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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0001090-23.2015.8.24.0083, da comarca de Correia Pinto (Vara Única) em que é 
apelante S. A. do N.  e apelado M. P. do E. de S. C. :

A Segunda Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, dar parcial 
provimento ao recurso para majorar os honorários advocatícios. Uma vez 
exaurida a possibilidade de interposição de recursos nesta instância, e nos 
termos da decisão do STF no ARE n. 964.246, determinou-se o encaminhamento 
de cópia deste acórdão à comarca de origem, para que se expeçam os 
documentos necessários à execução da pena imposta ao acusado, se tal 
providência ainda não houver sido tomada. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado em 27 de fevereiro de 2018, 
os Exmos. Srs. Des. Sérgio Rizelo e Getúlio Corrêa.

Florianópolis, 2 de março de 2018.

Salete Silva Sommariva
PRESIDENTE E RELATORA
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RELATÓRIO

O representante do Ministério Público, oficiante junto à Vara 

Criminal da comarca de Correia Pinto, no uso de suas atribuições constitucionais 

e legais, com base em auto de prisão em flagrante, ofereceu denúncia contra S. 

A. do N., dando-o como incurso nas sanções do art. 21 da Lei n. 3.688/41, por 

três vezes, e do art. 147 do Código Penal, por duas vezes, ambos na forma do 

art. 70 do Estatuto Repressivo, pela prática dos seguintes fatos delituosos assim 

narrados na proemial acusatória:

Ato Típico I (Vias de Fato)
No dia 26 de novembro de 2015, por volta das 13 horas, na Rua [...], 

município e comarca de Correia Pinto/SC, o denunciado S. A. do N., com 
consciência e vontade, portanto, dolosamente, em contexto de violência 
doméstica, praticou vias de fato contra as vítimas V. do N., E. M. do N. e R. M. 
D., irmã, mãe e cunhado, respectivamente, sendo que nenhuma das vítimas se 
submeteu ao laudo pericial para atestar eventuais lesões corporais.

Merece ser frisado que o denunciado puxou o cabelo e desferiu tapas 
contra V. do N., bem como desferiu socos e tapas em E. M. do N., além de 
segurá-la fortemente pelo braço. Do mesmo modo, investiu fisicamente contra 
R. M. D., empurrando-o, sendo então por ele contido.

Ato Típico II (Ameaça)
Nas mesmas circunstâncias de modo e lugar, por volta das 17 horas do 

mesmo dia, o denunciado S. A. do N., com consciência e vontade, portanto, 
dolosamente, ameaçou as vítimas V. do N. e R. M. D., de causar-lhes mal 
injusto e grave, ao dizer "vou matar vocês, dessa noite não passa".

Ressalta-se que o denunciado entrou na residência das vítimas, contra a 
vontade destas e passou a ameaçá-las de morte, tudo em decorrência destes 
terem acionado a polícia militar, em virtude do ato típico I. (p. 71/73).

Após o regular processamento do feito, o magistrado Gustavo 

Bristot de Mello julgou procedente a denúncia para condenar S. A. do N. à pena 

de 1 (um) mês e 19 (dias) de detenção, em regime inicial semiaberto, por 

infração ao disposto no art. 21 da Lei n. 3.688/41, por três vezes, e no art. 147 do 

Código Penal, por duas vezes, ambos na forma do art. 70 do Estatuto 

Repressivo.

O acusado interpôs recurso de apelação (p. 166). Em suas razões 

(p. 172/174), requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto às 
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práticas delitiva e contravencional. Subsidiariamente, almejou a modificação do 

regime prisional inicial para o meio aberto e a substituição da reprimenda 

corporal por penas restritivas de direitos. Ao final, postulou a majoração dos 

honorários advocatícios.

Contrarrazões às p. 178/190.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Raul Schaefer 

Filho (p. 196/199), manifestou-se pelo reconhecimento de nulidade da sentença 

oralmente prolatada, por violação ao disposto no art. 388 do Código de Processo 

Penal.

