
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 424.297 - SC (2017/0291154-6)
  

RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PACIENTE  : DOUGLAS GUISOLPHI 

EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 
MARIA DA PENHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR 
RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588/STJ. 
WRIT  NÃO CONHECIDO. 
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido 
de que não cabe habeas corpus  substitutivo do recurso legalmente previsto 
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No 
caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas 
corpus  de ofício.
2. Malgrado a Lei n. 11.340/2006 não vede a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos, obstando apenas a imposição de prestação 
pecuniária e o pagamento isolado de multa, o art. 44, I, do Código Penal proíbe 
a conversão da pena corporal em restritiva de direitos quando o crime for 
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 
3. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em casos de crimes 
praticados contra a mulher em âmbito doméstico, a inviabilidade da 
substituição da pena, tendo em vista que, não obstante a sanção imposta ao 
acusado seja inferior a 4 anos, o delito foi cometido com grave ameaça à 
pessoa, o que impede a obtenção da benesse, a teor do disposto no art. 44, I, do 
Código Penal.
4. Conforme o entendimento da Súmula 588/STJ, "a prática de crime ou 
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos".
5. Writ  não conhecido. 

 
  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 
não conhecer do pedido. 

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo 
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. 
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Superior Tribunal de Justiça

Brasília (DF), 06 de fevereiro de 2018 (data do julgamento)

MINISTRO RIBEIRO DANTAS  
Relator
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Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 424.297 - SC (2017/0291154-6)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PACIENTE  : DOUGLAS GUISOLPHI 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS: 

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, 
impetrado em favor de DOUGLAS GUISOLPHI contra acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de Santa Catarina.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado por infração ao art. 21 do 
Decreto-Lei n. 3.688/1941, c/c o art. 7º da Lei n. 11.340/2006. O Juízo de 1º grau proferiu 
sentença absolutória, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de origem deu 
provimento ao recurso, para condenar o paciente pela prática da infração penal prevista no art. 
21 da Lei de Contravenções Penais à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, 
indeferindo a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Preenchidos os 
requisitos do art. 77 do Código Penal, foi concedido o sursis . O aresto restou assim ementado:

"APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO 
(ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/1941 C/C O ART. 7º DA LEI N. 
11.340/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ALEGADA A 
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. 
ACOLHIMENTO. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO SER 
HUMANO QUE É PASSÍVEL DE TUTELA JURÍDICA PENAL. 
VEDAÇÃO À PROTEÇÃO INSUFICIENTE DOS BENS JURÍDICOS. 
PRECEDENTES. HIPÓTESE EM QUE, APÓS DISCUSSÃO, AGENTE 
SEGUROU SUA IRMÃ PELO PESCOÇO, TENTANDO SUFOCÁ-LA. 
PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO 
APELADO QUE TORNAM INEQUÍVOCA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO 
PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO DECRETADA".
"Embora retrate contravenção penal e não alcance a gravidade do crime de 
lesão corporal, com o qual guarda semelhança, a incriminação das vias de 
fato tutela a incolumidade física, bem juridicamente relevante para o Direito 
Penal.' (Apelação Criminal n. 2015.060942-6, de Itajaí, rel. Des. Moacyr de 
Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 17/11/2015). 
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO 
CONDENATÓRIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA 
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 
126.292/SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N.
0000516-81.2010.8.24.0048).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (e-STJ, fl. 137).

Neste writ, a impetrante alega, em síntese, a ausência de vedação à substituição 
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da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e ressalta que a Súmula 588 deste 
Superior Tribunal de Justiça "vai de encontro à redação do art. 44, I, do Código Penal que, 
como dito, não veda a substituição na hipótese de contravenção penal - justamente por ser 
conduta com menor desvalor" (e-STJ, fl. 4).

Requer, liminarmente, que seja suspenso o sursis  da pena do paciente e, no 
mérito, que seja permitida a substituição da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta 
por restritiva de direitos.

Indeferida a liminar (e-STJ, fl. 153), o Ministério Público Federal opinou pelo 
não conhecimento da ordem (e-STJ, fls. 182-186).

É o relatório.
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Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 424.297 - SC (2017/0291154-6)
RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PACIENTE  : DOUGLAS GUISOLPHI 
  

EMENTA

PENAL. HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 
MARIA DA PENHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR 
RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588/STJ. 
WRIT  NÃO CONHECIDO. 
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido 
de que não cabe habeas corpus  substitutivo do recurso legalmente previsto 
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No 
caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas 
corpus  de ofício.
2. Malgrado a Lei n. 11.340/2006 não vede a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos, obstando apenas a imposição de prestação 
pecuniária e o pagamento isolado de multa, o art. 44, I, do Código Penal proíbe 
a conversão da pena corporal em restritiva de direitos quando o crime for 
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 
3. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em casos de crimes 
praticados contra a mulher em âmbito doméstico, a inviabilidade da 
substituição da pena, tendo em vista que, não obstante a sanção imposta ao 
acusado seja inferior a 4 anos, o delito foi cometido com grave ameaça à 
pessoa, o que impede a obtenção da benesse, a teor do disposto no art. 44, I, do 
Código Penal.
4. Conforme o entendimento da Súmula 588/STJ, "a prática de crime ou 
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos".
5. Writ  não conhecido. 

