sua concordância 
para a realização de determinado ato, que dependia de sua autorização.

A renúncia acontece, categoricamente, antes da iniciativa estatal de perseguir 

o criminoso, e a retratação, no momento imediato ao oferecimento da representação, 

logo, antes do recebimento da denúncia pelo magistrado competente.

Na Lei Maria da Penha vê-se que o instituto de retratação, qual é a 

desistência da ação após apresentado contra o agressor, difere no que instituiu o 

rocesso Penal, A lei 11.340/2006 em seu artigo 16, propõe:  

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
recebimento da denúncia e ouvida o Ministério Público (BRASIL, 2006).

Contudo, nos crimes de lesão corporal leve ou grave esta exigência deixou de 

ser legítima com a vigência da Lei 11.340/06, tornando-se este delito crime de ação 

nal pública incondicionada, onde independente da manifestação da vontade da 

vitima, a Ação Penal será proposta, a fim de defender seus interesses contra o 

A renúncia, como ato unilateral, significa a desistência, a abdicação do 

presentante legal do direito de originar a ação penal privada ou a 

ação penal pública condicionada à representação da vítima. Somente se pode 

renunciar ao que ainda não se exerceu, assim, não se pode renunciar a um direito 

 

licial (fls. 25/27), de que 
resultou na prisão em flagrante do recorrido, e o Termo de Requerimento 
por Medidas Protetivas juntado às fls. 29/30" (fl. 22).  

No mesmo julgamento desse Habeas Corpus a Ministra Maria Thereza de 

i não exige requisitos específicos para validar a 

representação da vítima. Basta que haja manifestação clara de sua vontade de ver 

No caso da renúncia a representação a autora Maria Berenice Dias (2013 p. 

Na espera penal, renuncia significa não exercer o direito, abdicar do direito 
se de ato unilateral que ocorre antes do oferecimento 

da representação. Já a retratação é posterior, é desistir da representação já 
tratação é o ato pelo qual alguém retira a sua concordância 

para a realização de determinado ato, que dependia de sua autorização. 

A renúncia acontece, categoricamente, antes da iniciativa estatal de perseguir 

ato ao oferecimento da representação, 

logo, antes do recebimento da denúncia pelo magistrado competente. 

se que o instituto de retratação, qual é a 

desistência da ação após apresentado contra o agressor, difere no que instituiu o 

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 ouvida o Ministério Público (BRASIL, 2006). 

Contudo, nos crimes de lesão corporal leve ou grave esta exigência deixou de 

se este delito crime de ação 

nal pública incondicionada, onde independente da manifestação da vontade da 

vitima, a Ação Penal será proposta, a fim de defender seus interesses contra o 

A renúncia, como ato unilateral, significa a desistência, a abdicação do 

presentante legal do direito de originar a ação penal privada ou a 

ação penal pública condicionada à representação da vítima. Somente se pode 

renunciar ao que ainda não se exerceu, assim, não se pode renunciar a um direito 



 

que já foi exercido validamente, 

vez oferecida de forma expressa e incontestável, revela o interesse da vítima em ver 

processado o autor do fato.

Ainda sobre a renúncia, está ocorre sempre antes do ajuizamento da ação. 

Se a desistência vier depois, chama

a vitima: porque julga inconveniente o processo, porque perdoou a atitude do 

ofensor, bem como, por qualquer outro motivo que lhe evidencia a inutilidade do 

processo contra o autor da infração 

Existem duas formas de renúncia: expressa ou tácita. Se o fizer de maneira 

expressa, pode ingressar com petição, durante a fase do inquérito policial, deixando 

claro que desiste de agir contra o agressor, como prevê o artigo 104, Código Penal: 

“O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou 

tacitamente”. 

Ou ainda, pode a vítima dirigirá uma carta ao agressor demonstrando seu 

intuito de perdão. Essa forma de perdão ao agressor exige a lei que a ofendida 

apresente declaração as

Por outro lado, de modo tácito, a vítima pode reconciliar

deixando isso evidente através de atitudes e gestos, como, por exemplo, o que 

ocorre em muitos casos, quando o agressor se

dos vínculos familiares a esposa acredita que tal crime não irá mais se repetir e 

perdoa o agressor. 

O Código Penal, no artigo 102, e o Código de Processo Penal, no seu artigo 

25, preveem que a representação seja irre

Não houve alteração legislativa neste sentido, de modo que continuam vigentes os 

dispositivos em comento. 

A audiência prevista no artigo 16, da Lei 11.340/06, diz respeito, claramente, 

ao procedimento a ser adotad

representação contra o ofensor. Assim, nos casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, e em se tratando de crime cuja Ação Penal depende de 

representação da vítima, como por exemplo, o crim

147, do Código Penal, ainda na delegacia de polícia, pode a vítima simplesmente 

dizer que não tem interesse à ação, ou seja, pode a vítima renunciar ao seu direito 

de representação no momento de repassar às autoridades polic

 
 

 

que já foi exercido validamente, volitivamente, regularmente. A representação, uma 

vez oferecida de forma expressa e incontestável, revela o interesse da vítima em ver 

processado o autor do fato. 

