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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. 
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO 
PENAL). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 
11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO 
DE AMEAÇA. RÉU QUE NÃO RESTOU CONDENADO. 
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO 
CONHECIMENTO NO PONTO. 

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE 
PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. APELANTE QUE 
DESFERIU SOCOS E CHUTES NA VÍTIMA CAUSANDO-
LHE AS LESÕES CORPORAIS DESCRITAS NO LAUDO 
PERICIAL. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA 
CORROBORADAS PELOS ELEMENTOS CONSTANTES 
NOS AUTOS. ADEMAIS, NÃO COMPROVADA A ALEGADA 
LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS QUE COMPETIA À DEFESA, A 
TEOR DO ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. 
NÃO APONTAMENTO DO QUE CONSISTIRIA A OFENSA 
EVENTUALMENTE PRESENTE NA DECISÃO. NÃO 
CONHECIMENTO.

REQUERIMENTO PARA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS COM BASE NA TABELA DA OAB/SC. 
IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE, TODAVIA, DE FIXAÇÃO 
DE VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO 
GRAU, CONFORME DETERMINAÇÃO DO NOVO CPC.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NOVA 
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 
126.292/SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL 
(AUTOS N. 0000039-15.2016.8.24.0059). IMEDIATO 
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO "SURSIS" QUE SE 
IMPÕE. 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO 
EM PARTE. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0000663-28.2016.8.24.0071, da Comarca de Tangará Vara Única em que é 
Apelante V. L. e Apelado M. P. do E. de S. C..

A Primeira Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer 
parcialmente do recurso e, nesta extensão, dar-lhe provimento, em parte, para 
fixar os honorários advocatícios ao defensor, Dr. Riquelmo Cesar Menegatt 
Taietti (OAB/SC 37.781), pela atuação em Segundo Grau, no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais). Com o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, 
determina-se ao Juízo de origem a adoção das providências necessárias para o 
imediato cumprimento do sursis. Custas legais. 

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Paulo Roberto Sartorato, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Júlio 
César M. Ferreira de Melo. Funcionou como representante do Ministério Público 
o Exmo. Sr. Dr. Rogério Antônio da Luz Bertoncini.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2018.

Desembargador Norival Acácio Engel
Relator
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RELATÓRIO

Na Comarca de Tangará, o Ministério Público ofereceu Denúncia 

contra V. L., dando-o como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, e art. 147, 

ambos do Código Penal, na forma do art. 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/2006, 

em virtude dos seguintes fatos (fls. 36/37): 

[...] No dia 14 de setembro de 2016, por volta das duas horas da manhã, 
na A., 20 de J., s/nº, Centro da cidade de Ibiam/SC, o denunciado V. L., de 
forma consciente e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, uma 
vez que é filho da vítima E. D. L., em contexto de violência de gênero 
(doméstica), com manifesta intenção de ferir, ofendeu a integridade física de 
sua genitora E. D. L., desferindo-lhe socos na cabeça e arranhões no braço 
direito e mão esquerda, o que lhe causou as lesões corporais descritas no laudo 
pericial de exame de corpo delito de fl. 19.

Nas mesmas circunstância de tempo e local e no mesmo contexto de 
violência de gênero, prevalecendo-se mais uma vez das relações domésticas, 
porém com desígnio completamente diverso, V. L., de forma consciente e 
voluntária, com manifesta intenção de intimidar, ameaçou sua genitora E., de 
lhe causar mal injusto e grave, dizendo que a mataria e a enforcaria. [...] 
(nomes e endereço abreviados por este Relator). 

Encerrada a instrução, o Magistrado a quo julgou parcialmente 

procedente a exordial para condenar o Apelante à pena de 03 (três) meses de 

detenção, a ser cumprida em regime aberto, por infração ao art. 129, § 9º, do 

Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, suspensa a reprimenda de acordo 

com o art. 77 do mesmo diploma legal, e o absolveu em relação ao crime de 

ameaça.

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação (fl. 170) e, 

nas Razões de fls. 178/187, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, 

alegando que tanto a vítima quanto o Apelante estariam embriagados, o que 

acabou por ocasionar o conflito, e que teria agido em legítima defesa, para se 

defender de um ataque de seu irmão, oportunidade em que acabou por atingir a 

ofendida sem intenção. Em relação ao delito de ameaça, pretende a absolvição, 

já que as palavras proferidas não causaram o devido temor necessário ao 

reconhecimento do tipo penal. Busca, por fim, a elevação dos honorários 

advocatícios com a aplicação da tabela da OAB/SC, e prequestiona os arts. 129 
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e 147, do CP e 22, §1º, da Lei 8.906/1994.

