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APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 
330). SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (CP, ART. 
397, III). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 
DESCUMPRIMENTO. ATIPICIDADE. 2. DEFENSOR 
DATIVO. NOMEAÇÃO PARA ATUAR NO FEITO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º).

1. Não configura crime de desobediência, por manifesta 
atipicidade da conduta, o descumprimento de 
medida protetiva imposta no âmbito da Lei Maria da Penha.

2. Faz jus à remuneração fixada de modo equitativo o 
defensor nomeado para atuar no feito e que apresentou 
contrarrazões de apelação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, 
ARBITRADOS HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000968-73.2017.8.24.0104, da Comarca de Ascurra (Vara Única), em que é 
Apelante o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e Apelado Amauri 
Albino Hinckel Júnior:

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso; negar-lhe provimento; e, de ofício, arbitrar a verba honorária devida ao 
Excelentíssimo Advogado subscritor das contrarrazões recursais. Custas legais. 

Participaram do julgamento, realizado no dia 20 de fevereiro de 
2018, os Excelentíssimos Desembargadores Getúlio Corrêa e Volnei Celso 
Tomazini. Atuou pelo Ministério Público a Excelentíssima Procuradora de Justiça 
Heloísa Crescenti A. Freire.

Florianópolis, 21 de fevereiro de 2018.

Sérgio Rizelo
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

Na Comarca de Ascurra, o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina ofereceu denúncia contra Amauri Albino Hinckel Júnior, imputando-lhe a 

prática dos crimes previstos nos arts. 158, caput, e 330, ambos do Código Penal, 

nos seguintes termos:

Contexto fático
Consta dos elementos informativos colhidos em sede policial, que as 

vítimas Ivani Bernardi Hinckel e Amauri Albino Hinckel, pessoas idosas, com 64 
(sessenta e quatro) e 67 (sessenta e sete) anos de idade, respectivamente, 
sempre que o filho deles, o denunciado Amauri Albino Hinckel Júnior está em 
liberdade e aproxima-se do ambiente familiar, ficam em evidente situação de 
vulnerabilidade social.

Consta que o cenário vivido pelos idosos, há anos, é de exacerbada 
violência física e psicológica pois o denunciado vem praticando crimes no 
âmbito doméstico em face dos idosos, como ameaças de morte, agressões, 
danos na residência e em veículos e injúrias. Consta ainda que Amauri Albino 
Hinckel Júnior é usuário de drogas e, por tal razão, busca como forma de 
sustentar seu vício recursos com os seus genitores idosos, passando a agredi-
los caso o requerimento não seja atendido.

Necessário a introdução do contexto de violência familiar acima relatado 
para esclarecer o porquê as injúrias e ações violentas praticadas pelo 
denunciado, ainda quando a violência não é dirigida diretamente à pessoa, mas 
a qualquer objeto, configuram ameaça às vítimas, já que cientes da 
periculosidade do denunciado.

Fato 1 – Crime de extorsão
Dessa forma, em mais uma empreitada delituosa em face dos seus pais, 

no dia 17.4.2017, no período que compreende entre 22h e 23h, na residência 
situada na Rua Recife, n. 462, Centro, Apiúna/SC, o denunciado Amauri Albino 
Hinckel Júnior, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, 
constrangeu as vítimas Ivani Bernardi Hinckel e Amauri Albino Hinckel, seus 
genitores, pessoas idosas, a lhe entregarem dinheiro, mediante grave ameaça, 
exteriorizada através do emprego de expressões injuriosas como "vai tomar no 
teu cu, quem berra aqui sou eu!" e pontapé na porta do quarto dos ofendidos.

Ato contínuo, a vítima Amauri Albino Hinckel, por medo de ser agredido 
fisicamente, atendeu a exigência e entregou ao denunciado a quantia de R$ 
20,00 (vinte reais), satisfazendo, assim, o interesse do denunciado na obtenção 
da vantagem indevida.

Fato 2 – Crime de desobediência
Por conseguinte, resultado de todas as ações delituosas acima descritas, 

bem como por ter mantido contato com a vítima, sua genitora, por telefone 
durante todo o restante do referido dia, o denunciado Amauri Albino Hinckel 
Júnior desobedeceu ordem judicial emanada pelo Juízo da Vara desta Comarca 
nos autos n. 0000372-89.2017.8.24.0104 (fls 40-41), a qual fixou medidas 
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protetivas de urgência, consistentes na proibição de manter contato por 
qualquer meio de comunicação e de se aproximar da vítima Ivani Bernardi 
Hinckel e de seus familiares, da qual foi intimado em 21/4/2017 (fls. 119-121).

Recebida a denúncia (fl. 125) e oferecida resposta à acusação (fl. 

135-137), o Doutor Juiz de Direito Rodrigo Vieira de Aquino absolveu 

sumariamente Amauri Albino Hinckel Júnior das imputações constantes no art. 

330 do Código Penal, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal. 

Quanto ao crime do art. 158, caput, do Código Penal, determinou a realização de 

exame de insanidade mental e designou data para a audiência de instrução (fls. 

151-157).

Insatisfeito, o Ministério Público deflagrou recurso de apelação.

Nas razões do inconformismo, sustenta a tipicidade da conduta de 

desobedecer medida protetiva de urgência, postulando a condenação do agente 

nos termos da inicial (fls. 176-185).

O Juízo de Primeiro Grau determinou a cisão do feito, prosseguindo 

no primeiro grau a instrução quanto ao delito de extorsão e neste processo a 

análise do presente recurso (fl. 197).

