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ASSUNTO: REVISÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL (ART. 28 CPP). 

EMENTA.  ART.  28  CPP.  AMEAÇA  (ART.  147  CP).  NÃO

COMPARECIMENTO DA VÍTIMA NA AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 16

DA  LEI  11.340/06.  ARQUIVAMENTO  POR  FALTA  DE  JUSTA  CAUSA.

CONTINUIDADE DO FEITO. DESIGNAÇÃO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA

PARA ATUAR NO FEITO.  O não comparecimento da ofendida na audiência

prevista no art. 16 da Lei 11.340/2006 não significa retratação tácita do direito

de representação, mas, pelo contrário, a ratificação de seu interesse em levar

adiante o feito. Para a representação é suficiente a demonstração de interesse

pela vítima na apuração do delito, o que restou amplamente demonstrado por

meio do boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos nos autos. 

Excelentíssima Senhora

Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos

1. RELATÓRIO

Os presentes autos de Inquérito Policial  foram inaugurados mediante

portaria para apurar a prática, em tese, do delito capitulado no art.  147 do Código

Penal (ameaça), c/c com a Lei no 11.340/2006, tendo em vista o procedimento previsto

na  Lei  Maria  da  Penha,  atribuído  ao  indiciado  Mário  Alves  Pires  contra  Gisela

Rautenberg Pires (sua cônjuge) (conforme boletim de ocorrência de fls. 03). 
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Após  ultimação  da  instrução  policial,  sobreveio  a  promoção  de

arquivamento de fls. 33, elaborada pela Promotora de Justiça Roberta Franco Massa,

por ausência de justa causa para a ação penal, sob justificativa de que a vítima, por

não ter sido localizada para ser intimada para o comparecimento da audiência a que se

refere o art. 16 da Lei Maria da Penha, demonstra sua absoluta indiferença “quanto

aos  rumos  que  o  procedimento  iria  tomar”,  pois  caso  realmente  almejasse  que  o

indiciado fosse punido a reação esperada seria que tivesse fornecido o endereço exato

para que fosse possível sua localização para eventuais intimações. 

Exercendo controle jurisdicional de 1º grau, a Juíza de Direito Franciele

Cit  proferiu  a  decisão  de  fls.  34,  discordando  da  promoção  ministerial  de

arquivamento, ao argumento de que a falta da vítima em audiência designada para

manifestar  interesse  na  continuidade  do  feito  não  caracteriza  de  maneira

incontroversa  desinteresse  no  prosseguimento  do  feito.  Ademais,  não  foram

empreendidas  novas  diligências  no  sentido  de  localizar  o  endereço  atualizado  da

vítima.  Nestes  termos,  após  manutenção  do  parecer  ministerial,  determinou-se  o

encaminhamento dos autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça, aos fins do disposto

no art. 28 do CPP. 

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O objeto de análise e valoração aos presentes autos, por parte desta

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nos  termos  do  disposto  no  art.  28  do  Código  de

Processo  Penal,  direciona-se  à  operação  de  ratificação  ou  discordância  quanto  ao

conteúdo do pronunciamento ministerial de fls. 33, que promoveu o arquivamento dos

autos por falta de justa causa.

O presente inquérito policial nos foi remetido, por aplicação do art. 28,

do  CPP,  ante  a  magistrada  não  concordar  com  a  promoção  de  arquivamento  da

representante do Ministério Público. 

2



Preliminarmente há que se esclarecer que o delito perseguido nos autos

é o de ameaça praticada no âmbito familiar (art. 147, do CP), haja vista o constante no

boletim de ocorrência de fls. 03 e nas declarações de fls. 04/07.

 Com  a  devida  consideração  à  independência  funcional  da  ilustre

Promotora  de  Justiça,  assiste  razão  ao  Juízo  Criminal  da  2a  Vara  da  Comarca  de

Colombo.

