
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 419.979 - SP (2017/0262303-4)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : MARCIO HENRIQUE LEHMANN 
ADVOGADO : MARCIO HENRIQUE LEHMANN  - SP362982 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : HENRIQUE EMIDIO DE MELO (PRESO)

EMENTA

HABEAS CORPUS  SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEI MARIA DA PENHA. 
AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. ATO OBSCENO. PRISÃO 
PREVENTIVA. REITERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE 
MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE 
DECRETADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEBILIDADE NÃO 
COMPROVADA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS 
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM NÃO 
CONHECIDA. 

1. O habeas corpus  não pode ser utilizado como substitutivo de 
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa 
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade 
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de 
ofício.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de 
crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento 
jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, 
embora possível, deve estar embasada em decisão judicial 
fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da 
prova da materialidade do crime e a presença de indícios 
suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais 
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência 
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 
Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação 
concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a 
gravidade do crime.

3. Hipótese na qual as instâncias ordinárias relatam que o 
paciente teria praticado vários delitos de ameaça e injúria contra 
sua ex-companheira por, em tese, mais de seis meses, quando 
foram concedidas medidas protetivas. Não obstante, as medidas 
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não foram suficientes para reprimir as ofensas, uma vez que o 
paciente supostamente voltou a praticar as condutas indicadas, 
ameaçando sua filha de 1 ano e 8 meses, sua ex-companheira e 
os pais dela. 

4. Além da reiteração nas práticas delitivas - que já seria 
suficiente para amparar o decreto prisional -, convém relatar o 
evidente descontrole emocional do paciente, que chegou a exibir 
o pênis em local público ao proferir as ameaças, instabilidade 
esta que reforça a necessidade da segregação como forma de 
garantir a segurança e a integridade das vítimas. 

5. A alegada necessidade de revogação da prisão para 
possibilitar o tratamento psiquiátrico do paciente não foi 
examinada pela Corte a quo, de modo que não pode ser objeto 
de análise por este Tribunal, sob pena de incidir-se em indevida 
supressão de instância. 

6. Ainda que assim não fosse, nos termos do entendimento desta 
Corte, "o deferimento da substituição da prisão preventiva por 
prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de 
Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o 
réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença 
aliada à impossibilidade de receber tratamento no 
estabelecimento prisional em que se encontra (RHC n. 
58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 
25/8/2015). 

7. Este Tribunal é assente no sentido de que, estando presentes 
os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais 
condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.  

8. Ordem não conhecida. 
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan 
Paciornik e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer. 

Brasília (DF), 05 de dezembro de 2017(Data do Julgamento)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 419.979 - SP (2017/0262303-4)
RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : MARCIO HENRIQUE LEHMANN 
ADVOGADO : MARCIO HENRIQUE LEHMANN  - SP362982 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : HENRIQUE EMIDIO DE MELO (PRESO)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 

Trata-se de habeas corpus , com pedido de liminar, impetrado em 

benefício de HENRIQUE EMIDIO DE MELO contra acórdão da 6ª Câmara Criminal 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2165652-45.2017.8.26.0000). 

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão 

de descumprimento de medida protetiva decretada nos termos da Lei Maria da Penha, 

e do suposto cometimento dos delitos tipificados nos arts. 147, 330 e 233 do Código 

Penal. 

Alegando não ter havido audiência de ratificação da representação em 

ação penal condicionada, bem como ausência dos requisitos autorizadores da 

segregação, a defesa impetrou a ordem originária, que foi denegada pela Corte a quo, 

em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 10/15):

HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMESTICA - descumprimento de 
medida protetiva - Decisão que decretou a custódia bem 
fundamentada - ORDEM DENEGADA.

No presente writ , a defesa alega que a personalidade do paciente não 

se coaduna com as acusações que lhe são imputadas (e-STJ fl. 2), sendo primário, de 

bons antecedentes, com residência fixa e trabalhador. Alega que, como ele sofre de 

transtorno de ansiedade, manter a prisão preventiva retira do paciente sua 

necessidade de tratamento psiquiátrico, cerceando o direito à saúde (e-STJ fl. 2). 

Sustenta que não estão presentes fundamentos suficientes para justificar a prisão. 

Requer a expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas 

do art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive fiança. 
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A liminar foi indeferida às e-STJ fls. 49/50. 

