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PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 
CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. AMEAÇA 
(ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL). INCIDÊNCIA DA LEI 
MARIA DA PENHA (LEI 11.340/2006). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. (I) 
PLEITO ABSOLUTÓRIO PAUTADO NA INSUFICIÊNCIA DE 
PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA 
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRAS 
FIRMES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR 
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. NEGATIVA DO APELANTE 
ISOLADA. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO PRINCÍPIO 
DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA. (II) 
DEFENSOR NOMEADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
(II.1) MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB/SC. 
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 22, § 1º, 
DA LEI 8.906/1994, 85, §§ 2º E 8º, DO NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL E 49 DO NOVO CÓDIGO DE ÉTICA E 
DISCIPLINA DA OAB. ARBITRAMENTO EQUITATIVO À LUZ 
DA NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, DO LUGAR 
DA PRESTAÇÃO DO ENCARGO, DO GRAU DO 
TRABALHO E TEMPO EXIGIDO PARA O SERVIÇO. (II.2) 
COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DE 
ACORDO COM O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DA NOVA 
LEGISLAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 
ADMINISTRATIVO 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO 
CONFIRMADA POR ESTE TRIBUNAL. PRINCÍPIO DO 
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REEXAME SOBRE A 
MATÉRIA FÁTICA E ELEMENTOS DE PROVA ESGOTADO. 
CASO QUE SE AMOLDA À NOVA ORIENTAÇÃO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 126.292/SP), 
RATIFICADA POR OCASIÃO DO INDEFERIMENTO DAS 
MEDIDAS CAUTELARES OBJETO DAS AÇÕES 
DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43 E 44. 

- Nos crimes praticados em âmbito doméstico, muitas 
vezes ocorridos às escondidas, a palavra da vítima assume 
extrema importância, sendo capaz de embasar a sentença 
condenatória quando harmônica e coerente entre si, 
especialmente quando corroborada pelos demais elementos 
dos autos.
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- O defensor nomeado faz jus à fixação dos honorários 
advocatícios conforme disposto no artigo 22, §1º, da Lei 
8.906/1994 e a remuneração equitativa deve ser alcançada 
por meio de interpretação sistemática do citado dispositivo 
com os artigos 85, §§ 2º e 8º, do Novo Código de Processo 
Civil e 49 do Novo Código de Ética e Disciplina da OAB. 

- Faz jus aos honorários recursais previstos no artigo 85, 
§§ 1º e 11, do Novo Código de Processo Civil, o defensor 
dativo que interpõe recurso contra decisão publicada na 
vigência da novel legislação, em observância ao Enunciado 
Administrativo 7 do Superior Tribunal de Justiça.

- Confirmada ou decretada a condenação neste Juízo ad 
quem, admite-se a execução provisória da pena, tendo em 
vista o esgotamento do revolvimento da matéria fática e dos 
elementos de prova, à luz do princípio do duplo grau de 
jurisdição, sem que se possa falar em afronta ao princípio da 
presunção de inocência, seguindo o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 126.292/SP, 
ratificado quando do indeferimento das medidas cautelares 
objeto das ADCs 43 e 44.

- Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo 
conhecimento e o desprovimento do recurso. 

- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000349-75.2017.8.24.0256, da comarca de Modelo (Vara Única), em que é 
apelante F. J. V., e apelado M. P. do E. de S. C. :

A Primeira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para, em relação 
à remuneração do defensor dativo, majorar para R$ 1.300,00 (mil e trezentos 
reais) os honorários advocatícios fixados na origem. Ainda, em 
complementação, fixar em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários 
advocatícios recursais ao defensor nomeado, pela extensão do seu trabalho 
a esta instância recursal, condicionada a expedição da respectiva certidão à 
certificação, de próprio punho pelo defensor, de que persiste sua atuação 
como dativo. Comunicar a vítima, conforme determinação do artigo 201, § 
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2º, do Código de Processo Penal. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
Desembargador Paulo Roberto Sartorato, e dele participaram os 
Desembargadores Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva e Hildemar Meneguzzi de 
Carvalho.

Florianópolis, 21 de junho de 2018.

Assinado digitalmente

Carlos Alberto Civinski
RELATOR
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RELATÓRIO

Denúncia: o Ministério Público ofereceu denúncia contra F. J. V., 

dando-o como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal c/c a Lei 

11.340/2006, em razão dos seguintes fatos:

No dia 24 de junho de 2017, em horário a ser esclarecido durante a 
instrução, na residência localizada na Rua [...], Bairro Alvorada, em Modelo, o 
denunciado F. J. V. ameaçou causar mal injusto e grave a N. de P., sua ex-
companheira, mediante o porte ostensivo de um facão.

Desse modo, F. J. V., prevalecendo-se da relação doméstica, ameaçou N. 
de P., sua ex-companheira, por gestos, de lhe causar mal injusto e grave, na 
forma da Lei n. 11.340/06 (fls. 57/58).

Sentença: o Juiz de Direito Wagner Luiz Böing julgou procedente a 

denúncia para condenar F. J. V. pela prática do crime previsto no artigo 147 c/c o 

artigo 61, inciso II, alínea 'f', ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena 

privativa de liberdade de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime 

inicial aberto, suspensa na forma do artigo 77 do Código Penal pelo período de 

prova de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem fixadas em audiência 

admonitória (fls. 87/91).

Trânsito em julgado: muito embora não certificado pelo Juízo a 

quo, verifica-se que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público.

Recurso de apelação de F. J. V.: F. J. V., por intermédio de seu 

defensor nomeado (nomeação à fl. 70), interpôs recurso de apelação, por meio 

do qual pleiteia:

a) a absolvição do recorrente do delito de ameaça, ao argumento de 

que as provas produzidas são insuficientes para sustentar a condenação, 

devendo incidir na hipótese o princípio do in dubio pro reo, especialmente porque 

há pelo menos 3 (três) versões distintas para os fatos, além de ser ônus da 

acusação a comprovação da prática delitiva; e

b) a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo 

nomeado à fl. 70.

Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para 

reformar a sentença, de modo a absolver o recorrente da conduta narrada na 
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denúncia, além de majorar os honorários advocatícios do defensor nomeado (fls. 

96 e 102/104).

Contrarrazões do Ministério Público: a acusação impugnou as 

razões recursais, ao argumento de que "tanto a materialidade quanto a autoria do 

delito está devidamente demonstrada pela palavra coerente da vítima, aliada à 

prova testemunhal produzida na fase policial e em juízo", sendo certo que "a 

palavra da vítima encontra amparo nos depoimentos dos filhos, comprovando o 

fato narrado na denúncia".

Postulou, pois, o conhecimento do recurso e a manutenção da 

sentença condenatória (fls. 112/116).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: o Procurador de 

Justiça Lio Marcos Marin opinou pelo conhecimento e o desprovimento do 

recurso (fls. 124/127).

Este é o relatório.
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VOTO

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto por F. J. V. 

contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 147 c/c 

o artigo 61, inciso II, alínea 'f', ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena 

privativa de liberdade de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime 

inicial aberto, suspensa na forma do artigo 77 do Código Penal pelo período de 

prova de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem fixadas em audiência 

admonitória (fls. 87/91).