Ainda sobre a renúncia, está ocorre sempre antes do ajuizamento da ação. 

r depois, chama-se perdão. Por variadas razões pode assim agir 

a vitima: porque julga inconveniente o processo, porque perdoou a atitude do 

ofensor, bem como, por qualquer outro motivo que lhe evidencia a inutilidade do 

processo contra o autor da infração penal. 

Existem duas formas de renúncia: expressa ou tácita. Se o fizer de maneira 

expressa, pode ingressar com petição, durante a fase do inquérito policial, deixando 

claro que desiste de agir contra o agressor, como prevê o artigo 104, Código Penal: 

reito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou 

Ou ainda, pode a vítima dirigirá uma carta ao agressor demonstrando seu 

intuito de perdão. Essa forma de perdão ao agressor exige a lei que a ofendida 

apresente declaração assinada por si ou por procurador com poderes especiais.

Por outro lado, de modo tácito, a vítima pode reconciliar-se com seu agressor, 

deixando isso evidente através de atitudes e gestos, como, por exemplo, o que 

ocorre em muitos casos, quando o agressor se trata do próprio cônjuge,e em virtude 

dos vínculos familiares a esposa acredita que tal crime não irá mais se repetir e 

O Código Penal, no artigo 102, e o Código de Processo Penal, no seu artigo 

25, preveem que a representação seja irretratável depois de oferecida a denúncia.  

Não houve alteração legislativa neste sentido, de modo que continuam vigentes os 

dispositivos em comento.  

A audiência prevista no artigo 16, da Lei 11.340/06, diz respeito, claramente, 

ao procedimento a ser adotado quando a vítima exerce o seu direito de renunciar à 

representação contra o ofensor. Assim, nos casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, e em se tratando de crime cuja Ação Penal depende de 

representação da vítima, como por exemplo, o crime de ameaça, previsto no artigo 

147, do Código Penal, ainda na delegacia de polícia, pode a vítima simplesmente 

dizer que não tem interesse à ação, ou seja, pode a vítima renunciar ao seu direito 

de representação no momento de repassar às autoridades policias os fatos, Boletim 

 

volitivamente, regularmente. A representação, uma 

vez oferecida de forma expressa e incontestável, revela o interesse da vítima em ver 

Ainda sobre a renúncia, está ocorre sempre antes do ajuizamento da ação. 

se perdão. Por variadas razões pode assim agir 

a vitima: porque julga inconveniente o processo, porque perdoou a atitude do 

ofensor, bem como, por qualquer outro motivo que lhe evidencia a inutilidade do 

Existem duas formas de renúncia: expressa ou tácita. Se o fizer de maneira 

expressa, pode ingressar com petição, durante a fase do inquérito policial, deixando 

claro que desiste de agir contra o agressor, como prevê o artigo 104, Código Penal: 

reito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou 

Ou ainda, pode a vítima dirigirá uma carta ao agressor demonstrando seu 

intuito de perdão. Essa forma de perdão ao agressor exige a lei que a ofendida 

sinada por si ou por procurador com poderes especiais. 

se com seu agressor, 

deixando isso evidente através de atitudes e gestos, como, por exemplo, o que 

trata do próprio cônjuge,e em virtude 

dos vínculos familiares a esposa acredita que tal crime não irá mais se repetir e 

O Código Penal, no artigo 102, e o Código de Processo Penal, no seu artigo 

tratável depois de oferecida a denúncia.  

Não houve alteração legislativa neste sentido, de modo que continuam vigentes os 

A audiência prevista no artigo 16, da Lei 11.340/06, diz respeito, claramente, 

o quando a vítima exerce o seu direito de renunciar à 

representação contra o ofensor. Assim, nos casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, e em se tratando de crime cuja Ação Penal depende de 

e de ameaça, previsto no artigo 

147, do Código Penal, ainda na delegacia de polícia, pode a vítima simplesmente 

dizer que não tem interesse à ação, ou seja, pode a vítima renunciar ao seu direito 

ias os fatos, Boletim 



 

de ocorrência, assim ela deixa de exercer o seu direito de mover Ação contra o seu 

agressor.  

Ainda neste caso, tendo a vítima renunciado ao seu direito de representar, 

deve o magistrado, quando tomar conhecimento dos fatos, designar 

oitiva da vítima, ouvindo

exatamente por se tratar de caso de violência doméstica, que foi praticada nos 

limites da afetividade da vítima, que pode renunciar tanto por seu afeto pelo 

agressor, quanto por estar subjugada à vontade do mesmo. A audiência prevista no 

artigo 16 da Lei 11.340/06 representa mais um mecanismo de proteção à vítima, 

podendo-se avaliar se a renúncia é mesmo de sua livre e espontânea vontade.