Apresentadas as Contrarrazões (191/199), os autos ascenderam a 

este Tribunal, oportunidade em que a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em 

parecer da lavra do Exmo. Sr. Dr. Lio Marcos Marin, manifestou-se pelo 

conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 208/213). 

Este é o relatório.

VOTO

O Recurso merece conhecimento parcial por próprio e tempestivo.

Inicialmente, no que diz respeito ao pedido de absolvição referente 

ao crime de ameaça, não merece conhecimento por falta de interesse recursal, já 

que não restou condenado pela prática do referido delito.

Neste sentido, já se manifestou esta Câmara, na Apelação n. 

0001887-33.2015.8.24.0007, de Biguaçu, de Relatoria do eminente 

Desembargador Paulo Roberto Sartorato, julgada em 16-08-2016:

[...] Verificando-se que um dos pedidos recursais refere-se ao 
afastamento de providência que não consta da decisão impugnada, não 
deve o apelo ser conhecido nesse ponto, por falta de interesse recursal 
[...] (grifei).

Igual entendimento é encontrado na Segunda Câmara Criminal, 

cabendo anotar a Apelação n. 0016686-96.2016.8.24.0023, da Capital, de 

Relatoria do eminente Desembargador Sérgio Rizelo, julgada em 05-09-2017:

APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO 
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (CP, ART. 155, § 4º, I, C/C SEU § 1º) E 
FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.   1. 
INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RÉU NÃO 
CONDENADO [...] Falta interesse recursal ao acusado que apela 
requerendo sua absolvição se na sentença impugnada ele não foi 
condenado, tampouco foi imposta a ele medida de segurança [...] (grifo 
acrescido). 

Assim, não se conhece do pedido de absolvição referente ao crime 

de ameaça, em virtude da ausência de interesse recursal do Apelante no ponto.

Pleiteia a Defesa, em relação ao crime de lesões corporais, a 

absolvição por insuficiência de provas, alegando que tanto a vítima quanto o 



                                                         

5

Gabinete Desembargador Norival Acácio Engel

Apelante estariam embriagados, o que acabou por ocasionar o conflito, e que 

teria agido em legítima defesa, para se defender de um ataque de seu irmão, 

oportunidade em que acabou por atingir a ofendida sem intenção.

Contudo, razão não lhe assiste.

A materialidade ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 

17/18) e Laudo Pericial (fl. 49), que atestou as lesões corporais na vítima: 

"Escoriações antebraços e mão direita".

A autoria, da mesma forma, restou comprovada pelas declarações 

da vítima e demais elementos constantes nos autos. 

A Ofendida E. D. V., ouvida na fase investigatória, declarou (fl. 08):

[...] Que é mãe de V. L. Na data de hoje passaram a discutir na residência 
onde moram, onde seu filho passou a xingar a declarante, pois ele a acusa pelo 
motivo de sua companheira ter abandonado o lar. A declarante relata que as 
discussões se iniciaram por volta das 19h00min quando a polícia esteve na 
residência pela primeira vez, porém V., após a saída da polícia, continuou a 
incomodar e a xingar a declarante. Declara que as discussões continuaram e se 
intensificaram quando passou a ser agredida por seu filho com socos na cabeça 
e arranhões no braço direito e mão esquerda [...] (nomes abreviados por este 
Relator).

Em Juízo manteve o relato (registro audiovisual de fl. 128):

[...] (01'24") daí ele bateu em mim, e quebrou tudo o que tinha dentro de 
casa [...] ele me deu soco, me deu "coice" [...] (01'46") e eu apanhei e ele 
quebrou tudo [...] ele jogou na ribanceira pra baixo e me deu um "coice" assim 
na perna e um soco na costela [...] e me dava soco na cabeça  [...].

Reforçando a prova temos o depoimento do Policial Militar J. C. M., 

que atendeu a ocorrência, ouvido em sede administrativa (fl. 06):

[...] Na data de hoje estava de serviço junto com a Policial Militar Katia 
Kuren e foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica 
[...] Chegando no local por volta das 02h50min, encontraram E. D. L., e em 
conversa com ela, esta relatou que seu filho, V. L., lhe havia agredida e ainda 
tentou sufoca-la [...].

