
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 92.875 - RS (2007/0247593-0)
  

RELATORA : MINISTRA JANE SILVA (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA DO TJ/MG)

IMPETRANTE : FLÁVIO BARROS PIRES 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
PACIENTE  : CARLO FAVARETTO 

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA JANE SILVA (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA DO TJ/MG) (Relator): 

Trata-se de habeas corpus  substitutivo de recurso ordinário, impetrado por procurador 

legalmente habilitado em favor de CARLOS FAVARETTO, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, alegando coação ilegal porque lhe foi imposta 

proibição de se aproximar da vítima, sua ex-namorada, em um raio de 50m.

Alega que a Lei 11.340/2006 é inconstitucional porque privilegia a mulher em 

detrimento do homem, sufragando o direito constitucional da igualdade; que não havia 

relação doméstica entre eles, tendo em vista que namoraram por curto espaço de tempo, sem a 

intenção de constituir família e que, portanto, o Ministério Público não teria legitimidade para 

propor a medida protetiva, por fim, sustenta que a medida cautelar já ultrapassou trinta dias e 

até hoje não foi proposta a ação principal, determinando a cessação da medida protetiva que 

lhe impõe a proibição de aproximar-se da vítima.

O pedido de liminar foi indeferido pelo então Relator, o Ministro Carlos Fernando 

Mathias, f. 70/72.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade apontada coatora, f. 

76/79.

A Subprocuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, f. 135/138.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.
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HABEAS CORPUS Nº 92.875 - RS (2007/0247593-0)
  
RELATORA : MINISTRA JANE SILVA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJ/MG)
IMPETRANTE : FLÁVIO BARROS PIRES 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL 
PACIENTE  : CARLO FAVARETTO 

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA JANE SILVA (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA DO TJ/MG) (Relator): 

Analisei atentamente as razões da impetração, as informações prestadas, a 

documentação acostada, o parecer do Ministério Público Federal e entendo que a ordem não 

merece ser concedida, pelos motivos que passo a expor:

Consta dos autos que foi instaurado inquérito policial tendente a apurar a prática de 

crime, que teria ocorrido no âmbito doméstico, por parte do paciente contra Sílvia Regina de 

Freitas Prestes, sua ex-namorada.

Pelo que dos autos exsurge, f. 36, é possível constatar que a vítima trabalhava com o 

paciente, em determinado momento iniciaram um namoro, que, segundo ela, durou quatro 

anos; ao término desse relacionamento o paciente, depois de um certo tempo, passou a 

espalhar panfletos difamatórios contra ela, pichar o muro de sua residência e até de seu 

quarto, culminando com o incêndio na garagem de sua casa em que até os bombeiros foram 

acionados. Segundo a vítima, vizinhos viram o paciente circulando em frente a sua casa no 

dia dos fatos, além do que, panfletos foram também fixados no muro da empresa de um 

amigo da vítima, pessoa tida pelo paciente como suposto namorado dela e objeto de seu 

ciúme.

O Ministério Público ao tomar conhecimento dos fatos narrados pela vítima propôs 

medida protetiva de proibição de aproximação do paciente em relação a ela e a seus 

familiares a uma distância de 100m.

Realizada audiência de conciliação, a ofendida manifestou interesse em prosseguir 

com a ação, nessa oportunidade, a delimitação da proibição de aproximação foi reduzida para 

50m.

O inquérito policial que busca prova da existência do crime e os indícios de autoria, ao 

que parece, ainda está em curso.

O juízo monocrático determinou a medida impugnada nesse ato sob os seguintes 

fundamentos, f. 42/43:
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Com efeito, ao comparecer na Promotoria de Justiça, a vítima relatou 
a seqüência de fatos aterrorizantes praticado pelo requerido, aduziu 
que teme pela sua vida e de seu filho, uma vez que não foi à primeira 
vez que ocorreram fatos desse tipo, entretanto as outras vezes a vítima 
não representou, tendo em vista que Carlos prometeu não 
importuná-la.
Conforme o artigo 798 CPC, o juiz pode determinar medidas 
protetivas que julgar adequada, quando houver fundado receio de que 
uma parte, antes do julgamento da lide, possa causar lesão e grave e 
de difícil reparação à outra.
Destarte, se faz estritamente necessária a presente medida liminar, 
uma vez que presentes seus requisitos.
Dessa forma acolho a promoção do Ministério Público e determino 
liminarmente a proibição do requerido Carlos Favaretto de 
aproximar-se da ofendida, de seus familiares e de testemunhas, a 
menos de 100 metros, com fulcro no artigo 22, II e III, b da Lei Maria 
da Penha, sob pena do mesmo responder por crime de desobediência e 
multa no valor de R$ 300,00 em caso de descumprimento.
(...).