Em virtude de a audiência para que se faça a renúncia ou desistência da 

representação, a Lei não protegerá a mulher vítima de violência doméstica ou 

familiar, pois ninguém poderá impedi

desistir da representação

Andrade Moreira, no comentário a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

decidiu que (2011, p.1): 

[...] a vítima de violência doméstica não pode ser constrangida a ratificar 
perante o juízo, n
tenha seguimento a ação penal. Com esse entendimento, a Quinta Turma 
mandado de segurança ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul para 
que a audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha só o
quando a vítima manifeste antecipada, espontânea e livremente, o interesse 
de se retratar [...].

O que pode se concluir é que com a Lei 11.340/2006, aprimorou a regra do 

processo penal, permitindo a retração, desde que ela ocorra antes do recebimento

da denúncia, subentendendo

audiência disposta no artigo 16 da referida lei, podendo ocorrer até o oferecimento 

da Ação Penal pelo magistrado.

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES

 

O estudo de caso apresentado se 

sobre os institutos de representação e renúncia da Lei 11.340/2006 no município e 

comarca de Toledo/PR, no ano de 2014.
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deve o magistrado, quando tomar conhecimento dos fatos, designar 
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representação, a Lei não protegerá a mulher vítima de violência doméstica ou 

familiar, pois ninguém poderá impedi‐la de renunciar ao direito de representar ou 

desistir da representação que eventualmente já tenha formulado. O Autor Rômulo de 

Andrade Moreira, no comentário a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

 

[...] a vítima de violência doméstica não pode ser constrangida a ratificar 
perante o juízo, na presença de seu agressor, a representação para que 
tenha seguimento a ação penal. Com esse entendimento, a Quinta Turma 
mandado de segurança ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul para 
que a audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha só o
quando a vítima manifeste antecipada, espontânea e livremente, o interesse 
de se retratar [...]. 

O que pode se concluir é que com a Lei 11.340/2006, aprimorou a regra do 

processo penal, permitindo a retração, desde que ela ocorra antes do recebimento

da denúncia, subentendendo-se que mesmo havendo oferecimento da denúncia, a 

audiência disposta no artigo 16 da referida lei, podendo ocorrer até o oferecimento 

da Ação Penal pelo magistrado. 

E DISCUSSÕES 

O estudo de caso apresentado se concentrou em coleta de dados estatísticos 

sobre os institutos de representação e renúncia da Lei 11.340/2006 no município e 

comarca de Toledo/PR, no ano de 2014. 
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que eventualmente já tenha formulado. O Autor Rômulo de 

Andrade Moreira, no comentário a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
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a presença de seu agressor, a representação para que 
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mandado de segurança ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul para 
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O que pode se concluir é que com a Lei 11.340/2006, aprimorou a regra do 

processo penal, permitindo a retração, desde que ela ocorra antes do recebimento 
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Inicialmente a pesquisa se fez na Delegacia da Mulher de Toledo/PR, na coleta 

de dados sobre os inquéritos instaurados no ano de 2014 no município, nos crimes 

de violência doméstica que prevê a Lei 11.340/2006.

Na Comarca de Toledo/PR possui a 1ª e 2ª Vara Criminal e Juizado Especial 

Criminal. A pesquisa se concentrou junto a 2ª Vara Criminal, ond

para a coleta dos dados a fim de se verificar a Representação e Renúncia da Lei 

11.340/2006, conforme os dados que se apresenta.

 

3.1. Coleta de dados junto a Delegacia da Mulher do Município e Comarca de 

Toledo/PR 

 

De acordo com a pesqu

junta a delegacia da Mulher do município de Toledo/PR de violência doméstica e 

familiar, considerada a Lei 11.340/2006. Nestes inquéritos instaurados se pode 

constatar diversos crimes contra a mulher, c

difamação, injuria, perturbação, assédio sexual, estupro, danos ao patrimônio, entre 

outros diversos crimes de violência doméstica e familiar. Esses dados são 

apresentados no gráfico 1 abaixo:

 

Gráfico 1 – Inquéritos instaurado

Fonte: Delegacia da Mulher

 

 
 

 

Inicialmente a pesquisa se fez na Delegacia da Mulher de Toledo/PR, na coleta 

os inquéritos instaurados no ano de 2014 no município, nos crimes 

de violência doméstica que prevê a Lei 11.340/2006. 

