
     

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº 2009000-11.2014.815.0000) 
RELATOR            :  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE      :  Jonathan Oliveira de Pontes
PACIENTE           :  João Calixto da Silva
IMPETRADO       :  Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ingá

PROCESSUAL  PENAL. Habeas  corpus.  Prisão  preventiva.
Ausência de fundamentação. Inexistência de correlação entre
os motivos da prisão preventiva e os documentos juntados aos
autos.  Configuração.  Medidas  cautelares.  Paciente  que
descumpriu medidas cautelares. Concessão da ordem.

-  Constatada  a  ausência  de  fundamentação  do  decreto
preventivo consistente na inexistência de correlação entre os
requisitos do disposto no art. 312 do CPP e o caso concreto,
impõe-se  o  reconhecimento  da  nulidade  da  decisão  que
decretou a constrição do paciente.

VISTOS,  RELATADOS E  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em conceder a ordem, nos termos do voto do Relator, e em desarmonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de  Habeas Corpus,  com pedido de liminar, impetrado por
Jonathan Oliveira de Pontes em favor de João Calixto da Silva, sob o fundamento de
que o paciente se encontra preso desde o dia 04 de maio de 2014, por ter descumprido
ordem do Juizado da Violência Doméstica e Familiar de João Pessoa, nos autos da ação
penal n. 0008549-62.2013.815.2002, no qual havia determinação de medidas protetivas.

Sustenta que inobstante sua constrição, não exite ordem de prisão
ou qualquer de3creto segregacional em desfavor do paciente, sendo que o decreto de
prisão preventiva ocorreu na Comarca de Ingá.

Argumenta  que  o  paciente  foi  preso  na  cidade  de  Ingá,  pro  ter
ameaçado sua ex companheira e entrou em luta corporal com a vítima, contudo, no dia 11



de junho de 2014, em audiência preliminar, o processo foi arquivado por requerimento da
própria vítima e, mesmo assim, o magistrado não revogou a prisão preventiva do paciente,

Narra que o paciente permanecia preso indevidamente na Comarca
de Ingá, mas a magistrada singular negou o pedido de liberdade provisória e decretou a
preventiva, sob o argumento de garantia da ordem pública.

Ressalta que o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de maio de
2014, por ter violado a ordem de medida protetiva, onde não existia decretação de prisão
preventiva,  ficando  preso  indevidamente,  mesmo  após  o  arquivamento  do  processo,
somente sendo decerta nova constrição em 03 de julho de 2014,  caracterizando-se o
constrangimento ilegal.

Pugna, ao final, pela concessão da ordem e consequente expedição
de alvará de soltura em favor do paciente e deferimento do pedido.

Junta documentos de fs. 21/94.

Informações prestadas. (fs. 102).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (fs.
106/109).

 
É o relatório

− VOTO –  Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A ordem deve ser concedida.

Inicialmente, cumpre consignar que, num exame detido dos autos,
verifica-se que o paciente foi preso por descumprir medida protetiva decretada nos autos
do  processo  n.  000556-02.2014.815.0201,  em  trâmite  na  Comarca  de  Ingá,  ao  qual
responde pela prática de ameaça contra sua ex companheira.

Não obstante, em referido processo não houve o decreto de prisão
preventiva, tendo o paciente permanecido preso até o dia da audiência preliminar ocorrida
no dia 11 de junho de 2014, oportunidade em que a suposta vítima, LUCIANA DA SILVA,
sua ex companheira, renunciou ao direito de representação, motivo pelo qual foi extinta a
punibilidade do réu em relação ao disposto no art. 147, do Código Penal.

Mesmo  assim,  o  paciente  permaneceu  constrito,  tendo  sido
devolvido à cadeia pública de Ingá, oportunidade que seu patrono requereu sua liberdade
provisória, como consta às fs. 54, a qual foi denegada.

Por outro lado, o paciente realmente responde a processo-crime na
Comarca de João Pessoa pela prática de violência doméstica contra a mesma vítima. No
entanto, nos autos desse feito, o magistrado em exercício na Comarca de João Pessoa,
deu o seguinte despacho, fs. 69, informando o seguinte:

“(...)  verifica-se  que  após  a  concessão  de  medidas  protetivas  de
urgência obrigam o agressor (ff. 22-23), aportou um pela subscrita pro



advogado constituído, acompanhada por documentos, pugnando pela
concessão da liberdade provisória, informando que o indiciado João
Calixto da Silva foi preso em flagrante delito na Comarca de Ingá/PB,
por ter em tese, ameaçado a mesma vítima deste feito(...) não consta
decisão decretando a prisão do indiciado neste feito e o procedimento
inquisitorial do instaurado sem a segregação do mesmo (...)”.

Observa-se que referido despacho foi prolatado no dia 26 de junho
de 2014, após o que, no dia 03 de julho de 2014, a magistrada da Comarca de Ingá
decidiu, decretando a prisão do paciente, pelo crime de desobediência:

“(...) Quanto a tal crime, verte dos autos que a vítima renunciou ao
direito de representação, fato ocorrido perante este juízo, ocorre que
persiste o crime de desobediência, em tese praticado pelo flagrado,
que descumpriu a ordem judicial  de afastamento e contato com a
vítima(...) PELO EXPOSTO e tendo em vista o que maios dos autos
consta, com suporte no art. 3111 e 312 do CPP, DECRETO A prisão
preventiva  do  flagrado  JOÃO CALIXTO DA SILVA,  por  motivo  de
ordem pública, recomendando-o à Cadeia Pública para permanecer
segregado(...)”.

