
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 83.419 - MG (2017/0089303-7)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RECORRENTE : J L P (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA 
DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE 
FATO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. 
PERICULOSIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS 
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 
RECURSO DESPROVIDO.

1. 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, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do 
crime.

2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias se basearam em 
elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, 
em especial o evidente descontrole emocional do recorrente, que 
supostamente agrediu sua genitora, arremessando contra ela uma 
lata de cerveja, bem como dando puxões em sua roupa e braço, e 
a ameaçou de morte, dizendo que iria buscar uma arma para 
matá-la. Na mesma ocasião, em tese, provocou também lesões 
no braço e mão de sua irmã, e ainda ameaçou a cunhada de 
morte com um facão, uma vez que esta buscava impedi-lo de 
agredir seu próprio irmão com tal arma. 

3. A necessidade de seu recolhimento como forma de 
manutenção da ordem pública fica corroborada pelos relatos de 
uso de entorpecentes, bem como pelas notícias de outras 
tentativas de homicídio contra sua genitora, em uma das 
circunstâncias, inclusive, com intenção de incendiar-lhe a 
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residência, e ainda devido à existência de registros por práticas 
anteriores de outros delitos como ameaça, lesão corporal e 
furtos. 

4. Hipótese na qual, ainda que os crimes imputados sejam 
punidos com pena de reclusão inferior a 4 anos,  a prisão 
encontra-se amparada na necessidade de garantir a efetividade de 
medidas protetivas anteriormente decretadas, nos termos do art. 
313, inciso III do Código de Processo Penal, visto que os 
eventos narrados foram, em tese, praticados durante a vigência 
de medida protetiva deferida à mãe do recorrente. 

5. Recurso desprovido.

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, negar provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan 
Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 08 de agosto de 2017(Data do Julgamento)

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 83.419 - MG (2017/0089303-7)
RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RECORRENTE : J L P (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

RELATÓRIO

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

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

benefício de J. L. P. contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.17.000014-5/000). 

Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 

26/12/2016 pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 129, § 9º, c/c 147 do 

Código Penal, bem como da contravenção prevista no art. 21 da Lei de Contravenções 

Penais (vias de fato). A custódia foi convertida em preventiva. 

Contra a decisão, a defesa impetrou a ordem originária, que foi 

denegada pelo Tribunal a quo, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 73/81):

EMENTA: HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO E AMEAÇA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO 
PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA 
- SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA E CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS 
- MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - 
INSUFICIÊNCIA. 
Se as circunstâncias fáticas demonstram ser a aplicação de medidas 
cautelares diversas da prisão insuficientes e inadequadas, 
encontrando-se ainda a decisão que determina ou mantém a 
segregação cautelar devidamente fundamentada, a manutenção da 
prisão preventiva é medida que se impõe. 

No presente recurso, a defesa alega que segundo a ordem jurídica 

vigente é incabível a decretação da prisão preventiva (e-STJ fl. 75), uma vez que a 

pena abstrata do delito imputado tem pena cominada de 3 meses a 3 anos de detenção. 

Ressalta o caráter excepcional da segregação preventiva, ponderando que seria 

suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. 
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Pleiteia a revogação da prisão, com substituição por outras medidas 

menos gravosas. 

A liminar foi indeferida às e-STJ fls. 88/90.

Informações às e-STJ fls. 97/128 e 132/133. 

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso 

(e-STJ fls. 137/146). 

É o relatório. 
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RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 83.419 - MG (2017/0089303-7)

VOTO

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

Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do recorrente, 

contra o qual se imputou a prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 129, § 9º, 

c/c 147 do Código Penal, bem como da contravenção prevista no art. 21 da Lei de 

Contravenções Penais (vias de fato)

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, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do 

crime.