 O  legislador  brasileiro,  a  partir  da  edição  da  Lei  11.340/06,  adotou

posicionamento mais rigoroso em relação aos crimes de que são vítimas, em grande

parte, as mulheres no âmbito doméstico. 

Como  se  sabe,  historicamente,  a  mulher  foi  objeto  de  significativa

discriminação e violência,  bastando olhar para o período da inquisição patrocinada

pela Igreja Católica ao longo de, pelo menos, cinco séculos, para evidenciar o quanto a

mulher  sofreu  pela  sanha  paranoica  masculina  de  então,  que  misturava  desejo  e

repressão, aliados à ignorância1.  Esse modo insano de olhar para as mulheres gera

frutos  ainda hoje,  na sociedade contemporânea,  refletindo,  em grande medida,  na

prática da chamada violência doméstica contra a mulher.

Justamente por conta desse crônico problema e impulsionado pelo caso

concreto, ocorrido em 1983, de agressões patrocinadas pelo marido da Farmacêutica

Maria da Penha Maia Fernandes, que resultaram na vítima ter ficado paraplégica, é

que  o  legislador  brasileiro  vai  adotar  regramento  mais  severo  para  os  casos  de

violência doméstica contra a mulher, o que, para alguns, seria até mesmo um direito

penal de gênero: a famosa “Lei Maria da Penha”.

1 Sobre o tema, vale por todos,  o  Malleus Malleficarum (O Martelo das Feiticeiras) escrito por dois
inquisidores da Igreja Católica, no século XV e adotado como verdadeiro “manual de processo penal” de
então.  O  Malleus,  como  se  sabe,  revela,  em  cruéis  detalhes,  a  insanidade  mental  da  época,
demonstrando  todo  o  tratamento  degradante,  vexatório,  discriminatório  e  perverso,  destinado  às
mulheres.
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Assim, a Lei 11.340/06 é o resultado legislativo de uma política criminal

diferenciada: dar tratamento mais severo e efetivo aos casos de violência doméstica

contra a mulher, o que é exigido tanto pelas Convenções internacionais das quais o

Brasil é signatário, quanto pela própria Constituição da República do Brasil, que assim

estabelece em seu artigo 226, §8º:

“Art.  226.  A  família,  base  da sociedade,  tem especial  proteção do

Estado.

(...)

§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”.

 Dando vazão ao comando constitucional, é que surge a Lei 11.340/06, a

qual, já no primeiro artigo, deixa registrada a política repressiva diferenciada: 

“Art. 1º Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do §8º do art. 226

da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas

as  Formas  de  Violência  contra  a  Mulher,  da  Convenção

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a

Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República

Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência

Doméstica  e  Familiar  contra  a  Mulher;  e  estabelece  medidas  de

assistência  e  proteção  às  mulheres  em  situação  de  violência

doméstica e familiar.”

 Além de referir à Constituição da República, a Lei Maria da Penha, no

mesmo artigo acima reproduzido, também faz expressa alusão à  Convenção sobre a

Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, adotada pela Resolução

nº 34/180 da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 1979 e
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ratificada pelo Brasil em 1º de fevereiro de 1984. Desta Convenção merece destaque a

diretriz recomendada em sua Parte 2, artigo VII, que diz:

“Os Estados Membros tomarão todas as medidas apropriadas para:

1.  Modificar  os  padrões  socioculturais  de  conduta  de  homens  e

mulheres,  com  vistas  a  alcançar  a  eliminação  de  preconceitos  e

práticas  consuetudinárias  e  de  qualquer  outra  índole  que estejam

baseados na idéia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos

sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres.”