Irresignada com a determinação da medida, a defesa impetrou junto ao Tribunal de 

Justiça estadual habeas corpus, o qual restou denegado sob a seguinte ementa, f. 131:

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA 
PROTETIVA DE PROIBIÇÃO DO PACIENTE DE 
APROXIMAR-SE A MENOS DE 50 METROS DO ENDEREÇO 
PROFISSIONAL DA VÍTIMA. MEDIDA ADEQUADA AO CASO 
CONCRETO, INEXISTINDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A 
SER SANADO. ORDEM DENEGADA, DECISÃO UNÂNIME.

A vítima afirma que namorou durante quatro anos com o paciente, este, por sua vez, 

alega que referido namoro foi ocasional e sem pretensões de desenvolver-se para algo 

definitivo e duradouro.

Nesse momento, como não é permitido adentrarmos nas provas dos autos, vez que 

esta ação constitucional de habeas corpus  não comporta dilação probatória, cabendo a 

instrução criminal delimitar, sob o crivo do contraditório, com maior precisão qual é a versão 

dos fatos que mais se aproxima da prova colhida por meio da tomada de depoimentos de 

testemunhas, que certamente tiveram a oportunidade de conviver com o casal, vamos 

considerar a palavra da vítima como suficiente a configurar os indícios de autoria necessários 

para a fase procedimental em que o processo se encontra.

Nesse diapasão, podemos considerar que quatro anos de namoro, configura, para os 

efeitos da Lei Maria da Penha, relação doméstica ou familiar, não simplesmente por terem 
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sido quatro anos de relacionamento, mas porque o namoro configura um relacionamento 

íntimo.

Ressaltamos que mantemos esse entendimento porque a 3ª Seção desse Superior 

Tribunal de Justiça, ao apreciar os conflitos de competência nº 91980 e 94447, embora tenha 

decidido, por maioria, por remeter a causa a julgamento pelo Juízo de Direito do Juizado 

Especial e não para o Juízo de Direito da Vara Criminal, o fez por entender que, naqueles 

casos específicos sob julgamento, a violência praticada contra a mulher não decorria da 

relação de namoro.

A 3ª Seção não decidiu na oportunidade do julgamento dos conflitos que a relação de 

namoro não é alcançada pela Lei Maria da Penha.

As disposições preliminares da Lei 11.340/2006 dispõem em seu artigo 4º que a lei 

deverá ser interpretada tendo por escopo os fins sociais a que ela se destina, considerando-se, 

especialmente, as mulheres nas suas condições peculiares em situação de violência doméstica.

Cito artigo 4º da Lei 11.340/2006:

Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que 
ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres 
em situação de violência doméstica e familiar.

Depois de o legislador chamar a atenção para a interpretação correta, dispõe em 

seguida o que configura violência doméstica para os efeitos da lei.

Preceitua que a unidade doméstica refere-se a todo e qualquer espaço de convívio, 

ainda que esporádico, que a família é considerada a união de pessoas, dentre outras, por 

vontade expressa e que o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por qualquer relação 

íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 

INDEPENDENTE DE COABITAÇÃO.

Transcrevo o artigo 5º da Lei 11.340/2006:

Para efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra 
a mulher ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimentos físicos, sexuais ou psicológicos e dano moral ou 
patrimonial:
I. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas;
II. No âmbito da família, compreendida como a unidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente 
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de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual. (Grifo nosso).

Não se trata de saber se a relação do casal caracterizou união estável ou não, se o 

convívio já cessou ou não, basta que os elementos apontem para a direção de que ambos, em 

determinado momento, por vontade própria, ainda que esporadicamente, tenham tido relação 

de afeto, independente de coabitação.

A lei não exige grande esforço de interpretação para essa conclusão, pelo contrário, 

ela é expressa, não deixa margem de dúvidas.

Isso porque, seu escopo de proteção às mulheres, constantemente vítimas de agressões 

em suas relações domésticas e familiares, gira em torno de algo maior do que o casamento ou 

uma possível união estável, ele gira em torno da necessidade de resguardo daquela que é 

colocada em situação de fragilidade frente ao homem em decorrência de qualquer relação 

íntima que do convívio resulta.

Aquele que namora quatro anos por vontade expressa manteve, por óbvio, vínculo 

íntimo de afeto com a namorada, ainda que com ela não tenha coabitado ou que da relação 

não resulte união estável.

Penso que o intuito da legislação compromete-se com a realidade em que vivemos. 

Realidade que nos assalta todos os dias pelo noticiário com a violência de todo tipo, mas, 

especialmente nos últimos tempos, com aquela dirigida à mulher, em muitos casos, contra a 

mulher que manteve relação íntima com seu agressor “tão-somente” no âmbito do namoro.