Amauri Albino Hinckel Júnior ofereceu contrarrazões pelo 

conhecimento e desprovimento do reclamo (fls. 202-204).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lavrado pelo 

Excelentíssimo Promotor de Justiça Convocado Carlos Henrique Fernandes, 

posicionou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento (fls. 

213-218).

Este é o relatório.
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VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1. No mérito, porém, não é digno de provimento.

Apesar de já ter reconhecido a tipicidade do referido 

comportamento (Apelações Criminais 2014.009051-4, j. 30.9.14; 2014.047372-5, 

j. 16.9.14; 2013.081626-9, j. 25.2.14), alterei meu posicionamento, em 

homenagem à segurança jurídica, para seguir o entendimento pacífico de ambas 

as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que ressaltam o caráter subsidiário 

do crime de desobediência, de forma que, havendo cominação específica de 

sanção (penal, administrativa ou civil) em outra norma, deve esta ser aplicada. E  

no caso de descumprimento de medidas de proteção, é possível a decretação de 

prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Veja-se:

[...] LEI MARIA DA PENHA. DESOBEDIÊNCIA. PLEITO DE 
ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO WRIT. DESCUMPRIMENTO 
DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA AO RÉU. FLAGRANTE ATIPICIDADE DA 
CONDUTA EVIDENCIADA. [...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior de 
Justiça está pacificada no sentido de que o descumprimento de medidas 
protetivas estabelecidas na Lei Maria da Penha não caracteriza a prática do 
delito previsto no art. 330 do Código Penal, em atenção ao princípio da ultima 
ratio, tendo em vista a existência de cominação específica nas hipóteses em 
que a conduta for praticada no âmbito doméstico e familiar, nos termos do art. 
313, III, do Código de Processo Penal. Precedentes (HC 406.951, Rel. Min. 
Ribeiro Dantas, j. 26.9.17).

Ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. ART. 330 DO 
CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 
Malgrado tenha entendimento diverso acerca do tema (externado, aliás, em 
voto-vista no HC n. 293.848/SP), esta Corte Superior pacificou sua 
jurisprudência no sentido de que somente caracterizará o crime de 
desobediência quando descumprida ordem judicial e não houver previsão de 
outra sanção em lei específica, salvo ressalva expressa de cumulação. 2. 
Assim, não comete o crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código 
Penal, aquele que descumpre medida protetiva imposta à luz da Lei n. 
11.340/2006, uma vez que a Lei Maria da Penha prevê mecanismos próprios 
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destinados ao descumprimento das tutelas de urgência, entre eles a custódia 
preventiva do agressor. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 
1.615.595, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 7.3.17).

Destaca-se também, entre vários outros: HC 404.040, Rel. Min. Joel 

Ilan Paciornik, j. 3.8.17; AgRg no AREsp 699.637, Rel. Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca, j. 27.4.17; AgRg no REsp 1.651.550, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.4.17; 

AgRg no HC 298.202, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 1.9.16; HC 

298.186, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.6.16; e AgRg no REsp 1.556.067, Relª. 

Minª. Maria Thereza de Assis Moura, j. 24.5.16.

Este Tribunal de Justiça, salvo a Terceira Câmara Criminal, passou 

a decidir no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE 
DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO OBJETIVANDO A 
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO. 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA PREVISTA NA 
LEI N. 11.340/2006. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
E DESTA CÂMARA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO 
E PROVIDO (Ap. Crim. 0004299-97.2013.8.24.0041, Rel. Des. José Everaldo 
Silva, j. 5.10.17).

Igualmente:

[...] DESOBEDIÊNCIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ACOLHIMENTO - 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - PRISÃO PREVENTIVA - 
PRECEDENTES - ABSOLVIÇÃO (CPP, ART. 386, III). "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" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). [...] (Ap. Crim. 
0004117-82.2011.8.24.0041, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 26.9.17).

Ainda, vejam-se as Apelação Criminal 0002076-43.2013.8.24.0019, 

Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 12.9.17; Recurso em Sentido Estrito 

0000556-04.2014.8.24.0087, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt 

Schaefer, j. 27.7.17; Apelação Criminal 0130815-53.2013.8.24.0045, Relª. Desª. 

Salete Silva Sommariva, j. 4.7.17; e Apelação Criminal 

0000134-17.2016.8.24.0036, Rel. Des. Rodrigo Collaço, j. 1º.6.17.

Logo, nos termos lançados em todos os precedentes citados, deve 

ser mantida a absolvição sumária de Amauri Albino Hinckel Júnior quanto ao 
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delito previsto no art. 330 do Código Penal, pois manifestamente atípica sua 

conduta (CPP, art. 397, III).

2. Por fim, é devida a fixação de honorários advocatícios ao 

Excelentíssimo Defensor Fernando Rodrigo Mroskowski (OAB/SC 39334-A), 

nomeado para atuar em prol dos interesses do Acusado, nos termos do art. 85, § 

1º, do Código de Processo Civil.

Assim, tendo em vista "o trabalho adicional realizado em grau 

recursal" (CPC, art. 85, § 11º), a complexidade da insurgência apresentada e o 

fato de que a causa não tem valor estimável (CPC, art. 85, § 8º), fixam-se os 

honorários advocatícios recursais em R$ 800,00.

Ante o exposto, vota-se pelo conhecimento do recurso, pelo seu 

desprovimento e, de ofício, pelo arbitramento da verba honorária devida ao 

Excelentíssimo Advogado subscritor das contrarrazões recursais.

Intime-se pessoalmente o Defensor Dativo do acórdão.
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