O recurso preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de 

admissibilidade, motivo pelo qual é conhecido.

1. Do pleito absolutório:

A defesa pretende a absolvição do recorrente, sob o fundamento, 

em síntese, de que as provas produzidas são frágeis, diante da existência de pelo 

menos 3 (três) versões acerca dos fatos, de modo que deve ser aplicado na 

hipótese o princípio do in dubio pro reo.

O Ministério Público, em sede recursal, reforça a necessidade da 

manutenção da condenação.

O Magistrado a quo reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, 

condenando o apelante F. J. V. pela prática do delito de ameaça, previsto no 

artigo 147 do Código Penal, que assim estabelece: 

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 
outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação. 

O pleito absolutório, adianta-se, não comporta provimento.

No caso, imputou-se ao apelante F. J. V. a prática do delito de 

ameaça, na forma da Lei 11.340/2006, porquanto, no dia 24 de junho de 2017, 

em horário a ser esclarecido, na residência localizada na Rua [...], bairro 

Alvorada, em Modelo/SC, teria ameaçado de causar mal injusto e grave à vítima 

N. de P., sua ex-companheira, por meio de gestos, mediante o porte ostensivo de 
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um facão (arma branca).

Não obstante os argumentos defensivos, o conjunto probatório 

produzido, formado pelo boletim de ocorrência 00400-2017-0000358 (fls. 4/5) e 

pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal, traz a 

segurança necessária acerca da materialidade e da autoria delitiva, de modo que 

não há como acolher o pleito absolutório formulado. Acrescente-se, ademais, que 

a vítima formalizou, em tempo, a devida representação contra o apelante (fl. 17), 

perfectibilizando-se, assim, a condição de procedibilidade para a ação penal. 

Passa-se, pois, à análise da prova.

Destacam-se, de início, as declarações prestadas pela ofendida N. 

de P., a qual confirmou a ameaça sofrida, relatando extrajudicialmente:

QUE, a declarante mora com F. J. V., seu filho I. V. de 18 anos, sua filha J. 
V. de 24 anos, e a neta A. V. V. de P. de 03 anos de idade; QUE, a mais ou 
menos 15 anos a declarante e F. são divorciados, porém moram na mesma 
casa; QUE, desde o divórcio a declarante e F. dormem em quartos separados; 
QUE, a declarante relata sofrer diversas agressões verbais todos os dias 
por parte de F., tais como "vagabunda, sem vergonha, galinha, preguiçosa, 
puta, vadia";  QUE, por diversas vezes, F. tentou agredir com objetos 
cortantes, como "faca e facão" e com socos e chutes, mas que sempre a 
declarante conseguia escapar e pedir ajuda; QUE, inclusive, convive 
frequentemente com ameaças, no qual F. diz "que vai me matar"; QUE, F. é 
bastante agressivo com a declarante e com os demais que convivem na 
casa, inclusive com a neta; QUE, no sábado, dia 24/06/2017, F. chegou em 
casa e ameaçou com uma faca a comunicante, o filho I., e a filha J. e 
inclusive a neta A. de 03 anos de idade; Que perguntada se fora injuriada, a 
declarante respondeu que sim, que F. lhe disse "que era vagabunda, sem 
vergonha, galinha, preguiçosa"; QUE, no dia 27/06/2017, quando F. chegou em 
casa, falou a declarante que era "vagabunda, sem vergonha, galinha, 
preguiçosa"; QUE, perguntada se fora ameaçada nesta data, a declarante 
respondeu que não; QUE, a declarante teme que algo venha a lhe acontecer 
ou a um de seus filhos e a neta de 03 anos, inclusive sofre ameaças quanto 
a chamar ou procurar a Polícia; QUE, a declarante salienta que há mais ou 
menos 15 anos é divorciada de F., mas que continuam a morar na mesma casa, 
pois F. recusa-se a sair da casa; QUE, a declarante deseja vender a casa e 
dividir o valor como combinado na ação de divórcio, mas que aparentemente F. 
não concorda [...] (termo de declaração – fls. 6/8) (grifou-se).

Em Juízo, a ofendida N. de P. confirmou novamente a ameaça, 

esclarecendo mais detalhadamente a situação dos fatos: [...] que ele sempre foi 

assim, que ele sempre bebia e quando chegava queria bater em mim e na 
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piazada; [...] que ele era violento; que não aguentou mais; [...] que, sobre o dia 

dos fatos, afirmou que I. estava junto, que ele estava doente; que I. viu; que 

confirma que nesse dia o apelante a ameaçou com um facão; [...] que ele 

chamava a depoente de nomes, e com o facão ele queria pegar a depoente e a 

piazada; que corria; [...] que ele mostrou o facão para a depoente e fazia 

movimentos de longe indicativos de querer acertá-la; que a depoente correu; que 

ficou em estado de nervos, dando um tremor; que quase caiu, pois tinha medo 

que ele fosse fazer algo contra ela e contra os filhos; que, questionada se ele 

dizia que a mataria, disse que sim; que o I. viu isso, assim como a J.; que a 

depoente não saiu da casa; que vieram a irmã dele e o cunhado, os quais 

acalmaram o apelante; [...] que tinha medo dele; [...] que confirma que nesse dia 

dos fatos o apelante ameaçou a depoente e seus filhos, inclusive correu atrás 

deles com o facão; [...] que seu filho estava doente, mas se obrigou a levantar e a 

intervir; que seu filho interveio e determinou que o apelante saísse dali, dizendo 

que ele não poderia bater na depoente, caso contrário chamariam a polícia; que 

diante disso o apelante correu para fora; que, nisso, a depoente já chamou a irmã 

dele e o cunhado, que moram do lado; que o apelante correu para baixo, para a 

estrada, pulou o barranco e se foi (mídia audiovisual – fl. 86).

Como é cediço, "em crimes praticados no âmbito doméstico, a 

palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são 

praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente 

quando corroborada por outros elementos probatórios" (STJ, AgRg no AREsp 

1.003.623/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 1º.3.2018).

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT) E 
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (DECRETO-LEI N. 3.688/41, 
ART. 21) AMBOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (LEI N. 11.340/06, ARTS. 5º, II, E 
7º, II) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA - 
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA, DIANTE DA 
AUSÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA VÍTIMA, QUANDO DO PRENÚNCIO 
DO MAL INJUSTO - PRESCINDIBILIDADE - CRIME FORMAL - 
CONSUMAÇÃO QUE INDEPENDE DA INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. [...] 
ADEMAIS, MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - 
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VÍTIMA QUE RELATA O OCORRIDO DE MANEIRA FIRME E ESCORREITA, 
EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS - NARRATIVA QUE É 
CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA INFORMANTE 
E PELOS AGENTES POLICIAIS, RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DA 
OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. A palavra da vítima, em 
crimes ocorridos no âmbito doméstico ou familiar, geralmente praticados 
na clandestinidade, não deixando testemunhas, reveste-se de relevante 
valor probante, mormente quando corroborado por conjunto probatório 
coerente e harmônico. [...] (Apelação Criminal 0001773-34.2015.8.24.0027, de 
Ibirama, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 15.5.2018) 
(grifou-se).

