
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 89.923 - MS (2017/0249216-0)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RECORRENTE : J C S DE J (PRESO)
ADVOGADOS : MÁRCIO JOSÉ DA CRUZ MARTINS E OUTRO(S) - 

MS007668    
RODRIGO DE OLIVEIRA AGUILLERA  - MS021811 

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL 

EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . AMEAÇA. 
VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO 
PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÓBICE 
SUPERADO. SEGREGAÇÃO DESPROPORCIONAL ÀS 
PENAS DOS DELITOS IMPUTADOS. RECURSO PROVIDO. 

1. Não tendo o Tribunal a quo conhecido da ordem originária, 
por tratar-se de reiteração de habeas corpus  anterior, fica vedado 
o exame da matéria por esta Corte, por configurar supressão de 
instância. 

2. Entretanto, o  Superior  Tribunal de Justiça entende que "a 
supressão de instância  pode  ser relativizada, em situações 
excepcionais, quando houver  ilegalidade  evidente"  (HC n. 
343.474/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, DJe de 15/4/2016).

3. Hipótese na qual o recorrente supostamente descumpriu 
medidas protetivas decretadas em razão da notícia da prática, em 
tese, de crime de ameaça e contravenção de vias de fato, cujas 
penas máximas são, respectivamente, de seis meses de detenção 
e de três meses de prisão simples. Não obstante, sua prisão 
cautelar, decretada em 9/3/2017, já se estende por mais de seis 
meses, sendo visível, portanto, a desproporção entre o lapso de 
recolhimento preventivo do recorrente em relação às condutas a 
ele imputadas.

4. No caso, a manutenção da segregação desaguaria 
eventualmente na ilógica situação de o recorrente ser mantido 
preso de forma cautelar por lapso superior à própria pena 
máxima dos crimes a ele imputados, o que configura 
constrangimento ilegal evidente. 

5. Recurso provido para, ratificando a liminar, revogar a prisão 
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preventiva do recorrente, com manutenção das medidas 
protetivas anteriormente fixadas, sem prejuízo da imposição de 
novas, conforme análise da conveniência a ser efetivada pelo 
magistrado singular, e sem prejuízo de nova decretação da prisão 
em caso de reiteração no descumprimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 08 de fevereiro de 2018(Data do Julgamento)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 89.923 - MS (2017/0249216-0)
RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RECORRENTE : J C S DE J (PRESO)
ADVOGADOS : MÁRCIO JOSÉ DA CRUZ MARTINS E OUTRO(S) - 

MS007668    
RODRIGO DE OLIVEIRA AGUILLERA  - MS021811 

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 

Trata-se de recurso em habeas corpus  interposto por J. C. S. DE J. 

contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso do Sul (HC n. 1409086-10.2017.8.12.0000). 

Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em 

9/3/2017, em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas decretadas nos 

termos da Lei Maria da Penha. 

Contra a decisão, a defesa impetrou a ordem originária, que não foi 

conhecida pelo Tribunal a quo. O acórdão recebeu a seguinte ementa (e-STJ fls. 

120/126):

EMENTA - HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMESTICA - 
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REITERAÇÃO DE 
HABEAS CORPUS ANTERIOR - PRELIMINAR ACOLHIDA - 
ORDEM NÃO CONHECIDA.

Tratando-se de mera reiteração de pedidos anteriores, não deve o 
habeas corpus ser conhecido.

No presente recurso, a defesa alega que a "vítima" marcou um 

encontro com o Paciente justamente com o vergonhoso e lamentável escopo de forçar 

uma situação  e que, ao fazê-lo, "abriu mão" da medida protetiva (e-STJ fl. 137). 

Junta mensagens enviadas por celular em que a vítima, em tese, 

ameaça o recorrente de apresentar contra ele ameaças inverídicas com o fim de 

provocar sua prisão. Destaca que o recorrente tem residência fixa e emprego lícito, e 
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que a prisão já dura mais de 6 meses. 

Requer, assim, a revogação da prisão decretada contra o recorrente. 

A liminar foi deferida às e-STJ fls. 170/173. 

Informações às e-STJ fls. 181/195. 

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do 

recurso ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento (e-STJ fls. 175/179). 

É o relatório. 
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 89.923 - MS (2017/0249216-0)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 

Busca-se, no caso, a revogação da prisão preventiva decretada contra 

o recorrente em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente 

decretadas. 

Inicialmente, convém considerar que a ordem não foi conhecida na 

origem, por tratar-se de reiteração de habeas corpus  anterior. Desse modo, a princípio, 

não seria possível o exame da matéria por esta Corte, uma vez configurar supressão de 

instância. 

