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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004009-22.2016.815.0011  –  Vara  da  Violência
Doméstica da Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Daniela Kelly Silva Pombo
ADVOGADO: Francisco Pedro da Silva (OAB/PB 3.898)
APELADO: Elton Kleyson do Nascimento Martins
ADVOGADO: João Martinho de Oliveira Júnior (OAB/PB 22.573)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  MEDIDAS  PROTETIVAS  DE
URGÊNCIA.  CONCESSÃO.  INQUÉRITO
ARQUIVADO.  TRÂNSITO  EM  JULGADO.
REVOGAÇÃO  DAS  MEDIDAS.
INCONFORMISMO.  RECURSO.  AUSÊNCIA  DE
MOTIVAÇÃO  PARA  MANUTENÇÃO  DO
DECRETO.  DECISÃO  MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

As  medidas  protetivas  de  urgência  são  decretadas
quando  há  fundamentação  plausível,  nos  autos  do
inquérito  policial,  como  forma  de  salvaguardar  a
integridade física e moral da vítima.

Nesse aspecto, inexistindo motivação plausível para o
Ministério Público ofertar denúncia em face do suposto
agressor, sendo homologado o pedido de arquivamento
do inquérito  e,  posteriormente,  revogadas  as  medidas
aplicadas  ante  a  ausência  de  justificativa  para  sua
manutenção, impõe-se desprover o presente apelo, para
conservar a sentença atacada.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, NEGO  PROVIMENTO  ao  recurso,  em
harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  pedido de  medida  protetiva  de  urgência  formulado
pela vítima Daniela Kelly Silva Pombo, decorrente do Boletim de Ocorrência de fls. 07,
tendo  como  agressor  o  ex  esposo  da  vítima,  o  Sr.  Elton  Kleyson  do  Nascimento
Martins, objetivando que este mantenha distância daquela.

A vítima declarou sofrer várias agressões físicas, inclusive quando
estava grávida da filha do casal de nome Dara Emily Pombo Martins. Afirmou, ainda,
sofrer várias agressões verbais,  ensejando depressão pós-parto, devido as violências,
motivo pelo qual manifestou seu desejo de representar criminalmente contra seu ex
esposo (fls. 03).

Às fls. 11, o douto juiz titular do Juizado de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher da Comarca de Campina Grande/PB, Dr. Alberto Quaresma,
concedeu a medida protetiva de urgência, determinando que o agressor não se aproxime
da vítima, nem de sua residência, mantendo-se uma distância de 50 (cinquenta) metros,
além de ficar proibido de entrar em contato por qualquer meio, sob pena de decretação
de sua prisão preventiva. Indeferiu o pedido de suspensão ao direito de visita da menor,
ante a incompetência do juízo, para tanto.

Cientes  as  partes  (fls.  11/v,  12,  14  e  15),  nada  requereu  o
Ministério Público, procedendo-se ao arquivamento do feito em 14/06/2016 (fls. 17).

Em  14/10/2016,  o  agressor  requereu  a  revogação  da  medida
protetiva, sob o argumento de não mais subsistirem os motivos ensejadores (fls. 18/21).

Ouvida  a  vítima,  esta  requereu  a  manutenção  da  medida,
considerando  que  o  acusado  teria  prestado  queixa  da  vítima,  no  dia  07/11/2016,
envolvendo até sua genitora (fls. 27).

O Ministério Público, em seu parecer de fls. 31/32, opinou pela
revogação das medidas protetivas de urgência.

Em decisão proferida as fls. 33, o Juiz “a quo” revogou a medida
protetiva e determinou seu arquivamento.

Intimada a vítima (fls. 36), esta apelou pugnando pela reforma da
decisão, dando-se prosseguimento as medidas decretadas (fls. 37/40).

Nas  contrarrazões  de  fls.  46/51,  o  acusado  requer  o
desprovimento recursal.
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Em segundo grau, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer
opinando pelo desprovimento do apelo (fls. 66/68).

É o que se tem a relatar.

V O T O

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

É de se considerar tempestivo do presente apelo, pois interposto
em   19/12/2016  (fls.  37),  após  intimação  da  vítima  em  15/12/2016  (fls.  36),  e  o
Ministério Público intimado em cartório no dia 07/12/2016, conforme ciente de fls. 34,
e o réu compareceu em cartório no dia 06/12/2016, conforme certidão de fls. 35.

Assim, interposto dentro do prazo legal e adequado, CONHEÇO
do apelo.

2. DO RECURSO

Inicialmente, cabe ressaltar que o presente recurso é cabível ao
caso em análise, eis que interposto contra decisão com força de definitiva, pondo fim ao
procedimento cautelar, nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal.

Almeja a recorrente reformar a decisão de fls. 33, que revogou as
medidas protetivas de urgência concedidas as fls.  11, em face de seu ex esposo, de
quem vinha sofrendo diversas agressões físicas e morais.

