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Gabinete Desembargador Getúlio Corrêa.

Apelação Criminal n. 0309938-20.2016.8.24.0008, de Blumenau
Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÃO CRIMINAL – LEI MARIA DA PENHA – 
DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE 
URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS 
ALEGAÇÕES E PERIGO DA DEMORA - PALAVRA DA 
VÍTIMA TOTALMENTE ISOLADA NOS AUTOS – DECISÃO 
MANTIDA.

Ausentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora 
a justificar a concessão da medida protetiva, não há se falar 
em tutela de urgência a ser deferida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0309938-20.2016.8.24.0008, da comarca de Blumenau 2ª Vara Criminal em que 
é Apelante: M.C.C. e Apelados: Ministério Público do Estado de Santa Catarina e 
F. M. S..

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, fixar honorários 
advocatícios à defensora nomeada para apresentar as contrarrazões recursais. 
Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Salete Silva Sommariva 
(Presidente) e Volnei Celso Tomazini.

Funcionou como representante do Ministério Público o 
Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Carlos Henrique Fernandes.

Florianópolis, 27 de março de 2018.

Desembargador Getúlio Corrêa
Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maíra Corrêa 

Cardoso contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Clayton César 

Wandscheer, da 2ª Vara Criminal da comarca de Blumenau, que indeferiu seu 

pedido de medidas protetivas relacionadas ao ex-marido, Fred Marcos 

Schwarzock, por ausência de demonstração de situação de risco (decisão de fls. 

24-25).

Nas razões recursais (fls. 27-34), sustentou a apelante a existência 

de nexo de causalidade entre a conduta criminosa (em tese) e a sua situação de 

vulnerabilidade, devendo ser reformada a decisão questionada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 42-44, pela 

manutenção do decisum.

Fred Marcos Schwarzock não foi encontrado para apresentar suas 

contrarrazões, sendo nomeada a Defensoria Pública para esse mister. Escoou-

se, contudo, o prazo sem a apresentação da aludida petição (fl. 70), o que 

motivou a nomeação de defensora dativa por este relator para a realização do 

ato processual, que, enfim, efetivou-se às fls. 74-79.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do Procurador 

de Justiça Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes, manifestou-se pelo conhecimento e 

desprovimento do recurso (fls. 84-88). 
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VOTO

1. Adianta-se que o recurso é conhecido e desprovido. 

2. Registre-se, de início, que a Lei n. 11.340/06 tem características 

cíveis e criminais, tanto é que seu art. 13 estabelece ser aplicável aos casos de 

violência doméstica, subsidiariamente, as disposições do CPP e do CPC.

Em virtude dessa natureza híbrida da legislação, não há 

unanimidade a respeito do remédio processual adequado para atacar a decisão 

que concede as medidas protetivas de urgência: agravo de instrumento, recurso 

em sentido estrito, apelação criminal ou habeas corpus.

Há decisões judiciais em diversos sentidos: TJRS, PET n. 

70050972454, Des. Newton Brasil de Leão, j. 31.10.2012 (agravo de 

instrumento); TJSC, RC n. 2012.013768-9, Des. Francisco Oliveira Neto, j. 

12.06.2012 (recurso em sentido estrito); TJSC, AI n. 2009.025270-9, Desa. Marli 

Mosimann Vargas, j. 29.09.2009 (apelação criminal); TJSC, RC n. 

2008.017856-5, Des. Torres Marques, j. 16.04.2008 (habeas corpus) e TJSC, 

Acrim n. 0004304-37.2017.8.24.0023, da minha relatoria, j. 07.11.2017.

Contudo, como a interposição de um recurso por outro não pode 

prejudicar o recorrente, conforme previsão do art. 579 do CPP, aplica-se ao caso 

o princípio da fungibilidade recursal e procedimental. 