No caso, a vítima apresentou narrativa coerente acerca de como os 

fatos ocorreram, a evidenciar a credibilidade de suas declarações. Destacou, 

inicialmente, que era comum sofrer injúrias e ameaças verbais do apelante, 

especialmente quando este ingeria bebida alcoólica, oportunidades em que 

tentava agredir a ofendida, que normalmente conseguia fugir das investidas. Com 

relação aos fatos em apreço, destacou que o apelante, além de xingá-la, 

novamente a ameaçou, inclusive dizendo que iria matá-la, sendo que, na ocasião, 

o apelante valeu-se do emprego de um facão. Disse que o apelante ameaçava 

não só a vítima, mas também seus filhos. Enfatizou que ele mostrava a arma 

branca e, de longe, fazia movimentos indicativos de que pretendia acertá-la. 

Diante da situação, o filho do casal, I. V., que estava recolhido em um dos 

quartos da casa, precisou intervir, a fim de evitar que o apelante agredisse a 

ofendida, determinando que ele deixasse o local.

A narrativa da ofendida está reforçada pelos demais elementos 

probatórios, especialmente pelas declarações prestadas por sua filha J. V., que 

também estava presente na ocasião e confirmou que seu pai, ora apelante, 

ameaçou sua genitora, valendo-se do emprego de um facão.

Nesse rumo, a informante J. V., na delegacia, declarou:

QUE, a depoente é filha de N. de P. e F. J. V.; QUE, a depoente afirma 
que o pai F. é muito agressivo com sua mãe N. mesmo quando não está 
embriagado; QUE, quando seu pai "bebe bebida de álcool" fica transtornado e 
muito agressivo; QUE, por diversas vezes, a depoente e seu irmão defendem 
sua mãe das agressões, mas que seu pai nunca conseguiu agredir sua mãe; 
QUE, no dia de 24/06/2017 a noite seu pai estava "bêbado" e pegou o 
"facão"; que, com medo do que o pai pudesse fazer, o fecharam do lado de 



          

ESTADO DE SANTA CATARINA
      TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Apelação Criminal n. 0000349-75.2017.8.24.0256, de Modelo 10

  

Gabinete Des. Carlos Alberto Civinski

fora da casa; que seu irmão I. V. não deixou que o pai fizesse algum mau a 
sua mãe; QUE, no dia a dia seu pai xingava muito sua mãe e a depoente 
"bucetuda, vagabunda, cadela, sem vergonha, preguiçosa, puta, vadia"; QUE, 
no dia 27/06/2017 a depoente não estava presente quanto ao relato de sua mãe 
no boletim de ocorrência; QUE o pai tem muito ciúmes da depoente (termo de 
depoimento – fls. 18/19) (grifou-se).

Sob o crivo do contraditório, J. V. ratificou o relato, declarando: que 

os fatos ocorreram em um sábado à noite; que o pai chegou bêbado em casa e 

começou a xingar a depoente e sua mãe (vítima), falando palavrões; que sua 

mãe disse a ele que "daria parte dele"; que seu pai não pode beber, que ele se 

descontrola; que ele também ameaçou o irmão da depoente, que estava presente 

no dia; que confirma que as ameaças foram feitas com facão e que sua mãe ficou 

com bastante medo (mídia audiovisual – fl. 86).

O informante I. V., filho do casal, também testemunhou os fatos. 

Extrajudicialmente, relatou:

QUE, o depoente é filho de N. e F.; QUE, convive com os pais; QUE, o 
depoente afirma que o pai F. é muito agressivo com sua mãe; QUE, o pai 
quando "bebe bebida alcoólica" fica muito agressivo e exaltado; QUE, o 
depoente nunca viu seu pai bater em sua mãe, mas que por diversas vezes 
presenciou seu ameaçando sua mãe, "dizendo que ia matá-la"; QUE, o 
depoente ressalta que seu pai no dia a dia, mesmo quando não está 
embriagado fala mal muito sua mãe a chamando de "vagabunda e preguiçosa"; 
QUE, no dia 27/06/2017 o depoente não estava presente quanto ao relato de 
sua mãe no boletim de ocorrência; QUE no dia 24/06/2017 a noite seu pai 
chegou em casa "bêbado" e pegou um "facão", nesse momento o 
depoente fechou a porta da casa para que seu pai não viesse lhes fazer 
nenhum mal, depois  seu  pai saiu não sabendo para onde este teria ido. 
(termo de depoimento – fls. 23/24) (grifou-se).

Em Juízo, o informante I. V. declarou: que não chegou a ver os fatos 

bem ao certo; que ele já ameaçou bastante, mas com o facão não chegou a ver; 

que ele é violento quando bebe; que a bebida deixa ele louco, que ele fala nome 

e ameaça; que nunca chegou a ver ele bater, mas já ameaçou bastante; que, 

questionado se a vítima, mão do declarante, é de mentir ou inventar coisas, disse 

que não; que confirma que ele ameaçava sua mãe quando bêbado; que, nesse 

dia do facão, o depoente o mandou embora, por isso que ele pegou; que o 

apelante chegou incomodando, e o depoente mandou ele sair; que ele partiu para 
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a agressão; que não iria deixar ele fazer alguma coisa contra a mãe; que o 

depoente estava sem arma; que o apelante pegou o facão; que ele só pegou o 

facão e já saiu; que ele não partiu para cima, só pegou e saiu falando nomes; que 

mesmo assim a mãe fechou a porta com medo; que, dito que a vítima teria dito 

que o apelante fez menção de atacá-la com o facão, disse que não chegou a ver; 

que, depois de ele pegar o facão, mesmo o depoente dizendo que ele viesse, ele 

não veio; que ele pegou e foi embora; que sua mãe estava dentro de casa; que 

sua mãe viu a cena, pois acha que ela estava na área; que confirma que nesse 

dia o apelante chegou bêbado em casa, se excedeu com o depoente, havendo a 

confusão, e pegou o facão; que depois de pegar o facão ele falou uns nomes e 

foi; que ele não ameaçou o depoente; [...] que ele falava para o depoente "não se 

meta"; que o depoente disse que ele teria que parar com isso; que, naquele dia, 

não ouviu seu pai ameaçando a vítima; que confirma que ele chamou ela de 

nome, mas depois que pegou o facão não; que ele estava bêbado; [...] que, 

quando os fatos ocorreram, o depoente estava no quarto da casa; que a casa é 

pequena; que deu para ouvir os nomes que ele falou (mídia audiovisual – fl. 86).

Das declarações prestadas por I. V., extrai-se que, assim como 

narrou a ofendida, quando a confusão envolvendo o apelante e a vítima iniciou, I. 

V. estava em um dos quartos da casa. Percebendo que a situação estava 

exaltada e que o apelante xingava a ofendida, o informante interveio antes que 

algo pior ocorresse. Ainda que tenha dito que não presenciou ameaças, 

confirmou que o apelante pegou um facão na ocasião, a ratificar, ainda que 

parcialmente, o relato da vítima – muito embora tenha tentado amenizar a 

situação do genitor, declarando que tão logo aquele pegou o facão, já deixou a 

residência. De todo modo, confirmou que a ofendida ficou com medo, tanto que 

fechou a porta assim que o apelante deixou a casa.