Na fase do contraditório manteve o relato, acrescentando (registro 

audiovisual de fl. 111):

[...] (00'30") eu recordo que a gente foi acionado na madrugada [...] que o 
senhor L., estava agredindo a sua mãe [...] a gente se descolou ao local, e 
percebemos que ela estava bem lesionada, e ela conformou os fatos [...] (ela 
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estava lesionada) no braço, tinha escoriações pelo corpo [...]  

No mesmo sentido, foram as palavras da também Policial Militar K. 

K., ouvida somente na fase inicial (fl. 07).

O Apelante na fase policial ficou em silêncio (fl. 12). Em Juízo, 

negou a prática delituosa (registro audiovisual de fl. 128):

[...] (03'43") (me lembro que meu irmão) me pulou e eu "di" um soco nele 
pra me defender (a mãe acabou machucada) porque ela se meteu na frente [...] 
quando eu vi em vez de pegar nele, "di" um soco na mãe [...] 

Ainda, as lesões sofridas pela Vítima restaram comprovadas pelo 

exame de corpo de delito que assim descreve: "Escoriações antebraços e mão 

direita" (fl. 49).

Do contexto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que 

as declarações da vítima, em ambas as fases, demonstram que o Apelante a 

agrediu, o que lhe causou as lesões supramencionadas.

Ademais, cumpre anotar que a ofendida relatou aos Policiais 

Militares as agressões sofridas, as quais foram atestadas por prova pericial, o 

que é suficiente para dar suporte à condenação.

Como bem destacou o Magistrado a quo (fl. 157):

[...] Como fica evidente, a palavra da Vítima está em consonância com o 
laudo pericial que atestou as lesões e também com o depoimento do Policial 
Militar que atendeu a ocorrência, elucidando os fatos em favor da narrativa 
acusatória descrita na Denúncia.

 Sobre o tema, tem-se desta Câmara, a Apelação Criminal n. 

0027015-57.2012.8.24.0008, de Blumenau, de Relatoria da Desembargadora 

Cinthia Beatriz Bittencourt Schaefer, julgada em 03-08-2017: 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA 
(ART. 129, § 9º, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) PRATICADOS 
COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA 
DE PROVAS OU POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO RÉU 
NO TOCANTE AO DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. 
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PALAVRA FIRME E 
COERENTE DA VÍTIMA, ALIADA AS DEMAIS PROVAS E INDÍCIOS DOS 
AUTOS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OFENSA À INTEGRIDADE 
FÍSICA DA VÍTIMA. VERSÕES DO RÉU CONTRADITÓRIAS. "É corrente o 
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entendimento dos Tribunais Pátrios de que, nos casos de violência 
doméstica, a palavra da vítima assume relevância e deve preponderar 
sobre a simples negativa de autoria sustentada pelo réu, especialmente 
quando está acompanhada de prova material das lesões suportadas, tal 
como ocorre no presente caso. (TJSC, Apelação Criminal n. 2014.046462-3, de 
Taió, rel. Des. Newton Varella Júnior, j. 23-10-2014). CONDENAÇÃO 
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Grifou-se)

Por outro lado, a versão apresentada pelo Apelante de que teria 

agido em legitima defesa, para se defender de um ataque do seu irmão, 

oportunidade em que acabou por atingir a ofendida sem intenção, não se 

encontra comprovada, ônus que incumbia à defesa, nos termos do art. 156 do 

Código de Processo Penal.

Ademais, como muito bem avaliado pela Autoridade Judiciária a 

quo (fl. 158):

Por outro lado, a tese de erro de execução levantada pelo Acusado e seu 
interrogatório e a de legítima defesa argumentada pelo Defensor em suas 
alegações finais não encontram arrimo em qualquer elemento dos autos, 
mormente porque as lesões apresentadas pela Vítima - "escoriações nos 
antebraços e mão direita" - não são compatíveis com o ato que o Acusado diz 
ter praticado -  desferido um soco nela por engado [...].