Entretanto, tal óbice pode ser excepcionalmente superado nos casos de 

constrangimento ilegal patente. Nesse sentido: 

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO  CABIMENTO.  TRÁFICO  DE 
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  
REGIME  DE  PENA  E  PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PARA RESTRITIVA  DE  DIREITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO I - A Terceira Seção desta 
Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do  col.  
Pretório  Excelso,  firmou  orientação  no  sentido de não admitir  a  
impetração  de  habeas corpus em substituição ao recurso adequado,  
situação  que  implica  o não-conhecimento da impetração, 
ressalvados   casos   excepcionais  em  que,  configurada  flagrante 
ilegalidade  apta  a  gerar  constrangimento ilegal, seja possível a 
concessão da ordem de ofício.

II  - In casu, o julgamento do habeas corpus pelo eg. Tribunal a quo 
configurou  verdadeira  negativa de prestação jurisdicional, uma vez 
que, provocado a respeito de determinado tema, não apreciou 
eventual ilegalidade  flagrante  de  maneira  definitiva,  alegando 
motivação insubsistente  para não conhecer do mérito da impetração 
originária, qual  seja,  que  pronunciamento  precário  desta Corte 
Superior, em análise perfunctória do caso, já teria resolvido a 
questão.

III  -  O  Superior  Tribunal de Justiça entende que "a supressão de 
instância  pode  ser relativizada, em situações excepcionais, quando 
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houver  ilegalidade  evidente"  (HC n. 343.474/CE, Sexta Turma, 
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/4/2016).

IV  -  Na  hipótese,  o  paciente  é  primário,  teve valoradas como 
favoráveis   todas  as  circunstâncias  judiciais,  -  tanto  que  a 
pena-base foi fixada no mínimo legal -, e foi condenado pela prática 
de  crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico), 
e, com a redução da pena em razão da incidência do §4º do art. 33 da 
Lei  11.343/06,  faz jus ao regime aberto de cumprimento de pena, ex 
vi do art. 33, §2º, alínea "c" e §3º, do Código Penal.

V  -  À  luz  do art. 44 do CP, o paciente faz jus à substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

VI  -  Diante  desse  contexto,  forçoso  reconhecer a ocorrência de 
flagrante  ilegalidade,  eis  que  não  há razão para não conceder o 
regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda e o 
direito a substituição da pena privativa de liberdade por pena 
restritiva de direito.

Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem  concedida,  de ofício, para, 
confirmando a liminar de fls. 160-161, fixar o regime inicial aberto 
para  o  cumprimento  da  pena,  com a consequente conversão da 
pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direito, nos 
moldes do  art.  44  do  Código  Penal,  a serem estabelecidas pelo 
juiz da execução,  bem  como  para  anular o v. acórdão do Habeas 
Corpus n.º 2116142-97.2016.8.26.0000  e  determinar que o eg. 
Tribunal a quo se pronuncie sobre a legitimidade da prisão cautelar 
do paciente.

(HC 363.004/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, 
julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)

É a situação dos autos. 

Conforme exposto por ocasião do exame do pedido de liminar, o 

recorrente supostamente descumpriu medidas protetivas decretadas em razão da 

notícia da prática, em tese, de crime de ameaça e contravenção de vias de fato, cujas 

penas máximas são, respectivamente, de seis meses de detenção e de três meses de 

prisão simples. Não obstante, sua prisão cautelar, decretada em 9/3/2017, já se estende 

por mais de seis meses, sendo visível, portanto, a desproporção entre o lapso de 

recolhimento preventivo do recorrente em relação às condutas a ele imputadas.

Desse modo, a manutenção da segregação eventualmente desaguaria 

na ilógica situação de o recorrente ser mantido preso de forma cautelar por lapso 
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superior à própria pena máxima dos crimes a ele imputados, o que configura 

constrangimento ilegal evidente. 

Desse modo, dou provimento ao recurso para, ratificando a liminar 

anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva do recorrente, com manutenção 

das medidas protetivas anteriormente fixadas, sem prejuízo da imposição de novas, 

conforme análise da conveniência a ser efetivada pelo magistrado singular. 

Reitero a ressalva de que o presente acórdão não impede que a prisão 

seja novamente decretada em caso de novo descumprimento das medidas protetivas. 

É como voto. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2017/0249216-0 PROCESSO ELETRÔNICO RHC    89.923 / MS
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  082017002137797  0900162-64.2017.8.12.0001  09001626420178120001  
14090861020178120000  1409086102017812000050000  82017002137797  
9001626420178120001

EM MESA JULGADO: 08/02/2018
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : J C S DE J (PRESO)
ADVOGADOS : MÁRCIO JOSÉ DA CRUZ MARTINS E OUTRO(S) - MS007668 

 RODRIGO DE OLIVEIRA AGUILLERA  - MS021811 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Violência Doméstica Contra a Mulher

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi 
votaram com o Sr. Ministro Relator.
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