Por fim, o apelante F. J. V. negou os fatos. Extrajudicialmente, disse:

QUE o interrogado foi companheiro de N. de P. por cerca de 20 anos; 
QUE o interrogado tem cinco filhos com N.; QUE o interrogado relata nunca ter 
injuriado N., chamando-a de "vagabunda, sem vergonha, galinha, preguiçosa, 
puta" ou utilizando outros termos pejorativos; QUE o interrogado nega já ter 
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proferido qualquer tipo de ameaça a N., aos filhos e/ou netos; QUE o 
interrogado nega já ter utilizado faca, facão ou outro objeto para ameaçar 
N. e/ou outro familiar; QUE o interrogado nega já ter tentado agredir ou 
agredido N. e/ou outro familiar, com socos, chutes ou de outra forma; QUE 
o interrogado relata "agora não bebo mais, antes eu bebia, ficava agressivo, 
nervoso, mas não fazia nada em casa, não batia, não ameaçava, não chamava 
de nome, eu só dava risada, brincava mais com a neta, aquele dia 27 eu bebi, 
mas não fiz nada em casa, só chamei a atenção da J. por causa de um 
namorado, ela não fica com namorado nenhum, disse pra ela que não queria 
que ela namorasse, foi só isso"; QUE, há cerca de um mês, o interrogado saiu 
da residência que dividia com N., dois filhos e uma neta, vindo a morar sozinho, 
sobre o que relata "foi lá em casa dois policial e um oficial pra eu me retirar de 
casa, aí eu me retirei"; QUE o interrogado relata não ter mais mantido qualquer 
tipo de contato com N. desde a sua saída da residência em comum (termo de 
interrogatório – fl. 26) (grifou-se).

Em Juízo, F. J. V. afirmou: [...] que os fatos não são verdadeiros; 

que não aconteceu nada nesse dia; que o estão acusando "por causa do 

namorado da menina", que o interrogando não aceitou; que, quando chegou em 

casa, ela estava com o celular na mão, na porta; [...] que "encheram seu saco", 

de modo que disse umas palavras para eles; que confirma que aconteceu uma 

confusão nesse dia; que não aceitou o namoro da filha, porque não conhecia ele; 

[...] que não estava com facão nesse dia; que N. não costuma mentir; que I. 

estava presente naquele dia; que confirma que xingou; que não saiu com facão 

na mão; que estão inventando isso; que confirma que "tinha tomado umas"; que 

"saí lá embaixo e peguei um pau"; que eles pensaram que era um facão; que 

houve a discussão e depois quando saiu pegou um pau lá embaixo e pulei o 

barranco; que pegou o pau, porque achou que "eles iam me pular"; que daí o 

interrogando correu; [...] que acha que eles confundiram quando estava com o 

pedaço de pau na mão; que confirma que xingou a vítima, porque estava 

nervoso; que nesse momento ainda não estava com o pedaço de pau na mão, só 

depois; [...] (mídia audiovisual – fl. 86).

Como se vê, o apelante nega que tenha ameaçado a vítima, 

afirmando que não portou qualquer facão no dia dos fatos. De todo modo, 

confirmou que ocorreu uma confusão naquela data, ocasião em que realmente 

proferiu xingamentos não só contra a vítima, mas também contra seus filhos. 
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Afirmou o apelante, ainda, que, ao deixar a casa, acabou pegando um pedaço de 

pau, o qual teria sido confundido pelos filhos como sendo um facão.

Sua negativa, porém, não merece credibilidade. Isso porque a vítima 

foi firme em sua narrativa, dizendo que além dos xingamentos, o apelante 

ameaçou-lhe verbalmente e, ainda, diante da confusão, que foi apaziguada pelo 

filho, o recorrente pegou um facão, ameaçando gestualmente todos da casa. 

Somente após o filho intervir, o apelante deixou a residência, tendo a ofendida 

imediatamente fechado a porta, diante do medo que sentiu.

Reforça-se que a informante J. V., filha do casal, que também 

estava presente, confirmou que o apelante, sempre bastante agressivo, proferiu 

ameaças naquele dia fazendo uso da arma branca já referida.

A prova colacionada aos autos, portanto, é firme e confirma que o 

apelante, por ocasião dos fatos, não só por palavras, mas por meio de gestos, 

ameaçou a vítima – assim como seus filhos, muito embora apenas aquela tenha 

representado contra ele – de causar-lhe mal injusto e grave, mediante a utilização 

de um facão.

Registre-se que a ofendida destacou que se sentiu realmente 

ameaçada e com medo da conduta do apelante. De todo modo, ainda que assim 

não fosse, é certo que não há necessidade de que a vítima se sinta ameaçada, 

bastando que "a ameaça seja verossímil, isto é, que se refira a mal que possa ser 

concretizado" (GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito penal esquematizado: 

parte especial. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 286). Luiz Regis 

Prado destaca, inclusive, que "consuma-se o delito quando a vítima tem ciência 

da ameaça, ainda que não se sinta intimidada (delito de mera atividade)" 

(Comentários ao código penal. 9. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014, fl. 567). 

Desse modo, é inegável que o conjunto probatório conforta o édito 

condenatório, sendo suficiente para demonstrar a prática da infração penal pelo 

apelante, afastando-se qualquer dúvida acerca da ocorrência do delito, de modo 
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que não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo.

2. Dos honorários advocatícios:

2.1 Da majoração dos honorários fixados na sentença:

Por fim, a defesa pretende a majoração dos honorários recursais 

fixados ao defensor nomeado na sentença (R$ 833,00 – fl. 90).

Sobre o valor de fixação dos honorários, prevalece nesta Corte o 

entendimento de que não se aplica a tabela de honorários da Lei 8.906/1994 aos 

defensores nomeados pelo Poder Judiciário, mas apenas aos procuradores 

constituídos pelas partes. 

Isso porque a tabela da OAB disciplina de modo apenas sugestivo, 

e não obrigatório, os honorários a serem cobrados pelo advogado contratado, 

inexistindo vinculação do Juízo na delimitação da verba honorária a ser fixada 

para o caso de nomeação de defensor dativo.

Como referência, cita-se o seguinte precedente oriundo desta 

Primeira Câmara Criminal: Apelação 0000072-41.2014.8.24.0005, Rel. Des. 

