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Em  trabalho  de  atualização  e  revisão  efetuado  pela  Equipe  deste  CAOP durante  o

segundo semestre  de  2016,  verificou-se  que  o  presente  entendimento  jurisprudencial

manteve-se até os dias atuais como majoritário, conforme decisões mais recentes dos

Tribunais Superiores adiante compiladas:

Cabe habeas corpus para apurar eventual ilegalidade na fixação de

medida protetiva de urgência consistente na proibição de aproximar-

se  de  vítima  de  violência  doméstica  e  familiar. O  eventual
descumprimento de medidas protetivas arroladas na Lei Maria
da  Penha pode  gerar  sanções  de  natureza  civil  (art.  22,  §
4º, da n. Lei 11.340/2006, c/c art.  461,  §§ 5º e 6º do CPC), bem
como a decretação de prisão preventiva, de acordo com o art.
313, III, do CPP (HC 271.267-MS, Quinta Turma, DJe 18/11/2015).

Ademais,  prevê  o  CPP  o  seguinte:  "Art.  647.  Dar-se-á habeas

corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer

violência ou coação ilegal  na sua liberdade de ir  e vir,  salvo nos

casos de punição disciplinar". Se o paciente não pode aproximar-

se da vítima ou de seus familiares, decerto que se encontra limitada

a sua liberdade de ir e vir. Assim, afigura-se cabível a impetração

do habeas  corpus. (STJ  -  HC  298.499-AL,  Rel.  Min.  Reynaldo

Soares da Fonseca, julgado em 1º/12/2015, DJe 9/12/2015);

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 129, § 9.º, POR DUAS VEZES;

ART. 147, POR DUAS VEZES; E ART. 330, TODOS DO CÓDIGO

PENAL,  E  ART.  21  DA  LEI  DE  CONTRAVENÇÕES  PENAIS,

TODOS  NOS  MOLDES  DA  LEI  N.º  11.340/06.  IMPETRAÇÃO

SUBSTITUTIVA  DE  RECURSO  ESPECIAL.  VIA  INADEQUADA.

CRIME DE  DESOBEDIÊNCIA.  DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA

PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE DE PRISÃO

PREVENTIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA PARA O DELITO DO

ART.  330  DO  CÓDIGO  PENAL.  ILEGALIDADE  PATENTE.

DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DEMAIS



CRIMES  E  CONTRAVENÇÃO:  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS

DESFAVORÁVEIS.  CONDUTA SOCIAL.  JUSTIFICATIVA IDÔNEA.

NÃO  CONHECIMENTO.  ORDEM  DE OFÍCIO.  1.  Tratando-se  de

habeas  corpus  substitutivo  de  recurso  especial,  inviável  o  seu

conhecimento.  2.  O  descumprimento  de  medida  protetiva,  no
âmbito  da  Lei  Maria  da  Penha,  não  enseja  o  delito  de
desobediência, porquanto, além de não existir cominação legal
a respeito do crime do art.  330 do Código Penal, há previsão
expressa, no Código de Processo Penal, de prisão preventiva,
caso a medida judicial não seja cumprida. 3. A dosimetria é uma

operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio

da  individualização da pena.  Tal  procedimento envolve   profundo

exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo

em sede de habeas corpus.  Na espécie,  as instâncias de origem

arrolaram  elementos  concretos  para  exasperar  as  penas-base

relativas aos crimes previstos no art. 129, § 9°, e art. 147, ambos do

Código  Penal,  e  no  art.  21  da  Lei  de  Contravenções  Penais,

considerando como desfavorável  a conduta social do paciente. 4.

Writ  não conhecido.  Ordem concedida,  de ofício,  para absolver  o

paciente  da  imputação  do  crime  de   desobediência,  diante  da

atipicidade  da  conduta  (STJ -  HC:  358611/SC  2016/0130560-8,

Relator:  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS  MOURA,  Data  de

Julgamento: 09/08/2016,  T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJe 24/08/2016);

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS

CORPUS.  AMEAÇA.  CÁRCERE PRIVADO.  POSSE IRREGULAR

DE  ARMA  DE  FOGO.  NULIDADE.  EXCESSO  DE  PRAZO.

SUPRESSÃO  DE INSTÂNCIA.  PRISÃO  CAUTELAR.  VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA  E  FAMILIAR.  DESCUMPRIMENTO  DE  MEDIDA

PROTETIVA  DE  URGÊNCIA.  RECURSO  ORDINÁRIO

PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Não analisadas

pelas instâncias ordinárias as alegações de nulidade e excesso de

prazo, não cabe a este eg. Tribunal Superior  examinar  os temas,

sob  pena  de  indevida  supressão  de  instância.  II.  A  segregação



cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva

só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para

assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da

Lei penal, ex VI do artigo 312 do Código de Processo Penal. III.
Na  hipótese,  o  Decreto  prisional  se  encontra  devidamente

fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, tendo em

vista  o  descumprimento  de  medida  protetiva  de  urgência

anteriormente estabelecida, o que, nos termos do art. 313, inciso
III,  do  Código de Processo Penal,  constitui  motivo  suficiente
para  embasar  a  segregação  cautelar  (Precedentes). Recurso

ordinário conhecido parcialmente e desprovido. (STJ; RHC 70.037;

Proc. 2016/0107622-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer;

DJE 31/08/2016).


