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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 
0014390-48.2018.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é impetrante/paciente 
JEFFERSON ALMEIDA MARTINS.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem de habeas 
corpus.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CARDOSO PERPÉTUO (Presidente sem voto), DE PAULA SANTOS E FRANÇA 
CARVALHO.

São Paulo, 24 de maio de 2018. 

Moreira da Silva
Relator

(assinatura eletrônica)
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HABEAS CORPUS N° 0014390-48.2018.8.26.0000

COMARCA: MAUÁ

13ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

IMPETRANTE/PACIENTE: JEFFERSON ALMEIDA MARTINS  

VOTO Nº 28.022

EMENTA: Habeas Corpus – Desacato, resistência e 
desobediência  Insurgência contra o recebimento da 
denúncia e a custódia cautelar  Inadmissibilidade  
Provada a materialidade e evidenciados indícios 
suficientes de autoria atribuída ao paciente, a justificar 
a instauração e o prosseguimento da ação penal, para 
apuração de eventuais condutas dolosas previstas nos 
artigos 329, 330 e 331 do Código Penal. Hipótese, 
ademais, em que existe a descrição objetiva dos fatos 
típicos, antijurídicos e culpáveis, com todas as suas 
circunstâncias. Acusado que não só desobedeceu à 
medida protetiva de afastamento do lar como agrediu a 
policial responsável pelo cumprimento do mandado 
judicial, sem contar que há receio da vítima em ser 
agredida pelo agente, pessoa muito violenta  Decreto 
da custódia cautelar em perfeita consonância com os 
ditames dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do 
Código de Processo Penal. Habeas corpus denegado.

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por 

Jefferson Almeida Martins, com pedido de liminar, em prol de si 

mesmo, preso em caráter preventivo por conversão pelo suposto 

cometimento dos crimes previstos nos artigos 329, 330 e 331, caput, 

todos do Código Penal, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Mauá, sob a alegação de constrangimento 

ilegal, mercê da falta de justa causa para manutenção da custódia 

cautelar e para a ação penal. Diz, em síntese, que não cometeu crime 

algum, pois estava em casa dormindo quando foi surpreendido por 
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pessoas estranhas dentro de sua residência, as quais o conduziram à 

prisão, mas não compreende as razões pelas quais foi detido, pois nada 

fez. 

Por isso, requer a concessão da ordem para 

rejeição da denúncia e para a outorga da sua liberdade provisória.

Indeferida a liminar e prestadas informações 

pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, o i. Procurador de 

Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

2. A presente ação constitucional de habeas 

corpus, perfeitamente cognoscível, deve ser denegada.

O conhecimento da ação repousa na alegação 

de estar o paciente a sofrer constrangimento ilegal, mercê da falta de 

justa causa para a ação penal e para a prisão cautelar, a afetar, em 

tese, sua liberdade de ir, vir e permanecer, protegida pela Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXVIII, bem como, no plano 

infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código 

de Processo Penal.

Infere-se dos autos que, no dia 26 de 

dezembro de 2017, pela manhã, na Avenida Gianluca Kawamura Alves, 

225, Jardim Primavera, na cidade e Comarca Mauá, o denunciado 

desacatou a policial civil Ivonete Barreto de Souza.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Habeas Corpus nº 0014390-48.2018.8.26.0000 Mauá  Voto  nº 28.022 4

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias 

de tempo e local acima descritas, o denunciado, opôs-se à execução de 

ato legal, mediante ameaça praticada por gesto, a funcionário 

competente para executá-lo. 

Conforme restou apurado, no dia dos fatos, a 

policial Ivonete, na companhia do funcionário público Laércio, dirigiram-

se à residência situada no local dos fatos, a fim de dar cumprimento à 

medida de afastamento do lar do denunciado, deferida nos autos nº 

1506269-14.2017.8.26.0348.

O paciente foi cientificado acerca do teor da 

decisão judicial pela policial Ivonete, porém se recusou a apor ciência no 

mandado e, ato contínuo, desacatou a policial, dizendo que era ela “filha 

da puta”, bem como resistiu à execução do ato legal mediante ameaça, 

investindo contra a policial, com nítida impressão de agredi-la.

Desse modo, os dados que emergem dos 

autos do presente mandamus revelam a presença do fumus commissi 

delicti.

Logo, não há cogitar-se de trancamento da 

ação penal (ou rejeição da denúncia).

É que o remédio constitucional aforado pelo 

impetrante-paciente somente se justificaria, para esse fim, se 

despontasse, prima facie, "a atipicidade da conduta, a extinção da 
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punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e da materialidade" ou, 

ainda, "a incidência de causa excludente da culpabilidade"1, sem dilação 

probatória2, o que não se vislumbra no caso dos autos, descabendo, 

ainda, na hipótese em que a pretensão dependa do exame de matéria 

fático-probatória.3

Ademais, o pedido de instauração da ação 

penal foi oferecido porque o membro do Ministério Público colheu das 

peças informativas produzidas durante o inquérito policial os necessários 

elementos para formar sua opinio delicti e, apresentada a denúncia, o 

MM. Juiz imprimiu-lhe a marcha regular, em conformidade com os 

dispositivos da lei processual que regem a matéria. Nada nos autos 

demonstra que não havia prova da materialidade dos crimes e indícios 

suficientes de autoria a ensejar a propositura da ação.

