
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 338.613 - SC (2015/0257928-7)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PACIENTE  : C DA R (PRESO)

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL. ESTUPRO E AMEAÇA. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO 
DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA.

1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de 
normas penais quando um delito menos grave é meio 
necessário ou normal fase de preparação ou execução de 
outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será 
responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, é 
imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as 
condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela 
mais nociva ao meio social. Precedentes.

2. Na situação concreta, não houve relação de subordinação 
entre o crime contra a dignidade sexual e o de ameaça. 
Esclareceram as instâncias de origem, a propósito, que o 
paciente aguardava os filhos da vítima irem dormir e, em posse 
de um facão, obrigava a ofendida a abaixar suas roupas e a 
manter com ele conjunção carnal. Além disso, comparecia à 
residência da vítima para tentar retomar o relacionamento 
afetivo, mediante ameaças de lhe causar mal injusto e grave, 
oportunidades em que empregava facas e facões para 
intimidar a ofendida. Uma dessas investidas, inclusive, foi 
presenciada pelo policial militar, ocasião em que o paciente, 
novamente em posse de um facão, ameaçou de morte a 
vítima. Sendo assim, embora evidente a utilização do mesmo 
artefato para a prática de ambos os crimes, as ameaças não 
foram perpetradas apenas como meio para a consumação do 
crime contra a dignidade sexual, pois praticadas, também, em 
momentos completamente diversos, com objetivos diferentes, 
notadamente o de reatar com a ofendida o relacionamento 
amoroso. De mais a mais, a alteração das conclusões 
alcançadas pelas instâncias de origem, soberanas na análise 
das provas dos autos, constitui tarefa inviável na via eleita, por 
demandar revolvimento do acervo fático-probatório. 

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de 
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Justiça, o crime de desobediência apenas se configura 
quando, desrespeitada ordem judicial, não existir previsão de 
outra sanção em lei específica, ressalvada a previsão expressa 
de cumulação. Precedentes.

4. A Lei n. 11.340/2006 prevê consequências jurídicas próprias 
e suficientes a coibir o descumprimento das medidas 
protetivas, não havendo ressalva expressa no sentido da 
aplicação cumulativa do art. 330 do Código Penal, situação 
que evidencia, na espécie, a atipicidade da conduta. 
Precedentes.

5. Ordem parcialmente concedida para absolver o paciente 
pelo crime de desobediência, diante da atipicidade da conduta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,  

por unanimidade, conceder parcialmente a ordem nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis 

Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília, 12 de dezembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO  

Relator
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HABEAS CORPUS Nº 338.613 - SC (2015/0257928-7)
RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PACIENTE  : C DA R (PRESO)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

(Relator): 

Trata-se de habeas corpus,  com pedido liminar, impetrado em 

benefício de C DA R, no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina. 

Foi o paciente denunciado pela suposta prática das condutas 

descritas nos arts. 147, 213, caput , c/c o art. 226, inciso II, bem como no art. 330, 

por várias vezes, na forma do art. 71, além do art. 129, § 9º, todos do Código Penal.

Nos termos da peça acusatória, entre os meses de julho e 

novembro de 2014, no período noturno, o paciente, prevalecendo-se de relações 

domésticas e familiares, por diversas vezes constrangeu sua ex-companheira, 

mediante violência e grave ameaça, a ter com ele conjunção carnal. Segundo 

consta, o denunciado aguardava os filhos da vítima dormirem, oportunidade em 

que, de posse de um facão, ameaçava gravemente a ex-companheira, abaixava as 

roupas dela e a obrigava a manter conjunção carnal, fatos estes que ocorriam quase 

todos os dias. Narrou o titular da ação penal, ainda, que, entre julho e novembro de 

2014, quase que diariamente, o paciente deslocava-se até a casa da 

ex-companheira para tentar retomar o relacionamento afetivo mediante ameaça, 

com palavras e gestos, de causar mal injusto e grave à ofendida, ao dizer que a 

mataria, ocasiões em que se utilizava de facas e facões para intimidar a vítima. Em 

uma dessas investidas, no dia 10 de novembro de 2014, o denunciado, 

prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ameaçou a vítima, por 

palavras, de lhe causar mal injusto e grave, ao dizer que iria pegá-la e matá-la, fato 

este presenciado pelo policial militar que atendeu a ocorrência. Na mesma 
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oportunidade, o paciente, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, 

ofendeu a integridade física da vítima. Segundo consta, a vítima voltava para a sua 

residência quando o denunciado, de posse de um facão, segurou a bolsa dela com 

força e lhe causou lesões corporais no braço, consistentes em escoriação e 

equimose da região anterior cotovelo direito. Em todas as vezes em que se 

aproximou da vítima, o paciente desobedeceu ordem judicial prolatada nos Autos n. 

