
Habeas Corpus (criminal) n. 4011811-16.2018.8.24.0000, de Joinville
Relatora: Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
AMEAÇA. DECISÃO DE HOMOLOGOU A PRISÃO EM 
FLAGRANTE E A CONVERTEU EM PREVENTIVA EM 
RAZÃO DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. 
PACIENTE QUE TEM CONTRA SI OUTRAS AÇÕES 
PENAIS QUE TRATAM DO MESMO DELITO, CONFORME 
EXTRAI-SE DE SUA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES 
CRIMINAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA 
DEFERIDA EM FAVOR DA VÍTIMA. PLEITO DE ALVARÁ 
DE SOLTURA MEDIANTE O ARGUMENTO DE QUE AS 
ACUSAÇÕES SÃO FALSAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE 
POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NAS APURAÇÕES DE 
CRIMES NO ÂMBITO DOMÉSTICO, REALIZADOS, VIA DE 
REGRA, NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES.

AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME 
SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. TENDÊNCIA DE 
REITERAÇÃO DELITUOSA DO AGENTE DEMONSTRADA. 
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO 
PREVENTIVA EM RAZÃO DE GARANTIA A ORDEM 
PÚBLICA. PRECIPUAMENTE A SAÚDE FÍSICA E 
PSICOLÓGICA DA VÍTIMA.

WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
A mulher, em situação de violência doméstica, vê-se, em 

regra, desvalorizada (desprestigiada) no seu (árduo) trabalho 
doméstico, agredida nesse mesmo espaço sem ter a quem 
socorrer, pois, muitas vezes, depende do agressor, seja 
afetiva, familiar ou financeiramente. Na aplicação da lei cabe 
ai intérprete, necessariamente, voltar os olhos para essa 
realidade. (CUNHA, Rogério Sanches. Violência doméstica: 
Lei Maria da Penha: comentada artigo por artigo / Rogério 
Sanches Cunha, Ronanldo Batista Pinto. 6 ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais. 2015. p. 60).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 
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(criminal) n. 4011811-16.2018.8.24.0000, da comarca de Joinville 4ª Vara 
Criminal em que é Impetrante H. L. R. e Paciente N. F..

A Primeira Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
writ e denegar a ordem.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo Roberto Sartorato, com voto, e 
dele participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Civinski.

Funcionou como representante do Ministério Público, o 
Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Lio Marcos Marin.

Florianópolis, 7 de junho de 2018.

Hildemar Meneguzzi de Carvalho
Relatora



                                                         

3

Gabinete Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho

RELATÓRIO

H. L. R. impetrou habeas corpus com pedido liminar em favor de N. 

F., contra decisão da lavra do Juíz de Direito da 4ª Vara Criminal da comarca de 

Joinville, que homologou a prisão em flagrante ocorrida em 05.04.2018 e a 

converteu em prisão preventiva.

O impetrante sustentou, em síntese, que a segregação do paciente 

é uma afronta ao princípio da presunção de inocência, vez que baseia-se 

somente nas "alegações falsas da suposta vítima", sendo atualmente uma 

medida punitiva e não cautelar.

Aduziu que existem outras ações penais que tramitam contra o 

paciente e que após as acusações a vítima sempre volta a reatar o 

relacionamento com o mesmo, abrindo mão das medidas protetivas concedidas a 

seu favor pelo Poder Judiciário.

Afirmou que:

[...] Assim, percebe-se que a legislação criada para a proteção das 
mulheres ante as conhecidas agressões masculinas acabou por dar-lhes 
também uma arma contra seus companheiros e ex-companheiros.

A principal motivação que leva as mulheres a buscar as delegacias 
especializadas é justamente a obtenção das medidas protetivas de urgência 
(MPU's) objetivando, entre outros, o afastamento do companheiro do lar, o 
afastamento do companheiro dos filhos em comum, o afastamento do ex-
companheiro da própria denunciante mesmo que aquele não tenha causado-lhe 
qualquer mal.

Alegou que a liberdade é a regra e a prisão, exceção, de modo que 

a prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade. Apontou, ainda, 

que é indevido o constrangimento preventivo quando cabível a sua substituição 

por medidas restritivas. 