Na Comarca de Toledo/PR possui a 1ª e 2ª Vara Criminal e Juizado Especial 

Criminal. A pesquisa se concentrou junto a 2ª Vara Criminal, ond

para a coleta dos dados a fim de se verificar a Representação e Renúncia da Lei 
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De acordo com a pesquisa, no ano de 2014, foram registrados 378 inquéritos 

junta a delegacia da Mulher do município de Toledo/PR de violência doméstica e 

familiar, considerada a Lei 11.340/2006. Nestes inquéritos instaurados se pode 

constatar diversos crimes contra a mulher, como: ameaça, lesão corporal, 

difamação, injuria, perturbação, assédio sexual, estupro, danos ao patrimônio, entre 

outros diversos crimes de violência doméstica e familiar. Esses dados são 

apresentados no gráfico 1 abaixo: 

Inquéritos instaurados por portaria e flagrantes –

Fonte: Delegacia da Mulher 

 

Inicialmente a pesquisa se fez na Delegacia da Mulher de Toledo/PR, na coleta 

os inquéritos instaurados no ano de 2014 no município, nos crimes 

Na Comarca de Toledo/PR possui a 1ª e 2ª Vara Criminal e Juizado Especial 
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Dos 378 inquéritos apurados pela Delegacia da Mulher no ano de 2014, 

verifica-se que 41% são de Lesão Corporal, sendo 156 casos no ano; 27% crime de 

Ameaça contra Mulher, representando

Lesão; 45 casos; 7% crime de estupro de vulnerável; no total de 27 inquéritos, e 

abaixo do índice 2% somando total de 12% têm

assédio, perturbação, constrangimento, posse sexual frau

casos.  

Os crimes de Lesão Corporal de que trata o artigo 129 do Código Penal a ação 

penal é pública incondicionada, como já citada anteriormente, portanto não 

necessita de representação da vítima de violência doméstica para ser

correspondendo a 62% dos inquéritos instaurados no ano de 2014, no total de 236 

casos registrados. Sendo assim, o restante dos 378 inquéritos instaurados, 142 

inquéritos tiveram a vontade da vítima em representar contra o agressor, para que 

fossem tomadas as medidas necessárias à sua proteção. Portanto, 38% dos 

inquéritos do ano de 2014, tiveram a vontade da vítima em representar contra seu 

agressor. Como demonstra no gráfico a seguir:

Gráfico 2 – Ação Penal Pública Incondicionada e Condicionad

Fonte: 2ª Vara Criminal

 

Diante deste, se verifica que maior parte dos crimes cometidos contra a mulher 

no município de Toledo/PR, se trata de Ação Penal Incondicionada, não 

dependendo da vontade da vítima em representar. Tendo o Estado maior papel em 

 
 

 

Dos 378 inquéritos apurados pela Delegacia da Mulher no ano de 2014, 

se que 41% são de Lesão Corporal, sendo 156 casos no ano; 27% crime de 

Ameaça contra Mulher, representando 103 inquéritos; 12% são crime de Ameaça e 

Lesão; 45 casos; 7% crime de estupro de vulnerável; no total de 27 inquéritos, e 

abaixo do índice 2% somando total de 12% têm-se os crimes de injúria, dano, 

assédio, perturbação, constrangimento, posse sexual fraude, estupro, no total de 47 

Os crimes de Lesão Corporal de que trata o artigo 129 do Código Penal a ação 

penal é pública incondicionada, como já citada anteriormente, portanto não 

necessita de representação da vítima de violência doméstica para ser

correspondendo a 62% dos inquéritos instaurados no ano de 2014, no total de 236 

casos registrados. Sendo assim, o restante dos 378 inquéritos instaurados, 142 

inquéritos tiveram a vontade da vítima em representar contra o agressor, para que 

ssem tomadas as medidas necessárias à sua proteção. Portanto, 38% dos 

inquéritos do ano de 2014, tiveram a vontade da vítima em representar contra seu 

agressor. Como demonstra no gráfico a seguir: 

Ação Penal Pública Incondicionada e Condicionad

Fonte: 2ª Vara Criminal 

Diante deste, se verifica que maior parte dos crimes cometidos contra a mulher 

no município de Toledo/PR, se trata de Ação Penal Incondicionada, não 

dependendo da vontade da vítima em representar. Tendo o Estado maior papel em 

 

Dos 378 inquéritos apurados pela Delegacia da Mulher no ano de 2014, 

se que 41% são de Lesão Corporal, sendo 156 casos no ano; 27% crime de 
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de, estupro, no total de 47 

Os crimes de Lesão Corporal de que trata o artigo 129 do Código Penal a ação 

penal é pública incondicionada, como já citada anteriormente, portanto não 

necessita de representação da vítima de violência doméstica para ser instaurada, 

correspondendo a 62% dos inquéritos instaurados no ano de 2014, no total de 236 

casos registrados. Sendo assim, o restante dos 378 inquéritos instaurados, 142 

inquéritos tiveram a vontade da vítima em representar contra o agressor, para que 

ssem tomadas as medidas necessárias à sua proteção. Portanto, 38% dos 

inquéritos do ano de 2014, tiveram a vontade da vítima em representar contra seu 

Ação Penal Pública Incondicionada e Condicionada 

 

Diante deste, se verifica que maior parte dos crimes cometidos contra a mulher 

no município de Toledo/PR, se trata de Ação Penal Incondicionada, não 

dependendo da vontade da vítima em representar. Tendo o Estado maior papel em 



 

prosseguir com Ação Penal para a proteção das mulheres vítimas de violência 

familiar. 