0002931-38.2014.8.24.0067 – proibição de se aproximar a menos de 300 

(trezentos) metros da ex-companheira.

Superadas as demais fases processuais, o magistrado singular 

julgou procedente a denúncia para condenar o paciente: a) à pena de 22 (vinte e 

dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao 

art. 213, caput , c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal; 

b) à pena de 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial 

semiaberto, por infração aos arts. 147, caput , c/c o 71, e 129, § 9º, todos do Código 

Penal; e c) à pena de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente, por infração ao art. 330, caput , do Código Penal.

Contra o édito condenatório insurgiu-se a defesa.

Entretanto, em sessão de julgamento realizada em 24 de setembro 

de 2015, os desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Criminal, 

por unanimidade de votos, negaram provimento ao recurso.

Recebeu o acórdão esta ementa (e-STJ fl. 337):

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO (ART. 213, CAPUT 
E ART. 226, II); AMEAÇA (ART. 147 DO CP), AMBOS POR SETE 
VEZES (ART. 71, CAPUT, DO CP); LESÃO CORPORAL (ART. 129, 
§ 90 , DO CP) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). O 
MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO. PRINCÍPIO DA 
PERSUASÃO RACIONAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. 
EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS 
PELAS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. DENUNCIADO QUE 
AMEAÇOU A VÍTIMA DE MORTE, COM USO DE FACAS E 
FACÕES, OBRIGANDO-A A MANTER RELAÇÕES SEXUAIS COM 
ELE, DIUTURNAMENTE, NO PERÍODO DE UM MÊS. 
DENUNCIADO QUE AMEAÇAVA A VÍTIMA DE MORTE, 
INCLUSIVE SEUS FILHOS, ORA VERBALMENTE, ORA 
UTILIZANDO UM FACÃO, POR DIVERSAS VEZES, EM UM 
PERÍODO DE PELO MENOS DOIS ANOS. DECLARAÇÕES DA 

Documento: 1667974 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2017 Página  4 de 16



 

 

Superior Tribunal de Justiça

VÍTIMA HÁBEIS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. AMPARO EM 
OUTRAS PROVAS. CRIMES PRATICADOS NA 
CLANDESTINIDADE. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS 
PRESENCIAIS OU VESTÍGIOS. TESE DO DENUNCIADO SEM 
QUALQUER AMPARO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPRECISÃO 
QUANTO À QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS. 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA EM 
FAVOR DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. SANÇÃO DO 
ART. 313, III, DO CP. MEDIDA CAUTELAR DE CONSTRIÇÃO À 
LIBERDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CRIME DO ART. 
330 DO CP. FINALIDADES DÍSPARES. PRISÃO PREVENTIVA 
QUE PREVINE A REITERAÇÃO DE AGRESSÕES CONTRA A 
MULHER. DELITO DE DESOBEDIÊNCIA QUE SALVAGUARDA A 
DIGNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O ESTADO POR 
NÃO TER SIDO RESPEITADA A DECISÃO JUDICIAL. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO.

No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a Defensoria Pública, 

como primeira tese, que as ameaças perpetradas contra a vítima não configuraram 

crime autônomo, mas, em decorrência do princípio da consunção, simples meios 

para a prática do crime mais grave – estupro. Reverbera, outrossim, que o 

descumprimento, por parte do paciente, da determinação judicial de não se 

aproximar da vítima, já é acoimado de outras espécies de sanções. Nesse contexto, 

entende ser imperiosa a absolvição do paciente pelo delito de desobediência.

Diante disso, pede, liminar e definitivamente, a absorção do crime 

de ameaça pelo crime contra a dignidade sexual, bem como seja reconhecida a 

atipicidade da conduta prevista no art. 330 do Código Penal.

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 365/367).

Prestadas as informações (e-STJ fls. 435/462), foram os autos 

encaminhados ao Ministério Público Federal, que se manifestou pelo não 

conhecimento do presente remédio constitucional (e-STJ fls. 465/470).