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ  

ou, caso conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório. 
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HABEAS CORPUS Nº 419.979 - SP (2017/0262303-4)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 

Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal 

Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas 

corpus  não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se 

desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a 

ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 

Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC 

313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgamento em 7/5/2015, DJ de 

21/5/2015; HC 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015. 

No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior 

constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. 

Busca-se, no presente writ , a revogação da prisão do paciente, 

acusado da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 147, 330 e 233 do Código 

Penal. 

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime 

reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e 

LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão 

judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da 

materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a 

ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante 

deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja 

pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a 

gravidade do crime.
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No caso, nota-se que a defesa não juntou cópia da decisão que 

decretou a prisão preventiva, de modo que não se mostra viável o exame completo do 

constrangimento alegado. 

É de se ressaltar que o rito do habeas corpus pressupõe prova 

pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, 

por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 

Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte: 

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM 
PRONÚNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE 
SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. 

1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não 
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão 
de reforma. (Súmula n.º 182 desta Corte). 

2. Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas 
corpus, bem como do recurso ordinário dele originado, indicando, 
por meio de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal 
alegado. 

3. É inviável divisar, de forma meridiana, a alegação de 
constrangimento, diante da instrução deficiente dos autos, no qual se 
deixou de coligir cópia da decisão que decretou a prisão preventiva 
do acusado, documento imprescindível à plena compreensão dos 
fatos aduzidos no presente recurso. 

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 48.939/MG, Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 
23/4/2015).

PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM 
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À 
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA 
INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo 
regimental, dada a identidade do prazo recursal e a inexistência de 
erro grosseiro.

2. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus 
tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e 
vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações 
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e não comporta dilação probatória.

3. Ausente cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do 
acusado, a cujos fundamentos o juiz sentenciante remete para negar 
ao réu o direito de recorrer em liberdade, mostra-se inviável o exame 
do alegado constrangimento ilegal.

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, não 
provido. (RCD no RHC 54.626/SP, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 2/3/2015).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 
INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO. ART. 210 DO 
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. IMPETRAÇÃO CONTRA 
DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU O PEDIDO 
DE LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
691 DO STF. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 
SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM. NOVO TÍTULO. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE 
DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E VEDAÇÃO DE DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

I - Nos termos do art. 210, do Regimento Interno desta Corte, o 
Relator está autorizado a indeferir liminarmente pedido 
manifestamente incabível, quando manifesta a incompetência do 
Tribunal para dele conhecer originariamente, ou for reiteração de 
outro com os mesmos fundamentos. 

II - Incabível habeas corpus contra indeferimento de medida liminar, 
salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão 
impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 
691 do STF). Precedentes. 

III - A expedição de novo provimento judicial, de cognição 
exauriente, prejudica os fundamentos invocados pelo Paciente, visto 
que não foram objeto de insurgência na presente ação mandamental 
impetrada contra o indeferimento do pedido de liminar. Precedentes. 

IV. O conhecimento do writ pressupõe prova pré-constituída do 
direito pleiteado, revelando-se impossibilitada a dilação probatória. 
Precedentes. 

V - A decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em 
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 

VI - Agravo Regimental improvido. (AgRg no HC 291.856/SP, Rel. 
Ministra REGINA HELENA COSTA, Quinta Turma, DJe 
12/5/2014).

Já da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão, juntada às 

e-STJ fls. 19/21, extrai-se o seguinte: 
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De rigor o indeferimento do pedido.

Consta dos autos que o réu vem praticando vários delitos de 
ameaça, injúria e outros delitos, contra a ex-companheira, desde o 
inicio deste ano (boletins de ocorrências juntados às nàes. 40/54). 
não sendo este "um fato isolado em sua vida".

Houve concessão de medidas protetivas nos autos de n° 
0008721-05.2017, em trâmite neste Juízo, sendo o acusado 
devidamente intimado no dia 19.04.2017 (pág. 70).

Os fatos analisados nestes autos ocorreram em 29.06.2017, ou seja, 
após sua intimação acerca das medidas protetivas impostas.

Em que pese a excepcionalidade da custódia cautelar, a medida é 
necessária para a eficácia instrumental do processo, sendo 
indispensável para garantir a integridade física da vítima, em risco 
com a liberdade do agente, sendo que, ao que parece nesta fase de 
cognição sumária, já está comprometida a psíquica.