No caso, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos 

seguintes termos (e-STJ fls. 24/26):

Pelo que se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito, o 
indiciado teria agredido seu irmão Jorge Luis. Não satisfeito, o 
indiciado foi em casa buscar um facão, momento em que sua mãe e 
também vítima Maria das Graças tentou impedir e foi também 
agredida com socos e empurrões no braço. A enteada Tatiane 
tentou impedi-lo e também foi agredida. Após pegar o facão se 
dirigiu em sentido ao irmão que se encontrava na rua, momento 
que a cunhada do conduzido Sandra tentou impedi-lo, sendo 
ofendida pelo autuado. Os policiais chegaram e prenderam o 
indiciado em flagrante delito. (...) No que se refere à necessidade de 
conversão da prisão em flagrante em preventiva, imperioso 
reconhecer que neste momento a medida excepcional deve ser 
tomada por este juízo. Este juízo não tem tranquilidade em liberar o 
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autuado, que chegou a agredir seu irmão, mãe e Tatiane. Enfrentou 
a todos, em total desequilíbrio, sob efeito de drogas. Assim, o 
desequilíbrio manifestado pelo indiciado indica a necessidade de ser 
mantido preso. Conforme destacado acima, este juízo teme que as 
vítimas venham a sofrer novas agressões. E infelizmente casos 
semelhantes a este são bastante comuns. Em decorrência, não pode 
ser concedida ao indiciado o direito de responder ao processo em 
liberdade. Portanto, converto a prisão em flagrante em preventiva, 
mantendo pois, a prisão provisória de JHONNY LUIS PEREIRA. 
Expedir o mandado de prisão. 

O Tribunal a quo, por sua vez, manteve a prisão em acórdão de 

seguinte teor (e-STJ fls. 61/68):

Colhe-se que os Militares, após contato com as supostas vítimas, 
foram informados de que o Paciente, em tese, por volta das onze 
horas da noite do dia 24 de dezembro de 2016, teria agredido o 
irmão, Jorge Luiz e, posteriormente, teria se dirigido à residência de 
sua genitora para pegar um facão, supostamente com a intenção de 
lesionar o irmão, tendo sido contido por Maria das Graças (fls. 
20/26-TJ). 

Depreende-se do depoimento do Policial Condutor que a suposta 
vítima Maria das Graças, ao tentar impedir o Paciente de sair com o 
facão em mãos, teria sido agredida, além de ter o Paciente, 
hipoteticamente, lançado uma lata de cerveja em seu rosto. 
Posteriormente, teria também agredido a enteada Tatiane (fl. 
10-TJ). 

Narra o condutor, ao final, que ao sair da residência da vítima com o 
facão na mão, teria se dirigido ao ponto de onibus em que se 
encontrava o irmão, momento em que foi contido pelos Militares e 
preso em flagrante delito (fl. 10-TJ). 

A vítima Jorge Luiz Pereira, irmão do Paciente, na Delegacia de 
Polícia (fl. 14-TJ), além de informar a dinâmica da suposta ação 
delitiva, declinou, ainda, que o Paciente é usuário de drogas possui 
passagens policiais por furtos e ameaças, já tendo, inclusive, 
colocado fogo na casa de sua genitora. A saber: 

"(...) que Jhonny é usuário de drogas e por várias já furtou objetos 
da mãe do declarante Maria das Graças,  que na data de hoje Jhonny 
após ter feito uso de drogas a noite toda e ter brigado com a mãe, ao 
sair de casa viu o declarante em um ponto de ônibus próximo e por 
não combinar com o declarante pelo fato do declarante não aceitar o 
jeito do mesmo proceder com a mãe, começou a jogar pedras no 
declarante, causando várias lesões no braço e perna do declarante; 
que Jhonny ainda não satisfeito com as agressões praticadas contra 
o declarante, foi até a casa da mãe Maria das Graças pegar um 
facão; que conseguindo pegar o facão Jhonny retornou para onde o 
declarante se encontrava e tentou agredi-lo, sendo contido por 
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populares, até a chegada da polícia (...) que Jhonny já vem 
causando problemas familiares na família há 08 anos, sendo já 
preso por vários furtos, ameaças e agressões contra a própria mãe 
Maria das Graças, já chegando até a colocar fogo na casa da mãe  
(...)" (fl. 14-TJ) - destacamos. 

