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Relator: Desembargador Sidney Eloy Dalabrida

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE 
VIAS DE FATO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA 
(ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41, C/C ART. 7º, 
INCISO I, DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO 
EXCLUSIVA DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. 
VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 17 DA LEI N. 
11.340/06. ADEQUAÇÃO PARA PRISÃO SIMPLES. 
CONCESSÃO DE SURSIS, NOS TERMOS DO ART. 77 DO 
CP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0004362-60.2015.8.24.0039, da comarca de Lages (Vara da Infância e 
Juventude) em que é Apelante M. P. do E. de S. C. e Apelado D. S. de C.

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por unanimidade de votos, 
conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para alterar a pena de multa imposta 
ao réu, convertendo-a em reprimenda privativa de liberdade de 17 (dezessete) 
dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída pela suspensão 
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem 
especificadas pelo Juízo da Execução. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Desembargador Alexandre d'Ivanenko, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. 
Desembargador Zanini Fornerolli. Funcionou como representante do Ministério 
Público o Exmo. Sr. Dr. Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes.
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Florianópolis, 21 de junho de 2018.
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RELATÓRIO

Na comarca de Lages, o órgão do Ministério Público ofereceu 

denúncia em face de D. S. de C., imputando-lhe a prática da contravenção penal 

prevista no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41, com a incidência dos dispositivos 

da Lei n. 11.343/06, pois, segundo consta na inicial:

No dia 12 de maio de 2014, por volta das 14 horas, na Rua [...], nesta 
cidade e comarca de Lages-SC, o denunciado D. S. de C., prevalecendo-se das 
relações domésticas que mantinha com a vítima, praticou vias de fato contra 
sua companheira, F. dos S. C., ocasião em que lhe atingiu com socos, tapas e 
pontapés, não deixando lesões aparentes (laudo ausente até o presente 
momento – ofício de fl. 57).

De se salientar que o crime ocorreu em relação íntima de afeto, haja vista 
a vítima ser companheira do denunciado, conforme artigo 5º, inciso III, da Lei n. 
11.340/06 (fls. 58-59).

Finalizada a instrução, o Magistrado a quo julgou procedente o 

pedido formulado na denúncia, para condenar o réu ao cumprimento da pena de 

2 (dois) salários-mínimos em favor da vítima, por infração ao art. 21 da Lei das 

Contravenções Penais (fl. 100).

Inconformado com a prestação jurisdicional, o Ministério Público 

interpôs apelação criminal, mediante a qual postulou a reforma da sentença, a 

fim de que não seja aplicada ao réu, isoladamente, pena de caráter pecuniário, 

por expressa vedação contida no art. 17 da Lei Maria da Penha (fls. 107-111).

Apresentadas as contrarrazões (fls. 119-121), a douta Procuradoria-

Geral de Justiça, por intermédio do Exmo. Dr. Genivaldo da Silva, manifestou-se 

pelo conhecimento e provimento do reclamo (fls. 129-133).

VOTO

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conhece-se do 

recurso e passa-se à análise do seu objeto.

Restringe-se a irresignação do Ministério Público à pena imposta ao 

apelado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-lei n. 

3.688/41.
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Sustenta, em síntese, que, em se tratando o caso de incidência dos 

dispositivos legais da Lei n. 11.340/06, não pode ser imposta ao condenado, 

exclusivamente, pena de caráter pecuniário, como fez o magistrado singular.

Com razão o recorrente.

Isso porque, conforme o disposto na Lei mencionada, impossível a 

aplicação apenas da pena de multa, veja-se:

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, 
bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

Acerca do assunto, colhe-se da doutrina de Maria Berenice Dias:

A vedação imposta pelo referido dispositivo tem por objetivo retirar a 
possibilidade de apenar o agressor com medidas que são, reconhecidamente, 
inócuas e que por certo não cumprem com uma das finalidades da pena, qual 
seja a chamada prevenção geral negativa, cujo fundamento é a intimidação do 
criminoso levada a efeito pela espécie e quantidade da pena atribuída àqueles 
que cometem determinada conduta criminosa (A lei maria da penha na justiça. 
3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 84).

Renato Brasileiro de Lima complementa:

Com o objetivo de pôr fim ao princípio de que, para bater na esposa ou 
companheira, bastava pagar, o art. 17 da Lei Maria da Penha passou a dispor 
que, nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 
é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou outra que implique somente 
o pagamento de pecúnia (CP, art. 45, §§ 1º e 2º), bem como a substituição de 
pena que implique o pagamento isolado de multa.

