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ESTADO DO PARANÁ 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

HABEAS CORPUS 1.496.917-0, DA VARA DE 

INFRAÇÕES PENAIS CONTRA CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES E IDOSOS E INFÂNCIA E JUVENTUDE 

DE CURITIBA. 

IMPETRANTE: FERNANDO REDEDE RODRIGUES 
(DEFENSOR PÚBLICO) 

PACIENTE: RAIMUNDO GOLÇALVES DOS SANTOS 
JUNIOR. 

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª CÂMARA CRIMINAL 

RELATOR: JUIZ DE DIREITO SUBST. EM 2º GRAU 
KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS. 
 

 

HABEAS CORPUS.  ESTATUTO DO IDOSO 

APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. 

DESCUMPRIMENTO REITERADO. DECRETAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA PARA O RESGUARDO DA 

ORDEM PÚBLICA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE 

FUNDAMENTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 313, III DO 

CPP. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA 

DO IDOSO. INEXISTÊNCIA DE OFESA AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO CONFIGURADO - ORDEM CONHECIDA E 

DENEGADA. 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 

Habeas Corpus Crime nº 1.496.917-0, da Vara de Infrações Penais 

contra Crianças, Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude da 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que é Impetrante 

FERNANDO REDEDE RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO) e paciente 
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ESTADO DO PARANÁ 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

RAIMUNDO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR. 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de Habeas Corpus crime, com pedido 

liminar, impetrado pelo defensor público Fernando Redede Rodrigues, 

em favor de Raimundo Gonçalves dos Santos Junior (réu solto em 

virtude do não cumprimento do mandado de prisão). 

Informa o impetrante que o paciente teve contra si 

expedido mandado de prisão preventiva, em decorrência de suposto 

descumprimento de medida protetiva de urgência à idoso, no caso, 

seu pai. 

A prisão preventiva foi decretada pelo juízo a quo 

na data de 29 de janeiro de 2016, conforme decisão constante nos 

autos de fls. 41/43.  

Em suas razões, a defesa sustenta 

preliminarmente, a nulidade do procedimento de aplicação de medida 

protetiva, onde o decreto de prisão preventiva ofenderia o devido 

processo legal, na medida do caráter civil das medidas protetivas 

constantes no Estatuto do Idoso e que o seu descumprimento não 

acarretaria em consequências penais, como o caso das cautelares. 

Que mesmo que assim se considerasse, seria necessária a 

demonstração da insuficiência de todas as medidas diversas da 

prisão. Que deve-se atentar-se ao prazo de 30 dias para a propositura 

da ação penal, conforme art. 806 do Código de Processo Civil. 

Pondera a inexistência do fumus commissi delicti e 

do periculum libertatis, ante a o princípio da presunção da inocência e 

a ausência de indícios de materialidade e autoria.  
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Que o prazo legal de 15 (quinze) dias para a oferta 

da denúncia não deve ser inobservado, sob pena de nulidades no 

processo, o qual sequer há notícia de sua instauração. Por fim, alega 

a desproporcionalidade das medidas protetivas determinadas, pois,  

na possibilidade de da acusação pela prática do crime de ameaça, 

essa não enseja prisão preventiva, visto sua pena.  

Neste contexto, requer a concessão da liminar, a 

fim de cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como 

ao final, seja confirmada referida decisão liminar. 

O pedido liminar foi indeferido (fls.57/61). 

A Juíza a quo prestou informações às fls. 66. 

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, por meio do 

parecer constante às fls. 70/73, manifestou-se pela denegação da 

ordem.  

 É o breve relatório. 

 

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO 

 

Presentes os requisitos de admissibilidade 

objetivos e subjetivos, a ordem há de ser denegada. 

Depreende-se dos autos, a decretação de 

prisão preventiva (ainda não cumprida) em desfavor do 

paciente, ante o seu descumprimento às medidas protetivas de 

urgência em favor de seu genitor. 

Consta que o paciente vinha ameaçando a 

integridade de seu pai, idoso de 75 (setenta e cinco) anos de 

idade, de lhe causar mal injusto, inclusive morte.  
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A prisão preventiva foi decretada em 29 de 

janeiro de 2016, conforme fls. 41/43, a qual se fundamentou no 

resguardo da ordem pública e na aplicação da lei penal. 

Em sua decisão, o d. juízo a quo sustentou seu 

decreto na garantia da ordem pública. Vejamos: 

 