A conduta reiterada do acusado aponta que, em liberdade, poderá 
continuar a praticar a conduta, representando sério risco às vítimas.

Justamente por sofrer dos distúrbios psiquiátricos relatados pela 
defesa o réu denota maior periculosidade, pois, ao que parece, o 
tratamento não surtiu efeito. A questão, de qualquer forma, será 
melhor analisada cm instrução.

Neste particular, e em observância ao determinado pela recente Lei 
12.403/11, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram 
suficientes ao caso em tela.

No mais, os argumentos defensivos confundem-se com o mérito e 
oportunamente será apreciados.

Ante o exposto, e uma vez presentes os requisitos do artigo 312 e 313, 
do CPP (com as recentes alterações da Lei 12.403/11), INDEFIRO o 
pedido formulado e mantenho a prisão cautelar do acusado, pois 
presentes os requisitos da prisão preventiva.

O Tribunal a quo, por sua vez, se manifestou nos seguintes termos 

(e-STJ fls. 10/15):

Quanto à prisão, deve ser mantida.

A medida cautelar de prisão preventiva tem por fim tutelar o processo 
penal e não o direito material discutido neste processo. O direito 
material é objeto do processo de conhecimento. A medida cautelar é 
objeto do processo cautelar. Dessa forma, a medida cautelar serve de 
instrumento para se atingir o fim que se busca no processo de 
conhecimento, qual seja: a solução do fato delituoso.

E certo que não se exige para a custódia cautelar, a mesma certeza 
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que é exigível para que se possa proferir uma condenação, de vez que 
aquela é baseada em elementos, em regra, não perfeitamente 
delineados, porem fortemente justificadores de tal medida.

No caso em apreço verifica-se, realmente, a presença dos requisitos 
autorizadores da medida.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o 
paciente foi preso preventivamente por descumprir medidas 
protetivas, acusado de ameaça contra sua filha de um ano e oito 
meses, sua ex-companheira e os pais dela. Além de ter exibido seu 
pênis em local público.

Como já mencionado quando do indeferimento liminar, a 
autoridade impetrada ressaltou que o paciente vem praticando 
ameaças constantes a sua ex-companheira, inclusive descumprindo 
medida cautelar, ressaltando que sua conduta reiterada demonstra 
que, se solto, representa ameaça às vítimas, inclusive por sofrer 
distúrbios mentais relatados, demonstrando maior periculosidade.

Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, 
não há nada a ser alterado.

Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos 

requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, 

como aduz o presente recurso ordinário em habeas corpus . 

Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher 

alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, 

previstos na legislação processual penal. 

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão  

antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando 

concretamente comprovada a existência do periculum libertatis , deve vir sempre 

baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 

Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma 

prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém 

será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 

competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a 

fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade 

(CRFB, art. 93, inciso IX). 
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Depreende-se, contudo, que, no caso em comento, o decreto de prisão 

cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. 

Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório na 

decisão e no acórdão transcritos. 

Relatam as instâncias ordinárias que o paciente teria praticado vários 

delitos de ameaça e injúria contra sua ex-companheira por, em tese, mais de seis 

meses, quando foram concedidas medidas protetivas. Não obstante, estas não foram 

suficientes para reprimir as ofensas, uma vez que o paciente supostamente voltou a 

praticar as condutas indicadas, ameaçando sua filha de 1 ano e 8 meses, sua 

ex-companheira e os pais dela. 

Além da reiteração nas práticas delitivas - que já seria suficiente para 

amparar o decreto prisional -, convém relatar o evidente descontrole emocional do 

paciente, que chegou a exibir o pênis em local público ao proferir as ameaças, 

instabilidade esta que reforça a necessidade da segregação como forma de garantir a 

segurança e a integridade das vítimas. 

Desse modo, deve ser mantida a segregação do paciente.  