Em caso análogo, já se manifestou esta Câmara, na Apelação 

Criminal n. 0006949-84.2016.8.24.0018, de Chapecó, de Relatoria do eminente 

Desembargador Carlos Alberto Civinski, julgada em 19-10-2017:

 [...] MÉRITO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. 
TESE CARENTE DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E DOLO BEM 
EVIDENCIADOS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, 
CORROBORADAS PELO LAUDO TÉCNICO PERICIAL E DEPOIMENTO DE 
TESTEMUNHA PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL 
OU IMINENTE. ÔNUS QUE COMPETE À DEFESA (CPP, ART. 156) [...]  
Inviável o acolhimento da excludente de ilicitude consistente na legítima 
defesa quando inexistente nos autos provas de que as agressões 
praticadas contra a vítima ocorreram nos moldes do art. 25 do Código 
Penal. - A simples alegação do agressor de que agiu em legítima defesa 
não autoriza que se reconheça a excludente de ilicitude, por força da parte 
inicial do art. 156 do Código de Processo Penal [...] (grifei). 

Cumpre também ressaltar que, apesar de a Defesa alegar que as 

agressões foram mútuas, não há comprovação nos autos e, ainda que assim 

fosse, é sabido que em matéria criminal não há compensação de culpas.
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Neste sentido, já se manifestou esta Câmara, na Apelação Criminal 

n. 0001462-86.2013.8.24.0003, de Anita Garibaldi, de Relatoria do eminente 

Desembargador Paulo Roberto Sartorato, julgada em 24-01-2017:

[...] Ainda que se reconhecesse que a vítima teve parcela de 
responsabilidade pelo sinistro, tal circunstância não teria o condão de isentar o 
réu de culpa, pois, é cediço, inexiste, no âmbito do direito penal, compensação 
de culpas [...].

Assim, a condenação deve ser mantida nos exatos termos da r. 

Sentença.

Prequestionamento

Quanto à alegação de violação aos arts. 129 e 147, ambos do 

Código Penal e art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94, para efeitos de 

prequestionamento, resta prejudicada a análise. Isso porque a Defesa não 

esclareceu em que consistiria a ofensa.

Acerca do assunto, já se manifestou esta Câmara, na Apelação 

Criminal n. 0001859-13.2014.8.24.0068, de Seara, desta Relatoria, julgada em 

25-01-2018:

[...] PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. NÃO 
APONTAMENTO DO QUE CONSISTIRIA A OFENSA EVENTUALMENTE 
PRESENTE NA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO [...].

Além disso, o "magistrado não é obrigado a se manifestar sobre 

todos os dispositivos invocados pela parte quando resolve fundamentadamente a 

lide, expondo de maneira clara e precisa as razões que lhe formaram o 

convencimento" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000694-35.2015.8.24.0022, de 

Curitibanos, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 31-08-2017).

Honorários

Requer a Defesa, ainda, a fixação dos Honorários Advocatícios de 

acordo com a tabela da Ordem dos Advogados do Estado de Santa Catarina. 

Razão lhe assiste, em parte.

Verifica-se que o Advogado Riquelmo Cesar Menegatt Taietti, foi 

nomeado à fl. 27, para patrocinar a defesa do Apelante, sendo-lhe fixado a título 
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de honorários o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo trabalho exercido.

Contudo, o citado defensor apresentou as Razões Recursais, 

tornando-se imperativo conceder-lhe aumento no valor arbitrado.

No entanto, insta ressalvar que a Tabela de Honorários da OAB/SC 

mencionada pela Defesa destina-se apenas aos Advogados constituídos 

livremente pelos interessados, sendo que a verba devida aos dativos, nomeados 

pelo Estado, era fixada, até 15 de março de 2013, com base na Tabela constante 

do Anexo Único da Lei Complementar Estadual n. 155/97.

A partir da declaração de inconstitucionalidade da Lei 

Complementar Estadual n. 155/97 pelo STF (ADI n. 4270), a verba honorária, 

então, passou a ser fixada de forma equitativa, nos moldes do art. 20, § 4º, do 

Código de Processo Civil/1973 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal.

Desta forma, considerando que o mencionado causídico apresentou 

as Razões Recursais, imperativo fixar-lhe a verba honorária, considerando as 

diretrizes emanadas pela Seção Criminal deste Tribunal - que orientou a fixação 

de honorários em pecúnia, com fulcro no art. 85, § 8°, do Código de Processo 

Civil e no art. 3º do Código de Processo Penal.