VOTO

1 Preliminarmente

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela nulidade da 

sentença oralmente proferida, por reputar violação à legislação penal processual, 

determinando-se, de ofício, o retorno dos autos à origem para a transcrição da 

sentença em seu inteiro teor.

Todavia, a preliminar não merece acolhida.

Isso porque a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 

consonância ao disposto nos arts. 400 a 403 do Código de Processo Penal – 

dispositivos com redação dada pela Lei n. 11.719/08 –, os quais, dentre todas as 

alterações sofridas, prevêem que as alegações finais sejam formuladas 

oralmente e na mesma ocasião seja proferida sentença.

Desse modo, em que pese o citado diploma legal não fazer 

referência à possibilidade de o magistrado proferir sentença por meio de 

gravação em mídia digital, o art. 241-A, § 4º, do Código de Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, autoriza o registro 

da sentença por meio de áudio, observadas as regras do art. 241-C do referido 

Estatuto, que torna indispensável constar na lavratura do termo de audiência a 

parte dispositiva da decisão, bem como a dosimetria em caso de eventual 

condenação, a saber:
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Art. 241-A. As audiências, sempre que possível, serão registradas 
mediante gravação fonográfica ou audiovisual em meio eletrônico.

[...]
§ 4º O registro das manifestações de advogados, promotores e juízes, tais 

como alegações finais, pareceres, contraditas, requerimentos, decisões e 
sentenças, deverá ser feito apenas em áudio, observadas as demais regras 
previstas nesta subseção.

Art. 241-C. É indispensável a lavratura do termo da audiência, devendo 
nele constar:

I - a natureza da ação, o número dos autos, o nome do juiz, o local e a 
data da audiência;

II - a identificação das partes e de seus representantes, e se presentes ou 
ausentes ao ato;

III - a indicação da presença ou ausência do representante do Ministério 
Público;

IV - a indicação da presença ou ausência das testemunhas;
V - o resumo dos fatos ocorridos na audiência conforme a lei processual, 

especialmente a forma de registro (fonográfica ou audiovisual), a ordem de 
produção da prova oral, eventuais requerimentos, contraditas, recursos, 
decisões proferidas, o dispositivo da sentença e, quando for o caso, a 
fundamentação relativa à aplicação de pena, de medida de segurança ou de 
medida socioeducativa;

VI - a advertência de que a gravação se destina única e exclusivamente 
para instrução processual, expressamente vedada a utilização ou divulgação 
por qualquer meio (art. 20 da Lei n. 10.406/2002 - Código Civil), punida na 
forma da lei;

VII - a assinatura do juiz e dos demais presentes ao ato.

No caso, vislumbra-se do termo de audiência de p. 148/149 que 

foram devidamente observadas as exigências supracitadas. 

Cumpre salientar que o Código de Normas, ao possibilitar que a 

sentença seja registrada por meio audiovisual, encontra-se em perfeita 

consonância com o art. 403 do Código de Processo Penal que determina que o 

juiz, após as alegações finais orais das partes, proferirá a sentença.

Não há como falar, portanto, em nulidade do decisum por ausência 

de forma escrita.

Igualmente, não se vislumbra violação ao art. 93, IX, da 

Constituição Federal, uma vez que, embora não tenha sido integralmente 

degravada, a sentença foi devidamente motivada, estando disponível para 

consulta de ambas as partes.
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Quanto ao tema, colhe-se julgado desta Corte de Justiça:

[...] PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REGISTRADA EM 
MÍDIA AUDIOVISUAL AVENTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE 
JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONTIDO 
NOS ARTIGOS 241-A, § 4º E 241-C DO ANTIGO CÓDIGO DE NORMAS DA 
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL PELA DESNECESSIDADE 
DE TRANSCRIÇÃO DO TEOR CONDENATÓRIO. PROCEDIMENTO DO 
CÓDIGO DE NORMAS QUE NÃO AFRONTA OS DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS. PREFACIAL AFASTADA. [...]

