
Apelação Criminal n. 0001512-52.2013.8.24.0023, da Capital
Relator: Desembargador Alexandre d’Ivanenko

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS (ART. 
129, § 9º, DO CP). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. 
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 
POSSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO QUE SE FAZ 
NECESSÁRIA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0001512-52.2013.8.24.0023, da comarca da Capital Juizado de Violência 
Doméstica contra a Mulher em que é Apelante O. D. do N. e Apelado M. P. do E. 
de S. C..

A Quarta Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e dar-lhe parcial provimento.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. 
Desembargador Alexandre d'Ivanenko, Desembargador José Everaldo Silva e 
Desembargador Sidney Eloy Dalabrida

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Desembargador Alexandre 
d'Ivanenko.

Funcionou como Representante do ministério Público o Exmo. Sr. 
D. Fábio Strecker Schmitt.
 

Florianópolis, 26 de março de 2018.

Desembargador Alexandre d’Ivanenko
Relator
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RELATÓRIO

Na Comarca da Capital, o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina ofereceu denúncia contra O. D. do N., imputando-lhe a prática do crime 

previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei 11.340/06, pelos fatos assim 

narrados na exordial acusatória:

No dia 5 de maio de 2012, por volta das 17h40min [...] , o denunciado O. 
D. do N., agrediu fisicamente a vítima M. da P. O. de S., sua ex companheira, 
empurrando-a com força, ocasionando a queda dela, e por consequência, 
causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 15 [...].

Na ocasião, a vítima foi até o portão da residência a fim de pegar as 
chaves do imóvel que estavam com o denunciado. Nesse momento, após breve 
desentendimento, o denunciado empurrou-a com muita força, ocasionando sua 
queda.

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2013 e a publicação da 

sentença se deu na data de 07 de março de 2016.

Assim, concluída a instrução, a denúncia foi julgada procedente 

para condenar O. D. do N. à pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida em 

regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código 

Penal, com incidência do art. 7º, inc. I, da Lei 11.340/06, sendo-lhe concedida a 

suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Insatisfeito, O. D. do N. deflagrou recurso de apelação. Nas razões 

de apelação apresentadas às fls. 183/194, almeja ser absolvido, sob o 

argumento, em síntese, de inexistirem nos autos provas acerca da materialidade 

e da autoria do delito. Pleiteia, ainda, o estabelecimento de honorários ao seu 

defensor dativo de acordo com a tabela da OAB, prequestionando 

expressamente os §§ 1º e 2º do art. 22 da Lei n. 89.906/1994.

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu 

contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do reclamo (fls. 202/206).

Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 

Sr. Dr. Lio Marcos Marin, oportunidade em que opinou pelo seu conhecimento e 

não provimento.
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Este é o relatório.
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VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso há de ser 

conhecido e, inexistindo preliminares a serem apreciadas, nem mesmo de ofício, 

passo a análise do mérito.

Trata-se de recurso interposto por O. D. do N. contra decisão que 

julgou procedente a denúncia para condená-lo pelo cometimento do delito de 

lesões corporais, perpetrado no âmbito doméstico.

Objetivando a reforma do decisum, aduz, em síntese, inexistirem 

nos autos comprovação segura da prática delituosa. Entretanto, em que pese os 

argumentos elencados, tenho que inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Isto porque, tanto a materialidade quanto a autoria do delito 

restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência (fls. 6/7 e 11/12), do 

laudo pericial (fls. 20) e dos depoimentos colhidos na fase judicial.

Quando ouvida na fase administrativa, a vítima M. da P. O. de S. 

relatou que conviveu em união estável com o apelante por aproximadamente 

sete anos, e que na data dos fatos, quando já haviam rompido o relacionamento, 

tiveram uma discussão, oportunidade em que foi violentamente empurrada pelo 

seu ex-companheiro, vindo a cair no chão.