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 338.613 - SC (2015/0257928-7)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

(Relator): 

Na espécie, sustenta a defesa, como primeira tese, que a denúncia 

imputa ao paciente fatos perpetrados no mesmo contexto fático e animados por um 

único dolo. Diante disso, afirma ser possível a aplicação do princípio da consunção.

Sobre o tema, o magistrado esclareceu (e-STJ fls. 228/231):

No caso dos autos, a materialidade dos crimes de ameaça e de 
lesão corporal está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 
10/11, auto de exibição e apreensão de arma branca de fl. 16, 
declaração de exame pericial de lesão corporal de fl. 23, subscrita 
pelo médico Marcos Antonio Pereira dos Santos, indicando que [...], 
no dia 10/11/2014, apresentava escoriação cotovelo direito, bem 
como pelo Laudo pericial de lesão corporal de fl. 65, que comprova 
que a vítima, no dia 10/11/2014, apresentava "escoriação e 
equimose região anterior cotovelo direito".

A autoria de ambos os crimes, apesar de negada pelo acusado, 
igualmente encontra-se suficiente comprovada.

Com efeito, a vítima, acerca da lesão e das ameaças praticadas no 
dia 10/11/2014 e em outras ocasiões, declarou:

[...] que na data de hoje, por volta das 17h, estava retornando da 
cidade de Barra Bonita a pé, onde foi comprar comida para os filhos, 
quando C. apareceu atrás da declarante, com sua bicicleta e portando 
um facão; que ele ameaçava matar a declarante e segurou sua 
bolsa com força, lesionando seu braço; que ele chamava a 
declarante de puta, vagabunda, cadela; que a bicicleta de C. 
estragou e ele ficou "mexendo" nela, tendo a declarante 
aproveitado e afastou-se, indo para casa rapidamente ; que 
acredita que C. estivesse embriagado; que "isso não faz diferença, 
porque são ele também faz cada coisa!"; que, então, ao chegar em 
casa, acionou a Polícia Militar; que o policial chegou e conversou com 
a declarante e com C., que se aproximou; que o policial ordenou que 
C. fosse embora e C. atendeu a ordem; que o policial esperou alguns 
minutos para ver se o conduzido voltava, mas não retornou; que 
assim que o policial saiu, "quando eu vi, C. estava dentro de casa"; 
que ele voltou a ameaçar a declarante; que um vizinho passou 
em frente à casa da declarante, C. foi brigar com ele, por ciúmes, 
queria saber por que (sic) ele estava passando ali; que não sabe o 
nome desse vizinho; que assim que o conduzido saiu de casa para 
brigar com esse vizinho, a declarante novamente acionou a polícia; 
que a polícia retornou ao local e foram todos conduzidos à Delegacia 
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de Polícia; que tem medo que C. mate a declarante e ou algum de 
seus filhos ; que C. não gosta muito da minha filha deficiente 
também", sendo que sempre xinga e ameaça "colocar um pano na 
boca dela", porque ela grita bastante; que "me matar está nas minhas 
ideias"; que "to vivendo pelos meus filhos, mas acho que não dá 
mais"; que "eu sei que amanhã ou depois ele tá dentro da minha casa 
de novo e o que eu faço? (fls. 5/6)

Suas declarações foram integralmente ratificadas em juízo (vide 
depoimento audiovisual).

Além disso, as declarações da vítima estão comprovadas pelos 
depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência após 
terem sido acionados pela própria vítima.

O policial militar Everaldo Rubert, deu detalhes acerca da ocorrência. 
Disse, em resumo, que:

foi chamado a atender uma ocorrência na casa da vítima; que o C. 
estava na casa da ex-esposa; que sabia da existência de uma 
decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima; que se 
deslocou até a casa para conter eventual agressão e conter o fato; 
que chegando ao local, o acusado estava sentado à porta da 
residência, a vítima ao lado, e o acusado portava um facão; que 
observou que o acusado estava embriagado e pediu que ele se 
retirasse, citando inclusive a medida protetiva; que deixou o facão 
com a N.; que o acusado foi embora e o depoente ficou um pouco 
mais no local; que cerca de 30 ou 40 minutos depois, o acusado 
retornou, portando um outro facão; que a vítima acionou 
novamente a polícia, dizendo que estava sendo ameaçada pelo 
acusado ; que o depoente conversou bastante com a vítima; que 
prendeu o acusado em fragrante; que o depoente atendeu várias 
ocorrências na casa da vítima e sabe que ela era constantemente 
ameaçada; que não era comum o acusado portar facão na 
cidade; que a vítima, na maioria das vezes, dizia que a ameaça 
era verbal, nem sempre com facão ; que, conversando com a vítima, 
ela disse que tinha vontade de se matar; que era perceptível que a 
vítima não tinha o mesmo ânimo de uma pessoa normal; que indagou 
a vítima se ela estava sofrendo algo a mais e, então, a vítima, 
desabafando, disse que estava tendo relação sexual contra sua 
vontade; que presenciou o momento em que o acusado ameaçou 
a vítima no dia da prisão; que o acusado, em ocasião anterior, 
havia dado R$ 50,00 para a vítima e, no dia dos fatos, ele exigiu 
que ela lhe devolvesse o valor; que a vítima disse que não tinha 
toda a quantia para devolver, apenas R$ 20,00; que ele a 
ameaçou de morte ; que era uma situação de submissão total da 
vítima; que não obteve a certeza de que o acusado sabia das 
medidas protetivas; que, depois que foi colocado em liberdade, 
eram frequentes as visitas na casa da vítima ; que a vítima não deu 
detalhes acerca dos estupros; que o depoente trabalha há mais de 
dois anos em Barra Bonita e, desde o começo, atendeu duas ou três 
ocorrências; que outros colegas também atenderam ocorrências na 
casa da vítima (depoimento audiovisual).

O policial civil José Augusto Tuni declarou:
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que foi comunicado acerca da ocorrência pelo policial Everaldo, o qual 
disse que estaria conduzindo as partes até a Delegacia de Polícia; 
que o depoente se deslocou até a Delegacia de Polícia de Barra 
Bonita e colheu os depoimentos das partes; que a vítima lhe disse 
que, além da ameaça e das injúrias, o acusado teria mantido 
relações sexuais à força com ela; que a vítima apresentava lesão 
corporal e foi encaminhada ao IML, para realização do exame 
(depoimento audiovisual).

Consoante entendimento jurisprudencial, "Em casos de violência 
contra a mulher - seja ela física ou psíquica -, a palavra da vítima é 
de fundamental importância para a devida elucidação dos fatos, 
constituindo elemento hábil a fundamentar um veredicto 
condenatório, quando firme e coerente, máxime quando corroborada 
pelos demais elementos de prova encontrados nos autos." (TJSC, 
Apelação Criminal n. 2011.084321-5, de Criciúma, rel. Des.Paulo 
Roberto Sartorato , j. 19-02-2013).

No caso dos autos, além das palavras da vítima, tem-se o 
depoimento do policial militar Everaldo, que presenciou pelo 
menos uma das ameaças (e disse que a vítima sempre relatou 
ter sido ameaçada pelo companheiro, pelo menos, desde que o 
policial atua no município, há mais de dois anos) e constatou a 
lesão na vítima .

[...]

Quanto aos crimes de ameaça, estão presentes os elementos do 
fato típico, sobretudo porque as ameaças proferidas pelo 
acusado foram suficiente para causar temor na vítima, 
conforme ela declarou em seus depoimentos .

Assim, incabível o acolhimento da tese de que a ameaça proferida 
em estado de embriaguez no dia 10/11/2014, bem como que a 
vermelhidão decorrente das lesões não constituem causa de 
tipificação dos crimes em comento. É cediço que para a 
caraterização da ameaça é necessária a intimidação, o temor gerado 
na vítima, o que, como visto, ficou comprovado no presente caso.

Portanto, restou evidente que, mediante palavras, o acusado, por 
diversas vezes, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, 
perfectibilizando-se, assim, a adequação entre a conduta concreta e 
a descrita no art. 147, caput, do Código Penal.

O Tribunal de Justiça, ao manter a sentença condenatória, 

apresentou estas justificativas (e-STJ fls. 350/352):

Infere-se das provas orais coligidas nos autos que o Denunciado 
ameaçou a vítima de morte, com o uso de facas e facões, 
obrigando-a a manter relações sexuais com ele, diuturnamente, no 
período de um mês.

Ademais, a materialidade e a autoria do crime de ameaça 
evidencia-se pelas provas orais e documentais, tendo a vítima e os 
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policiais relatado que o Denunciado ameaçava-a de morte, inclusive 
seus filhos, ora verbalmente, ora utilizando um facão, por diversas 
vezes, em um período de pelo menos dois anos.