Ainda no mesmo artigo 1º da Lei Maria da Penha, o legislador brasileiro

também  refere  formalmente  à  Convenção  Interamericana  para  Prevenir,  Punir  e

Erradicar a Violência contra a Mulher, fruto de reunião da OEA na cidade de Belém,

no Estado do Pará, em 9 de Junho de 1994, no Vigésimo Quarto Período Ordinário de

Sessões da Assembleia Geral. Esta Convenção estabelece, em seu Capítulo III, que trata

dos Deveres dos Estados, particularmente no artigo 7, o seguinte:

“CAPÍTULO III

DEVERES DOS ESTADOS

Artigo 7

Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a

mulher e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e sem

demora,  políticas  destinadas  a  prevenir,  punir  e  erradicar  tal

violência e a empenhar-se em:

a) abster-se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher e

velar por que as autoridades, seus funcionários e pessoal, bem como

agentes  e  instituições  públicos  ajam  de  conformidade  com  essa

obrigação;

b)  agir  com  o  devido  zelo  para  prevenir,  investigar  e  punir  a

violência contra a mulher;

c)  incorporar  na  sua  legislação  interna  normas  penais,  civis,

administrativas  e  de  outra  natureza,  que  sejam  necessárias     para
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prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como

adotar as medidas administrativas adequadas que forem aplicáveis;

d) adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se abstenha

de  perseguir,  intimidar  e  ameaçar  a  mulher  ou  de  fazer  uso  de

qualquer  método  que  danifique  ou  ponha  em  perigo  sua  vida  ou

integridade ou danifique sua propriedade;

e)  tomar todas as medidas adequadas, inclusive legislativas, para

modificar  ou  abolir  leis  e  regulamentos  vigentes  ou  modificar

práticas jurídicas ou consuetudinárias que respaldem a persistência

e a tolerância da violência contra a mulher;

f) estabelecer procedimentos jurídicos justos e eficazes para a mulher

sujeitada a violência,  inclusive,  entre outros,  medidas de proteção,

juízo oportuno e efetivo acesso a tais processos;

g)  estabelecer  mecanismos  judiciais  e  administrativos  necessários

para  assegurar  que  a  mulher  sujeitada  a  violência  tenha  efetivo

acesso  a  restituição,  reparação  do  dano  e  outros  meios  de

compensação justos e eficazes;

h) adotar as medidas legislativas ou de outra natureza necessárias à

vigência desta Convenção.” (grifos e negritos nossos)

 Como  se  vê,  a  política  repressiva  mais  efetiva  vem  expressamente

regrada no primeiro dispositivo da lei em análise. 

 Voltando ao regramento infraconstitucional brasileiro, também se extrai

das  “Disposições  Preliminares”  da  Lei  Maria  da  Penha,  outro  importante  artigo  de

orientação hermenêutica:

“Art. 4º. Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais

a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das

mulheres em situação de violência doméstica e familiar.”
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 Outra regra que igualmente merece destaque é o artigo 6º da mesma

lei,  ao  estabelecer  que  os  crimes  de  violência  doméstica  contra  a  mulher  são

considerados uma forma de violação dos direitos humanos:

“Art. 6º. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui

uma das formas de violação dos direitos humanos”.

 Ademais, analisando as regras criadas pela Lei Maria da Penha, o que se

percebe é que o legislador brasileiro veio, até mesmo, a corrigir um equívoco gerado

pela Lei 9.099/95, de considerar a violência doméstica como uma “ infração penal de

menor potencial ofensivo”. Ou seja, a Lei 9.099/95, justamente por ser genérica e por

permitir  medidas  despenalizadoras,  reforçou  o  entendimento  equivocado,  mas

fortemente  reproduzido  em  camadas  ignorantes  da  população,  de  que  “bater  ou

ameaçar  mulher  seria  um  direito  do  marido”  (sic).  Sobre  o  tema,  vejam-se  as

ponderações  de Cláudio  do Prado AMARAL,  A  Lei  9099/95,  a  Política  Criminal  e  a

Violência Doméstica contra a Mulher, in Mulher e Direito Penal, Coordenadores Miguel