Em juízo, ratificou sua narrativa, relatando ter sido agredida com um 

empurrão no dia em que o apelante estava realizando sua mudança de 

residência. Asseverou que tal fato ocorreu quando solicitou que lhe entregasse a 

chave de casa (gravação audiovisual  fl. 79).

Os informantes ouvidos durante a instrução processual não 

acrescentaram nada sobre os fatos (gravação audiovisual – fl. 79).

O apelado, por sua vez, negou as acusações e limitou-se a alegar 

que as lesões descritas no laudo pericial seriam pelo fato de que M. da P. ter 

ingerido bebida alcoólica. Sustentou acreditar que a acusação ocorreu pelo fato 

de que a vítima teria lhe visto com outra mulher (gravação audiovisual – fl. 79).
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As declarações da ofendida, entretanto, se coadunam com o laudo 

pericial de fl. 20, onde consta que M. da P. apresentava "extensa escoriação em 

placa abrasiva de até 6,0 cm em cotovelo esquerdo. Associa-se edema e 

hematoma local. Equimoses roxas e edema no antebraço esquerdo. Edema e 

equimose em ambos os joelhos, refere dor local e dores pelo corpo".

Ressalta-se que as declarações das vítimas têm lugar central na 

elucidação de fatos, como os apurados nos autos, tendo em vista que as 

agressões acontecem preponderantemente no ambiente privado e longe de 

testemunhas oculares que possam esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Já decidiu este Tribunal de Justiça:

Tratando-se de violência doméstica, muitas vezes as ameaças e as 
agressões ocorrem longe do olhar de qualquer testemunha, razão pela qual a 
palavra da ofendida é de fundamental importância para o esclarecimento dos 
fatos, ainda mais quando corroborada por outros meios de prova [...] (Ap. Crim. 
2014.052853-2, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 11.11.14).

O Superior Tribunal de Justiça orienta: "No que se refere ao crime 

de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a 

condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência 

doméstica ou familiar" (HC 327.231, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.3.16).

Assim, a versão do apelante encontra-se isolada dos autos, sendo 

inviável acolher o pleito absolutório.

No que tange a dosimetria, ainda que não tenha sido objeto de 

recurso, permanece inalterada, visto que corretamente aplicada a reprimenda 

pelo juízo a quo.

Por fim, pugna o causídico pela majoração dos honorários fixados 

nos moldes da tabela da OAB/SC.

Neste ponto, tenho que razão parcial razão assiste a defesa, ainda 

que não seja para majorar os honorários de acordo com a tabela da Ordem dos 

Advogados.

O valor a ser fixado a título de verba honorária não deve ter por 
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base a tabela mencionada pela defesa, porquanto esta se refere à remuneração 

dos defensores constituídos, tornando-se apenas uma norma de caráter 

sugestivo sem efeito vinculante, diferentemente da verba devida aos defensores 

nomeados pelo Estado, que era fixada de acordo com a tabela constante do 

Anexo Único da Lei Complementar Estadual n. 155/97, antes de ser declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...]. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
REFUTADO QUANTUM ESTIPULADO A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO 
DEVIDA À DEFENSORA NOMEADA. ARBITRAMENTO NOS MOLDES DO 
ART. 22, §§ 1º E 2º, DA LEI 8.906/1994. DESCABIMENTO. TABELA DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DE CARÁTER MERAMENTE 
SUGESTIVO QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO. MONTANTE 
ESTABELECIDO EM OBSERVÂNCIA À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ANTE A PERMISSÃO DO ART. 3º DA LEI 
ADJETIVA PENAL. PRECEDENTES. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 
0000231-56.1998.8.24.0033, de Navegantes, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, 
Quinta Câmara Criminal, j. 01-02-2018).