1. A dispensa da transcrição integral da sentença, a despeito do alegado 
pela Procuradoria-Geral de Justiça, não impede que as partes tenham 
conhecimento acerca dos motivos pelas quais estejam sendo condenadas ou 
absolvidas, já que necessária a exposição, por meio da oralidade, das 
circunstâncias em que o Magistrado responsável se baseou para a formação de 
seu juízo de convicção. [...] (Ap. Crim. n. 2014.002543-8, de São João Batista, 
rel. Des. Paulo R. M. D. Sartorato, j. em 3-6-2014).

Por essas razões, afasta-se a preliminar invocada.

2 Mérito

A pretensão absolutória não comporta provimento.

Isso porque as materialidades do delito e da contravenção penal 

restaram devidamente comprovadas por meio do termo de representação (p. 7), 

do pedido de medida protetiva de urgência (p. 10), dos boletins de ocorrência (p. 

33/34 e 43/45), dos boletins de ocorrência militar (p. 35/38 e 47/54) e dos relatos 

das vítimas ao longo da persecução penal.

A autoria, por sua vez, exsurge dos demais elementos de prova 

constante nos autos, especialmente os depoimentos dos ofendidos.

Registre-se que o acusado, ao ser interrogado na delegacia, fez 

uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (p. 13).

Na etapa judicial, deixou de comparecer à audiência aprazada, 

razão pela qual foi decretada sua revelia (p. 148/149).

Por sua vez, a ofendida V. do N. apresentou versão que incrimina o 

réu, narrando à autoridade policial o seguinte:
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[...] Que no tocante aos fatos noticiados no Boletim de Ocorrência 
00080-2015 01458 e complementares, a declarante tem a dizer que hoje por 
volta de 16:30 min em sua residência juntamente com seu marido R. M. D., 
quando seu irmão S. A. do N., o qual reside numa outra moradia que fica no 
mesmo lote, ingressou na casa da declarante dizendo “um cara quer maconha 
e vou dar a ele!”; Que então, a declarante retorquiu que não deixaria ninguém 
vender ou consumir drogas dentro de casa dela; Que em seguida, o investigado 
S. A. do N. tentou abrir a gaveta de onde ficam as talheres, com o claro objetivo 
de munir-se com uma faca, sendo prontamente repelido pela declarante; Que 
em contínuo , S. A. do N. “pulou” em R. M. D., na tentativa de agredi-lo, não 
atingindo o seu objetivo, vez que R. M. D. logrou sucesso em empurrá-lo; Que 
neste momento, chegou no local David do Nascimento, irmão da declarante e 
do conduzido, o qual conseguiu levar S. A. do N. para fora de casa; Que 
minutos após, o policiais militares estiveram no local e encaminharam a S. A. do 
N. à Delegacia de Polícia; Que aqui, posteriormente a lavratura do Boletim de 
Ocorrência e outros termos, R. M. D. e S. A. do N. foram liberados; Que então, 
ao chegarem em casa, vale dizer, quando a declarante e R. M. D. já estavam 
dentro de casa, S. A. do N. violentamente arrombou a porta da residência e 
passou a agredir fisicamente a declarante, através de tapas e puxões de 
cabelo; Que no mesmo contexto, S. A. do N. falou “vou matar vocês, desta noite 
não passam!”; Que então, os policiais militares foram novamente acionados, 
ocasião em que mesmo diante da fuga de S. A. do N., este acabou detido e 
trazido pela segunda vez no mesmo dia até a Delegacia de Polícia; Que o seu 
irmão S. A. do N. é uma pessoa violenta, tendo diversas passagens pela 
Polícia, inclusive pela prática do homicídio consumando de Flávio de Oliveira; 
Que ressalta que no dia de hoje ainda, S. A. do N. ainda agrediu fisicamente a 
genitora Esilda Maria do Nascimento tendo dado tapas e ocos nesta últimas, a 
qual somente veio até a Delegacia para registrar o fato, após a insistência da 
declarante e dos irmãos; que a declarante deseja representar em desfavor de 
S. A. do N. em razão dos crimes de ameaça e demais ilícitos perpetrados por 
ele no mesmo contexto. [...] (p. 08/09).