É cediço que as declarações da vítima bastam para demonstrar a 
ocorrência de crime de estupro, pois muitas vezes são praticados na 
clandestinidade, não deixam testemunhas presenciais ou vestígios, 
mormente quando amparada em outras provas e, inclusive, quando 
as alegações do acusado não encontram qualquer amparo 
probatório.

[...]

Dessarte, aliado ao fato de que a tese da Defesa não encontra 
amparo nos autos, conclui-se das provas produzidas nos autos, 
harmoniosas com as declarações da vítima, a ocorrência dos crimes 
de estupro e ameaça, em continuidade delitiva, delitos estes que na 
maioria das vezes são praticados na clandestinidade, não deixam 
testemunhas presenciais ou vestígios.

Concernente ao número de infrações cometidas pelo Acusado, não 
há qualquer imprecisão quando o Juiz a quo assegura: pelas 
palavras firmes e coerentes da vítima, não há como deixar de 
reconhecer o mínimo de sete infrações e, também, a vítima relatou 
que, por diversas vezes, não sabendo nem mesmo precisar a 
quantidade, foi ameaçada de morte pelo acusado, pois se tem 
certeza de que o ofensor praticou o delito por mais seis vezes 
(estupro) e diversas vezes (ameaça). A dúvida se refere ao número 
exato e, não o mínimo, baliza devidamente utilizada em primeiro 
grau de jurisdição. Salienta-se que, quanto ao crime de ameaça, o 
Denunciado o praticou pelo menos por dois anos, não havendo se 
falar em ao menos sete infrações.

Nesse contexto, exato se me apresenta o acórdão estadual.

Com efeito, o princípio da consunção resolve o conflito aparente de 

normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de 

preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas 

será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, é imprescindível a 

constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a 

absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. 

Essa mesma percepção foi registrada por Damásio de Jesus, cujo 

autorizado magistério assim apreciou o tema:

Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quanto um fato 
definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal 
fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando 
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constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a 
mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nestes casos, a 
norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase 
de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou 
posterior, é excluída pela norma a este relativa. Lex consumens 
derrogat levi consumptae. 

O comportamento descrito pela norma consuntiva constitui a fase 
mais avançada na concretização da lesão ao bem jurídico, 
aplicando-se, então, o princípio de que major absorbet minorem. Os 
fatos não se apresentam em relação de espécie e gênero, mas de 
minus a plus, de conteúdo a continente, de parte a todo, de meio a 
fim, de fração a inteiro (JESUS, Damásio de. Direito Penal, Parte 
Geral, 33º ed., São Paulo: Saraiva, 2012. p. 155).

Na situação concreta, não houve relação de subordinação entre o 

crime contra a dignidade sexual e o de ameaça. Esclareceram as instâncias de 

origem, a propósito, que o paciente aguardava os filhos da vítima irem dormir e, em 

posse de um facão, obrigava a ofendida a abaixar suas roupas e a manter com ele 

conjunção carnal, fatos esses que ocorriam quase todos os dias. Além disso, o 

paciente comparecia à residência da vítima para tentar retomar o relacionamento 

afetivo, mediante ameaças de lhe causar mal injusto e grave, oportunidades em que 

empregava facas e facões para intimidar a ofendida. Uma dessas investidas, 

inclusive, foi presenciada pelo policial militar, ocasião em que o paciente, 

novamente em posse de um facão, ameaçou de morte a vítima. Destacou o policial 

"que o acusado, em ocasião anterior, havia dado R$ 50,00 para a vítima e, no dia 

dos fatos, ele lhe exigiu que devolvesse o valor; que a vítima disse que não tinha 

toda a quantia para devolver, mas apenas R$ 20,00; que ele a ameaçou de morte" 

(e-STJ fl. 348). Sendo assim, embora evidente a utilização do mesmo artefato para 

a prática de ambos os crimes, inequívoco que as ameaças não foram perpetradas 

apenas como meio para a consumação do crime contra a dignidade sexual, pois 

praticadas, também, em momentos completamente diversos, com o objetivos 

diferentes, notadamente o de reatar com a ofendida o relacionamento amoroso. Tal 

o quadro, não diviso teratologia a tornar impreterível a concessão da ordem.

De mais a mais, a alteração das conclusões alcançadas pelas 

instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos autos, constitui tarefa 

inviável na via eleita, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório.
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No mesmo sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO 
AO PUDOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AO 
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESÍGNIOS 
AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de 
acordo com o princípio da consunção, haverá a relação de absorção 
quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase 
normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo.