 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RIBEIRO DANTAS (RELATOR): 

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 
que não cabe habeas corpus  substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, 
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de 
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Passo ao exame das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de 
flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus,  de ofício.
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Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se 
necessário expor excertos do acórdão ora impugnado:

"[...] Em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 
verifica-se que a culpabilidade é normal à espécie delituosa. Não registra 
antecedente criminal (fls. 26-27). Não há nos autos elementos suficientes 
para uma segura análise quanto à conduta social e personalidade do 
apelante. Os motivos são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias e as 
consequências do crime se revelam normais à espécie. O comportamento da 
vítima contribuiu para a prática do delito, no entanto, essa circunstância será 
avaliada na segunda fase da dosimetria.
Assim, ausentes circunstâncias judiciais negativas, a pena-base fica 
estabelecida em seu mínimo, ou seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.
Na segunda etapa, não há agravantes a serem reconhecidas, sendo 
inaplicável qualquer atenuante ante o teor da Súmula 231 do Superior 
Tribunal de Justiça ('A incidência da circunstância atenuante não pode 
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal').
Assim, a pena intermediária permanece em 15 (quinze) dias de prisão 
simples, a qual se torna definitiva por inexistirem causas de diminuição ou 
de aumento.
Diante da quantidade da pena aplicada e da inexistência de circunstâncias 
judiciais negativas, fixa-se o regime inicial aberto (art. 33, §2º, 'c', do 
Código Penal c/c  o art. 6º do Decreto-Lei n. 3.688/1941) .
É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos, muito porque a prática delitiva envolve violência, o que obstaculiza 
a concessão do benefício, ante o teor do art. 44, I, do Código Penal" (e-STJ, 
fls. 143-144).

Como se vê, o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 44 do Código 
Penal sob o fundamento de que o delito atribuído ao paciente foi praticado mediante emprego 
de violência contra a pessoa.

Malgrado a Lei n. 11.340/2006 não vede a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos, obstando apenas a imposição de prestação pecuniária e o 
pagamento isolado de multa, o art. 44, I, do Código Penal proíbe a conversão da pena 
corporal em restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave 
ameaça à pessoa. 

Assim, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em casos de crimes 
praticados contra a mulher em âmbito doméstico, a inviabilidade da substituição da pena, 
tendo em vista que, não obstante a sanção imposta ao acusado seja inferior a 4 anos, o delito 
foi cometido com grave ameaça à pessoa, o que impede a obtenção da benesse, a teor do 
disposto no art. 44, I, do Código Penal.

Confira-se, a propósito, os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO 
CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU TODOS OS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA, POR 
ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Restado comprovada nos autos a prática da contravenção penal 
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inscrita no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 por ter o ora agravante 
agredido sua ex-companheira com chutes, empurrões, puxão de cabelo 
e tapas, no âmbito das relações domésticas, inviável torna-se a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 
visto que, à luz da sólida jurisprudência desta Corte Superior, o inciso I 
do art. 44 do Código Penal exige para tanto que o crime não tenha sido 
praticado com violência ou grave ameaça, requisito que alcança a 
contravenção penal em questão.
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, fundamento 
autônomo da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula 
182/STJ.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1567087/MS, Rel. 
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 
6/11/2017, grifou-se).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme de 'o art. 44, I, do Código Penal, 
impede aos condenados por crimes praticados com violência ou grave 
ameaça no âmbito doméstico a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos' (HC 293.534/MS, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 
19/4/2016).
2. A possibilidade de proposta de suspensão condicional da pena não foi 
alvo de deliberação pelo Tribunal Estadual, o que impede a análise do tema 
nesta Corte, ante o óbice da Súmula n. 211/STJ. Não obstante, entendo que 
o acusado não faz jus ao benefício, visto que não preenche todos os 
requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, por se tratar de crime 
cometido mediante violência, ou seja, consta nos autos que o réu praticou 
vias de fato contra a vítima, sua ex-convivente, desferindo-lhe tapas no rosto 
e puxões de cabelo.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1547408/MS, Rel. 
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 
3/8/2017, DJe 16/8/2017, grifou-se).

Nesse sentido, foi editada a Súmula 588/STJ, segundo a qual, "a prática de 
crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente 
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos".

Ante o exposto, não conheço do writ.
É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2017/0291154-6 HC 424.297 / SC
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00019016920158240022  19016920158240022

EM MESA JULGADO: 06/02/2018

Relator
Exmo. Sr. Ministro  RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
PACIENTE  : DOUGLAS GUISOLPHI 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Contravenções Penais

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, não conheceu do pedido."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da 

Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
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