Afastar o namoro do âmbito de proteção da Lei Maria da Penha é corroborar com o 

estado de coisas que nos apresenta diuturnamente os telejornais.

Pudemos, nos últimos dias, acompanhar pelos meios de comunicação casos de grande 

repercussão que nada mais refletiam do que a violência praticada contra a mulher em 

decorrência da relação íntima resultante do namoro, ainda que não houvesse coabitação entre 

vítima e agressor, ocasionando, aos olhos de quem quisesse ver, a morte da vítima. Situações 

assim, não podem persistir.

Por oportuno, há de se ressaltar que um dos princípios comezinhos de direito, no que 

tange à interpretação da norma, preconiza que ela não utiliza palavras inúteis e, nesse caso, 

qualquer relação íntima de afeto, ainda que não tenham morado sob o mesmo teto, caracteriza 

âmbito doméstico para a Lei 11.340/2006, abarcando, por corolário, também o namoro.

Nesse caso, podemos concluir com certa facilidade que o Ministério Público, 

caracterizada a violência no âmbito doméstico, é o legítimo titular da proposição da medida 

protetiva, conferida com o intuito de manter afastado o paciente da vítima e de seu filho, os 
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quais, ao que parece, estão aterrorizados pelas constantes ameaças a suas incolumidades, 

supostamente utilizadas pelo agente. Tal legitimidade decorre do texto expresso da lei, 

vejamos:

Artigo 19 Lei 11.340/2006. As medidas protetivas de urgência 
poderão ser concedidas pelo juiz, A REQUERIMENTO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO ou a pedido da ofendida. (Grifamos).

Quanto à constitucionalidade da lei, entendemos que tal matéria deve ser apreciada 

por aquele que é o guardião da Constituição desse Estado, intitulado República Federativa do 

Brasil, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, conforme comando constitucional previsto em 

seu artigo 102.

Cabe a este Superior Tribunal de Justiça interpretar a lei federal e, tomada a questão 

dessa perspectiva, não vislumbramos qualquer irregularidade na intitulada Lei Maria da 

Penha que visa, tão-somente, a dar cumprimento a preceitos constitucionais, efetivando 

direitos fundamentais por meio do processo.

A Constituição da República em seu artigo 226 estabelece que a família é a base da 

sociedade e tem a especial proteção do Estado; o parágrafo 8º desse dispositivo assegura que 

a assistência à família será feita na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Também não descuida a 

Constituição, artigo 227, de atribuir à família, à sociedade e ao Estado a responsabilidade 

pelas crianças e  adolescentes, com absoluta prioridade, assegurando-lhes:

O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

A Lei Maria da Penha nada mais é que o instrumento legal apto ao alcance desse 

escopo constitucional.

Não se trata na espécie de aplicação do princípio da igualdade, mas sim, de aplicação 

da garantia da isonomia, oriunda da acepção aristotélica lançada na obra “Ética a Nicômaco”, 

que nela enxerga a necessidade de “tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais”. 

(ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco , p. 124-125.).

Tal princípio garante o sentido de que as normas não devem ser simplesmente 

elaboradas e aplicadas indistintamente a todos os indivíduos, ele é mais profundo, considera a 

existência de grupos ditos minoritários e hipossuficientes, que necessitam de uma proteção 
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especial para que alcancem a igualdade processual.

Nesse contexto, a Lei Maria da Penha é um exemplo de implementação para a tutela 

do gênero feminino, justificando-se pela situação de vulnerabilidade e hipossuficiência em 

que se encontram as mulheres vítimas da violência doméstica e familiar.

Dessa forma, por entendermos que a suposta violência praticada contra a vítima pelo 

paciente decorre do namoro e que esta relação, independente de coabitação, pode ser 

considerada íntima, verificamos a necessidade de incidência da Lei Maria da Penha à espécie, 

apta a estipular o procedimento adequado para o caso.

Por tais considerações, sendo o namoro alcançado pela Lei Maria da Penha e tendo a 

violência nesse caso se dado em decorrência dessa relação íntima de afeto, é que o Ministério 

Público torna-se o titular para requerer medida protetiva da vítima e seus familiares, como 

disciplinado na Lei 11.340/2006.

Por fim, no que se refere à revogação da medida protetiva, porque esta teria natureza 

cautelar, exigindo, assim, o início da ação principal em trinta dias, já tendo este prazo 

escoado, entendo que esta questão não pode ser aqui analisada porque ainda não foi 

submetida à instância  a quo, fato que resultaria em indevida supressão de instância.

Posto isto, conheço parcialmente do pedido e, nessa extensão, o denego.

É como voto.
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