
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 407.762 - MS (2017/0168954-8)

RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO
IMPETRANTE : MARCUS DOUGLAS MIRANDA 
ADVOGADO : MARCUS DOUGLAS MIRANDA  - MS010514 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL 
PACIENTE  : RENATO FERNANDES VOGADO (PRESO)

EMENTA

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS . PRISÃO 
PREVENTIVA. AMEAÇA COMETIDA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA 
PROTETIVA DE URGÊNCIA E REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. 
AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, 
evidenciada na periculosidade do paciente que, a teor do decreto prisional, possui 
inúmeros registros de ocorrências de fatos praticados cm contexto de violência 
doméstica e, aparentemente, ao se aproximar da ofendida, descumpriu medida 
protetiva fixada nos autos n°0002781-39.2016.8.12.0029, nos quais constava a 
obrigação de se manter distante da filha da vítima e seus familiares o que 
constitui base empírica idônea para a decretação da mais gravosa cautelar penal 
ex vi do disposto no artigo 313, inciso III do CPP, não há que se falar em 
ilegalidade a justificar a concessão  da ordem de habeas corpus .

2. Habeas corpus  denegado.

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, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, denegar  
a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Antonio 
Saldanha Palheiro, Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior e Rogerio 
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 
 Brasília (DF), 12 de setembro de 2017 (Data do Julgamento)

MINISTRO NEFI CORDEIRO  
Relator
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Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 407.762 - MS (2017/0168954-8)
RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO
IMPETRANTE : MARCUS DOUGLAS MIRANDA 
ADVOGADO : MARCUS DOUGLAS MIRANDA  - MS010514 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL 
PACIENTE  : RENATO FERNANDES VOGADO (PRESO)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): 
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, no qual busca-se a 

revogação da prisão preventiva sob a alegativa de não estarem presentes os requisitos 

autorizadores.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a 

constrangimento ilegal pois a decisão de constrição cautelar carece de fundamentação 

idônea com base em elementos concretos constantes dos autos conforme exigência do 

art. 312 do CPP cujos requisitos alega serem inexistentes.

Acrescenta que o paciente não pode permanecer preso preventivamente por 

um suposto crime de ameaça que prevê pena de detenção, sendo que a prisão por 

suposto descumprimento de medida protetiva competente ao juízo que fixou as 

medidas protetivas, qual seja da Vara Criminal de Naviraí-MS, não havendo 

legalidade em sua decretação pelo juízo de Amambaí onde corre o flagrante de 

ameaça (fls. 12)

Informa que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita o que deve ser 

sopesado para fins de revogação da constrição cautelar em especial em face do 

princípio da presunção de inocência.

Por fim, pugna pelo deferimento da liminar para imediata soltura do paciente 

ainda que com imposição de outras medidas cautelares alternativas ao cárcere na 

forma do art. 319 do CPP.

O acórdão hostilizado foi assim ementado (fls. 53/61):

HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - AMEAÇA - ARTIGO 147, 
DO CÓDIGO PENAL - LEI 11.340/2006 - PRISÃO EM FLAGRANTE 
CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA 
DA VÍTIMA SALVAGUARDADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS 
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ACOLHIDA 
REQUISITOS PRESENTES - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA - CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA 
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

I - No âmbito da violência doméstica, a necessidade de se 
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proteger a integridade física e psíquica da vítima, de forma a cessar a 
reiteração das condutas delituosas, exige por vezes, a adoção de medidas 
extremas, ante à indisciplina demonstrada em relação à medida protetiva 
decretada (imposta em favor da enteada do paciente, filha da ora vítima, e 
demais familiares, ante aos indícios da prática de crime de estupro contra a 
primeira) de modo que não há de se falar em constrangimento ilegal a ser 
remediado pela via estreita do writ.

II - Presentes os elementos de autoria e materialidade delitiva, 
somada à necessidade de garantia da ordem pública, eis que se vislumbra o 
risco de reiteração criminosa.

III - Destaque-se que as condições pessoais, conquanto 
favoráveis, não autorizam de forma automática revogar a prisão, pois 
concretamente fundamentada.

IV - Ordem denegada. Com o parecer da PGJ.