2. Incabível o reconhecimento da absorção do delito de porte de 
arma pelo estupro, quando caracterizadas condutas autônomas. 
Precedentes do STJ .

3. Ordem denegada.

(HC 115.780/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA 
TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010, grifei.)

Passo, pois, a análise da alegação de atipicidade da conduta 

prevista no art. 330 do Código Penal.

No caso em desfile, observo que, no bojo da Ação Penal n. 

0002931-38.2014.8.24.0067, foram deferidas medidas protetivas de urgência 

determinando, em detrimento do paciente, o afastamento do lar conjugal, a 

proibição de se aproximar da residência da vítima e de manter contato com a 

ofendida.

Porém, embora pessoalmente intimado e cientificado pelo oficial de 

justiça acerca das medidas protetivas fixadas, o acusado descumpriu a ordem 

judicial, na medida em que procurou a vítima, violando o limite de distância fixado.

Diante desse cenário, o magistrado sentenciante condenou o 

paciente pelo crime de desobediência, assinalando que, "embora haja entendimento 

dos Tribunais Superiores no sentido de que o descumprimento da ordem de 

medidas protetivas de urgência não configuraria o crime de desobediência, tenho 

comigo que a corrente jurisprudencial em sentido contrário é que se mostra mais 

eficiente para a coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, até 

mesmo porque a prisão preventiva não pode ser analisada sob a ótica de sanção 

penal (tese que justifica a atipicidade de conduta), mas sim de medida de natureza 
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puramente cautelar" (e-STJ fl. 233).

Entretanto, nos termos da orientação do Superior Tribunal de 

Justiça, em situações em que a lei comina sanções específicas ao ato do particular 

que desrespeita o comando emanado por funcionário público, a caracterização do 

crime descrito no art. 330 do Código Penal ficará condicionada à existência de 

preceito expresso nesse sentido. Adequados à espécie, nessa perspectiva, os 

ensinamentos de Cézar Roberto Bitencourt:

Quando a lei extrapenal comina sanção civil ou administrativa, e não 
prevê cumulação com o art. 330 do CP, inexiste crime de 
desobediência. Sempre que houver cominação específica para o 
eventual descumprimento de decisão judicial de determinada 
sanção, doutrina e jurisprudência têm entendido, com acerto, que se 
trata de conduta atípica, pois o ordenamento jurídico procura 
solucionar o eventual descumprimento de tal decisão no âmbito do 
próprio direito privado . Na verdade, a sanção administrativo judicial 
afasta a natureza criminal de eventual descumprimento da ordem 
judicial. Com efeito, se pela desobediência for cominada, em lei 
específica, penalidade civil ou administrativa, não se pode falar em 
crime, a menos que tal norma ressalve expressamente a aplicação 
do art. 330 do CP. Essa interpretação é adequada ao princípio da 
intervenção mínima do direito penal, sempre invocado como ultima 
ratio. Solução idêntica ocorre com as decisões judiciais que 
cominem suas próprias sanções no âmbito do direito privado, como 
sói acontecer nas antecipações de tutela, liminares ou ações civis 
públicas, com apenas uma diferença: o Judiciário, ao cominar 
sanções civis ou administrativas, nesses casos, não pode ressalvar 
a aplicação cumulativa da pena correspondente ao crime de 
desobediência, por faltar-lhe legitimidade legislativa. Essa sanção 
administrativo-judicial afasta a natureza criminal de eventual 
descumprimento da decisão referida, e a manutenção ou acréscimo 
do caráter penal a esse descumprimento não é atribuição do Poder 
Judiciário. (Código Penal Comentado, São Paulo: Saraiva, 2012). 

No mesmo caminhar, a lição de Guilherme de Souza Nucci:

Inexistência de outro tipo de punição: ressalta, com pertinência, 
NÉLSON HUNGRIA que "se, pela desobediência de tal ou qual 
ordem oficial, alguma lei comina determinada penalidade 
administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em exame, 
salvo se a dita lei ressalvar expressamente a cumulativa aplicação 
do art. 330 (ex.: a testemunha faltosa, segundo o art. 219 do Código 
de Processo Penal, está sujeita não só à prisão administrativa e 
pagamento das custas da diligência da intimação, como a processo 
penal por crime de desobediência)" (Código Penal Comentado, 14ª 
edição, Rio de Janeiro, Forense, 2014, páginas 1321).
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O raciocínio acima ilustra precisamente o do caso em apreciação 

neste remédio constitucional. Reparem: o art. 22 da Lei n. 11.340/2006, esclarece 

que, no caso de descumprimento das medidas protetivas de urgência, possível será 

a requisição de força policial, a imposição de multa ao agressor, dentre outras 

sanções, não havendo previsão expressa acerca da incidência do disposto no art. 