“(...) Há diante do exposto, prova da existência dos 
crimes previstos no Estatuto do Idoso, bem como 
indícios de sua autoria, o que assenta, com perfeita 
segurança, o necessário fumus boni iuris para a 
decretação da prisão preventiva do representado, ex vi 
do disposto no art. 312, caput, do Código de Processo 
Penal. Aliada a tal prova, há o anúncio do 
descumprimento das medidas protetivas deferidas por 
este Juízo. 
De outro vértice, indiscutível a extrema gravidade dos 
fatos ora examinados. Isso porque, repulsa ao corpo 
social a prática, por aqueles que detêm a confiança de 
vulneráveis, de cooptação para o abuso sexual, muitas 
vezes interferindo de forma indelével nos aspectos 
psicológicos e da personalidade das vítimas, com 
consequências deletérias imprevisíveis, a par da 
completa desagregação do núcleo familiar. 
No caso concreto, a gravidade do crime, por si só, já 
seria suficiente para a decretação da prisão preventiva 
do representado, na esteira da mais recente 
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça 
(Jurisprudência). 
Não bastasse, já notícias de que o réu teria 
descumprido as medidas expressamente estabelecidas, 
demonstrando inequívoco desprezo pelas decisões do 
Poder Judiciário, o que coloca, inclusive, a integridade 
física da vítima e de seus familiares em perigo. 
Necessária, portanto, a prisão preventiva do réu para a 
garantia da ordem pública, representando sua liberdade 
verdadeiro perigo concreto à sociedade. 
Esta mesma peculiaridade do caso, impede a aplicação 
de outras medidas cautelares distintas da prisão 
preventiva (CPC, art. 319), na medida em que somente 
a restrição à liberdade do réu é que poderá 
salvaguardar a integridade da vítima (...).” 
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Preliminarmente, alega a nulidade do 

procedimento de aplicação de medida protetiva, ante suposta 

ofensa ao devido processo legal, haja vista que, em tese, não 

possuem caráter penal e sim civil, pois visam a garantia de 

direitos, conforme art. 44 e 45 da Lei 10.741/03 (Estatuto do 

Idoso). 

Sem razão. 

O que se denota da simples leitura de referidos 

artigos supracitados, é que a intenção da Lei 10.741/03 é a total 

proteção a todos os direitos dos idosos (pessoas acima de 60 

anos), bem como postula os deveres da família e da sociedade e 

poder público como um todo, no sentido de proteger-lhes de 

possíveis abusos ou abandono. 

Conforme o art. 4º de seu estatuto: 

  

Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 
negligência, discriminação, violência, crueldade ou 
opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação 
ou omissão, será punido na forma da lei. 
 
§ 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação 
aos direitos do idoso. 
 

Ainda: 

 

§ 2o O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, 
de valores, idéias e crenças, dos espaços e dos objetos 
pessoais. 
 
§ 3o É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, 
colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
 

Por fim, sobre as medidas protetivas: 
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 Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis 
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados: 
 
II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou 
entidade de atendimento; 
 

Ora, nota-se, portanto, que havendo indícios de 

que o idoso está sofrendo qualquer tipo de violação aos seus 

direitos, garantidos tanto constitucionalmente, quanto por lei 

específica, caberá ao Ministério Público zelar por sua 

integridade, como representante legal. 

É o caso. 

O próprio idoso noticiou que seu filho é usuário 

de entorpecente e que vem lhe agredindo verbalmente e 

ameaçando constantemente de morte. Com medo, resolveu 

denunciá-lo.  

Em decorrência de tal relato, o Ministério 

Público instaurou procedimento para aplicação de medida 

protetiva, consistente no afastamento e no impedimento de 

aproximação, devendo-se manter a distância mínima de 500 

(quinhentos) metros do idoso e de seus familiares, ou qualquer 

outro tipo de contato. 

Tal pedido foi deferido pelo juízo, em decisão 

de fls. 29, datada de 26 de outubro de 2015. 

Em janeiro de 2016, sobreveio a informação de 

que o paciente teria descumprido as medidas, tendo retornado a 

sua residência (residência também do idoso), causando 

transtornos ao idoso e familiares. (fls. 30) 
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No mesmo dia, o juízo tomou conhecimento e 

determinou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que o 

paciente cumprisse as medidas, sob pena da adoção de medidas 

cabíveis. (fls. 33) 

Ante o novo descumprimento por parte do 

paciente, noticiado por sua irmã, o Ministério Público requereu a 

decretação de prisão preventiva ao juízo (fls. 34/38), o qual foi 

deferido em 29 de janeiro de 2016 (fls. 41/43), porém, ainda não 

cumprido.  

Não há, portanto, que se falar em violação ao 

devido processo legal, pois os trâmites foram seguidos 

rigorosamente, oportunizando ao paciente medidas menos 

severas, as quais, no entanto, foram reiteradamente 

descumpridas. 

Não houve outra alternativa ao resguardo da 

integridade física do idoso, senão a decretação da prisão do 

paciente.  

Contudo, embora haja o decreto de prisão 

preventiva, nota-se dos autos, bem como em acesso ao sistema 

PROJUDI, que o mesmo ainda não foi cumprido, ou seja, o 

paciente encontra-se nesse momento foragido, o que causa 

temor a família. 

Assim, não procede a alegação. 

No mesmo sentido a questão posta sobre a 

inexistência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 

Sobre o fumus comissi delicti, entende-se pela 

comprovação da existência de um crime, bem como indícios de 

autoria. Conforme já exposto, o pai do paciente relatou estar 

sendo vítima de ameaças de morte, bem como de inúmeras 
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agressões verbais por parte do seu próprio filho. Ou seja, aqui já 

encontra-se presente os dois requisitos de constatação de 

presença: crime (desobediência – pelo descumprimento da 

medida protetiva e ameaça) e indícios de autoria (paciente – 

filho da vítima). 