Paulo Roberto Sartorato, j. em 12.4.2016, v. u. Na parte que interessa, eis a 

ementa e a subementa do referido julgado: 

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, CAPUT, DO 
CÓDIGO PENAL) E FALSA IDENTIDADE (ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL). 
RECURSO DA DEFESA. [...] PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR NOMEADO. IMPOSSIBILIDADE. 
PARÂMETROS PREVISTOS NA EXTINTA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 
N. 155/97 QUE AINDA DEVEM SER RESPEITADOS, CONFORME 
ORIENTAÇÃO EMANADA DA COLENDA SEÇÃO CRIMINAL DESTE 
TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 8. Quando da 
fixação de honorários a defensor nomeado, o juízo deve considerar as 
diretrizes emanadas pela Seção Criminal deste Tribunal - que, após o 
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.892 e 4.270 por 
parte do Supremo Tribunal Federal, orientou a fixação de honorários de 
defensores dativos em pecúnia, com fulcro nos arts. 20, § 4º, do Código de 
Processo Civil e 3º do Código de Processo Penal, tomando por base a 
tabela anexa à extinta Lei Complementar Estadual n. 155/97 -, cujos 
valores, ainda que não ideais, afiguram-se razoáveis e exequíveis, à 
medida que remuneram o advogado nomeado sem aviltamento da 
profissão, além de não onerarem desproporcionalmente as finanças do 
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Estado.   Além disso, se os honorários foram fixados em conformidade 
com os valores estabelecidos na Tabela de Honorários disposta no anexo 
único da Lei Complementar Estadual n. 155/97 "não há falar-se em 
antinomia com o § 1º do art. 22 e inciso V do art. 58, ambos da Lei n. 
8.906/94 (Estatuto da OAB), haja vista se tratar de defensor nomeado pelo 
juízo, e não de advogado contratado, para o qual a remuneração é sugerida 
por este último perceptivo legal". (Recurso de Agravo n. 2009.017959-1, de 
Itapoá, rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 16.6.2009)". (TJSC - Recurso 
de Agravo de Execução n. 2013.037275-0, de Joinville, Rel. Des. Substituto 
José Everaldo Silva, j. em 10/09/2013). [...]

O Superior Tribunal de Justiça, seja por decisão colegiada seja 

monocrática, tem reformado os acórdãos desta Corte que versam sobre a fixação 

de honorários advocatícios com base em critérios distintos dos valores mínimos 

previstos na tabela básica da OAB/SC. 

Nesse sentido, consta da ementa de julgamento do Agravo Interno 

no Recurso Especial 1.400.185/SC: 

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 
RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO  DE  DEFENSOR  DATIVO.  
REPRESENTAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. HONORÁRIOS  
ADVOCATÍCIOS.  TABELA DA OAB. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA 
DOS  VALORES  MÍNIMOS. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS E 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.  INVIABILIDADE.  USURPAÇÃO  DE  
COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA DESPROVIDO. 1.  É  firme  a  jurisprudência  desta  Corte  de 
que o arbitramento judicial  dos  honorários  advocatícios  ao defensor 
dativo, nomeado para  oficiar  em  processos  criminais,  deve  observar  
os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB. Precedentes: AgInt no 
REsp. 1.557.407/SC,  Rel.  Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1o.9.2016; 
AgRg no REsp. 1.418.878/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 24.8.2016; 
AgRg no  REsp.  1.347.595/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 
28.11.2012; REsp. 1.225.967/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 
DJe 15.4.2011. 2.  É  inviável  a  análise  da  alegação de ofensa a dispositivo 
ou princípio  constitucional,  uma  vez  que  este Superior Tribunal de Justiça  
não  detém competência para examinar a matéria, cabendo tal apreciação  ao  
Pretório  Excelso,  na  via recursal extraordinária. Precedentes:  AgRg  no REsp. 
1.594.909/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA  FONSECA,  DJe  5.12.2016; 
AgInt no REsp. 1.632.833/SC, Rel. Min. MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  
MOURA,  DJe  29.11.2016;  AgRg  no  REsp. 1.578.260/SC, Rel. Min. JOEL 
ILAN PACIORNIK, DJe 16.11.2016. 3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA 
CATARINA desprovido (Primeira Turma, julgado em 21-3-2017, v. u.). 

Entretanto, no dia 22 de outubro de 2017, a Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, por maioria, acolheu proposta de afetação do  
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Recurso Especial 1.665.033/SC ao rito dos recursos repetitivos, conjuntamente 

com o Recurso Especial 1.656.322/SC, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do 

Código de Processo Civil de 2015, com o propósito de "definir tese sobre a 

obrigatoriedade ou não de serem observados, em feitos criminais, os valores 

estabelecidos na tabela organizada pelo respectivo Conselho Seccional da 

Ordem dos Advogados a título de verba advocatícia devida a advogados dativos" 

(Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz). 

Por conseguinte, naqueles mesmos autos, no dia 30 de outubro de 

2017, foi determinado

a) o sobrestamento apenas dos recursos especiais interpostos, bem como 
aqueles recursos que já foram decididos, mas que ainda pendem de agravo 
regimental ou embargos de declaração, exclusivamente no que tange à 
discussão sobre honorários advocatícios, nada obstando o prosseguimento dos 
feitos relativamente à questão penal subjacente, evitando-se, com isso, 
prejuízos ao andamento das ações penais, a despeito da previsão contida no 
art. 1.037, II, do CPC; 

b) a devolução ao Tribunal de origem apenas dos recursos especiais em 
tramitação nesta Corte que não foram distribuídos ou, ainda que distribuídos, 
não tiveram nenhuma decisão (monocrática ou colegiada) sobre o mérito da 
questão, nos termos do art. 256-L do RISTJ; [...].

Atualmente, exauriu-se a fase de habilitação de pessoas, órgãos e 

entidades na condição de terceiros interessados (amicus curiae), na forma 

prevista pelo artigo 1.038 do CPC/2015, e o feito encontra-se concluso para 

julgamento, de modo que a questão ainda pende de deliberação por aquela Corte 

Superior.

Tal panorama, por si só, já espelha a relevância da matéria em 

discussão que, por ora, também demanda pontuais considerações. 

Não se deve menosprezar a função do advogado, indispensável à 

administração da Justiça (CF/1988, artigo 133), tampouco negar vigência ao 

artigo 22, § 1º, da Lei Federal 8.906/1994, que confere ao defensor indicado ao 

patrocínio de causa de juridicamente necessitado a fixação de honorários 

conforme tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. 

Entretanto, necessário ponderar que a norma do Estatuto da OAB 
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não supre a lacuna deixada pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 

104 da Constituição Estadual de Santa Catarina e da Lei Complementar 

155/1997 (STF, ADI 4.270, j. em 14.3.2012), frente à incapacidade, ainda 

existente, da Defensoria Pública suprir a necessidade de nomeação de 

defensores dativos nas comarcas em que ainda pende a implementação do 

referido órgão público.  

Como bem expôs o Desembargador Sérgio Rizelo, "[...] por mais de 

15 anos o Estado de Santa Catarina realizou o pagamento dos defensores 

dativos nos termos da Lei Complementar 155/1997 – com o valor da URH 

atualizado pela Ordem dos Advogados do Brasil –, e as importâncias nunca 

foram desprezíveis" (Apelação Criminal 2014.079864-1, Segunda Câmara 

Criminal, j. em 2.6.2015, v. u.). 

O considerável decurso de tempo em que vigorou o regramento 

anterior atinente aos honorários, o que certamente foi objeto de pautas 

orçamentárias do Estado, não apenas para se chegar ao valor unitário pagável 

(URH – Unidade Referencial de Honorários), como, também, para concretizar a 

garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal 

de 1988, constitui circunstância peculiar que demanda a flexibilização do disposto 

no artigo 22, § 1º, da Lei 8.906/1994. 