Reale Junior e Janaína Paschoal, Rio de Janeiro: Forense, 2007, pp. 117 e 118:

É bem verdade, que a freqüência com que ocorrem tais delitos dá a

falsa impressão de tratar-se de um evento corriqueiro, diante do qual

o  mundo  continua  indo  tal  e  qual.  No  entanto,  esse  raciocínio,

baseado  exclusivamente  nas  estatísticas  criminais  e  nas  soluções

penais  aplicadas,  ignora  importantes  conseqüências  deletérias,

dentre as quais, destaca-se: a) a corrosão do princípio da dignidade

da pessoa humana através da negação do direito da mulher a uma

vida sem violência; b) e a má-formação dos valores sociais.

(...)

Por  isso,  as  dificuldades  que  se  colocam  para  a  compreensão  da

violência  doméstica  com base  na Lei  9099/95  são decorrentes  da

colisão  que  se  produz  entre  sua  classificação  como  um  delito  de

menor importância e a multifacetada realidade inerente a tal forma
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de violência,  que demanda constantemente  pela  consideração dos

demais fatores metajurídicos incidentes.

 Nesse campo, inclusive, vale o registro criminológico a respeito de por

que as mulheres agredidas, depois de comunicarem o fato ao Estado e dele pedirem

providências, costumam, passado algum tempo, retratar-se. Sobre o tema, a melhor

doutrina de Elena LARRAURI,  Mujeres y Sistema Penal – Violencia domestica, Buenos

Aires: Julio Cesar Faria Editor, 2008, pp. 95 e ss., elenca os seguintes motivos que, em

geral, levam a mulher a “retirar la denuncia”: a falta de apoio econômico; o temor de

represálias;  a  tradicional  desconsideração  da  vítima;  a  desconfiança  quanto  às

declarações  da  mulher  (o  “acosso  processual”);  o  modelo  de  ação  penal  pública

incondicionada; o fato que o sistema penal não escuta às mulheres; o medo de perder

os filhos ou de que estes restem desatendidos. O interessante de anotar, é que há uma

tendência  na  legislação  processual  penal  estrangeira  de  considerar  os  casos  de

violência  doméstica  contra  a  mulher  como  crimes  de  ação  penal  pública

incondicionada. Assim está ocorrendo na Espanha e assim também o é nos Estados

Unidos, segundo narra a autora referida. Assim, a decisão do Supremo Tribunal Federal

é perfeitamente justificada, tendo em conta os objetivos da Lei Maria da Penha.

Assim, a aplicação imediata da decisão do Supremo Tribunal Federal se

justifica  por  corporificar  proteção  mais  efetiva  da  mulher  agredida  no  ambiente

familiar. Como já dissemos acima, não raro, a retratação da representação pela mulher

agredida  ocorre  por  medo  de  retaliação  maior  ou  por  conta  de  ser  mantida

financeiramente  pelo amásio  ou  cônjuge.  Quando isso  ocorre,  lamentavelmente,  a

agressão tende a se repetir e em alguns casos só caberá à Justiça julgar o agressor

como réu em processo de homicídio, situação que representa a falência da Justiça e

deve ser ferrenhamente evitada com punições mais efetivas contra os agressores. 
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Cabe  o  realce  que,  entender  que  a  ação  penal,  em  caso  de  lesões

corporais praticadas no ambiente familiar, é de natureza pública e incondicionada, é

proteger efetivamente a mulher. Neste sentido, colaciona-se o voto do Ministro Fux: 

[...] os delitos de lesão corporal leve e culposa domésticos contra a

mulher independem de representação da ofendida, processando-se

mediante ação penal pública incondicionada. O condicionamento da

ação  penal  à  representação  da  mulher  se  revela  um  obstáculo  à

efetivação do direito fundamental à proteção da sua inviolabilidade

física  e  moral,  atingindo,  em  última  análise,  a  dignidade  humana

feminina. Tenha-se em mente que a Carta Magna dirige a atuação do

legislador  na  matéria,  por  incidência  do  art.  5º,  XLI  (“a  lei  punirá

qualquer  discriminação  atentatória  dos  direitos  e  liberdades

fundamentais”)  e  do  art.  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”).