Denota-se  dos  autos,  em  anexo,  que  o  inquérito  policial  teve
início em 28/03/2016,  através  de  boletim de ocorrência  (fls.  04),  relatando ter  sido
casada com o agressor por cerca de 11 (onze) meses, e dessa união nasceu Dara Emily.
Disse, ainda, estarem separados há 05 (cinco) meses e divorciados a menos de um mês,
desrespeitando os horários de visitas da filha, levando consigo pessoas diferentes do seu
convívio familiar, causando transtornos e constrangimentos a ambas.

Após conclusão do inquérito, com a emissão de relatório de fls.
33, a douta Promotora de Justiça requereu o arquivamento do feito (fls. 37/41), o qual
foi homologado pelo juízo, em 17/08/2016 (fls. 43), sem recurso das partes e transitado
em julgado em 24/10/2016, nos termos da certidão de fls. 47.

Enquanto  isso,  nos  autos  da  presente  apelação,  a  escrivania
cumpriu a determinação contida na parte final  da decisão de fls.  11,  e  procedeu ao
arquivamento (fls. 17).
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Posteriormente,  em  14/10/2016,  o  suposto  agressor  peticionou
requerendo a revogação das medidas protetivas,  ante  a falta  de  motivação para sua
permanência (fls. 18/21).

Embora a vítima tenha se posicionado contrariamente (fls. 27), o
Ministério Público emitiu parecer pela revogação (fls.  31/32), a qual foi revogada e
determinado seu arquivamento as fls. 33.

Pois bem!

Sabe-se  que  a  palavra  da  vítima,  em crimes  que  normalmente
ocorrem na clandestinidade, como é o caso dos abrangidos pela Lei Maria da Penha,
possui uma enorme carga probatória. No entanto, é importante destacar que, na hipótese
dos autos, as medidas foram decretadas em março de 2016 (fls. 11) e, desde então, até a
revogação e arquivamento do feito, em 05/12/2016 (fls. 33), não se teve notícias nos
autos que justificasse a continuidade delas.

Inviável a perpetuação de medidas protetivas, sobretudo, quando
inexistem elementos capazes  de  ensejar sua permanência,  ante  a impossibilidade de
mantê-las ad perpetuam.

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
MEDIDAS  PROTETIVAS.  NATUREZA  CAUTELAR.
EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  NA  AÇÃO  PENAL.
PRESCRIÇÃO.  ARQUIVAMENTO  DO  FEITO
CAUTELAR.  MANUTENÇÃO.  RECURSO  E
DESPROVIMENTO. As medidas protetivas previstas no art.
22  da  Lei  11.340/2006  te,  natureza  cautelar,  somente  se
justificando  se  houver  urgência,  preventividade,
provisoriedade  e  instrumentalidade,  não  podendo  ser
atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de
ação principal.  (TJMG – APR:  10024082744251001 MG,
Relator(a):  Des.(a)  Adilson  Lamounier,  5ª  CÂMARA
CRIMINAL,  julgamento  em  14/01/2014,  publicação  em
20/01/2014).

DECISÃO QUE REVOGA AS MEDIDAS PROTETIVAS
DE  URGÊNCIA.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
RECURSO  CABÍVEL.  FUNGIBILIDADE  RECURSAL.
CONHECIMENTO.  NATUREZA  CAUTELAR.  NÃO
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PROPOSITURA  DA  AÇÃO  PENAL.  REVOGAÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. (…) II – As medidas protetivas
de urgência, previstas na Lei 11.340/06, possuem natureza
cautelar,  sujeitando-se  à  revogação  em  hipótese  de  não
propositura  da  ação  penal  (TJMG  –  APR:
10024096355508001  MG,  Relator(a):  Des.(a)  Matheus
Chaves Jardim, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
06/06/2013, publicação em 14/06/2013).

Nesse panorama, entende-se que as medidas protetivas podem ser
deferidas sem a instauração imediata de procedimento criminal ou cível, sendo que tais
providências, em virtude de sua urgência, devem ser aplicadas e mantidas por prazo
razoável e necessário, ante a sua natureza cautelar.

Portanto, não há cautelaridade que justifique a manutenção, talvez
a  perpetuação  das  medidas  protetivas  de  urgência  impostas  há  mais  tempo  que  o
necessário.  Logo,  considerando  faltar  razoabilidade  à  manutenção,  ou  melhor,  à
prorrogação das cautelas impostas há mais de seis meses, deve-se acolher o pleito e
revogar as medidas protetivas de proibição para aproximação e contato da ofendida, sob
pena de se perpetuar no tempo.

Nesse sentido se posicionou a douta Procuradoria de Justiça, em
seu parecer de fls. 66/68, ao afirmar que “afigura-se correta a decisão que revogou a
Medida Protetiva de Urgência, não conseguindo a apelante demonstrar o desacerto do
julgado” (fls. 67).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-
se a decisão em todos os seus termos, em harmonia com o parecer ministerial.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator,
dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio
Murilo  da  Cunha Ramos  (Revisor)  e  Carlos  Eduardo Leite  Lisboa  (Juiz  de  Direito
convocado para substituir o Des. Arnóbio Alves Teodósio), como vogal.

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça Convocado.
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Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 17
(dezessete) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 21 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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