Aventou que os requisitos para a medida não estariam presentes 

nos autos, bem como que o "suposto crime não traz prejuízos à sociedade".

Requereu, liminarmente, a concessão de ordem para a imediata 
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revogação da prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas 

cautelares e, ao final, a sua confirmação. 

O habeas corpus foi conhecido e a liminiar foi indeferida (fls. 18/19).

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

Sra. Dra. Heloísa Crescenti Abdalla Freire, a qual manifestou-se pelo 

conhecimento do presente habeas corpus e pela denegação da ordem.

Este é o relatório.
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VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de N. F., contra 

decisão que homologou a prisão em flagrante, ocorrida em 05.04.2018, e a 

converteu em prisão preventiva.

O impetrante sustentou a observação do princípio da presunção de 

inocência do paciente, tendo em vista que as acusações contra ele perpetradas 

pela vítima seriam falsas, fruto de "mágoa ou racor", visto que, tramitaram contra 

ele, outras ações criminais tendo como objeto o mesmo tipo penal, as quais após 

o ajuizamento a vítima teria voltado a relacionar-se com o paciente.

Em que pese a vasta, e rasa, argumentação do impetrante, adianta-

se ser indevida a concessão da ordem no presente writ. 

Tem-se que a presente medida que visa liberdade do paciente 

versa sobre o crime de violência doméstica reiterada, consoante informação 

trazida pelo impetrante, de modo que merece especial atenção e cuidado. 

Os casos de violência doméstica têm ganhado, dia após dia, 

especial atenção por parte do Poder Judiciário por conta do seu altíssimo índice 

de reincidência, como no caso do ora paciente, que possui contra si, além desta, 

outras 4 (quatro) ações criminais tendo como objeto a violência doméstica 

(Certidão de antecedentes criminais fls. 41/43 – autos originários), bem como por 

conta do pensamento dos agente que o praticam e tentam ofuscar sua 

importância, conforme argumentos lançados pelo impetrante no remédio 

constitucional em análise.

Pois bem.

A crença de que as mulheres utilizam-se das delegacias 

especializadas a fim de alcançar vingança ou diluir suas mágoas, além de 

ultrapassada, leviana e ultrajante, deve ser superada no intuito de garantir a 

proteção das vítimas do delito em comento.

É certo e sabido que um sem número de vítimas da violência 

doméstica de fato retorna a manter relacionamento afetivo com o seu agressor 
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após a denúncia, o processamento e até mesmo encerramento do processo. 

Mas isso de modo algum está vinculado à inocência do agressor.

Tal fato, está, pelo contrário, muitas vezes, ligado à violência 

psicológica exercida pelo agressor, chantagem, medo, ou insegurança. Sobre o 

tema, de forma sucinta, mas elucidativa, Roberto Sanches escreve:

A mulher, em situação de violência doméstica, vê-se, em regra, 
desvalorizada (desprestigiada) no seu (árduo) trabalho doméstico, agredida 
nesse mesmo espaço sem ter a quem socorrer, pois, muitas vezes, depende do 
agressor, seja afetiva, familiar ou financeiramente. Na aplicação da lei cabe ai 
intérprete, necessariamente, voltar os olhos para essa realidade. (CUNHA, 
Rogério Sanches. Violência doméstica: Lei Maria da Penha: comentada artigo 
por artigo / Rogério Sanches Cunha, Ronanldo Batista Pinto. 6 ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais. 2015. p. 60)

Doutro modo, sabe-se ainda que o número de denúncias 

constantes nos documentos pátrios não estão sequer próximos da realidade. 

Justamente pelos motivos até então expostos, diversas vítimas da Lei Maria da 

Penha deixam de recorrer às autoridades ou abdicam de qualquer tipo de ajuda 

por medo das reprimendas dos agressores ou por receio de terem sua denúncia 

desacreditada por discursos como o defendido pelo impetrante.

Logo, desacreditar na palavra da vítima e reivindicar a tese de que 

teria ocorrido por vingança, mágoa ou rancor, tão somente, no mito de que as 

vítimas teriam criado suas versões acabam por perpetrar tal comportamento, de 

modo que devem ser rechaçadas e derruídas.