Caso contrário, estar-se-ia desrespeitando o princípio do duplo grau 

de jurisdição, como já exposto em julgado desta Corte:

"Sem se firmar um posicionamento definitivo acerca do recurso cabível 
em casos de indeferimento das medidas cautelares de  urgência previstas na 
Lei n. 11.340/06 - matéria alvo de manifesta divergência doutrinária -, mas 
considerando, no caso, que se fosse qualquer uma das possíveis hipóteses, isto 
é, agravo de instrumento, recurso em sentido estrito ou apelação, o reclamo 
estaria tempestivo, a insurgência recursal deve ser conhecida, forte no primado 
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da fungibilidade, e sob pena de, se assim não se fizer, tornar a decisão 
vergastada irrecorrível" (ACrim n. 2012.075793-1, Des. Paulo Roberto 
Sartorato, j. 09.07.2013).

Na hipótese, a apelante autuou a petição de interposição e as 

próprias razões recursais três dias após a abertura do prazo (fls. 27-34 e 35), 

sendo, portanto, tempestivo o reclamo.

3. A Lei Maria da Penha foi criada com o escopo de obter 

mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, inclusive possibilitando a concessão de medidas protetivas de urgência, 

a fim de salvaguardar a integridade física e psíquica da vitima (art. 19 da Lei n. 

11.340/06). 

Em virtude de seu caráter de urgência, a análise da situação ocorre 

por cognição sumária, não sendo exigível a produção de provas robustas sobre 

os fatos, o que deve ser feito em posterior instrução processual. 

Como se trata de violência praticada contra a mulher no âmbito 

familiar e a violência a que se refere a legislação não é somente a física, exigir 

que as alegações da vítima estejam acompanhadas de relatos de testemunhas 

ou de exame de corpo de delito impossibilitaria a própria efetivação da norma

É por isso que, em se tratando de casos de violência doméstica e 

familiar praticada contra a mulher, "a palavra da vítima ganha especial relevo" 

(STJ, RHC n. 34.035, Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.11.2013), não podendo 

ser menosprezada, a despeito de ser uma versão unilateral dos fatos.

4. No caso concreto, pretende a apelante:

"a) proibição ao agressor de aproximação da ofendida, de seus familiares 
e das testemunhas, fixando limite mínimo de distância entre estes; 
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b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer 
meio de comunicação."

Ocorre que não se vislumbra a fumaça do bom direito (pretenso 

crime de ameaça), tampouco o perigo da demora (dada a antiguidade dos fatos 

descritos pela apelante). Veja-se como a questão foi resolvida pelo Magistrado:

"No caso dos autos, observo que o documento de fl. 11 é datado de 
13.09.2014, enquanto as mensagens consignadas na escritura de fls. 14/15 
datam de maio deste ano, ou seja, não se tratam de fatos recentes.

De outra banda, igualmente não há nos autos indicios suficientes a 
caracterizar a aventada ameaça, tanto que requereu o Ministério Público a 
instauração do respectivo inquérito policial. Aliás, nem consta que tenha a 
Ofendida registrado a ocorrência de ameaça junto a Delegacia de Polícia, 
medida que ao que parece, não foi adotada.

No que toca ao suposto delito de injuria, como bem anotou o Ministério 
Público deve a interessada ajuizar a respectiva queixa crime.

Por fim, observo que os fatos descritos não demonstram situação de risco 
que justifique o deferimento das Medidas Protetivas de Urgência previstas na 
Lei n. 11.340/2006.

Desta forma, ao menos neste estágio e frente aos dados apresentados, 
indefiro o pedido de concessão das Medidas Protetivas formulado por Maíra 
Corrêa Cardoso . 

[...].
Encaminhe-se à Autoridade Policial como requereu o Ministério Público" 

(fls. 24-25).

O documento de fl. 11 trata-se de um e-mail com o seguinte teor:

"Maíra... tu sabes o que fizestes entre eu e o Hélio. Nós sabemos tudo o 
que vc fez para minha família e desta vez não vai ser um e-mail destes que vai 
te livrar da verdade...

Lá no fundo do teu coração tu saber o que fizeste... logo ele será de maior 
e a tua máscara cairá... aguarde!"