 

3.2 Coleta de Dados junto a 2ª vara Criminal da Comarca de Toledo/PR

 

Após a denúncia de violência doméstica passar pela Delegacia da Mulher, os 

inquéritos são distribuídos aleatoriamente entres as varas criminais e juizado 

especiais no município de Toledo. A pesquisa demonstrou que, dos inquéritos 

distribuídos à 2ª Vara criminal, no ano de 2014 foram no total de 82 inquéritos de 

Violência Doméstica contra a mulher, como 

Logo, no que se refere aos inquéritos policiais, verifica

destes inquéritos instaurados em relação à 2ª Vara criminal, houve 28 ações penais 

que tiveram andamento, correspondendo a 34% de inquéritos rep

Criminal. Como demonstra o gráfico 3:

Gráfico 3 - Ações Penais na 2ª vara Criminal Comarca de Toledo/PR

Fonte: 2ª Vara Criminal

 

Dos processos que tramitaram na 2ª Vara Criminal, total de 28 casos no Ano de 

2014, apenas 2 casos foram ar

Público, o que corresponde a 7% dos casos. Dos demais, 4 casos tiveram a 

renúncia da ofendida conforme prevê o artigo 16 da Lei 11.340/2006, 

 
 

 

prosseguir com Ação Penal para a proteção das mulheres vítimas de violência 

3.2 Coleta de Dados junto a 2ª vara Criminal da Comarca de Toledo/PR

Após a denúncia de violência doméstica passar pela Delegacia da Mulher, os 

dos aleatoriamente entres as varas criminais e juizado 

especiais no município de Toledo. A pesquisa demonstrou que, dos inquéritos 

distribuídos à 2ª Vara criminal, no ano de 2014 foram no total de 82 inquéritos de 

Violência Doméstica contra a mulher, como exposto no Gráfico 2 a seguir:

Logo, no que se refere aos inquéritos policiais, verifica-se que no ano de 2014, 

destes inquéritos instaurados em relação à 2ª Vara criminal, houve 28 ações penais 

que tiveram andamento, correspondendo a 34% de inquéritos rep

Criminal. Como demonstra o gráfico 3: 

Ações Penais na 2ª vara Criminal Comarca de Toledo/PR

Fonte: 2ª Vara Criminal 

Dos processos que tramitaram na 2ª Vara Criminal, total de 28 casos no Ano de 

2014, apenas 2 casos foram arquivados a pedido do Representante do Ministério 

Público, o que corresponde a 7% dos casos. Dos demais, 4 casos tiveram a 

renúncia da ofendida conforme prevê o artigo 16 da Lei 11.340/2006, 

 

prosseguir com Ação Penal para a proteção das mulheres vítimas de violência 

3.2 Coleta de Dados junto a 2ª vara Criminal da Comarca de Toledo/PR 

Após a denúncia de violência doméstica passar pela Delegacia da Mulher, os 

dos aleatoriamente entres as varas criminais e juizado 

especiais no município de Toledo. A pesquisa demonstrou que, dos inquéritos 

distribuídos à 2ª Vara criminal, no ano de 2014 foram no total de 82 inquéritos de 

exposto no Gráfico 2 a seguir: 

se que no ano de 2014, 

destes inquéritos instaurados em relação à 2ª Vara criminal, houve 28 ações penais 

que tiveram andamento, correspondendo a 34% de inquéritos repassados a 2ª Vara 

Ações Penais na 2ª vara Criminal Comarca de Toledo/PR 

 

Dos processos que tramitaram na 2ª Vara Criminal, total de 28 casos no Ano de 

quivados a pedido do Representante do Ministério 

Público, o que corresponde a 7% dos casos. Dos demais, 4 casos tiveram a 

renúncia da ofendida conforme prevê o artigo 16 da Lei 11.340/2006, 



 

correspondente a 14%, e 5 casos tiveram a representação da ofendid

prosseguir com ação contra o agressor,indicando 18% dos casos.

Nos crimes que envolvem lesão corpora, houve um total de 17 ações, se 

tratando de Ação Pública Incondicionada, que corresponde a 61 dos casos de 

violência doméstica em andamento a 2ª Vara 

numero de ações, onde o Estado da continuidade Ação Penal para a punição do 

agressor. 

 

3.3 Análise dos Dados

 

Com a pesquisa realizada junto a Delegacia da Mulher e na 2ª Vara Criminal

município de Toledo/PR, se verificou 

cometidos contra a mulher no âmbito familiar e doméstico da Lei 11.340/2006. 