Nesse sentido: 

HABEAS   CORPUS.  IMPETRAÇÃO  ORIGINÁRIA.  
SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO ORDINÁRIO.  
IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL. DEFORMIDADE 
PERMANENTE. VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  CONTRA  A  MULHER 
(LEI MARIA DA PENHA). PRISÃO PREVENTIVA.   SEGREGAÇÃO  
 FUNDADA   NO  ART.  312  DO  CPP.  PRÉVIO 
DESCUMPRIMENTO   DE  MEDIDAS  PROTETIVAS  DE  
URGÊNCIA.  PROTEÇÃO  À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. 
PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM  
PÚBLICA.  CUSTÓDIA  MOTIVADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS.  IRRELEVÂNCIA.  
DESPROPORCIONALIDADE  DA PRISÃO. MATÉRIA NÃO   
ANALISADA   NO  ACÓRDÃO  OBJURGADO.  SUPRESSÃO  DE  
INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
WRIT NÃO CONHECIDO.

1.  O  STF  passou  a  não  mais  admitir  o manejo do habeas corpus 
originário   em   substituição   ao   recurso   ordinário   cabível, 
entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante 
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ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Inexiste constrangimento na ordenação da prisão preventiva 
quando demonstrado,  com  base  em  fatores  concretos, que a 
segregação se mostra  necessária  a  bem  da ordem pública, dada a 
reprovabilidade excessiva  da  conduta  do  agente  e  suas  nefastas 
consequências, notadamente, no âmbito doméstico e familiar da 
vítima.

3.  No  caso,  o  paciente,  é  acusado  de  ter  descumprido medida 
protetiva  imposta  anteriormente,  uma  vez  que  teria  voltado  a 
importunar  sua ex-companheira, mesmo ciente de que estaria 
proibido de   se   aproximar   dela,   -   circunstâncias   que   
denotam   a imprescindibilidade  da  custódia para acautelar a 
ordem pública e o meio social, bem como, resguardar a integridade 
física e psíquica da vítima, evitando ainda a reprodução de fatos 
graves como os sofridos pela ofendida.

4. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, 
isoladamente,  revogar  a prisão cautelar, se há nos autos elementos 
suficientes  a  demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in 
casu.

5.  Vedada  a  apreciação,  diretamente  por  esta Corte Superior de 
Justiça,  sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, 
da  tese de desproporcionalidade da medida extrema, quando a 
questão não   foi  analisada  no  aresto  combatido  6.  Habeas  
corpus  não conhecido. (HC 392.631/SP, Relator Ministro JORGE 
MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 13/06/2017).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. 
PRISÃO. COMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.  GARANTIA  DA 
ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA 
PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1.  Não  merece  prosperar  a  tese  de  que  a  matéria em debate é 
pertinente   ao   Direito   de  Família.  Tratando-se  de  violência 
doméstica,  definida a vara como competente, lá deverá ser 
examinado e decidido o pedido de prisão preventiva. Havendo pretor 
na referida vara,  em  sendo  a  conduta  lesão  corporal  leve,  será  
deste  a competência.

2. As medidas protetivas de urgência, disciplinadas pelos arts. 18 e 
seguintes  da  Lei n. 11.340/2006, destinam-se a impedir ou coibir a 
prática de violência física ou moral, doméstica ou familiar contra a 
mulher.  Na  hipótese  de sua inobservância, sujeita-se o agressor à 
prisão cautelar. Precedentes.

3.  Na  espécie,  está  suficientemente  fundamentada  a decisão que 
decretou  a  custódia  cautelar  para  garantia  da  ordem  pública, 
porquanto  o  recorrente  descumpriu  medida protetiva 
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anteriormente aplicada e continuou assediando a vítima com 
ameaças.

4. A certidão de antecedentes do recorrente, que registra a presença 
de  vários  procedimentos  criminais  ligados à violência doméstica, 
indica  também a necessidade de manutenção da custódia cautelar 
para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 66.222/RS, Relator 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 
17/03/2016, DJe 31/03/2016).

HABEAS CORPUS. AMEAÇA DE MORTE. INJÚRIA. 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA 
PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 313, III, DO CPP. 
FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE 
PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. 
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA 
ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de 
Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos 
termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Restou clara a ciência do recorrente que o descumprimento das 
medidas impostas ensejariam a medida extrema de prisão. Os autos 
comprovam as diversas ameaças de morte por mensagens de texto 
(e-STJ, fls. 230-241 e fls. 264-265) e o fato de no dia seguinte à sua 
intimação pessoal quanto a medida protetiva, conforme havia 
prometido nas ameaças, o recorrente se dirigiu ao prédio da vítima 
vindo a ser flagrado pela polícia e direcionado a Delegacia, 
reforçando ainda mais o destemor e a audácia da parte infratora.