O paciente, RENATO FERNANDES VOGADO, foi denunciado pela prática 

do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal na forma da Lei n. 11340/2006.

A liminar  foi indeferida. 

Com informações.

Parecer da Sub-Procuradoria Geral da República pelo não conhecimento do 

habeas corpus ou, caso conhecido, pela sua denegação.

Na origem, a ação penal n. 000110146020178120004  está em fase de 

instrução com audiência marcada para 27/09/2017, conforme informações processuais 

eletrônicas em 21/08/2017.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 407.762 - MS (2017/0168954-8)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): 
Inicialmente, considerando o pedido de reconsideração da decisão que 

indeferiu o pedido urgente, tenho que o mesmo não merece ser conhecido uma vez que 

já foi juntado manifestação do Ministério Público, estando os autos prontos para 

julgamento do mérito do habeas corpus.

Da mesma forma, descabida a alegação de desproporcionalidade da medida 

considerando a pena em abstrato do delito pelo qual foi denunciado, sob pena de torna 

inócua a proteção deferida pelo legislador por meio da Lei MARIA DA PENHA.

A impetração ataca o decreto de prisão preventiva que foi assim disposto (fls. 

31/32):

O Delegado de Polícia Civil de Amambaí-MS comunicou a 
prisão em flagrante de Renato Fernandes Vogado pela prática, em tese, do 
fato descrito no artigo 147, do Código Penal, em contexto de violência 
doméstica contra a mulher (Lei 11.340/06).

E o relatório.
O flagrante lavrado pela autoridade policial encontra-se em 

ordem (CPP, art. 302, II), tendo sido respeitadas todas as exigências 
previstas nos artigos 304 a 306 do CPP, razão pela qual deve ser 
homologado.

No que tange à segregação, nota-se que o flagrado é 
reincidente em crime doloso, possui inúmeros registros de ocorrências de 
fatos praticados cm contexto de violência doméstica e, aparentemente, ao se 
aproximar da ofendida, descumpriu medida protetiva fixada nos autos 
n°0002781-39.2016.8.12.0029, nos quais constava a obrigação de se manter 
distante da filha da vítima e seus familiares.

Em tal contexto, a prisão preventiva se faz necessária para 
garantir a ordem pública (CPP, art. 312), estando autorizada pelo disposto 
nos artigos 313, II e III, do CPP.

Posto isto, homologo o flagrante e. com fulcro nos artigos 310, 
II, e 311, do CPP, converto a prisão em flagrante de Renato Fernandes 
Vogado em preventiva.

Como se vê, integra a decisão de prisão fundamento concreto, explicitado na 

periculosidade do paciente que, a teor do decreto prisional, possui inúmeros registros 

de ocorrências de fatos praticados cm contexto de violência doméstica e, 

aparentemente, ao se aproximar da ofendida, descumpriu medida protetiva fixada nos 

autos n°0002781-39.2016.8.12.0029, nos quais constava a obrigação de se manter 

distante da filha da vítima e seus familiares o que constitui base empírica idônea para 
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a decretação da mais gravosa cautelar penal ex vi do disposto no artigo 313, inciso III 

do CPP.

Ademais, mostra-se incabível o exame da questão referente à não ocorrência 

do descumprimento das medidas protetivas, porquanto demanda revolvimento de 

prova incompatível com a via eleita.

A propósito deste tema, confiram-se os seguintes precedentes: RHC 

82684/DF, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, 

DJe 15/08/2017; HC 401835/GO, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, Sexta Turma, DJe 14/08/2017; RHC 74644/DF, Relator Ministro NEFI 

CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 11/11/2016.

Ante o exposto, voto por denegar o habeas corpus.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
 

Número Registro: 2017/0168954-8 HC 407.762 / MS
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00011016020178120004  00027751320178120800  11016020178120004  
14064178120178120000  27751320178120800

EM MESA JULGADO: 12/09/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  NEFI CORDEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : MARCUS DOUGLAS MIRANDA 
ADVOGADO : MARCUS DOUGLAS MIRANDA  - MS010514 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PACIENTE  : RENATO FERNANDES VOGADO (PRESO)

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça

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, denegou a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator.

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