Ademais, saliente-se que a aplicação do art. 16 da Lei Maria da Penha

deve  ser  restringida  aos  delitos,  praticados  no  âmbito  familiar,  que  exigem  a

representação, como a ameaça, por exemplo. 

Registre-se que a audiência prevista no art. 16 da Lei nº 10.340/06 não

é obrigatória. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). NÃO

REALIZAÇÃO  DE  AUDIÊNCIA  PRELIMINAR.  NULIDADE  INEXISTENTE.

AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  DA  VÍTIMA  ACERCA  DA  SUA

PRETENSÃO  EM  RENUNCIAR  AO  DIREITO  DE  REPRESENTAÇÃO.

REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DA

PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

FAVORÁVEIS AO RÉU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE

OFÍCIO, EM FACE DO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. SENTENÇA
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REFORMADA.  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.  A  audiência

anterior ao recebimento da denúncia, a que se refere o artigo 16 da

Lei  nº  11.340/06  (Lei  Maria  da  penha),  não é  obrigatória,  sendo

necessária a manifestação da vítima acerca da pretendida renúncia, a

qual  não  poderá  ser  suprida,  em  nenhuma hipótese,  pelo  agente

ministerial. No presente caso, a esposa do réu, manteve-se firme no

intuito  de  dar  continuidade  à  persecução  criminal,  porquanto,

sustentou suas acusações perante o juízo singular,  confirmando as

ameaças sofridas, bem como as agressões por parte de seu marido,

sem demonstrar qualquer indício de arrependimento ou manifesto

desejo  de  se  retratar  das  acusações relatadas.  II.  A  pena-base foi

estabelecida no mínimo legal  em razão das circunstâncias judiciais

totalmente  favoráveis.  (STJ.  HC  84838/  SP.  Relatora  ministra  Jane

Silva, desembargadora convocada do TJ/MG. Quinta turma. Julgado

em  04/10/2007)  III.  É  de  ser  declarada,  de  ofício,  a  extinção  da

punibilidade do réu. Conforme de denota dos autos, o réu foi preso

em  data  de  26/12/2006,  tendo  permanecido  na  cadeia  pública,

durante  71  (setenta  e  hum)  dias,  sendo  colocado  em  liberdade

provisória, no dia 07/03/2007, conforme alvará de soltura de fls. 72 e

verso  (TJPR;  ApCr  0439799-5;  Santa  Helena;  Segunda  Câmara

Criminal;  Rel.  Des.  Lidio  José Rotoli  de Macedo; DJPR 29/04/2009;

Pág. 177);   

HABEAS  CORPUS.  LEI  MARIA  DA  PENHA.  1.  PEDIDO  DE

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, PELA FALTA DE PROCEDIBILIDADE,

EM RAZÃO  DA  EXISTÊNCIA  DE  RENÚNCIA  TÁCITA  DA  VÍTIMA,  EM

VIRTUDE  DE  SEU  NÃO  COMPARECIMENTO  EM  AUDIÊNCIA

PRELIMINAR,  DEMONSTRANDO FALTA DE  INTERESSE  NA  PUNIÇÃO

DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. Tocante à alegada renúncia tácita,

o não comparecimento da ofendida à audiência prevista no art. 16

da  Lei  11.340/2006,  não  significa  retratação  tácita  do  direito  de

representação, mas, pelo contrário,  a ratificação de seu interesse

em levar adiante o feito. Aplica-se o art. 16 da Lei nº 11.340/06 ao
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caso concreto, que dispõe: nas ações penais públicas condicionadas à

representação de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à

representação perante o juiz, em audiência especialmente designada

com tal  finalidade,  antes  do recebimento da denúncia  e  ouvido o

Ministério  Público.  Não foi  o  que  ocorreu.  O  comparecimento  da

ofendida deu-se em gabinete, em momento posterior à audiência e

ao recebimento da denúncia. Assim, há que prosseguir com a ação

penal. (Habeas Corpus nº. 70033591611, Primeira Câmara Criminal,

Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Hirt Preiss, Julgado

em 27/01/2010) (fonte: www.tjrs.jus.br, acesso em: 23/04/2010);