De fato, a palavra da vítima tem tomado posição de prestígio dentre 

as provas dos crimes de violência doméstica. Isso porque é de conhecimento 

geral o fato de que tais delitos ocorrem, em sua imensa maioria, na 

clandestinidade, possuindo como testemunhas tão somente seus protagonistas, 

agressor e vítima. 

Nesse sentido, colhem-se julgados deste Tribunal Estadual:

   HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147 DO 
CÓDIGO PENAL C/C LEI N. 11.340/2006). PRISÃO PREVENTIVA 
DECRETADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS 
FIXADAS PELO JUÍZO. NEGATIVA DA PRÁTICA DO DESCUMPRIMENTO 
DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A 
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PRISÃO CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE 
POSSUI ESPECIAL VALOR EM DELITOS DESTA NATUREZA. DECLARAÇÃO 
PRESTADA PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO DANDO CONTA DE NOVAS 
AMEAÇAS PRATICADAS. PACIENTE QUE JÁ RESPONDE AÇÃO PENAL 
POR CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RISCO CONCRETO DE 
REITERAÇÃO DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. NECESSIDADE DE 
RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. 
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA 
AO CASO. PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA QUE 
NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO 
JUSTIFICADA.. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM 
DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4015577-14.2017.8.24.0000, 
de Içara, rel. Des. José Everaldo Silva, Quarta Câmara de Direito Criminal, j. 
10-08-2017).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E 
DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS 
ARTS. 147, CAPUT, C/C 61, INC. II, "F", DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS 
VEZES, EM CONCURSO MATERIAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI N. 
11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS O REITERADO 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS.   ALEGADO 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O 
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA E 
RECEBIDA. PLEITO NÃO CONHECIDO NO PONTO.   AVENTADA AFRONTA 
AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. REGISTROS POLICIAIS EFETUADOS 
PELA SUPOSTA VÍTIMA E INFORMAÇÕES PRESTADAS PERANTE O 
MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE APRESENTA ESPECIAL 
RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO 
FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM 
PÚBLICA E A INTEGRIDADE DA SUPOSTA VÍTIMA, BEM COMO PARA 
GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS.   ORDEM 
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.           V 
(TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4006371-73.2017.8.24.0000, de Lages, rel. 
Des. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 18-04-2017).

No caso em análise, extrai-se da decisão que homologou a prisão 

em flagrante e a converteu em prisão preventiva (fls. 21/22):

Com efeito, o autuado foi flagrado quando deixava o endereço da vítima, 
a qual relatou que o autuado queria entrar no apartamento, ameaçou a vítima 
de morte, de "jogá-la lá de cima" e de apedrejar o imóvel, mesmo com as 
medidas protetivas deferidas em seu favor. Portanto, HOMOLOGO a prosão em 
flagrante. [...] Quanto ao primeiro pressuposto, constato que a situação versa 
sobre pessoa condenada por outro crime doloso com decisão transitada em 
julgado (art. 313, II, do CPP) e caso de violência doméstica (art. 313, III, do 
CPP). [...] No caso em concreto, a prisão é imprescindível para a garantia de 
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ordem pública, especialmente para assegurar a integridade física e psíquica da 
vítima e a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no processo 
n. 11501-95.2017. Embora proibido de se aproximar da vítima e com ela manter 
contato, e intimado desta decisão quando de sua soltura em julho de 2017, foi 
ele, agora, preso em flagrante, descumprindo a ordem judicial.

A prisão preventiva foi então determinada a fim de manter a ordem 

pública. Não obstante o argumento expendido pelo impetrante em favor do 

paciente no sentido de que "impossível dizer que o paciente poderia instalar o 

caos social se solto estivesse", tem-se que não só ao genérico caos social é 

vinculado o requisito de manutenção da ordem pública.

Extrai-se dos autos que foram deferidas em favor da vítima, nos 

autos n. 11501-95.2017.8.24.0038, medidas protetivas de urgência na busca de 

garantir sua proteção física e mental em relação ao agressor. Todavia, o 

acusado negligenciou a medida ao cometer o ilícito em análise, evidenciando a 

periculosidade se mantido em liberdade.