3. O Juiz de 1º grau indicou, de modo satisfatório, a necessidade da 
segregação do acusado, para garantia da ordem pública, 
evidenciada pelo descumprimento das medidas protetivas 
anteriormente aplicadas (art. 313, III, do Código de Processo 
Penal).

4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas 
à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos 
autorizadores da referida segregação (precedentes.) 5. Recurso 
ordinário não provido.  (RHC 59.520/RJ, Relator Ministro RIBEIRO 
DANTAS, Quinta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Quanto à alegada necessidade de revogação da prisão para possibilitar 

o tratamento psiquiátrico do paciente, inicialmente é de se chamar à atenção que a 
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matéria não foi examinada pela Corte a quo, de modo que não pode ser objeto de 

análise por este Tribunal, sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância. 

Porém, ainda que assim não fosse, é de se esclarecer que nos termos 

do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar pode ser concedida 

quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de 

doença grave". 

Não é o caso dos autos, em que os supostos sintomas apresentados 

pelo paciente não são causadores de debilidade extrema, e podem ser devidamente 

tratados no estabelecimento prisional. 

Assim, deve ser mantido o decreto prisional, uma vez que, nos termos 

do entendimento desta Corte, "o deferimento da substituição da prisão preventiva por 

prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, 

depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por 

motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no 

estabelecimento prisional em que se encontra (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro 

FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015). 

Finalmente, convém consignar que o entendimento desta Corte é 

assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação 

preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.  

Nesse sentido, trago à colação alguns precedentes: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE MENOR. PRISÃO EM 
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VARIEDADE, NATUREZA E 
QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA. APREENSÃO DE 
OBJETOS UTILIZADOS NO PREPARO E DISSEMINAÇÃO DE 
DROGAS. RISCO DE CONTINUIDADE NO COMÉRCIO ILÍCITO. 
PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO 
DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando 
demonstrado, com base em fatores concretos, que a medida se mostra 
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necessária, dada a forma como ocorrido o delito, indicativa de 
envolvimento mais profundo com a  narcotraficância.

2. A variedade - cocaína e maconha -, a natureza mais nociva da 
primeira substância citada e a quantidade de material tóxico 
apreendido, somadas ao envolvimento de um adolescente na conduta 
criminosa, bem como à localização de objetos comumente utilizados 
no preparo e disseminação de drogas, são circunstâncias que 
indicam a periculosidade social do recorrente e o risco de 
continuidade na prática criminosa, caso libertado, autorizando a 
preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis não tem, em princípio, o condão 
de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos 
elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

4. Recurso ordinário improvido. (RHC 65.595/MG, Rel. Ministro 
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 
02/02/2016).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. NEGATIVA DA AUTORIA. NECESSIDADE DE 
INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA 
ELEITA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO 
PACIENTE. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS NÃO IMPEDE A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA 
CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.  
ORDEM DENEGADA.

- Não houve pronunciamento do Tribunal a quo quanto à legalidade 
da prisão em flagrante, o que impede a apreciação da matéria por 
esta Corte Superior, sob pena de incorrer-se em indevida supressão 
de instância.

- Resta incabível na via estreita do habeas corpus o enfrentamento da 
alegação de ausência de indícios quanto à autoria delitiva, tendo em 
vista a necessária incursão fático-probatória, inadmissível na via 
eleita.

- Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que a custódia 
cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua 
imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão 
devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos 
no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

- Na hipótese dos autos estão presentes elementos concretos a 
justificar a imposição da segregação antecipada, uma vez que as 
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam 
que restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, tendo 
o Magistrado de primeiro grau destacado a natureza,  a variedade e 
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a quantidade de droga apreendida - 753,03 gramas de cocaína, 
457,62 gramas de crack e 1051,71 gramas de maconha - e os 
apetrechos encontrados com o acusado, o que sugere risco ao meio 
social, recomendando a sua custódia cautelar para garantia da 
ordem pública.

- O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no 
sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como 
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a 
decretação da prisão cautelar, notadamente se há nos autos 
elementos suficientes para justificar a segregação preventiva.

Ordem denegada. (HC 340.956/SP, Rel. Ministro ERICSON 
MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 
Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 04/02/2016).

Diante de todo o exposto, não conheço do habeas corpus . 

É como voto. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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