[...]
Ao vedar a possibilidade de aplicação isolada da pena de multa, a lei 

Maria da Penha deixa evidente que seu objetivo é demover o agressor da ideia 
de persistir na prática da violência doméstica e familiar contra a mulher 
(Legislação criminal especial comentada: volume único. 4. ed., rev., atual. e 
ampl., Salvador: Juspodivm, 2016. p. 929-930).

Percebe-se, diante do exposto, que, ainda que prevista na infração 

penal cometida pelo apenado a pena de multa, como opção alternativa à prisão 

simples, é descabida sua imposição, exclusivamente, diante da vedação do art. 

17 da Lei Maria da Penha.

Isso porque, em suma, a aplicação de pena de caráter pecuniário, 

isoladamente, não cumpre o propósito da Lei n. 11.340/06 – que é o de prevenir 

delitos perpetrados no ambiente doméstico –, podendo servir, inclusive, como 
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meio de incentivo a sua perpetuação.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (CP, ARTS. 
129, § 9º, E 147). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSOS DO ACUSADO E DA ASSISTENTE DA 
ACUSAÇÃO.   

[...] 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE MULTA (CP, 
ART. 129, § 5º). PROIBIÇÃO CONSTANTE NO ART. 17 DA LEI MARIA DA 
PENHA.    

[...] 3. Além dos requisitos previstos no § 5º do art. 129 da Código Penal 
não terem sido comprovados, o art. 17 da Lei 11.340/06 veda a substituição da 
pena que implique em pagamento isolado de multa (Apelação Criminal n. 
0005286-94.2016.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda 
Câmara Criminal, j. em 27/3/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. 
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 
3.688/41, C/C ART. 7º, INCISO I, DA LEI N. 11.340/06). 

[...] READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA EXCLUSIVAMENTE. 
ACOLHIMENTO. ART. 17 DA LEI N. 11.340/06 QUE VEDA A POSSIBILIDADE 
DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA ISOLADAMENTE. 
CONCESSÃO DE SURSIS, NOS TERMOS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL 
QUE É MEDIDA DE RIGOR (Apelação Criminal n. 0003881-31.2014.8.24.0040, 
de Laguna, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 
em 15/8/2017).

Passa-se, pois, à adequação da pena.

Considerando que a culpabilidade é normal à espécie, o réu não 

registra antecedentes criminais, inexistem nos autos elementos que desabonem 

a conduta social e personalidade do agente, o motivo, as circunstâncias e 

consequências do crime não se afastam da normalidade, e a irrelevância do 

comportamento da vítima, a pena deve ser imposta, na primeira fase da 

dosimetria, em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, presente a agravante 

do art. 61, II, "f", do Código Penal, razão pela qual se majora a reprimenda em 

1/6 (um sexto), fixando-a em 17 (dezessete) dias de prisão simples, 

definitivamente, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição de pena.
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Em observância ao quantum da pena e às circunstâncias judiciais, 

integralmente favoráveis ao réu, aplica-se o regime aberto para o cumprimento 

inicial.

Diante do não preenchimento do requisito previsto no art. 44, I, do 

Código Penal, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por medida 

restritiva de direitos.

Ressalte-se, nesse aspecto, que "não obstante a Lei n. 

11.340/2006 não vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, restringindo apenas a aplicação de pena de prestação pecuniária e o 

pagamento isolado de multa, o inciso I do art. 44 do Código Penal é claro ao 

proibir a substituição quando o crime for cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa" (AgRg no HC n. 288.503/MG, j. em 26/8/2014).

Entretanto, cabível a suspensão da pena privativa de liberdade, 

porquanto satisfeitos os pressupostos legais.

Sendo assim, determina-se a suspensão condicional da pena, pelo 

período de 2 (dois) anos, mediante a observância das condições dos arts. 78, § 

2º, e 79, ambos do Código Penal, a serem especificadas pelo Juízo da Execução 

(art. 159, § 2º, da Lei n. 7.210/84).

Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso e dar-

lhe provimento, para alterar a pena de multa imposta ao réu, convertendo-a em 

reprimenda privativa de liberdade de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em 

regime inicial aberto, substituída pela suspensão condicional da pena, pelo prazo 

de 2 (dois) anos, mediante condições a serem especificadas pelo Juízo da 

Execução.
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