Quanto ao periculum libertatis, este também 

restou demonstrado ao passo que o paciente descumpriu 

reiteradas vezes as medidas protetivas, colocando em risco a 

integridade física de seu genitor, conforme, inclusive, ofício da 

FAS juntado na mov. 69.1 dos autos. Dessa feita, a alegação 

restou superada. 

Não há, ainda, que se falar em medidas 

cautelares diversas da prisão, haja vista que o mesmo 

demonstrou que sua liberdade acarreta em grave risco a 

integridade física e psíquica da vítima, mostrando-se acertada a 

medida cautelar de prisão preventiva.  

Por fim, sustenta que o prazo razoável para o 

oferecimento da denúncia é de 15 (dias) após o recebimento do 

Inquérito pelo Ministério Público, e que já transcorreu esse 

prazo, sem que tenha havido qualquer justificativa, concluindo-

se assim que não há elementos suficientes de autoria e 

materialidade, seja para a propositura da ação quanto para a 

permanência da medida cautelar. De outro modo, diz que não há 

notícia de que haja procedimento investigatório de crime, 

tampouco ação em andamento. 

Novamente sem razão. 

O procedimento de aplicação de medida 

protetiva contra o idoso possui caráter incidental e totalmente 
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independente, ou seja, não há a necessidade de vinculação a 

qualquer ação originária. 

Ademais, o fato do paciente ter descumprido 

os termos da medida protetiva aplicada, por si só, já justifica a 

decretação da prisão cautelar para o resguardo da ordem 

pública, conforme se vê no art. 313, III do CPP: 

 
Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será 
admitida a decretação da prisão preventiva:  
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar 
contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo 
ou pessoa com deficiência, para garantir a execução 
das medidas protetivas de urgência;    
 

Conforme já incansavelmente mencionado, o 

paciente descumpriu as medidas protetivas que lhe foram 

impostas, tendo retornado a residir junto com a vítima, fazendo 

uso de substância entorpecente e fazendo ameaças contra o 

idoso. 

Nesse sentido: 

 
HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - 
DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA E TIPICIDADE DA CONDUTA 
- REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA 
INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO WRIT - PRISÃO 
PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - POSSIBILIDADE - 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA 
ANTERIORMENTE DEFERIDA E REINCIDÊNCIA - DECISÃO 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - POSSIBILIDADE DO 
CÁRCERE PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DA 
VÍTIMA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA - PRESENÇA 
DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, CPP - 
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA 
PRISÃO - DESCABIMENTO - SE APRESENTAM 
INSUFICIENTES E INADEQUADAS AO CASO CONCRETO - 
fls.2CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - 
IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA 
INOCÊNCIA PRESERVADOS - INEXISTÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. (TJPR 
- 1ª C.Criminal - HCC - 1481527-3 - Região 
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Metropolitana de Londrina - Foro Regional de Ibiporã -  
Rel.: Antonio Loyola Vieira - Unânime -  - J. 11.02.2016) 

 
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO 
CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESCUMPRIMENTO DE 
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE 
MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. EXEGESE DO 
ART.313, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL.INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS 
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM 
DENEGADA.O descumprimento de medida protetiva de 
urgência, aliado às notícias de reiteração de condutas 
de violência doméstica, revelam-se suficientes para 
justificar a custódia preventiva. (TJPR - 1ª C.Criminal - 
HCC - 1486950-2 - Laranjeiras do Sul -  Rel.: Macedo 
Pacheco - Unânime -  - J. 28.01.2016) 
 

Com efeito, embora a Constituição Federal 

estabeleça no inciso LVII, do artigo 5º que "ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória", não se está proibindo a prisão cautelar, 

pois a mesma Carta Magna prevê expressamente a possibilidade 

de prisão cautelar "por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente" (artigo 5º, LXI). 

Deste modo, o princípio do estado de inocência proíbe aplicar ao 

Acusado os efeitos penais que só decorrem de uma sentença 

condenatória transitada em julgado (execução de pena, 

inscrição do nome no rol dos culpados, suspensão dos direitos 

políticos, pagamento das custas etc.), não a prisão preventiva. 

Portanto, a manutenção da Prisão Preventiva é 

medida que se faz necessária, pelo momento. 

 

Diante de todo o exposto, DENEGO a ordem. 

 
III – DECISÃO 
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Diante do exposto, acordam os Desembargadores 

da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em conhecer e no mérito, denegar a ordem. 

 

Participaram da sessão e acompanharam o voto do 

Relator os Excelentíssimos Senhores Desembargador Gamaliel Seme 

Scaff (PRESIDENTE) e o Juiz Substituto Antônio Carlos Choma. 

 

Curitiba, 12 de maio de 2016. 

 

 

KENNEDY JOSUÉ GRECA DE MATTOS 

Juiz de Direito Substituto em 2º Grau 

Relator 
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