Sob o crivo do contraditório, manteve-se uníssona e confirmou a 

versão anterior, alegando que o denunciado, no dia dos fatos, estava muito 

alterado em razão do consumo de álcool, tendo partido pra cima da depoente e 

de seu marido R. M. D., desferindo socos e tapas. Salientou que, na ocasião, o 

denunciado também agrediu a própria genitora, mãe da depoente. Por fim, 

salientou ter o réu realizado promessa de mal injusto e grave, ao proferir os 

seguintes dizeres: “eu vou matar vocês, dessa noite não passa!”. (p. 148/149, 

mídia – transcrição indireta do arquivo audiovisual).

O ofendido R. M. D., ao corroborar o relato declinado na fase 

policial, disse à autoridade judiciária que, à época, o acusado adentrou em sua 
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residência visivelmente embriagado e, devido a uma discussão de pouca monta, 

passou  a agredi-lo por meio de socos, coices e empurrões. Informou que, na 

ocasião, o réu também agrediu a ofendida V. do N., esposa do depoente, 

puxando os cabelos desta à força. Além disso, S. A. do N. atentou contra a 

integridade física de sua própria genitora, ao empurrá-la e proferir tapas contra 

sua face. Ao final, declarou que o apelante o ameaçou de morte em razão da luta 

corporal travada (p. 148/149, mídia – transcrição indireta do arquivo audiovisual).

No mesmo sentido foram as declarações da ofendida E. M. do N. na 

seara investigativa:

[...] Que, é mãe do ora conduzido S. A. do N.; que, na data de hoje por 
volta de 13:30 horas, escutou um discussão entre S. A. do N. e sua filha V. do 
N. e seu genro R. M. D., vulgo Macaco; que esclarece que V. do N. e o marido 
e S. A. do N. moram cada qual numa casa, no mesmo lote da casa da 
declarante; que, quando saiu já avistou S. A. do N. na porta da casa de V. do 
N., sendo empurrado por R. M. D. para fora do local; que, diz que S. A. do N. 
estava muito alterado, pois havia ingerido bebidas alcoólicas e feito uso de 
cocaína, pois é usuário de tal substância; que, então partiu para cima de S. A. 
do N. tentando apaziguar, puxando-o pelo braço, quando então S. A. do N. em 
fúria segurou-a pelo braço direito fortemente, empurrando-a mandando-a sair, 
fazendo menção que iria lhe agredir fisicamente, quando então R. M. D. 
segurou S. A. do N. e voltaram as vias de fato; que, diz que sua filha V. do N. 
acionou a PM que foi no local e encontrou o autor, mas a declarante não quis 
comparecer nesta delegacia de polícia para representar contra o filho; que, 
apenas R. M. D. registrou ocorrência de ameaça por parte de S. A. do N.; que, 
diz que por perdidos dos filhos, que não suportam mais as perturbações e 
agressividade do conduzido, então as 17:00 horas nesta delegacia de polícia 
para registrar ocorrência contra o conduzido e pedir medidas protetivas, quando 
então recebeu telefonema da família avisando que S. A. do N. chegara em casa 
e novamente partira para cima de R. M. D., lesionando-o , bem como Dagmara, 
nesta delegacia de polícia, tendo o autor sido localizado e preso; a declarante 
não resultou lesionada que, a declarante deseja representar criminalmente em 
desfavor de S. A. do N. pelos crimes de ameaça e vias de fatos; que, NÃO 
deseja solicitar medidas protetivas no presente momento. [...] (p. 05/06).