E, ainda:

[...]. VERBA HONORÁRIA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DA 
REMUNERAÇÃO COM BASE NA TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO BRASIL, CONSELHO SECCIONAL DE SANTA 
CATARINA. IMPOSSIBILIDADE. DEFENSOR DO RÉU NOMEADO PARA 
ATUAR EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO DA VERBA DE 
ACORDO COM O CASO CONCRETO. UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETRO 
ESTABELECIDOS PELAS CÂMARAS CRIMINAIS DESTA CORTE DE 
JUSTIÇA. POSICIONAMENTO QUE BUSCA DAR TRATAMENTO ADEQUADO 
À CONTROVÉRSIA, CONSIDERANDO COMO PARÂMETRO, INCLUSIVE, A 
REMUNERAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. NOVEL ENTENDIMENTO DA 
CÂMARA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA SUPLEMENTAR 
DECORRENTE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTELIGÊNCIA DO 
NOVO CPC. MEDIDA ADOTADA DE OFÍCIO. Nos termos da Deliberação n. 
01/2013 da Seção Criminal deste Tribunal, já decidiu esta Câmara pela 
remuneração arbitrada nos termos da Tabela de Honorários da Ordem dos 
Advogados do Brasil, instituída pela Resolução n. 3-2008, de 6-3-2008, do 
Conselho Seccional da OAB/SC. Ocorre que, diante da alteração de 
posicionamento deste Colegiado, não sendo mais possível o estabelecimento 
da remuneração do advogado nomeado pelo sistema de URH, previsto na Lei 
Complementar Estadual 155/1997, a fixação dos honorários advocatícios 
dependerá da atuação do causídico no caso concreto, levando-se em 
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consideração o grau de zelo profissional, bem como o trabalho realizado e o 
tempo exigido para a prestação de seu serviço. Fixação estabelecida, em 
gradação inferior à pretendida. Não obstante se reconheça a capacidade da 
OAB estabelecer limites mínimos para a contratação de serviços advocatícios, 
não se vê a possibilidade de estabelecê-los para os casos de nomeação pelo 
juízo, em vista de se mostrarem elevados, considerando-se, dentre outras 
situações, a remuneração da categoria dos Defensores Públicos no Estado de 
Santa Catarina. Estabelecimento de verba suplementar, no entanto, 
considerando a interposição de recurso. Inteligência do art. 85, §§2º e 8º, do 
CPC. [...]. (TJSC, Apelação Criminal n. 0001771-33.2016.8.24.0026, de 
Guaramirim, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, Quinta Câmara Criminal, j. 
01-02-2018).

Dessa maneira, é bom reforçar, a fixação de honorários de acordo 

com a tabela da OAB é aplicável aos advogados constituídos, e não aos 

nomeados pelo Estado, para atuar na defesa de pessoas sem condições 

financeiras. 

Uma vez inaplicável a tabela da OAB, como visto, e tendo em conta 

a inconstitucionalidade do art. 104 da Constituição do Estado de Santa Catarina 

e da Lei Complementar Estadual n. 155/1997, declarada pelo Supremo Tribunal 

Federal na ADI n. 4.270/SC, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, julgada 

em 14/3/2012, cuja eficácia foi diferida por 12 (doze) meses, e, ainda, 

considerando a Deliberação n. 01/2013 - Seção Criminal/TJSC, a verba 

honorária deve ser fixada levando-se em conta o labor desempenhado, o grau de 

zelo profissional e a complexidade do caso concreto, em observância ao art. 85, 

§§ 1º, 2º, 8º e 11º do Novo Código de Processo Civil c/c o art. 3.º do Código de 

Processo Penal.

Assim sendo, e considerando a interposição do recurso, acolho em 

parte o pedido e majoro os honorários advocatícios fixados ao Dr. Rafael Silva 

Faria (OAB/SC n. 13917) para R$ 1300,00 (hum mil e trezentos reais). 

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do 

recurso, tão somente para majorar a verba honorária.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do 

recurso.
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Observa-se que a comarca de origem deverá promover a(s) 

devida(s) comunicação(ões), conforme dispõe o § 2.º do art. 201 do Código de 

Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 11.690/2008.

Este é o voto.
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