Diante disso, pode dizer que dos inquéritos instaurados na Comarca de Toledo/PR 

22% foram repassados à 2ª Vara Criminal.

Desses procedimentos encaminhados à 2ª Vara Criminal apenas 26,8% deles 

tiveram continuidade da Ação, sendo destes, apenas 18% dos casos com 

representação da ofendida contra o seu agressor. Com os demais 61% foram os 

crimes de Ação Publica Incondicionada.

Pode-se analisar que, com a criação da Lei 11.340/2006 as vítimas de violência 

doméstica e familiar possuem uma proteção maior contra os seus agressores. No 

entanto, visto que o Estado encaminha mesmo sem o interesse da vítima, vários 

doutrinadores têm posicionamento que a Lei deixa muitas brechas, visto que as 

vítimas têm maiores possibilidades de retratar, não querendo prosseguir com Ação 

penal, em virtude de ter ainda relacionamento com os agressores. Isso dificulta a 

aplicação da lei, já que visa a prot

independente de sua relação com a vitima.

A partir da pesquisa, verificou

doméstica, têm a proteção junto à justiça, onde anterior sua criação a vítima de 

violência doméstica não tinha nenhuma proteção, o que sempre ocasionou vários 

outros crimes contra a mesma vitimam, que muitas vezes era obrigada a conviver 

com seu agressor, sem nenhuma proteção da justiça. 

 
 

 

correspondente a 14%, e 5 casos tiveram a representação da ofendid

prosseguir com ação contra o agressor,indicando 18% dos casos.

Nos crimes que envolvem lesão corpora, houve um total de 17 ações, se 

tratando de Ação Pública Incondicionada, que corresponde a 61 dos casos de 

violência doméstica em andamento a 2ª Vara Criminal, demonstrando o maior 

numero de ações, onde o Estado da continuidade Ação Penal para a punição do 

3.3 Análise dos Dados 

Com a pesquisa realizada junto a Delegacia da Mulher e na 2ª Vara Criminal

Toledo/PR, se verificou a dinâmica das Ações Judiciais e dos crimes 

cometidos contra a mulher no âmbito familiar e doméstico da Lei 11.340/2006. 

Diante disso, pode dizer que dos inquéritos instaurados na Comarca de Toledo/PR 

22% foram repassados à 2ª Vara Criminal. 

mentos encaminhados à 2ª Vara Criminal apenas 26,8% deles 

tiveram continuidade da Ação, sendo destes, apenas 18% dos casos com 

representação da ofendida contra o seu agressor. Com os demais 61% foram os 

de Ação Publica Incondicionada. 

se analisar que, com a criação da Lei 11.340/2006 as vítimas de violência 

doméstica e familiar possuem uma proteção maior contra os seus agressores. No 

entanto, visto que o Estado encaminha mesmo sem o interesse da vítima, vários 

icionamento que a Lei deixa muitas brechas, visto que as 

vítimas têm maiores possibilidades de retratar, não querendo prosseguir com Ação 

penal, em virtude de ter ainda relacionamento com os agressores. Isso dificulta a 

aplicação da lei, já que visa a proteção das vítimas de violência familiar, 

independente de sua relação com a vitima. 

A partir da pesquisa, verificou-se que as vítimas do crime de violência 

doméstica, têm a proteção junto à justiça, onde anterior sua criação a vítima de 

ão tinha nenhuma proteção, o que sempre ocasionou vários 

outros crimes contra a mesma vitimam, que muitas vezes era obrigada a conviver 

com seu agressor, sem nenhuma proteção da justiça.  

 

correspondente a 14%, e 5 casos tiveram a representação da ofendida em 

prosseguir com ação contra o agressor,indicando 18% dos casos. 

Nos crimes que envolvem lesão corpora, houve um total de 17 ações, se 

tratando de Ação Pública Incondicionada, que corresponde a 61 dos casos de 

Criminal, demonstrando o maior 

numero de ações, onde o Estado da continuidade Ação Penal para a punição do 

Com a pesquisa realizada junto a Delegacia da Mulher e na 2ª Vara Criminal no 

a dinâmica das Ações Judiciais e dos crimes 

cometidos contra a mulher no âmbito familiar e doméstico da Lei 11.340/2006. 

Diante disso, pode dizer que dos inquéritos instaurados na Comarca de Toledo/PR 

mentos encaminhados à 2ª Vara Criminal apenas 26,8% deles 

tiveram continuidade da Ação, sendo destes, apenas 18% dos casos com 

representação da ofendida contra o seu agressor. Com os demais 61% foram os 

se analisar que, com a criação da Lei 11.340/2006 as vítimas de violência 

doméstica e familiar possuem uma proteção maior contra os seus agressores. No 

entanto, visto que o Estado encaminha mesmo sem o interesse da vítima, vários 

icionamento que a Lei deixa muitas brechas, visto que as 

vítimas têm maiores possibilidades de retratar, não querendo prosseguir com Ação 

penal, em virtude de ter ainda relacionamento com os agressores. Isso dificulta a 

eção das vítimas de violência familiar, 
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E ainda, a Lei 11.340/2006, trouxe novos mecanismos para coibir esse

de violência contra a mulher, no âmbito familiar e doméstico. Com maior destaca a 

Ação Penal nos crimes de lesões corporais, que trata o artigo 129 do Código Penal. 