Sob o crivo do contraditório, a ofendida foi veemente em afirmar 

que, por ocasião dos fatos, o acusado, que é seu filho, estava muito bêbado e a 

empurrou. Declarou que a embriaguez do réu é situação corriqueira. Salientou 

que, ao ser empurrada, somente não caiu no chão porque se segurou na parede. 
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Por fim, disse que o recorrente tentou lhe dar um soco, e que se tivesse a 

acertado certamente teria quebrado seu nariz (p. 148/149, mídia – transcrição 

indireta do arquivo audiovisual).

Nesse rumo, convém ressaltar que, em se tratando de crime 

praticado no âmbito familiar, o qual, na maioria das vezes, se perfectibiliza 

apenas na presença do acusado e da vítima, a palavra desta, associada às 

demais circunstâncias do crime, mostra-se de extrema relevância para o deslinde 

da quaestio iuris.

A propósito, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO 
CORPORAL LEVE MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO 
CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO 
COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DA FILHA DA OFENDIDA EM 
CONSONÂNCIA COM O CATEGÓRICO RESULTADO DO LAUDO PERICIAL. 
AGENTE QUE AGRIDE SUA EX-COMPANHEIRA OCASIONANDO-LHE 
LESÕES CORPORAIS APARENTES. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. 
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. [...] RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.

1. Em casos de violência contra a mulher - seja ela física ou psíquica -, a 
palavra da vítima é de fundamental importância para a devida elucidação dos 
fatos, constituindo elemento hábil a fundamentar um veredito condenatório, 
quando firme e coerente, máxime quando corroborada pelos demais elementos 
de prova encontrados nos autos.

2. "Comprovado pelo exame de corpo de delito que houve ofensa física 
voltada à integridade ou a saúde do corpo humano - bens jurídicos tutelados 
pelo tipo penal de lesão corporal -, está caracterizada a relevância da conduta 
do apelante para a sociedade, impondo-se a intervenção penal do Estado". 
(TJSC - Apelação Criminal n. 2011.012058-8, de Joinville, Rel. Des. Carlos 
Alberto Civinski, j. em 14/08/2012). (Ap. Crim. n. 2013.084412-7, de Mafra, rel. 
Des. Paulo R. M. D. Sartorato, j. em 8-7-2014).

Em igual sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE AMEAÇA 
NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDUTAS PERPETRADAS EM CONCURSO 
MATERIAL. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM 
PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. 
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DE 
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DEPOIMENTOS COLHIDOS. TESE RECHAÇADA. DOLO DO AGENTE 
EVIDENCIADO. AMEAÇAS ESTAMPADAS NOS AUTOS. CONDUTAS APTAS 
A CAUSAR TEMOR DE MAL INJUSTO E GRAVE NAS OFENDIDAS. 
PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES. 
PROVA SEGURA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. 
RECURSO NÃO PROVIDO. 

Nos crimes cometidos no âmbito doméstico, à vista unicamente de seus 
protagonistas, as coerentes palavras da vítima assumem vital importância, 
notadamente quando encontram arrimo no restante do conjunto probatório, 
sendo aptas à comprovação da materialidade e autoria do crime de ameaça 
(Ap. Crim. 2012.075719-9, da Capital, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em 
27-6-13).

Diante desse panorama, embora a defesa do acusado tenha 

negado a prática do crime e da contravenção penal, vislumbra-se que as 

declarações firmes e coerentes prestadas por três vítimas do evento ao longo do 

processo, permitem concluir que o apelante foi o autor das agressões e das 

ameaças de mal injusto e grave descritas na denúncia.

Nesse viés, ensina Guilherme de Souza Nucci que "ameaçar 

significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe um mal futuro, ainda que 

próximo. Por si só, o verbo já nos fornece uma clara noção do que vem a ser o 

crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante, 

visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o Direito Penal, mas 

apenas a que lida com um 'mal injusto e grave'". (Código Penal Comentado. São 

Paulo: RT, 2013, p. 740).

