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HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  CAUTELAR 
REFERENTE  A  MEDIDAS  PROTETIVAS  DE 
URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA). IMPOSIÇÃO DE 
MEDIDAS  PROTETIVAS  PELA  MAGISTRADA  A 
QUO.  PLEITO  DE  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO 
PENAL.  INVIÁVEL  DIANTE  DA INEXISTÊNCIA DE 
INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO 
EM FACE DO PACIENTE. VIA ELEITA INADEQUADA. 
NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS 
CAUTELARES  ELENCADAS  NO  ARTIGO  319  DO 
CÓDIGO  PROCESSUAL  PENAL.  ADEQUAÇÃO  E 
CONVENIÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Inexistindo ação penal em curso em face do paciente, 
não há que se falar em seu trancamento.

Vislumbrando-se  serem  adequadas  e  suficientes  as 
medidas  protetivas  impostas,  a  decisão  objurgada 
deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima idenficados;

A C O R D A a  Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por 
unanimidade, em NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO QUANTO AO PLEITO DE 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E DENEGAR PELA DESFUNDAMENTAÇÃO, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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R E L A T Ó R I O

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

Bel. Dioclécio de Oliveira Barbosa e outro em favor de Agripino Elias de Araújo, 

apontando, como autoridade coatora, a MM. Juíza de Direito da Vara de Violência 

Doméstica da comarca da Capital, alegando, em síntese, ausência de justa causa 

para  ação  penal  e  falta  de  fundamentação  da  decisão  que  impôs  as  medidas 

protetivas.

Sustentam os impetrantes que os fatos narrados pela irmã do paciente, 

Sandra Helena Leite de Araújo, que levaram a lavratura do boletim de ocorrência, 

bem  como  a  imposição  pela  autoridade  coatora  de  medidas  protetivas,  estão 

distorcidos,  além  de  não  ser  verdadeira  a  alegação  de  agressão  por  parte  do 

paciente.  Existindo,  de fato,  uma situação de exploração financeira  da irmã com 

relação à mãe do paciente.

Aduzem, ainda, que a decisão objurgada não fundamenta a conduta do 

paciente que autoriza a concessão das medidas protetivas.

Ao final,  pugnam, liminarmente,  pelo trancamento do inquérito/ação 

penal  nº  0019458-32.2014.815.2002  em  curso  na  Vara  de  Violência  Doméstica 

contra a Mulher, por não constituir crime o fato (falta de justa causa), devendo a 

autoridade coatora proceder com a suspensão da medida protetiva e, ainda, abster-

se da prática de qualquer ato que impeça o paciente de residir no imóvel de sua 

propriedade juntamente com sua mãe.

Instruíram o pedido com documentos (fls. 18/86).

Solicitadas,  por  três  vezes  (fls.  91,  96  e  101),  as  informações,  a 

autoridade dita coatora manteve-se inerte.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 2011593-13.2014.815.0000

Às fls. 104/105, a liminar perseguida foi indeferida.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer de fls. 112/114, opinou 

pelo não denegação.

Em suas informações (fl. 117), a autoridade dita coatora informa que a 

vítima  compareceu  à  Delegacia  da  Mulher,  nesta  Capital,  solicitando  medidas 

protetivas em face do seu irmão, Agripino Elias de Araújo, ora paciente, de modo a 

evitar contato físico com ele.

Informa, ainda, que a vítima alega maus tratos, ameaça, humilhação 

perante  terceiros  e  familiares,  dizendo  o  agressor  “que  vai  quebrar  a  cara  da 

mesma”, já tendo sido agredida fisicamente por ele há tempos atrás, além de ser 

chamada de puta e pessoa perigosa.

Aduz, também, que, diante dessa solicitação e do manifesto desejo de 

representar criminalmente contra o  agressor  e para evitar  a possibilidade de um 

dano maior à pessoa da vítima, foram concedidas as medidas protetivas do art. 22, 

II, III, “a” e “b” da Lei nº 11.340/2006, em data de 30/07/2014.

É o relatório. 

V O T O

Conforme  exposto,  a pretensão  dos  impetrantes,  no  presente 

mandamus, é de ver cessado o constrangimento que sofre o paciente, alegando, em 

síntese,  ausência  de  justa  causa para  ação penal  e  falta  de  fundamentação da 

decisão que impôs as medidas protetivas.

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal, em que pese as 

razões dos impetrantes, não há como conhecer do presente writ.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em nova consulta ao sistema informatizado de dados deste Egrégio 

Tribunal de Justiça, verifica-se a existência apenas do processo tombado sob o nº 

0019458-32.2014.815.2002 que trata da cautelar referente a medidas protetivas de 

urgência (Lei Maria da Penha).

No caso vertente, inexiste inquérito policial ou ação penal em curso em 

face do paciente.

Segundo o entendimento do STJ,  o trancamento da ação penal,  no 

âmbito do habeas corpus, somente é possível quando se constatar, primo ictu oculi, 

a  atipicidade  da  conduta,  a  inexistência  de  indícios  de  autoria,  a  extinção  da 

punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da exordial acusatória, não sendo, 

pois, o caso dos autos. 

Assim, não conheço do presente writ, nesta parte, por inadequação da 

via eleita.

No que tange à alegacão de ausência de fundamentação do decreto 
cautelar de fls. 52/54, da leitura da decisão objurgada, verifico que ao paciente se 

mostra necessária a adoção de medida cautelar para garantir a incolumidade física e 

psíquica da vítima, diante da possível reiteração da conduta, encontrando-se, desse 

modo, preenchido o requisito do inciso I do artigo 282 do CPP.

Diante  da  referida  conclusão,  as  medidas  cautelares  impostas  pela 

magistrada  a  quo se  apresentam  adequadas  ao  caso  e  terão  o  condão  de 

resguardar o interesse da ofendida.

Essas  medidas  e  restrições  impostas  ajustam-se,  com  integral 

efetividade, ao caso concreto e às condições pessoais do acusado.

Por tais razões,  não conheço do presente  writ  quanto ao pleito de 

trancamento  da  ação  penal  e  denego a  ordem  no  que  tange  ao  pedido  de 

Desembargador João Benedito da Silva
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afastamento das medidas cautelares impostas.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva, 

Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator. Participaram 

do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho e o Exmo. Sr. Des. 

Joás de Brito Pereira Filho. Ausentes o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e 

o Exmo. Sr. Des. Marcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à sessão  o Exmo. Sr. 

Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 

da Paraíba, aos 05 (cinco ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