A lei determinou que neste crime de envolvem lesão corporal, não será necessário a

vontade da vítima em representar contra seu agressor, o que facilita aplicação da Lei 

e amplia o papel do Estado em proteger as vítimas de violência doméstica, que por 

muitas vezes por medo ou relações afetivas, não representam contra seu agressor.

 

A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, criada com a 

finalidade de proteção as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, ainda 

encontra obstáculos para sua perfeita aplicação, e assim erradicar as formas de 

violências no âmbito familiar.

Percebe-se que a Lei 11.340/2006 estabelece maiores garantias para os 

direitos e bens jurídicos da mulher vítima de violência doméstica e familiar, 

oferecendo-lhe alternativas para solução de conflito, as medidas protetivas, 

demanda judicial contra o agressor. 

A partir da pesquisa feita junto a Delegacia da Mulher e a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Toledo/PR, um número expressivo de mulheres vítimas de violência 

doméstica acaba se retratando da representação oferecida con

sequer prossiga com qualquer ação. Perfeitamente de se compreender, em vista que 

se trate na maioria das vezes de relações conjugais e familiares. Contudo, o Estado 

não pode deixar de proteger essas vítimas em virtude da relação que elas t

agressor.  Através dos crimes de lesão corporal contra as mulheres no município de 

Toledo/PR, se verificou um numero maior de Ação Penal, onde o estado deu a 

representação e o prosseguimento da demanda judicial. 

Diante do exposto, verificou

dos crimes que envolvem lesão corporal à mulher, que independerem de sua 

manifestação de vontade, o Estado cumpre o papel de proteger as vítimas, o que 

poderia não acontecer caso depender

ainda se observa a renúncia no caso que a ofendida deixa de se manifestar.

 
 

 

E ainda, a Lei 11.340/2006, trouxe novos mecanismos para coibir esse

de violência contra a mulher, no âmbito familiar e doméstico. Com maior destaca a 

Ação Penal nos crimes de lesões corporais, que trata o artigo 129 do Código Penal. 

A lei determinou que neste crime de envolvem lesão corporal, não será necessário a

vontade da vítima em representar contra seu agressor, o que facilita aplicação da Lei 

e amplia o papel do Estado em proteger as vítimas de violência doméstica, que por 

muitas vezes por medo ou relações afetivas, não representam contra seu agressor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, criada com a 

finalidade de proteção as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, ainda 

encontra obstáculos para sua perfeita aplicação, e assim erradicar as formas de 

violências no âmbito familiar. 

se que a Lei 11.340/2006 estabelece maiores garantias para os 

direitos e bens jurídicos da mulher vítima de violência doméstica e familiar, 

lhe alternativas para solução de conflito, as medidas protetivas, 

demanda judicial contra o agressor.  

A partir da pesquisa feita junto a Delegacia da Mulher e a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Toledo/PR, um número expressivo de mulheres vítimas de violência 

doméstica acaba se retratando da representação oferecida con

sequer prossiga com qualquer ação. Perfeitamente de se compreender, em vista que 

se trate na maioria das vezes de relações conjugais e familiares. Contudo, o Estado 

não pode deixar de proteger essas vítimas em virtude da relação que elas t

agressor.  Através dos crimes de lesão corporal contra as mulheres no município de 

Toledo/PR, se verificou um numero maior de Ação Penal, onde o estado deu a 

representação e o prosseguimento da demanda judicial.  

Diante do exposto, verificou-se que para a efetividade da Lei, quando se trata 

dos crimes que envolvem lesão corporal à mulher, que independerem de sua 

manifestação de vontade, o Estado cumpre o papel de proteger as vítimas, o que 

poderia não acontecer caso depender-se somente da vontade d

ainda se observa a renúncia no caso que a ofendida deixa de se manifestar.

 

E ainda, a Lei 11.340/2006, trouxe novos mecanismos para coibir esses crimes 

de violência contra a mulher, no âmbito familiar e doméstico. Com maior destaca a 

Ação Penal nos crimes de lesões corporais, que trata o artigo 129 do Código Penal. 

A lei determinou que neste crime de envolvem lesão corporal, não será necessário a 

vontade da vítima em representar contra seu agressor, o que facilita aplicação da Lei 

e amplia o papel do Estado em proteger as vítimas de violência doméstica, que por 

muitas vezes por medo ou relações afetivas, não representam contra seu agressor.  

