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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE 
NÃO RECEBEU DENÚNCIA OFERECIDA EM RELAÇÃO 
AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). 
INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DESCUMPRIMENTO DE 
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA PREVISTA NA LEI N° 
11.340/06 QUE NÃO CONFIGURA CRIME DE 
DESOBEDIÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA QUE PREVÊ 
PENALIDADES PRÓPRIAS PARA A HIPÓTESE DE 
INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. 
CONDUTA ATÍPICA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO 
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido 
Estrito n. 0002349-17.2016.8.24.0019, da comarca de Concórdia Vara Criminal 
em que é Recorrente Ministério Público do Estado de Santa Catarina e Recorrido 
V. D..

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer e 
negar provimento ao recurso. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. 
Desa. Salete Silva Sommariva (Presidente) e Des. Sérgio Rizelo. Funcionou 
como representante do Ministério Público o Exmo. Sr. Dr .Odil José Cota.

Florianópolis, 20 de março de 2018.

Desembargador Volnei Celso Tomazini
Relator
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RELATÓRIO

No Juízo da Vara Criminal da comarca de Concórdia, V. D. foi 

denunciado pela prática do crime de desobediência (art. 330 do CP), por ter 

violado as determinações judiciais relativas às medidas protetivas impostas em 

favor de sua ex-companheira, B. A. S. (fls. 30 – 31).

O Magistrado a quo, no entanto, rejeitou preliminarmente a peça 

acusatória, por julgar atípica a conduta perpetrada pelo acusado (fls. 33 – 36).

Irresignado, o Ministério Público recorreu da decisão e alegou, em 

resumo, que o descumprimento das medidas protetivas de urgência configura o 

crime previsto no art. 330 do CP, pelo que a denúncia deve ser recebida, 

instaurando-se a devida Ação Penal (fls. 39 – 48).

Recebido o recurso (fl. 50), a defesa ofereceu contrarrazões, por 

meio das quais requereu a manutenção da decisão (fls. 58 – 61).

Mantida a decisão impugnada (fl. 62), os autos ascenderam a esta 

Corte.

Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 

Sr. Dr. Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes, que opinou pelo conhecimento e 

provimento do recurso para que a denúncia seja recebida (fls. 70 – 74).

É o relatório.
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VOTO

Consta dos autos, em resumo, que V. D. foi denunciado nos autos 

da Ação Penal n° 0000918045.2016.8.24.0019 pela prática dos crimes de 

ameaça e lesão corporal, praticados no âmbito doméstico contra sua ex-

companheira, B. A. S.

A denúncia foi julgada procedente pelo Magistrado a quo, que 

condenou o réu ao cumprimento da pena de 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de 

detenção, em regime inicialmente aberto, prorrogando-lhe as medidas protetivas 

que já haviam sido impostas durante a instrução processual. 

Assim consignou o Magistrado:

Ainda, considerando a peculiariedade do presente caso, prorrogo as 
seguintes medidas protetivas, pelo período de 90 dias, a contar desta data, 
tempo considerável para que a vítima postule as medidas junto ao Juízo Cível, 
inclusive consigno que tanto acusado e vítima, saem cientes da presente 
medida protetiva, com orientações adequadas para que, em caso de 
descumprimento, comunique-se imediatamente este Juízo ou a Polícia Civil 
para as providências pertinentes. Eis as medidas protetivas: A – a proibição de 
aproximação da vítima e filha, fixando o limite mínimo de distância em 200 
metros, que deverá ser respeitada pelo suposto agressor (artigo 22, III, 'a', da 
Lei  n. 11.340/2006); B – proibir o suposto agressor de realização, por qualquer 
meio de comunicação, contato com a ofendida e sua filha (artigo 22, III, 'b', da 
Lei . 11.340/2006). (fl. 7). 

Na data de 19 de maio de 2016, o réu, no entanto, descumpriu a 

medida de proibição de aproximação de sua ex-companheira, quando dirigiu-se 

até sua residência e lá foi detido por Policiais Militares (Boletim de Ocorrência – 

fls. 3  – 4).

Por essa razão, o Ministério Público ofereceu denúncia contra V. D. 

pela prática do crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.

Consta da denúncia:

Consoante se extrai do incluso Termo Circunstanciado, no dia 19 de maio 
de 2016, por volta das 19h34min, na rua Engenheiro Ahrons, n. 31, bairro 
Nazaré, nesta cidade e comarca de Concórdia/SC, o denunciado V. D., 
consciente da ilicitude de seu ato criminoso, desobedeceu a ordem judicial 
proferida na medida protetiva de fls. 05/07, quando se dirigiu até a residência de 
sua ex-companheira B. A. S., local onde foi encontrado pela guarnição da 
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Polícia Militar (fls. 30 – 31).