Por fim, a vítima Maria das Graças Pereira, perante a Autoridade 
Policial (fl. 15-TJ) informou possuir medida protetiva contra o ora 
Paciente, por já ter sido anteriormente ameaçada. Confira-se: 

"(...) que seu filho Jhonny já foi preso uma vez por ter ateado fogo na 
casa da declarante, pelo período de 05 dias: que já tentou internar 
Jhonny em clínica de dependentes químicos por várias vezes, porém 
todas as vezes que o mesmo é internado (...) que Jhonny ainda disse 
que iria ao bairro Joquei pegar uma arma para matar a declarante e 
os outros familiares que o estavam prejudicando; que a declarante 
salienta que a sua medida protetiva, segundo a Juíza que a expediu 
não tem prazo de validade (...)" (fl. 15-TJ) - destacamos. 

(...) 

E, consoante asseverado pelo Magistrado Singular, as circunstâncias 
em que o delito foi supostamente cometido demonstram a gravidade 
em concreto da ação, porquanto, supostamente sob efeito de 
entorpecentes, teria o Paciente agredido irmão, mãe e enteada, com 
socos, chutes e pedradas, além de, hipoteticamente, ter se armado de 
um facão com a intenção de ferir o irmão. 

Ademais, consoante se extrai dos autos, teria o Paciente 
descumprido medidas protetivas de urgência, que o proíbem de se 
aproximar da vítima Maria das Graças (fls. 43v/37-TJ). 

Nesse sentido, tem-se que a Prisão Preventiva do Paciente se faz 
necessária para assegurar o cumprimento de medidas protetivas 
anteriormente fixadas em favor da vítima, garantindo-se assim a 
ordem pública. 

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 
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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). 

Depreende-se, contudo, que o caso refere-se a conduta que apresenta 

gravidade concreta que justifica a segregação cautelar. Segundo consta, o recorrente 

agrediu sua genitora, arremessando contra ela uma lata de cerveja, bem como dando 

puxões em sua roupa e braço, e a ameaçou de morte, dizendo que iria buscar uma arma 

para matá-la. Na mesma ocasião, provocou também lesões no braço e mão de sua irmã, 

e ainda ameaçou a cunhada de morte com um facão, uma vez que esta buscava 

impedi-lo de agredir seu próprio irmão com tal arma. 

O evidente descontrole emocional do recorrente, que em simples 

exame isolado da cena deixa transparente a necessidade de seu recolhimento para 

garantia da ordem pública, fica corroborado pelos relatos de uso de entorpecentes, bem 

como pela existência de outras notícias de tentativas de homicídio contra sua genitora, 

em uma das circunstâncias, inclusive, com intenção de incendiar-lhe a residência. 

Ainda, em exame a sua folha de antecedentes, verifica-se a existência 

de registros por práticas anteriores de delitos como ameaça, lesão corporal e furtos. 

Por outro lado, a despeito das alegações de que os delitos imputados 

seriam punidos com pena inferior a 4 anos de reclusão, no caso, a prisão encontra-se 

amparada na necessidade de garantir a efetividade de medidas protetivas anteriormente 

decretadas, nos termos do art. 313, inciso III do Código de Processo Penal. De fato, os 

eventos narrados nos presentes autos foram, em tese, praticados durante a vigência de 

medida protetiva deferida à mãe do recorrente, sendo nítida sua insuficiência na 

garantia da segurança das vítimas. 

Ressalte-se, como bem atentado pelo Parquet  Federal, que todas as 

testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o recorrente apresenta riscos à 

integridade física e psíquica de seus familiares, em especial, de sua mãe MARIA DAS 
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GRAÇAS PEREIRA (e-STJ fl. 140). 

Desse modo, deve ser mantida a segregação do recorrente. 

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 
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 
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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 
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 
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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).

Posto isso, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da 

custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, não se 

vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 

É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2017/0089303-7 RHC    83.419 / MG
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00001452920178130000  0145160400043  10000170000145  10000170000145000  
10000170000145001  1452920178130000

EM MESA JULGADO: 08/08/2017
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : J L P (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi 

votaram com o Sr. Ministro Relator.
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