
Habeas Corpus (criminal) n. 4014196-34.2018.8.24.0000, de Santo Amaro da 
Imperatriz
Relatora: Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho

HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE ESTABELECEU 
MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NA LEI 11.340/2006 (LEI 
MARIA DA PENHA). DETERMINAÇÃO PARA QUE O 
PACIENTE GUARDE A DISTÂNCIA MÍNIMA DE 100 (CEM) 
METROS DA VÍTIMA. SUSCITADA A INVIABILIDADE DE 
ACESSO AO LOCAL DE TRABALHO. DESCABIMENTO. 
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE RESSALVOU 
EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DAS PARTES 
COMPARECEREM LIVREMENTE AO LOCAL DE 
TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE O INQUÉRITO NEM AO 
MENOS FOI INSTAURADO. NÃO ACOLHIMENTO. 
DENÚNCIA JÁ APRESENTADA NOS AUTOS EM APENSO. 
PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL 
RELEVÂNCIA EM CRIMES DE AMEAÇA PRATICADOS NO 
ÂMBITO DOMÉSTICO. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE 
SE REALIZAR EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS 
CARREADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 
NA MEDIDA PROTETIVA. ORDEM CONHECIDA E 
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 
(criminal) n. 4014196-34.2018.8.24.0000, da comarca de Santo Amaro da 
Imperatriz 2ª Vara em que é Impetrante Ana Paula Quint e Paciente C. M.

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.
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Funcionou como representante do Ministério Público, a 
Excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça Jayne Abdala Bandeira.

Florianópolis, 21 de junho de 2018.

Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho
Relatora
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RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por A. P. Q. em favor de C. 

M., contra a decisão proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Santo Amaro da Imperatriz (autos n. 0002064-70.2017.8.24.0057), que, ante 

a comunicação de violência e ameaça em âmbito doméstico, fixou medida 

protetiva de urgência, nos termos a seguir vertidos:

Diante desses relatos, está patente que o comportamento agressivo do 
indiciado está prejudicando a convivência familiar, violando os direitos 
fundamentais inerentes a mulher e protegidos pela Lei 11.340/2006, pois esta 
ele praticando contra a mulher violência psicológica.

Nesse caso, devem ser aplicadas as medidas protetivas previstas na 
norma supratranscrita.

3. Para cessar por completo a violência que R. S. B. S. vem sofrendo por 
parte do agressor, deverá C. M. manter distância dela por, no mínimo, 200 
(duzentos) metros.

4. À vista do exposto, DEFIRO as medidas protetivas solicitadas e, em 
consequência, determino que C. M. mantenha distância da ofendida por, no 
mínimo, 200 (duzentos) metros.

5. O inquérito policial respectivo deverá se encerrar em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias para que não se perdure indefinidamente as medidas 
cautelares ora deferidas.

6. Expeçam-se os respectivos mandados, cujo cumprimento deverá se 
dar pelo oficial de justiça com reforço policial, caso seja necessário.

7. Comunique-se à autoridade policial da GESA para que auxiliem na 
fiscalização e cumprimento das medidas, devendo constar, para tanto, o 
endereço da ofendida.

8. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

Após insurgência do Paciente, o Juízo a quo reduziu a distância de 

proteção para 100 (cem) metros (fls. 79/80, do feito originário):

Daí porque, como forma de evitar maiores entraves e futuros conflitos 
entre todos os envolvidos, ao tempo em que indefiro o pedido de C. (p. 34/72) e 
confirmo a manutenção da medida protetiva de proibição de aproximação 
estabelecida em favor de R. (p. 12/14), altero a distância anteriormente definida 
para 100 (cem) metros e estabeleço aqui a ressalva de que ela poderá ser 
reduzida tão somente para possibilitar o acesso de ambos aos respectivos 
locais de trabalho, o que deverá ser minuciosamente advertido pelo oficial de 
justiça quando do cumprimento da presente decisão e devidamente certificado 
nos autos (sede da empresa – endereço).

A Impetrante alega, em síntese, que o Paciente está sofrendo 

restrição ilegal de sua liberdade, vez que, com base na palavra única e exclusiva 
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da protegida, está impossibilitado de comparecer à sala comercial em que realiza 

suas atividades empresariais.

Destacou que a decretação da medida já se alonga por mais de 4 

(quatro) meses, sem indícios de existência de inquérito policial para averiguar o 

suposto crime anunciado pela vítima.

Informou que "a vítima também é sócia da empresa do Paciente, no 

entanto jamais exerceu atividade empresarial, possui quotas no percentual 

mínimo de 0,5%, mas restou afastada liminarmente da sociedade empresária, 

conforme decisão lavrada pelo juízo cível de Santo Amaro de Imperatriz, autos 

n.0300420-82.2018.8.24.0057" (fl. 03).

Ressaltou que o Paciente "possui endereço profissional no mesmo 

local em que a vítima, dado o patrimônio comum, também possuí salas 

comerciais e circula diariamente, restou impedido do regular acesso em seu local 

de trabalho, haja vista que a ofendida ao se aproximar do acusado aciona a 

autoridade policial, alegando que o Paciente está descumprindo a medida, 

conforme comprova o boletim de ocorrência e manifestação do Ministério Público 

nas [fs. 27-29 e 33] dos autos.".