Ocorre que o Magistrado a quo entendeu que a conduta praticada 

pelo réu foi atípica, pois a  Lei n° 11.340/06 prevê a decretação de prisão 

preventiva em hipótese de descumprimento de medida protetiva, não fazendo 

menção à responsabilização penal do agente. Veja-se:

Especificamente no que diz respeito ao descumprimento de medidas 
protetivas de urgência conferidas em resguardo à vítima de violência doméstica, 
o artigo 20 Lei 11.340/2006 estabelece a possibilidade de decretação de prisão 
preventiva, sem realizar qualquer ressalva quanto à responsabilização penal do 
Agente.

A segregação cautelar, com esse fundamento, também encontra esteio no 
artigo 313, III, do Código de Processo Penal, que, igualmente, não faz qualquer 
menção quanto à prática de crime de desobediência em decorrência de 
descumprimento de medida protetiva: [...] 

Por conseguinte, imperioso concluir que, em tal situação, inexiste prática 
do crime descrito no artigo 330 do Código Penal, conforme pacificado pelo 
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:[...] (fls. 33 – 36). 

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão e alegou 

que, ainda que seja prevista a decretação de prisão preventiva, o 

descumprimento de medida protetiva configura o crime previsto no art. 330 do 

CP. 

Razão, no entanto, não assiste ao órgão ministerial.

É sabido, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n° 

11.340/2006 possuem natureza civil e visam preservar a integridade física e 

psicológica da mulher vítima de violência doméstica. 

Tratam-se de providências cautelares a serem aplicadas no curso 

da investigação criminal ou da ação penal, tendo no presente caso sido 

prorrogadas pelo Magistrado a quo para garantir a segurança da vítima após a 

prolação da sentença.

Supondo-se que o descumprimento de medidas protetivas 

aplicadas judicialmente configurasse o crime de desobediência, tal fato 

conduziria a um cenário que o descumprimento de toda e qualquer decisão 

judicial desse azo à configuração do crime de desobediência. 
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Considerando, assim, que a própria Lei Maria da Penha prevê 

penalidades a serem aplicadas em caso de inobservância das medidas 

protetivas, tais como a prisão preventiva, ou a aplicação de sanção pecuniária 

(art. 22, § 4°), a ausência de norma específica autorizando a cumulação das 

sanções civis e penais afasta a prática do delito previsto no art. 330 do CP.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO 
PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA 
PROTETIVA DE URGÊNCIA PREVISTA NA LEI MARIA DA PENHA. 
COMINAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA OU POSSIBILIDADE DE 
DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CRIME. 

1. No caso de descumprimento das medidas protetivas da Lei n. 
11.340/2006, o Superior Tribunal de Justiça entende que a previsão em lei de 
penalidade administrativa ou civil para a hipótese de desobediência à ordem 
legal afasta o crime previsto no art. 330 do Código Penal, salvo ressalva 
expressa de cumulação. 

2. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões 
reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado 
na decisão agravada. 

3. Agravo regimental improvido (AgRg em REsp. N° 1392228/RS. Rel. 
Min. Sebastião Reis Júnior. J. 20/05/2014).

Colhe-se, igualmente, desta Segunda Câmara Criminal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - 
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) - DESCUMPRIMENTO DE 
MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA NO ÂMBITO DA LEI N. 11.340/06 - 
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (CPP, ART. 
395, III) - DECISÃO FUNDAMENTADA NA ATIPICIDADE DA CONDUTA - 
LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE PREVÊ MECANISMOS SANCIONATÓRIOS 
PRÓPRIOS PARA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DA PROVIDÊNCIA 
CAUTELAR - INEXISTÊNCIA DE NORMA EXPRESSA ADMITINDO A 
CUMULAÇÃO DE SANÇÕES CIVIS E PENAIS - CONDUTA 
TRANSGRESSORA ATÍPICA - DELITO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO 
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO (Recurso em Sentido Estrito n° 0001109-
90.2016.8.24.0019, de Concórdia. Rel. Des. Salete Silva Sommariva. J. 
23/06/2017).

Diante do exposto, vota-se pelo desprovimento do recurso, 

mantendo-se a rejeição da denúncia oferecida em desfavor de V. D..

É o voto.
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