É imperioso ressaltar que a tendência à reiteração delituosa, ainda 

que atinente a uma única vítima, é suficiente para manter a segregação diante da 

ameaça à ordem pública, o que foi suficientemente demonstrado nos autos.

Sobre o tema, é entendimento pacífico nesta corte:

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E 
DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, 
PERPETRADO COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 
MULHER, E DESOBEDIÊNCIA (CÓDIGO PENAL, ARTS. 129, § 9º, E 330).    
ALMEJADA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INVIABILIDADE. 
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA 
EVIDENCIADOS. PROVIDÊNCIA QUE VISA O AMPARO DA VÍTIMA. 
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 
NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. FUMUS COMISSI 
DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS APERFEIÇOADOS. EXEGESE DOS 
ARTS. 312 E 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.   SUSTENTADA 
INIMPUTABILIDADE QUE NÃO POSSUI O CONDÃO AFASTAR A 
NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO. FATO CONSIDERADO PELO 
TOGADO, QUE POSTERGOU A ANÁLISE AO MOMENTO DA AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, JÁ DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA.    
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. (TJSC, 
Habeas Corpus (Criminal) n. 4010556-23.2018.8.24.0000, de Lauro Müller, rel. 
Des. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 24-05-2018).



                                                         

9

Gabinete Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho

 HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM 
PREVENTIVA. PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE FURTO, LESÃO 
CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
(ARTIGOS 155, 147 E 129, §9º, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C A LEI 
11.340/2006). SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA A GARANTIA 
DA ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL QUE APURA A 
PRÁTICA PELO PACIENTE DE OUTRO DELITO COMETIDO EM SITUAÇÃO 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MESMA VÍTIMA, A EVIDENCIAR A 
SUA PERICULOSIDADE E A POTENCIALIDADE CONCRETA DE 
REITERAÇÃO DELITIVA. ADEMAIS, PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO 
DO ARTIGO 313, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
CONSTATADA A LEGALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO QUE DECRETOU A 
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NÃO HÁ FALAR EM ANTECIPAÇÃO 
DE PENA, ATÉ PORQUE PRISÃO CAUTELAR E PENA POSSUEM 
FINALIDADES E REQUISITOS DISTINTOS. OFENSA A PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PREDICADOS SUBJETIVOS QUE 
NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS 
CAUTELARES NÃO PROTEGEM A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.   - A presença de 
elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente e a 
potencialidade de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva como forma 
de garantia da ordem pública.   - A decisão que decreta a segregação cautelar 
do indiciado/acusado não ofende princípios constitucionais quando é 
devidamente fundamentada nas hipóteses do artigo 312 do Código de Processo 
Penal.    - A decisão que decreta a segregação cautelar do indiciado/acusado 
não configura antecipação de pena quando é devidamente fundamentada nas 
hipóteses legais.    - Os predicados subjetivos do paciente não constituem óbice 
para a decretação da segregação cautelar.    - As medidas cautelares diversas 
da prisão são insuficientes para afastar a periculosidade do agente quando 
presentes dados concretos que evidenciam a necessidade da prisão preventiva 
para a garantia da ordem pública.   - Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça 
pela denegação da ordem.   - Ordem conhecida e denegada.           V (TJSC, 
Habeas Corpus (Criminal) n. 4011259-67.2018.8.24.0900, de Presidente 
Getúlio, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 
24-05-2018).

Assim, havendo suficientes indícios de autoria e materialidade, 

como é o caso em comento, bem como evidente ameaça à manutenção da 

ordem pública, especificamente a fim de preservar a saúde física e mental da 

vítima diante da comprovada tendência de reiteração delituosa do paciente, deve 

ser mantida a prisão preventiva.

Impõe ressaltar que o habeas corpus é remédio processual que 

tutela a liberdade de locomoção do paciente em casos de abuso de poder ou de 
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ilegalidade, o que não está evidenciado no caso concreto.

Pelo exposto, voto pela denegação da ordem.

Este é o voto.
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