Ressalte-se: o paciente foi preso no dia 04 de maio de 2014, sem
que  lhe  fosse  decretada  a  prisão  preventiva,  apenas  sob  o  fundamento  de
descumprimento de medidas protetivas, sem ato judicial formal.

Segundo, no momento em que a suposta vítima renunciou ao direito
de representar pelo crime de ameaça, o réu continuou preso, sem decisão judicial, até o
dia  03  de  julho,  quando  lhe  foi  decretada  a  efetiva  constrição,  dessa  feita  sob  o
fundamento de ter praticado o crime descrito no art. 330, caput, do CP.

Por fim, resta que o acusado se encontra segregado, até o presente
momento, pelo crime de desobediência, por ter, segundo justificativa da magistrada a quo,
descumprido  as  medidas  protetivas  em relação  à  sua  ex  companheira,  cumprindo-se
consignar que o descumprimento de ordem ou medida judicial somente configura crime de
desobediência quando não há previsão legal de sanção específica, o que não é o caso
dos autos, tendo em vista que, no caso de descumprimento de medidas protetivas,
há a previsão de medidas extrapenais de coação, a saber, o auxílio de força policial
(art.  22  da  Lei  11.340/2006)  ou imposição  de  multas,  decretação  de  prisão
preventiva e outras (art. 461, § § 5º e 6º do CPC), o que desconfigura a punição
por  crime  de  desobediência,  conforme  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça 1.

1“RECURSO ESPECIAL Nº 1.280.328 – DF (2011/0225117-0)RELATOR : MINISTRO MARCO
AURÉLIO BELLIZZERECORRENTE : M A N FADVOGADO : MARCELO CALASANS GOMES E
OUTRO(S)RECORRIDO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
DECISÃORECURSO  ESPECIAL.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  LEI  MARIA  DA
PENHA.AMEAÇA E  VIAS  DE FATO.  DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA.  PREVISÃO  DE  SANÇÃO  ESPECÍFICA.  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. RECURSO PROVIDO.(...)
Tenho que o recurso deve ser provido.Com efeito, o crime de desobediência, previsto no art. 330
do Código Penal, somente se perfaz quando inexistir cumulação de sanção específica de outra
natureza  em  caso  de  descumprimento  de  ordem  judicial.É  dizer,  quando  as  determinações
judiciais forem asseguradas por sanções de natureza civil ou administrativa, como, por exemplo,
afixação de multa diária, não há que se falar em crime de desobediência. A única exceção a essa
regra  é  quando  a  norma admitir  expressamente  a  cumulação  de  sanções,  como ocorre,  por

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm


Ante o exposto, concedo a ordem.

É o voto.2

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior,
relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 11 de
setembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                        - Relator - 

exemplo, com a testemunha faltosa, em que o art. 219 do Código de Processo Penal estabelece
que “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art.  453,  sem prejuízo do
processo  penal  por  crime  de  desobediência,  e  condená-la  ao  pagamento  das  custas  da
diligência”.Nesse  sentido,  é  a  pacífica  jurisprudência  desta  Corte:  A  -  CRIMINAL.
DESOBEDIÊNCIA. ORDEM JUDICIAL.AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃOPESSOAL DO PACIENTE #
ENGENHEIRO QUE CUMPRIA ORDENS DAMUNICIPALIDADE. PENA DE MULTA PREVISTA.
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.RECURSO  DESPROVIDO.1-  Não  se  configura  o  crime  de
desobediência se o paciente não foi pessoalmente intimado da decisão que revogou uma liminar,
não agindo com dolo no seu descumprimento, mormente por se tratar de engenheiro trabalhando
para  a  municipalidade  a  qual  foi  dirigida  a  intimação  e  a  quem  está  subordinado.2.  Para  a
configuração do delito de desobediência, não basta apenas o não cumprimento de uma ordem
judicial,  sendo  indispensável  que  inexista  a  previsão  de  sanção  específica  em  caso  de  seu
descumprimento. Precedentes.3. Ordem concedida para trancar o procedimento instaurado contra
o paciente. (HC nº 115.504/SP, Sexta Turma, Relatora a Ministra JANESILVA (Desembargadora
convocada do TJMG), DJe 9/2/2009.)B - HABEAS CORPUS. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA DEORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COM
PREVISÃO DEMULTA DIÁRIA PELO SEU EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. TRANCAMENTO
DA  AÇÃOPENAL.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  PRECEDENTES  DO  STJ.  ORDEM
CONCEDIDA.1.   Consoante firme jurisprudência desta Corte, para a configuração do delito de
desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza
civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida
cumulação.2. Se a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, cujo descumprimento
justificou o oferecimento da denúncia, previu multa diária pelo seu descumprimento, não há que
se falar em crime, merecendo ser trancada a Ação Penal, por atipicidade da conduta.Precedentes
do STJ.3.   Parecer do MPF pela denegação da ordem.4.   Ordem concedida, para determinar o
trancamento da Ação Penal1000.6004. 2056, ajuizada contra o paciente. (HC nº 92.655/ES,Quinta
Turma, Relator o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJU25/2/2008.)(...)Logo, existindo
sanções específicas no caso de descumprimento das medidas protetivas de urgência da Lei Maria
da Penha, e ausente a ressalva expressa de cumulação de sanções penal e extrapenal, deve o
acórdão recorrido ser reformado para absolver o recorrente do crime de desobediência, em razão
da atipicidade da conduta.Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para, reformando o
acórdão recorrido, absolver o recorrente do crime de desobediência, por atipicidade da conduta,
mantidas  as  demais  penalidades.Publique-se.Intime-se.Brasília  (DF),  30  de  agosto  de
2012.MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE,  Relator(Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
04/09/2012)”
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