Até porque, noutra ponta, a Resolução 2/2015 do Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil, aprovou, em 19.10.2015, o Novo Código de 

Ética e Disciplina da OAB, o qual igualmente elenca critérios para fixação de 

honorários advocatícios, ao dispor que: 

Art. 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, 
atendidos os elementos seguintes: 

I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões 
versadas; 

II - o trabalho e o tempo a ser empregados; 
III - a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros 

casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros; 
IV - o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para 

este resultante do serviço profissional; 
V - o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente 
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eventual, frequente ou constante; 
VI - o lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do 

advogado ou de outro; 
VII - a competência do profissional; 
VIII - a praxe do foro sobre trabalhos análogos. 

Além disso, o Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), 

reproduzindo disposição que já constava no Código revogado (Lei 5.869/1973), 

apresenta regramento semelhante no tocante ao arbitramento da verba 

honorária, consoante se infere do seu artigo 85, §§ 2º e 8º: 

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico 
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. 

Diante desse cenário, não se nega vigência ao artigo 22, § 1º, da Lei 

8.906/1994, contudo, a aplicação da Tabela de Honorários organizada por cada 

Conselho Seccional da OAB, deve ter como pressuposto a interpretação 

sistemática das demais normas que igualmente versam sobre a fixação dos 

honorários advocatícios, de modo a manter a coerência do ordenamento jurídico.

Do contrário, a aplicação desarrazoada da tabela de honorários da 

OAB/SC, no cenário econômico atual enfrentado pelo nosso País, certamente 

comprometerá a saúde econômico-financeira do Estado de Santa Catarina, já 

fragilizada pelos reflexos da crise nacional. 

Veja-se, por exemplo, que a tabela estipula para o defensor, sem 

qualquer critério valorativo ou de modulação, o valor mínimo de R$ 3.800,00 para 

defesa em processo sumário contravencional; R$ 5.500,00 para defesa em 

processo sumário criminal; R$ 7.500,00, para a defesa em processo penal 

comum, montante também assegurado para defesa em processo relativo ao 
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Estatuto da Criança e do Adolescente; R$ 8.000,00 para a defesa em processo 

penal com rito especial; R$ 15.000,00 para a defesa em processo do júri até a 

pronúncia; R$ 25.000,00 para defesa em processo do júri em plenário; R$ 

9.000,00 para o ajuizamento de habeas corpus em horário de expediente e R$ 

11.000,00 em horário de plantão; R$ 3.700,00 para o oferecimento de apelação 

criminal, montante assegurado também para a apresentação das contrarrazões; 

R$ 3.200,00 para a oposição de embargos de declaração; R$ 3.700,00 para 

interposição de recurso em sentido estrito; R$ 2.800,00 para pedido de revisão de 

processo; atuação em audiência isolada para coleta de prova oral: R$ 1.750,00 

(valores previstos na Resolução OAB/SC 1/2016, vigente a partir de 14-1-2016). 

Ao passo que, em outros Estados da Federação, a remuneração na 

maioria dos mesmos serviços distancia-se, e muito, daquela aplicada no Estado 

catarinense. Eis o comparativo:

Tabela de Honorários da Seccional do Paraná (aprovada pela Resolução 
do Conselho Seccional 23/2015, vigente desde 14-8-2015):

ATOS AVULSOS: 
- Memoriais: R$ 1.000,00
ADVOCACIA CRIMINAL:
- Defesa em processo de rito sumário: R$ 2.300,00
- Defesa em processo penal do rito ordinário: R$ 2.800,00
- Defesa em processo penal do rito especial: R$ 3.300,00
- Defesa em processo do Júri até a pronúncia: R$ 3.300,00
- Defesa em plenário do Júri (e recursos junto ao TJ): R$ 5.200,00
- Prestação de serviços em audiência, por nomeação do Juiz, não sendo 

pobre o réu: R$ 1.500,00
- Outros procedimentos não previstos nas hipóteses anteriores: R$ 

1.800,00
RECURSOS:
- Apelação Criminal: R$ 3.000,00
- Habeas corpus: R$ 3.700,00 (2ª Instância)
- Embargos de Declaração: R$ 800,00
- Revisão Criminal: R$ 3.500,00
- Recurso em sentido estrito: R$ 3.000,00

Tabela de Honorários da Seccional de São Paulo (atualizada em 
12-1-2017, aprovada conforme deliberação do Conselho da OAB/SP, em sessão 
de 28-2-2011):

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUDIÊNCIA: mínimo R$ 850,74
AÇÃO PENAL:
- Defesa em processo penal do rito comum, sumário ou especial, mínimo: 
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R$ 4.253,68
PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO JÚRI:
- Defesa em processo do Júri até a pronúncia, mínimo: R$ 4.253,68
- Defesa em plenário, mínimo: R$ 6.380,54
- Defesa até final julgamento, mínimo: R$ 10.634,22
HABEAS CORPUS: mínimo R$ 4.253,68
RECURSOS EM GERAL: mínimo R$ 2.126,85 
- Contra-razões de qualquer recurso, mínimo: R$ 2.126,85
REVISÃO CRIMINAL: mínimo R$ 4.253,68

Tabela de Honorários da Seccional de Minas Gerais (aprovada pela 
Resolução CP/01/15, vigente desde 30-8-2015):

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL POR NOMEAÇÃO DO JUIZ:  
prestação de serviço, em audiência, por nomeação do juiz, honorários Mínimos 
de R$ 1.400,00

PROCEDIMENTOS SUMÁRIO, ESPECIAIS E ORDINÁRIO:
- Procedimentos sumário ou especiais, honorários mínimos de R$ 

2.250,00
- Procedimento ordinário, honorários mínimos de R$ 4.000,00
PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI: 
- Defesa em processo de competência do Tribunal do Júri, 

acompanhamento até a pronúncia, contrariedade ao libelo e primeira defesa em 
plenário, honorários Mínimos de R$ 10.000,00

- Somente acompanhamento até a pronúncia, honorários Mínimos de R$ 
3.000,00

- Somente defesa em plenário, para primeiro julgamento, honorários 
Mínimos de R$ 5.000,00 

- Somente defesa em plenário, para segundo e subsequentes julgamentos, 
honorários Mínimos de R$ 6.000,00 para cada julgamento. 

HABEAS CORPUS: perante Juízo ou Tribunais, honorários mínimos de R$ 
3.000,00

REVISÃO CRIMINAL: honorários mínimos de R$ 4.000,00
RECURSOS: 
- Elaboração das razões de qualquer recurso, honorários Mínimos de R$ 

3.000,00 
- Elaboração das contra-razões de qualquer recurso, honorários Mínimos 

de R$ 2.100,00 

Oportuno mencionar que, no Estado do Paraná, em 11.8.2016, foi 

instituída pela Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria do Estado da 

Fazenda a Tabela de Honorários da Advocacia Dativa, visando justamente 

guardar as devidas proporções do trabalho desempenhado pelo defensor dativo, 

com valores mínimo e máximo mais modestos em consideração ao ônus 

desempenhado. 
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Extrai-se da Resolução Conjunta 13/2016: 