330 do Código Penal. De mais a mais, o art. 313, inciso III, do Código de Processo 

Penal, permite a custódia cautelar para assegurar a execução das medidas 

protetivas de urgência nas situações em que o crime envolver violência doméstica. 

Evidente, portanto, o constrangimento ilegal.

A propósito, confiram-se estes precedentes:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. 
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA 
PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE DE PRISÃO 
PREVENTIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. ORDEM 
CONCEDIDA.

1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida 
excepcional, somente se justificando se demonstrada, 
inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a 
atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de 
causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais 
exigidos para a exordial acusatória.

2. Na espécie, 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 artigo 330 do Código Penal, há previsão 
expressa, no Código de Processo Penal, de prisão preventiva, 
caso a medida judicial não seja cumprida .

3. Ordem concedida a fim de reconhecer a atipicidade da conduta 
irrogada ao paciente pelo crime de desobediência, 
restabelecendo-se a decisão de primeiro grau, que rejeitou em parte 
a denúncia.

(HC 394.567/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, DJe 15/05/2017, grifei.)

RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CP. 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IMPOSIÇÃO COM 
AMPARO NA LEI MARIA DA PENHA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
PREVISÃO DE SANÇÕES ESPECÍFICAS NA LEI DE REGÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de 
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que para a caracterização do crime de desobediência não é 
suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo 
necessário que não exista cominação de sanção específica.

2. A Lei n. 11.340/06 determina que, havendo descumprimento 
das medidas protetivas de urgência, é possível a requisição de 
força policial, a imposição de multas, entre outras sanções, não 
havendo ressalva expressa no sentido da aplicação cumulativa 
do art. 330 do Código Penal .

3. Ademais, há previsão no art. 313, III, do Código de Processo 
Penal, quanto à admissão da prisão preventiva para garantir a 
execução de medidas protetivas de urgência nas hipóteses em 
que o delito envolver violência doméstica .

4. Assim, em respeito ao princípio da intervenção mínima, não 
se há falar em tipicidade da conduta imputada ao ora recorrido, 
na linha dos precedentes deste Sodalício .

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1477671/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015, grifei.)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL E 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. LEI 
MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. 
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. PRECEDENTES. 
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO E 
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o 
descumprimento injustificado de medida protetiva imposta 
judicialmente, nos termos da Lei 11.340/06, não configura o 
delito previsto no art. 330 do Código Penal .

[...] 

4. Agravo regimental improvido.

5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. 
(EDcl no REsp 1543482/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 
TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 16/06/2016, grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA 
PROTETIVA PREVISTA NA LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE 
DESOBEDIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 
OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO 
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.

1. O descumprimento das medidas protetivas dispostas na Lei 
n.° 11.340/06 não revela a prática do crime de desobediência, eis 
que o referido diploma legal prevê consequências jurídicas 
próprias, fato que evidencia a atipicidade do delito (art. 330 do 
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Código Penal) .

[...]

3. Agravo interno improvido. (AgRg no REsp 1556067/DF, Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 
julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA 
PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE 
DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que 
somente restará configurado o crime de desobediência, quando, 
descumprida ordem judicial, não houver previsão de outra 
sanção em lei específica, salvo ressalva expressa de 
cumulação .

2. A Lei n. 11.340/2006 prevê mecanismos próprios destinados 
ao descumprimento das medidas de urgência, entre eles a 
custódia preventiva do agressor, já aplicada ao agravado, de 
modo que deve ser reconhecida a atipicidade da conduta a ele 
imputada (art. 359 do Código Penal). Ressalva deste Relator .

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 292.158/RS, Rel. 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
05/11/2015, DJe 23/11/2015, grifei).

Este o quadro, concedo em parte a ordem para absolver o 

paciente pelo crime de desobediência, diante da atipicidade da conduta.

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 

Relator
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EM MESA JULGADO: 12/12/2017
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro  ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA

Secretário
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AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PACIENTE  : C DA R (PRESO)

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro

CERTIDÃO

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

A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do 
Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti 
Cruz e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
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