HABEAS  CORPUS  PARA TRANCAMENTO DE  AÇÃOPENAL.  Crime de

ameaça contra mulher no âmbito doméstico (Lei Maria da penha) -

Ausência da vítima na audiência preliminar - Alegação de renúncia

tácita  -  Impossibilidade  -  Esclarecimento  do  art.  16  da  Lei  nº

11.340/2006 – Nos crimes de violência doméstica contra a mulher a

renúncia  somente  pode  ser  realizada  em  audiência  designada

especialmente para tal antes do oferecimento da denúncia - In casu,

a ausência da vítima na audiência preliminar enseja a continuidade

do  feito -  Processo  que  tramita  regular  -  Ordem  denegada.

Julgamento  unânime.  (TJPA;  HC-AP  20093018714-8;  Ac.  85140;

Belém; Câmaras Criminais Reunidas; Relª Desª Therezinha Martins da

Fonseca; Julg. 01/03/2010; DJPA 03/03/2010);

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  LESÃO

CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA LEI Nº 11.340/2006. DENÚNCIA

RECEBIDA. DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE POR AUSÊNCIA

DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO.

INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ALEGADA EXISTÊNCIA DE

PRETENSÃO DA OFENDIDA NA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PERTINENTE.

DOCUMENTAÇÃO  JUNTADA  AOS  AUTOS  QUE  DEMONSTRA  O

CARÁTER VOLITIVO DA VÍTIMA A  FAVOR DA PERSECUÇÃO PENAL.

PLEITO DO PARQUET ACOLHIDO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART.

16,  DA  LEI  Nº  11.340/2006.  NULIDADE  DECLARADA  A  PARTIR  DO
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RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA.  RECURSO  CONHECIDO  E

PARCIALMENTE  PROVIDO.  Basta  para  a  representação  a

demonstração de interesse, pela ofendida, na apuração do delito, o

que  se  verifica  no  registro  de  boletim  de  ocorrência,  termo  de

declaração - Com sua manifestação taxativa desejando a separação

- E laudo de exames corporais. Assim, é de se declarar a nulidade do

processo a partir do recebimento da denúncia, oportunizando-se à

ofendida a possibilidade da retratação da representação, caso seja o

seu intento, nos termos do artigo 16, da Lei nº 11.340/2006. Recurso

conhecido  e  parcialmente  provido.  (TJPR;  RecSenEst  0680131-6;

Centenário  do  Sul;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Oto  Luiz

Sponholz; DJPR 05/10/2010; Pág. 483).

 Desse modo, a ausência do comparecimento da vítima na audiência a

que se refere o art. 16 da Lei 11.340/2006 não significa retratação tácita do direito de

representação, não impedindo, assim, o prosseguimento do feito, pois basta para a

representação a demonstração de interesse,  pela ofendida,  na apuração do delito,

conforme se pode constatar pela leitura do Boletim de Ocorrência de fls.  03 e dos

termos de declaração de fls. 04-07.  

3. CONCLUSÃO

 Diante  do  exposto,  em  respeito  à  independência  funcional  da

Promotora de Justiça, Roberta Franco Massa, às fls. 33, que promoveu o arquivamento

do feito, sugere-se a  designação de outro Promotor de Justiça para atuar no feito,

acompanhando a demanda nos seus ulteriores termos.

Curitiba, 25 de setembro de 2015.

  

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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