- Defesa em processo penal do rito comum: R$ 1.800,00 a R$ 2.000,00
- Defesa em processo penal do rito especial: R$ 2.150,00 a R$ 2.300,00
- Defesa em processo do Júri até a pronúncia: R$ 2.150,00 a R$ 2.300,00
- Defesa em plenário do Júri: R$ 3.500,00 a R$ 4.200,00
- Habeas corpus: R$ 1.000,00 a 1.300,00 (em qualquer instância)
- Apelação Criminal: R$ 750,00 a R$ 1.250,00
- Revisão Criminal: R$ 750,00 a R$ 1.250,00
- Recurso em sentido estrito: R$ 750,00 a R$ 1.250,00
- Embargos de Declaração: R$ 800,00 a R$ 1.000,00
- Incidentes na Execução Penal  por ato: R$ 800,00 a R$ 1.000,00
- Outros procedimentos não previstos nas hipóteses anteriores: R$ 800,00 

a R$ 1.000,00
- Acompanhamento de audiência: R$ 200,00 a R$ 400,00 
- Nomeação "ad hoc" para outro ato diverso de acompanhamento de 

audiência: R$ 200,00 a R$ 400,00 

O Estado de Minas Gerais igualmente inovou por meio do Decreto 

Estadual 45.898/2012, que permitiu a edição da Resolução Conjunta 001/2013, 

após a celebração do Termo de Cooperação Mútua, firmado pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Advogado-Geral do Estado, o Secretário 

de Estado de Fazenda e o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil  

Seção de Minas Gerais. 

Por conta disso, foram estabelecidos os seguintes valores: 

2 - HONORÁRIOS POR AUDIÊNCIA
Atuação como "ad hoc" em audiência, tanto em processo criminal quanto 

em processo cível: R$105,66
IV - ADVOCACIA CRIMINAL 
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL POR NOMEAÇÃO DO JUIZ 
Prestação de serviço, em audiência, por nomeação do juiz: R$105,66.
2 - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO EM JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL
Procedimento sumaríssimo em juizado especial até sentença: R$528,29.
3 - PROCEDIMENTOS SUMÁRIO OU ESPECIAIS: R$528,29.
4 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO: R$739,61.
5 - PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
A) Defesa em processo de competência do Tribunal do Júri, 

acompanhamento até a pronúncia, contrariedade ao libelo e primeira defesa em 
plenário: R$1.267,91.

B) Somente acompanhamento até a pronúncia: R$528,29.
C) Somente defesa em plenário, para primeiro julgamento: R$633,95.
D) Somente defesa em plenário, para segundo e subsequentes 

julgamentos. Cada um: R$950,93.
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6 - HABEAS CORPUS: 
Perante o Juízo ou perante Tribunais: R$633,95.
7 - REVISÃO CRIMINAL: R$739,61.
13 - RECURSOS
A) Interposição: R$316,98.
B) Apresentação de Contrarrazões: R$316,98.

A despeito da previsão de valores mais modestos, a finalidade não 

foi outra senão fixar a verba devida ao defensor dativo de modo razoável, 

proporcional e equitativo. 

As inovações havidas nos Estados do Paraná e de Minas Gerais só 

foram possíveis mediante a conjugação de esforços entre os órgãos envolvidos, 

tendo sido fundamental a participação do Conselho Seccional da OAB de cada 

Estado, que, no interesse da classe advocatícia, reconheceu a impossibilidade de 

aplicação desmedida da tabela prevista na Lei 8.906/1994.

Com isso, encontrou-se o meio termo necessário para salvaguardar 

o direito do defensor ao percebimento da verba e dar condições a cada ente 

estatal para o adimplemento, em valores razoáveis que suficientemente retribuem 

o trabalho prestado pelo causídico. 

Como bem pontuou o Desembargador Sérgio Antônio Rizelo, ao 

tratar dos valores previstos na tabela da OAB de Santa Catarina, "[...] mesmo que 

os valores busquem respeitar as condições socioeconômicas das regiões 

respectivas e Santa Catarina tenha uma economia destacada em relação a 

alguns outros Estados-membros, a diferença da "fixação mínima" de honorários é 

significativa e, acredita-se, demonstra certa desproporcionalidade, a impor seu 

uso apenas como parâmetro para a atuação dos advogados em suas relações 

profissionais privadas" (Apelação Criminal 0000965-62.2013.8.24.0071, Segunda 

Câmara Criminal, j. em 31.5.2016, v. u.)

Fora isso, não se pode desconsiderar que, ao aceitar o encargo, o 

defensor nomeado recebe os autos na situação em que se encontram, o que 

pode ocorrer, por exemplo, no início do processo ou quando já encerrada a 

instrução criminal ou, até mesmo, após a prolação da sentença. O estágio em 
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que o processo é recebido logicamente influencia no trabalho a ser prestado. 

Diferente é a situação do defensor constituído, o qual, geralmente,  

depende da chegada do cliente até o seu escritório, para, então, dar início à 

consulta, ao estudo de caso, acerto dos honorários, análise da melhor estratégia 

em favor do seu mandante, atendimento presencial durante todo o exercício do 

mister para o qual foi contratado, o que, logicamente, envolve não só o próprio 

cliente, mas também os familiares dele, em especial na seara criminal. 

A reflexão é relevante a fim de denotar a falta de critério qualitativo 

na Tabela Básica da OAB/SC para avaliar o trabalho dispensado pelo defensor 

nomeado, inclusive, como assinalou o Desembargador Roberto Lucas Pacheco, 

em ação penal na qual se pretendia a fixação de honorários pela defesa em 

processo com rito especial, "há evidente discrepância entre o valor pretendido 

para a remuneração do defensor nomeado por um único processo (R$ 7.500,00) 

e a remuneração mensal do defensor público deste Estado (R$ 8.400,00 brutos), 

conforme se verifica no portal de transparência do Poder Executivo de Santa 

Catarina" (Apelação Criminal 0001368-04.2015.8.24.0025, Quarta Câmara 

Criminal, j. em 11.2.2016, v. u.). 

Por essas razões, a solução não é outra senão interpretar 

sistematicamente o disposto no artigo 22, § 1º, da Lei 8.906/1994 em conjunto 

com os artigos 85, §§ 2º e 8º, do Novo Código de Processo Civil e 49 do Novo 

Código de Ética e Disciplina da OAB, para, assim, chegar-se ao meio termo 

adequado e razoável que guarda justa proporcionalidade com o trabalho 

desempenhado. 

A partir dessas balizas, deve-se examinar se o defensor nomeado 

atuou desde o início do processo, produziu peças substanciosas, foi combativo 

durante a audiência de instrução e apresentou alegações finais orais ou escritas 

com técnica e primor, a demonstrar distinto grau de zelo no encargo que lhe foi 

confiado.

Em casos assim, entende-se como razoável a remuneração de 
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R$1.300,00 (mil e trezentos reais) pela defesa integral desempenhada no 

processo do rito sumário; R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) se for processo do 

rito comum; R$2.000,00 (dois mil reais) se for processo do rito especial e do Júri 

até a pronúncia; R$3.000,00 (três mil reais) se a defesa for exercida no plenário 

do Júri. Se a defesa for exercida para atos avulsos, o arbitramento deve ter como 

norte os valores consignados na Resolução Conjunta 13/2016 do Estado do 

Paraná, acima reproduzida. 