A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, criada com a 

finalidade de proteção as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, ainda 

encontra obstáculos para sua perfeita aplicação, e assim erradicar as formas de 

se que a Lei 11.340/2006 estabelece maiores garantias para os 

direitos e bens jurídicos da mulher vítima de violência doméstica e familiar, 

lhe alternativas para solução de conflito, as medidas protetivas, e a 

A partir da pesquisa feita junto a Delegacia da Mulher e a 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Toledo/PR, um número expressivo de mulheres vítimas de violência 

doméstica acaba se retratando da representação oferecida contra o agressor e 

sequer prossiga com qualquer ação. Perfeitamente de se compreender, em vista que 

se trate na maioria das vezes de relações conjugais e familiares. Contudo, o Estado 

não pode deixar de proteger essas vítimas em virtude da relação que elas têm com o 

agressor.  Através dos crimes de lesão corporal contra as mulheres no município de 

Toledo/PR, se verificou um numero maior de Ação Penal, onde o estado deu a 

e para a efetividade da Lei, quando se trata 

dos crimes que envolvem lesão corporal à mulher, que independerem de sua 

manifestação de vontade, o Estado cumpre o papel de proteger as vítimas, o que 

se somente da vontade da ofendida, já que 

ainda se observa a renúncia no caso que a ofendida deixa de se manifestar. 



 

Vislumbrou-se a importância do Estado nos Crimes de Violência doméstica que 

trata a Lei 11.340/2006, pois sem a representação da vítima, a lei tem maior 

efetividade, onde o processo tem andamento, para no fim punir o agressor, e assim 

demonstrar não ao agressor o ilícito cometido, mas para sociedade, que a violência 

contra a mulher deve acabar.

O Superior Tribunal Federal já vem se posicionado a favor da Ação 

incondicional nos crimes de violência doméstica, como afirmou a ministra Rosa 

Weber: que exigir da mulher agredida uma representação para abertura da ação, 

atenta contra a própria dignidade da pessoa humana.

Demonstra o presente trabalho, que a melhor forma pre

a mulher no âmbito familiar e doméstico é Ação Publica Incondicionada, onde não a 

desistência a ação por parte das vítimas. Assim, antes de ocorrer o crime, o 

agressor saberá que depois cometido não poderá voltar atrás, que ele ser

processado e julgado, não podendo a vítima simplesmente se manifestar contra o 

prosseguimento da ação penal.

O que não podemos permitir é que a lei Maria da Penha seja considerada 

entrave aos trabalhos da polícia e do judiciário, na sua aplicação, ou ate

desacreditar que ela realmente tenha benefícios as vitimas de violência doméstica. 

Cada vez mais se reconhece que a criação da Lei Maria da Penha é 

indispensável para atender os alvos de vulnerabilidade social, as mulheres vitimas 

de violência doméstica e familiar. Somente com Lei 11.340/2006 pode assegurar os 

direitos das Mulheres vítimas de violência, constitui uma contribuição positiva para 

proteger os direitos das mulheres e eliminar as situações de violência que possam 

afetá-las, garantido a elas vida digna sem violência.
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se a importância do Estado nos Crimes de Violência doméstica que 

trata a Lei 11.340/2006, pois sem a representação da vítima, a lei tem maior 

de, onde o processo tem andamento, para no fim punir o agressor, e assim 

demonstrar não ao agressor o ilícito cometido, mas para sociedade, que a violência 

contra a mulher deve acabar. 

O Superior Tribunal Federal já vem se posicionado a favor da Ação 

dicional nos crimes de violência doméstica, como afirmou a ministra Rosa 

Weber: que exigir da mulher agredida uma representação para abertura da ação, 

atenta contra a própria dignidade da pessoa humana. 

Demonstra o presente trabalho, que a melhor forma prevenir a violência contra 

a mulher no âmbito familiar e doméstico é Ação Publica Incondicionada, onde não a 

desistência a ação por parte das vítimas. Assim, antes de ocorrer o crime, o 

agressor saberá que depois cometido não poderá voltar atrás, que ele ser

processado e julgado, não podendo a vítima simplesmente se manifestar contra o 

prosseguimento da ação penal. 

O que não podemos permitir é que a lei Maria da Penha seja considerada 

entrave aos trabalhos da polícia e do judiciário, na sua aplicação, ou ate

desacreditar que ela realmente tenha benefícios as vitimas de violência doméstica. 

Cada vez mais se reconhece que a criação da Lei Maria da Penha é 

indispensável para atender os alvos de vulnerabilidade social, as mulheres vitimas 

stica e familiar. Somente com Lei 11.340/2006 pode assegurar os 

direitos das Mulheres vítimas de violência, constitui uma contribuição positiva para 

proteger os direitos das mulheres e eliminar as situações de violência que possam 

as vida digna sem violência. 
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