Nesse passo, diante da ausência do Paciente no estabelecimento, 

a impetrante informou que no dia 19 de março deste ano de 2018 a vítima 

esbulhou a posse da empresa do acusado, de modo a ensejar ação de 

reintegração de posse n. 0300296-02.2018.8.24.0057, na qual foi proferida 

decisão liminar, em 17 de abril de 2018, determinando à ofendida que se 

abstivesse de esbulhar ou ameaçar a posse comercial do Paciente.

Requereu, portanto, seja concedida a medida liminar "para que o 

Paciente possa livremente circular (entrar e sair) do seu ambiente de trabalho, 

com a concessão do salvo-conduto, nos termos do artigo 660, §4º do Código de 

Processo Penal, haja vista que o presente Writ visa in limine evitar a 

continuidade de coação ilegal". 



                                                         

5

Gabinete Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho

Ato contínuo, pugna pela concessão da ordem, para o fim de ver 

revogada a medida protetiva decretada (fl. 14).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 166-169).

As informações foram prestadas (fls. 171-176)

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

Sr. Dr. Paulo Antônio Günther, pelo conhecimento e denegação da ordem.

Este é o relatório.
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VOTO

Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado com o escopo de 

que seja revogada a medida protetiva decretada em desfavor do Paciente.

A ordem, adianta-se, deve ser denegada.

De início, cumpre destacar que o principal fundamento apresentado 

pela Impetrante para o acolhimento do writ foi o de que estaria impedido de 

chegar ao seu local de trabalho.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, vez que a decisão que 

determinou o distanciamento mínimo de 100 (cem) metros da Protegida foi clara 

ao ressalvar que tal determinação não pode impedir nenhuma das partes de 

circular livremente pelos seus locais de trabalho.

Destarte, a Magistrada Fabiane Alice Müller Heinzen Gerent 

estabeleceu a ressalva de que a distância de 100 (cem) metros estabelecida 

"poderá ser reduzida tão somente para possibilitar o acesso de ambos aos 

respectivos locais de trabalho, o que deverá ser minuciosamente advertido pelo 

oficial de justiça quando do cumprimento da presente decisão e devidamente 

certificado nos autos (sede da empresa – endereço)" (fl. 79/80).

Do corpo da supracitada decisão, colhe-se ponderação realizada 

pela Togada que vai ao encontro das razões firmadas no presente writ (fl. 79):

Realmente, a medida em questão causa embaraços ao exercício laboral 
de C., o que, todavia, já foi amenizado pela concessão da liminar de 
reintegração de posse do imóvel sede da empresa (autos 300296-02), por meio 
da qual reconhecido à pessoa jurídica e a ele, seu sócio-administrador, o direito 
de nele ingressar sem que contra eles R. e os demais sócios pratiquem 
quaisquer atos de turbação ou esbulho.

Fora isso, não vejo motivos para revogar a medida protetiva já estipulada, 
seja porque a vítima recém ratificou a representação criminal formulada contra 
ele (autos 102-75), seja porque em desfavor dele também pesa conquanto 
denegada na data de hoje uma representação policial pela sua prisão 
preventiva por descumprimento de tal medida (autos 708-06), tudo a indicar que 
proteção judicial ainda se mostra imprescindível à garantia da integridade física 
e corporal de R.

Por outro lado, não se pode negar que a manutenção da proibição de 
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aproximação de 200 metros não condiz com a dinâmica do ex-casal, pois 
embora separados de fato, ainda possuem diversas coisas em comum, 
notadamente a sociedade da empresa.

De igual modo, não merece acolhimento a tese de que "ainda não 

se tem notícias acerca da abertura de Inquérito", vez que não apenas já houve a 

abertura de Inquérito como, também, já foi oferecida Denúncia em desfavor do 

Paciente (fls. 42, dos autos apensos n. 0000102-75.2018.8.24.0057).

Não obstante, extrai-se da leitura dos autos que o Paciente foi 

casado com R. pelo período aproximado de 40 (quarenta) anos. Todavia, após a 

separação de fato, a vítima relatou à autoridade policial estar sofrendo ameaças 

de seu ex-esposo, manifestando o interesse expresso de que ele responda 

criminalmente pelos seus atos (fl. 44).

Demais disso, sabe-se que a estreita via eleita do habeas corpus 

não autoriza o exame aprofundado das provas produzidas nos autos, sendo 

necessária a presença de fortes indícios de ilegalidades na decisão proferida 

pela autoridade coatora, o que não é o caso dos autos.

Não se olvida, também, que "no que se refere ao crime de ameaça, 

a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, 

notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou 

familiar" (HC 327.231/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 

10.3.2016). 

Com efeito, porquanto a medida protetiva está alinhada às palavras 

da vítima e, ainda, ao contrário do sustentado pela Impetrante, não impossibilita 

às partes a livre circulação pelos seus locais de trabalho, não há falar em 

eventual restrição ilegal da liberdade de locomoção do Paciente, motivo pelo qual 

a ordem deve ser denegada.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do habeas corpus e 

denegar a ordem.

Este é o voto.
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