Quanto ao valor, observa-se que este Relator já se manifestou no 

sentido de que deveria se tomar por base a tabela anexa à extinta Lei  

Complementar Estadual n. 155/97 (item II, n. 41, que corresponderia à verba 

honorária de 7,5 URH's para apresentação de Razões ou Contrarrazões 

Recursais).

Contudo, alterou recentemente seu posicionamento, seguindo o 

entendimento defendido pelo Desembargador Carlos Alberto Civinski, no sentido 

de que deve-se interpretar sistematicamente o disposto no art. 22, §1º, da Lei 

8.906/94 em conjunto com os arts. 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 guarde justa proporcionalidade com o 
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trabalho desempenhado.

Nesse contexto, tem-se que, sopesando-se as peculiaridades 

concretas do caso, a verba honorária deve ser majorada em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), pelo encargo realizado no âmbito recursal.

Sobre o tema, colhe-se desta Câmara, a Apelação Criminal n. 

0003682-47.2015.8.24.0113, de Camboriú, de Relatoria Desembargador Carlos 

Alberto Civinski, julgada em 28-09-2017:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES 
CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPROS PRATICADOS CONTRA 
MENOR DE DEZOITO ANOS E DE VULNERÁVEL (ART. 213, § 1º, E ART. 217-
A, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DA DEFESA. [...] PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 
RECURSAIS DE ACORDO COM O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
POSSIBILIDADE. DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DA NOVA 
LEGISLAÇÃO. TODAVIA, REMUNERAÇÃO DEVIDA PELA ATUAÇÃO 
EXCLUSIVAMENTE RECURSAL. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL (CORRESPONDENTE AO ART. 20, § 4º, DO CPC/1973). [...] Faz jus aos 
honorários recursais previstos no art. 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 [...].

Destaca-se de trecho do inteiro teor:

Não se deve menosprezar a função do advogado, indispensável à 
administração da justiça (CF/88, art. 133), tampouco negar vigência ao art. 22, 
§ 1º, da Lei Federal 8.906/94, 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 não 
supre a lacuna deixada pela declaração de inconstitucionalidade do art. 104 da 
Constituição Estadual de Santa Catarina e da Lei Complementar 155/97 (STF, 
ADI 4.270, j. 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

[...]
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 art. 5º, LXXIV, da CF/88, constitui circunstância 
peculiar que demanda a flexibilização do disposto no art. 22, § 1º, da Lei 
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8.906/94.
Até porque, noutra ponta, a Resolução 2/2015 do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil, aprovou, em 19-10-15, 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 

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.
§ 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 art. 22, § 1º, da Lei 
8.906/94, 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.

[...]
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 [...].

Por essas razões, a solução não é outra senão interpretar 

sistematicamente o disposto no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 em conjunto com os 

arts. 85, §§ 2º e 8º, do Novo Código de Processo Civil e 49 do Novo Código de 
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Ética e Disciplina da OAB, para, assim, chegar-se ao meio termo adequado e 

razoável que guarda justa proporcionalidade com o trabalho desempenhado.

Logo, tendo como parâmetro os fundamentos anteriormente 

esposados, fixa-se o valor de R$ 1.000,00 pelo encargo desempenhado no 

âmbito recursal.

Destarte, o Recurso de Apelação merece ser provido no ponto, 

aumentando-se a verba honorária do defensor dativo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), pela atuação neste grau de jurisdição.

Da execução provisória da pena

Por fim, nos termos do novo posicionamento adotado pelo Supremo 

Tribunal Federal no HC n. 126.292/SP e por esta Câmara, destacando-se o Voto 

do Desembargador Carlos Alberto Civinski, na Apelação Criminal n. 

0000039-15.2016.8.24.0059, de São Carlos, julgado em 27-07-2017, 

especialmente pela impossibilidade de rediscussão da matéria fática nas 

Instâncias Superiores, determina-se que o Juízo de origem intime o Apelante 

para iniciar o cumprimento das condições impostas a título de suspensão 

condicional da pena.

Ante o exposto, vota-se por conhecer parcialmente do recurso e, 

nesta extensão, dar-lhe provimento, em parte, para fixar os honorários 

advocatícios ao defensor, Dr. Riquelmo Cesar Menegatt Taietti (OAB/SC 37.781), 

pela atuação em Segundo Grau, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com o 

pleno exercício do duplo grau de jurisdição, determina-se ao Juízo de origem a 

adoção das providências necessárias para o imediato cumprimento do sursis.

Este é o voto.
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