Já às fls. 14-15 houve a juntada de um ata notarial com a 

transcrição de mensagens trocadas entre as partes, donde se extrai:

"1 – Viu ... Sempre q for me ligar ligue no [...], que é o número que tenho 
pra te atender ok... Vê se não liga pra minha casa, minha família, 'PESSOAS 
DO MEU CONVÍVIO' kkk tá bom querida" (mensagem enviada para o telefone 
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da vítima em 22.04.2016);
2 – Q ótimo que ele pode decidir agora vou procura lo pra fazermos o 

DNA e tirar essa dúvida né já q vc vivia na casa do Leandro, dei o nome de 
Hélio por se tratar do cara que tu dava toda semana, e teu filho tem a cara do 
Hélio... Não há um conhecido da gente q diz q ele é meu filho...Por isso tenho 
essa duvida... Pelo fato de saber q vc dava pra todo mundo, outra coisa... 
Quem botou essa parede entre ele e eu foi vc é vc sabe disso ...Vc sabe o que 
fez e tua pena a pagar está próxima... Não  vejo a hora de conseguir fazer esse 
DNA.. Pois hoje tenho um filho, um filho q amo e é a minha cara... Hj eu tenho 
uma família q me ama... Diferente da sua que vive por interesse ..." (mensagem 
enviada para o telefone da vítima em 22.04.2016).

Registre-se – como bem lembrado nas contrarrazões da defensora 

do apelado – que a própria vítima declarou que deixou de conviver com o ex-

marido assim que o filho nasceu, tendo este, atualmente, 15 anos de idade. 

Também das referidas contrarrazões são extraídos judiciosos fundamentos:

"Ademais, conforme será demonstrado, ausentes tanto o periculum in 
mora como o fumus boni iuris, pressupostos basilares para concessão de 
qualquer medida cautelar. A doutrina, ao relacionar tais quesitos com a 
aplicação das medidas da Lei Maria da Penha, assevera:

 '(...) como tal, devem preencher os dois pressupostos tradicionalmente 
apontados pela doutrina, para a concessão das medidas cautelares constantes 
no periculum in mora (perigo da demora) e fumus boni iuris (aparência do bom 
direito)". Destaca Fernando Célio de Brito Nogueira: 'sem que haja pelo menos 
um começo de prova e uma situação de incontornável urgência em tese 
amparada pelo direito positivo, o magistrado não tem como deferir nenhuma 
das medidas previstas, por isso traduziria algo temerário' (CUNHA, Rogério 
Sanches. Violência Doméstica: Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), 
comentada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 87).

Nesses termos, já que ausentes os requisitos fundamentais para a 
concessão de medidas cautelares, a aplicação das medidas pretendidas pela 
apelante colocaria o apelado em situação de constrangimento ilegal.

Por oportuno, aponta-se que o documento de fl. 11 é datado de 
13.09.2014, ou seja, o e-mail foi enviado há mais de 3 (três) anos atrás! 

Assim, considerando que até o presente momento não foi noticiado 
nenhum novo fato que indique perigo à representante, fica evidente a total 
ausência do periculum in mora. Ademais, permite-se concluir que referido e-mail 
é elemento totalmente isolado no contexto fático dos autos.

[...].
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Tivesse efetivamente sofrido qualquer tipo de constrangimento ou ameaça 
por parte do acusado, certamente a apelante teria feito um Boletim de 
Ocorrência na Delegacia. Isso porque, se a autora se da o trabalho de ingressar 
com Representação Criminal por meio de advogado, e ainda recorrer da 
decisão que nega provimento às suas pretensões, não faz sentido crer que 
diante de uma ameaça não procedesse os devidos registros na Delegacia, o 
que é muito mais simples e acessível. Ademais, considerando delito de Injúria 
(fls. 12-13), não parece lógico não ter procedido da mesma forma, caso tivesse 
sido ameaçada.

Não fosse, isso, do único elemento trazido aos autos pela autora, juntados 
à fl. 11 e à fl. 14-15, não se vislumbra qualquer indício de ameaça. Ausente, 
portanto, o fumus boni iuris.