Por fim, importante frisar que eventual estado de ira do acusado, 

acometido pela ingestão de drogas ou pelo calor das emoções quando do 

cometimento do ilícito, não o descaracteriza, nem tampouco elide a aplicação de 

medida de segurança.

Válida é a transcrição de Cezar R. M. D. Bitencourt:

O Estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. 
Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é 
incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade 
de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de 
intimidação pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em 
determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados 
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nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais 
atemoriza o ameaçado. (Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 626).

Portanto, não há falar-se em anemia probatória, uma vez que a 

prova testemunhal mostra-se suficiente para atestar as condutas previstas no art. 

147 do Código Penal, por duas vezes, e no art. 21 da Lei n. 3.688/41, por três 

vezes, ambas em concurso formal.

No tocante ao cálculo dosimétrico, conclui-se que o magistrado 

singular efetuou-o dentro dos estritos parâmetros legais e em consonância com o 

entendimento predominante neste Tribunal, ao fundamentar o aumento 

decorrente das agravantes da reincidência e por serem as infrações penais 

praticadas no contexto das relações domésticas, não havendo alterações a 

serem levadas a efeito de ofício.

O regime prisional inicial, ao contrário do sustentado pela defesa, 

deve permanecer no semiaberto.

Isso porque a sistemática engendrada na legislação penal 

codificada prevê a reincidência como critério para a fixação do regime prisional 

inaugural.

Acerca do tema, Cleber Masson esclarece:

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: 
A leitura do art. 33, §§2º e 3º, do CP revela que três fatores são decisivos na 
escolha do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: 
reincidência, quantidade de pena aplicada e circunstâncias judiciais. É o juiz 
sentenciante quem fixa o regime inicial de cumprimento da pena privativa de 
liberdade (art. 59, III, CP). (MASSON, Cleber. Código penal comentado. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 286).

Ademais, da leitura do art. 33, § 2º, do Código Penal, infere-se que 

o acusado reincidente deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. 

Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular n. 

269, houve por bem relativizar tal disposição em benefício do réu, ao dispor que 

"é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes 
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condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as 

circunstâncias judiciais".

In casu, verificada a reincidência do apelante, e inexistindo 

circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se correta a estipulação do regime 

semiaberto para o início do resgate da sanção penal, conforme entendimento 

jurisprudencial dominante.

Desta feita, é caso de manutenção do regime prisional fixado em 

sentença, por ser providência que é mais favorável ao acusado.

Por fim, incabível a substituição da reprimenda corporal por penas 

restritivas de direitos, uma vez que as infrações penais foram cometidas com o 

emprego de violência e grave ameaça. 

Inviável, também, a concessão de sursis por ausência dos 

requisitos legais previstos nos art. 77 do Código Penal.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios 

ao defensor dativo do recorrente (p. 105), ressalte-se que tal verba fora 

estipulada por ocasião da sentença em R$ 834,40 (oitocentos e trinta e quatro 

reais e quarenta centavos).

Entretanto, considerando que o advogado Jacob Cassettari Junior 

(OAB/SC nº 26.689) atuou ao longo de todo o processo, apresentando, inclusive, 

peça defensiva nesta instância recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do 

Código de Processo Civil, e art. 3º do Código de Processo Penal, tomando-se 

por base, ainda, o preceituado na tabela anexa à extinta Lei Complementar 

Estadual n. 155/97, conforme orientação da Seção Criminal deste Tribunal, tem-

se que o valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra mais condizente 

com a atividade profissional desempenhada.

À vista do exposto, o voto é no sentido de dar parcial provimento ao 

recurso para majorar os honorários advocatícios.

Vale destacar, por fim, com a ressalva do posicionamento pessoal 

desta relatora, que exaurida a possibilidade de interposição de recursos nesta 
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instância, e nos termos da decisão do STF no ARE n. 964.246, necessário 

encaminhar cópia deste acórdão à comarca de origem, para que se expeçam os 

documentos necessários à execução da pena imposta ao acusado, se tal 

providência ainda não houver sido tomada.
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