Frise-se que é dado ao julgador trancar a ação 

penal por falta de justa causa apenas nas hipóteses em que a imputação 

é manifestamente ilegal, não amparada em elemento de convicção 

algum e completamente divorciada dos elementos levados ao Ministério 

Público para formação de sua convicção. O divórcio entre a instauração 

da persecutio criminis em Juízo e a realidade deve vir demonstrada 

cabalmente no habeas corpus para que a ordem possa ser concedida. A 

mera alegação de falta de justa causa não tem o condão de autorizar a 

1 - STJ - RHC 17312/MS - Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma - Julgamento em 09/08/2005 - DJ 12.09.2005, 

p. 347; STJ - RHC 17748/BA - Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa - Sexta Turma - Data do Julgamento 23/08/2005 - 

Data da Publicação/Fonte DJ 12.09.2005, p. 370.

2 - STJ - HC 39336/SP - Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa - Sexta Turma - j. em 31/08/2005 - DJ 19.09.2005, p. 389.

3 - STF - RHC 85829/PE - 2ª Turma - Min. Ellen Gracie - j. em 16/08/2005 - DJ 02/09/2005.
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outorga da tutela reclamada. 

É bom que se diga, aliás, como tem se 

orientado iterativamente a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive 

o Excelso Pretório, que não se pode pretender o exame aprofundado das 

provas, com seu cotejo e valoração, nos angustos lindes da ação 

constitucional de habeas corpus, nem trancar a ação penal quando a 

conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. 

Convém conferir, nesse passo, os 

pronunciamentos da jurisprudência a respeito do tema:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA: 

EXAME. I. - O exame de provas não é possível em 

habeas corpus. II. - HC indeferido".4

"HABEAS CORPUS E RECURSO QUE VISAM O TRANCAMENTO DA 

AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DEFESA QUE 

INTENTA DESCLASSIFICAR O DELITO IMPUTADO NA DENÚNCIA. 

AUSÊNCIA DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. Habeas corpus não 

se mostra meio idôneo para verificar existência ou 

não de justa causa, quando implicar exame de provas. 

Ausência de nulidade da denúncia. Recurso ordinário a 

que se nega provimento".5

"(...) 1. Não é cabível, na via estreita do habeas 

corpus, a análise da alegada insuficiência de provas 

4 - STF - HC 84.537/SP, Rel. Min. Carlos Veloso, j. 01/03/2005, DJU 18/03/2005, v.u.

5 - STF - HC nº 83.215/RJ, Rel Min. Nelson Jobim, j. 14/10/2003, DJU 19/03/2004, v.u.
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para a condenação, pois tal exigiria um minucioso 

exame do acervo fático-probatório. (...) 5. Writ 

denegado. (...)".6

E, mais:

“... A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

firmou-se no sentido de que não se tranca a ação 

penal quando a conduta descrita na denúncia 

configura, em tese, crime. IV. - HC indeferido”.7

Desse modo, como afloram dos autos indícios 

da autoria delitiva e existe a descrição objetiva de fatos típicos, 

antijurídicos e culpáveis, com todas as suas circunstâncias, em perfeita 

consonância com a norma inscrita no artigo 41 do Código de Processo 

Penal, a denúncia foi corretamente recebida, de modo que o eventual 

afastamento da imputação só será possível após o cotejo e a valoração 

das provas a serem produzidas na instrução criminal, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa. Vale dizer, somente no ato sentencial é 

que se poderá proclamar eventual descabimento da imputação inscrita 

na denúncia.

Por outro lado, verifica-se que a prisão em 

flagrante do paciente foi convertida em preventiva, uma vez que ele se 

recusou a cumprir medida protetiva de afastamento do lar, tendo, por 

6 - STJ - HC 37847/SP, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 19/04/2005, DJ 06/06/2005, p. 351.

7 - HC 86091/PI  Relator Min. Carlos Velloso - Julgamento:  06/12/2005 -  Segunda Turma, Publicação:  DJ 03-02-2006, 

pp-00088. Ement Vol-02219-04, pp-00808.
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ocasião do cumprimento do mandado, agredido a policial civil que 

acompanhava o funcionário da Justiça, sem contar que a vítima, 

genitora do acusado, se disse preocupada com a própria segurança, pois 

ele é pessoa violenta e teme que atente contra a sua vida e do seu 

neto.

Portanto, o decreto da custódia cautelar foi 

ditado corretamente para assegurar a ordem pública e a execução da 

medida protetiva de urgência, as quais, com o paciente em liberdade, 

não são suficientes a garantir a integridade física e psicológica da 

vítima, de modo que o nobre Magistrado observou os ditames dos 

artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, em 

perfeita consonância com a exigência da norma-princípio inscrita no 

artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, irrelevantes, 

assim, predicativos como primariedade e bons antecedentes.

Importa enfatizar, também, que a prisão 

cautelar do paciente não constitui qualquer afronta à ordem 

constitucional, máxime em se considerando que o postulado 

constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) coexiste 

perfeitamente com a prisão em flagrante e a prisão ordenada pela 

autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI, CF), que são igualmente 

contempladas pela mesma Carta Constitucional de 1988.

Não é ocioso salientar, nesse diapasão, que a 

"admissão e aceitação constitucional da prisão cautelar tem 
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por fundamento a imprescindibilidade que tal providência 

representa. Essa reconhecida necessidade social é que acaba 

por explicar a convivência harmoniosa entre a prisão cautelar 

e o princípio da presunção de inocência"8, consoante o pertinente 

escólio do preclaro Professor Fábio Ramazzini Bechara.

Frente a esse contexto, evidenciada a presença 

de justa causa para ação penal e para a custódia cautelar, fica fácil 

concluir não estar o paciente a sofrer o constrangimento contrário ao 

ordenamento jurídico com que ele acena, pelo que exsurge imperiosa a 

denegação do remédio heroico.

3. Pelo exposto, denega-se a ordem de 

habeas corpus.

RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator

(assinatura eletrônica)

8 - Fábio Ramazzini Bechara, Prisão Cautelar, São Paulo, Ed. Malheiros, 2005, p. 161.