De fato, as mensagens não soam gentis ao elucidarem que o recorrido iria 
proceder a um exame de DNA para verificar a paternidade do suposto filho. 
Entretanto, resta evidente que o conteúdo das mensagens se tratam de 
respostas do acusado a mensagens anteriormente enviadas pela recorrente 
(curioso não terem sido juntadas tais mensagens) em razão de desavenças do 
passado, e não ameaças, como alega a recorrente.

Ainda, do teor das mensagens, a única 'ameaça' que se vislumbra, é a de 
que o acusado iria proceder a um exame de DNA para averiguar a paternidade 
do suposto filho, e que com isso '(...) a máscara da Representante iria cair'.

[...].
Como se vê, não constam nos autos quaisquer provas de grave ameaça 

ou violência por parte do acusado, fato especialmente reafirmado pelo não 
oferecimento de denuncia pelo Ministério Público, que considerou haver, nos 
autos, ausência de provas do delito.

Em casos semelhantes ao dos autos, a Jurisprudência Catarinense já se 
manifestou, tendo indeferido a aplicação de Medidas Protetivas, veja-se:

[...].
'(...) 2. Não demonstrada suficientemente a situação de risco sofrida pela 

suposta vítima e diante da ausência de esclarecimento quanto ao contexto em 
que se deram as lesões - se ocasionadas pelo agravante ou decorrentes da 
ação da própria vítima -, devem ser cassadas as medidas protetivas concedidas 
em primeiro grau.' (Agravo de Instrumento 1000381-89.2016.8.24.0000, Des. 
Paulo Roberto Sartoratto, j. 22.11.2016)" (fls. 76-79).

Registre-se, por fim, que o Juízo acolheu o pedido ministerial e 

determinou o encaminhamento dos autos à autoridade policial, não se tendo 

notícia de qualquer situação nova de risco à apelante. Obviamente que, vindo 

informação em sentido contrário, poderá o  Magistrado rever sua decisão e 
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ordenar as medidas acautelatórias que julgar necessárias.

Por tais razões, persiste a decisão objeto do apelo.

5. Declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 

n. 155/1997 pelo STF (ADI n. 4.270, Min. Joaquim Barbosa, j. 14.03.2012), a 

verba honorária ao defensor nomeado deve ser fixada com observância ao 

disposto no art. 85, do NCPC,c/c art. 3º do CPP. 

A questão foi analisada pela Seção Criminal desta Corte na data de 

27.03.2013, conforme estudo realizado pelo Desembargador Moacyr de Moraes 

Lima Filho:

"Sendo assim, considerando (a) a mencionada decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o art. 104 da Constituição do 
Estado de Santa Catarina e a Lei Complementar Estadual n. 155/97, (b) a 
superação do interstício estabelecido para a produção de efeitos, (c) a 
incapacidade momentânea de a Defensoria Pública de Santa Catarina de suprir 
a demanda por defensores dativos, (d) a obrigação dos advogados de prestar 
assistência judiciária aos necessitados, (e) o seu direito a justa remuneração, e 
(f) o caráter meramente orientador da Tabela de honorários da OAB/SC, 
entende-se pertinente, enquanto não for possível o atendimento pela Defensoria 
Pública de Santa Catarina, a nomeação de advogado para atuar como defensor 
dativo, cuja verba honorária deverá ser fixada de forma equitativa, nos moldes 
do art. 20, §4º, do Código de Processo Civil c/c o art. 3º do Código de Processo 
Penal".

Considerando que a doutora Joana Formica foi nomeada para 

apresentar as contrarrazões recursais e executou a tarefa com o esperado zelo 

profissional, fixa-se em seu favor a verba honorária de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais).

6. À vista do exposto, vota-se pelo conhecimento e desprovimento 

do recurso e, de ofício, pela fixação de honorários advocatícios à defensora 
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nomeada para apresentar as contrarrazões recursais, em R$ 1.300,00.
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