No caso, verifica-se que o defensor nomeado – o Dr. Guilherme 

Soligo, OAB/SC 42.751 (nomeação à fl. 70) – atuou desde o início do processo, 

apresentou resposta à acusação (fls. 67/68) e teve participação na audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que ofertou alegações finais orais 

(termo de audiência – fl. 86).

Desse modo, diante dos parâmetros mencionados, é viável a 

majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), 

pela defesa desempenhada no presente processo, que seguiu o rito sumário.

2.2 Dos honorários recursais:

A partir da vigência da Lei 13.105/2015, a qual instituiu o novo 

Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao processo penal (artigo 3º 

do Código de Processo Penal), o defensor dativo que atua na defesa do réu, 

tanto no primeiro como no segundo graus de jurisdição, faz jus à 

complementação de verba honorária. 

A razão disso subsiste na disposição dos §§ 1º e 11 do artigo 85 do 

Novo Código de Processo Civil, que apresenta novas regras acerca da fixação 

dos honorários, de modo a garantir a estipulação dessa verba também na esfera 

recursal, observando-se, ainda, que "somente nos recursos interpostos contra 

decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento 

de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC" 

(Enunciado Administrativo 7 do STJ). 
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Com efeito, assim preconiza o artigo 85, §§ 1º e 11, do Novo Código 

de Processo Civil: 

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 
do vencedor. 

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no 
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou 
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 

[...] §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados 
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, 
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao 
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do 
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a 
fase de conhecimento. 

Sobre o novo regramento, esclarece a doutrina de Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: 

O CPC faculta a estipulação de verba honorária também para a fase 
recursal, de ofício ou a requerimento da parte. A nova verba, de acordo com o 
CPC 85 §11, deve respeitar os limites estabelecidos para a fase de 
conhecimento. A ideia contida na disposição é remunerar adequadamente o 
trabalho do advogado nessa fase, que pode ser tão ou mais intenso que na 
primeira instância. (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 433). 

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da 

legislação federal, tem jurisprudência firmada no seguinte sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS 
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. INTUITO 
PROTELATÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, 
DO CPC. OMISSÃO SANADA EX OFFICIO. [...] 3. Constatação de omissão 
quanto à majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. 
Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. Omissão relativa à 
fixação dos honorários recursais sanada ex officio. (EDcl no AgInt nos 
EREsp 1564828/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. em 
22.2.2018, v. u.) (grifou-se). 

Ainda, mudando o que deve ser mudado, colhe-se também: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO 
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PLANO DE SAÚDE. 
MANUTENÇÃO. APOSENTADO. CUSTEIO POR COPARTICIPAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Quando devida a verba honorária 
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recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão 
monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo 
agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, 
que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 
4. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex 
officio, sanada omissão na decisão ora agravada. (AgInt nos EREsp 
1649709/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 
8.11.2017) (grifou-se). 

Como visto, a partir do CPC/2015 e diante de recurso contra 

sentença publicada sob sua vigência, não se exige pedido expresso do defensor 

dativo que já atuava no feito para fixação da remuneração que lhe é devida, pois 

a providência complementar deve ser tomada de ofício, considerando o 

mandamento legal e a extensão do trabalho dativo. 

Contudo, é prudente exigir que o próprio defensor nomeado, ao 

requerer a expedição da respectiva certidão da verba honorária recursal, 

certifique, de próprio punho, que permaneceu na condição de dativo neste grau 

de jurisdição, já que, em regra, sua nomeação foi para o exercício da defesa 

técnica no primeiro grau, que se exauriu na sentença. 

No caso, por se tratar de sentença publicada em 16.4.2018 (fl. 92), 

ou seja, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 

18.3.2016, e de defensor dativo que assiste o feito desde a origem (nomeado à fl. 

70), é devida a complementação dos honorários advocatícios. 

No que concerne ao montante, não se aparta dos fundamentos 

esposados na declaração de voto vencido deste relator, lançada nos autos 

0004133-69.2016.8.24.0135, para avaliar o nível de atuação do defensor dativo 

na instância ad quem, a fim de considerar a qualidade técnica do trabalho e o 

grau de comprometimento com a dialeticidade recursal. 

À luz desses parâmetros, tem-se que ficou constatada a atuação 

primorosa do defensor dativo, o qual exerceu o encargo que assumiu, de modo 

que é devida a fixação de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários recursais, 

por sua atuação nesta instância.
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3. Da imediata execução da pena:

Reconhecida a responsabilidade penal e com o pleno exercício do 

duplo grau de jurisdição, deve ser adotada a nova orientação do Supremo 

Tribunal Federal, que passou a vigorar a partir do julgamento do HC 126.292/SP 

e estabeleceu ser possível o cumprimento imediato da pena quando já existente 

o pronunciamento judicial em segundo grau de jurisdição, ainda que não tenha 

ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória e sem que isso 

caracterize afronta ao princípio da presunção de inocência. Tal entendimento foi 

reafirmado no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 964246, que teve 

repercussão geral reconhecida. 

Não obstante este Relator tenha adotado, previamente, 

entendimento em consonância com o precedente exarado pela Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência 1.619.087/SC, no 

sentido de não estender a orientação do Supremo Tribunal Federal às penas 

substituídas ou com execução suspensa (conforme voto proferido nos embargos 

ED 0001442-50.2014.8.24.0039, julgado em 26-10-2017), pertinente a revisão de 

tal entendimento. 

Isso porque o STF enfrentou a questão no Agravo Regimental no 

Habeas Corpus 142.750/RJ em 02-6-2017, em voto da relatoria do Ministro Luiz 

Fux, oportunidade em que se entendeu possível a execução provisória da pena 

privativa de liberdade, ainda que substituída por restritivas de direitos ou 

concedida a suspensão condicional da pena (sursis). Esta Corte também adotou 

essa orientação, conforme os seguintes precedentes: Apelação Criminal 

0033686-80.2014.8.24.0023, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Rizelo, 

j. 31-10-2017, v.u.; Apelação Criminal 0013714-18.2010.8.24.0039, Terceira 

Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Fortes, j. 14-11-2017, v.u. 

Assim, plenamente possível a determinação de início imediato da 

execução da pena, após o julgamento do presente recurso de apelação, 
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sobretudo porque eventual interposição de recursos para os Tribunais Superiores 

não impede a execução da sentença condenatória, haja vista a ausência de efeito 

suspensivo para tais recursos (a teor do artigo 637 do Código de Processo Penal 

e artigo 995 do Código de Processo Civil). 

Com efeito, determina-se o início imediato da execução da pena ora 

imposta, de modo que o juízo da condenação deverá tomar as providências 

necessárias, nos termos do posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, o voto é pelo conhecimento do recurso e o seu 

parcial provimento, apenas para, em relação à remuneração do defensor 

dativo, majorar para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) os honorários 

advocatícios fixados na origem. Ainda, em complementação, fixar em R$ 

1.000,00 (mil reais) os honorários advocatícios recursais ao defensor 

nomeado, pela extensão do seu trabalho a esta instância recursal, 

condicionada a expedição da respectiva certidão à certificação, de próprio 

punho pelo defensor, de que persiste sua atuação como dativo.

Este é o voto.
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