
Apelação Criminal n. 0004450-23.2015.8.24.0064, de São José
Relator: Desembargador Ernani Guetten de Almeida

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A 
INCOLUMIDADE FÍSICA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C 
ARTS. 5º E 7º, AMBOS DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO ANTE O PRINCÍPIO DA 
ADEQUAÇÃO SOCIAL. INVIABILIDADE. CONDUTA TÍPICA. 
APELANTE QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DO 
REFERIDO PRINCÍPIO AGINDO DE FORMA 
DESPROPORCIONAL AO AGREDIR A FILHA. LAUDO 
PERICIAL QUE ATESTA DIVERSAS LESÕES SOFRIDAS 
PELA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 

REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DO SURSIS POR 
RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME 
COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA. VEDAÇÃO PREVISTA 
NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 

 PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA 
LEI N. 11.320/06 (LEI MARIA DA PENHA). ACOLHIMENTO. 
AGRESSÕES PRATICADAS PELA GENITORA EM SUA 
FILHA, MENOR DE IDADE, SEM MOTIVAÇÃO DE 
GÊNERO. RELAÇÃO FAMILIAR QUE, POR SI SÓ, NÃO 
ENSEJA A APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. 
AFASTAMENTO QUE SE REVELA ESCORREITO. 
EFEITOS DA CONDENAÇÃO SOBRESTADOS. REMESSA 
DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE O 
MINISTÉRIO PÚBLICO VERIFIQUE A POSSIBILIDADE DE  
OFERECIMENTO DOS BENEFÍCIOS 
DESPENALIZADORES DA LEI N. 9.099/95. 

"[...] não se verifica o preenchimento dos pressupostos 
elementares da violência doméstica e familiar contra a 
mulher, porquanto, embora a agressão perpetrada tenha 
ocorrido no âmbito familiar, decorreu de desentendimentos 
múltiplos entre mãe e filha, restando descaracterizada a ação 
baseada no gênero." (STJ, RHC 50.636/AL, Rel. Ministro 
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 
01.12.2017).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO 
DA VERBA HONORÁRIA CONFORME A TABELA DA 
SECCIONAL DA OAB/SC. PARCIAL ACOLHIMENTO. 
ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELA SEÇÃO 
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CRIMINAL. INCIDÊNCIA DOS ART. 85, §§2º E 8º, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TABELA DA SECCIONAL 
DA OAB QUE NÃO SE APLICA AO CASO, MAS APENAS 
NA RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. VALORES 
ESTABELECIDOS DE FORMA DIFERENTE PARA CADA 
UNIDADE FEDERATIVA E EM QUANTUM INSUPORTÁVEL 
PELO ESTADO. ENTIDADE NÃO PERTENCENTE À 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE. TEMA N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. CONTUDO, VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA 
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NOUTRO 
PATAMAR.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0004450-23.2015.8.24.0064, da comarca de São José Juizado Especial Criminal 
e de Violência Doméstica em que é Apelante  A. S. J. da S. P. e Apelado M. P. 
do E. de S. C..

A Terceira Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para afastar a incidência dos 
arts. 5º e 7º, ambos da Lei 11.340/06 e, ainda, para fixar as verbas honorárias 
devidas, suspendendo os efeitos da condenação pela necessária remessa dos 
autos ao juízo a quo, a fim de que o Ministério Público manifeste-se acerca da 
aplicação dos institutos da Lei n 9.099/95. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. 
Des. Leopoldo Augusto Brüggemann e Des. Getúlio Corrêa. Funcionou como 
Representante do Ministério Público o Exmo. Sr. Dr. Paulo Roberto Speck.  

Florianópolis, 05 de junho de 2018.

Desembargador Ernani Guetten de Almeida
Presidente e Relator
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RELATÓRIO

O representante do Ministério Público, com atribuição para atuar 

perante o Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de 

São José, ofereceu denúncia em face de Aguida Sebastiana José da Silva 

Peixoto por incursão ao art. 136, caput, do Código Penal, com incidência do art. 

7º, inciso I, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em virtude dos seguintes 

fatos narrados na exordial acusatória (fls. 29/31):

"[...] no dia 3 de março de 2015, por volta das 14h, na residência 
localizada na Rua Almerinda Francisco dos Santos, n. 19, bloco 01, 
apartamento 12, bairro Real Parque, nesta cidade, a denunciada Aguida 
Sebastiana José da Silva Peixoto, expôs a perigo a saúde da vítima Kerollyn 
Antonio da Silva Peixoto, sua filha, que estava sob sua autoridade, guarda e 
vigilância, para fins de educação e ensino, mediante o abuso de meios de 
correção e disciplina, porquanto agrediu-a fisicamente com uma vara, 
principalmente na região dos braços, pernas e costas, ocasionando-lhe as 
lesões corporais de natureza leve descritas no auto de exame de corpo de 
delito acostado às fl. 19 dos autos inclusos."

Concluída a instrução do feito, a denúncia foi julgada parcialmente 

procedente para, in verbis (fls. 94/95): 

"[...] desclassificar a conduta imputada à ré do art. 136 do CP para o 
disposto no art. 129, §9º, do CP e dar a acusada Aguida Sebastiana José da 
Silva Peixoto, alhures qualificada, como incursa na proibição a contrario sensu 
prevista nos arts. 129, §9º, do Código Penal e c/c aos arts. 5º e 7º da Lei n. 
11.340/06 e, em consequência, condená-la ao cumprimento da pena privativa 
de liberdade fixada em 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente 
aberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direito, tendo em vista o não atendimento dos elementos previstos nos arts. 44, 
I e 46, caput, ambos do CP. Preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do 
Código Penal, concedo à ré a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 
(dois) anos, mediante as seguintes condições: a) proibição de ausentar-se da 
comarca onde reside, sem autorização do juiz, por mais de 7 (sete) dias; b) 
comparecimento pessoal e obrigatório à Central de Penas e Medidas 
Alternativas, bimensalmente, para acompanhamento psicossocial. Concedo à 
acusada o direito de recorrer em liberdade, visto que assim respondeu ao 
processo[...]."

Inconformada com a prestação jurisdicional entregue, a defesa de 

Aguida Sebastiana José da Silva Peixoto interpôs a presente apelação (fl. 98), 

em cujas razões, pleiteia, em apertada síntese, a absolvição da apelante por 

atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo 
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Penal, em face da incidência do princípio da adequação social, bem como o 

consequente afastamento da incidência da Lei Maria da Penha por não se tratar 

os fatos de violência de gênero. Por fim, almeja a substituição do sursis 

concedido por restritiva de direitos e a fixação das verbas honorárias conforme a 

Tabela da Seccional da OAB/SC (fls. 121/127).

Contra-arrazoado o recurso (fls. 131/138), os autos ascenderam a 

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

parecer do Exmo. Sr. Dr. Lio Marcos Marin, manifestou-se pelo conhecimento e 

parcial provimento, tão somente para afastar a incidência da Lei 11.340/06 (fls 

146/152).

Este é o relatório.

VOTO

Trata-se de um recurso de apelação interposto por Aguida 

Sebastiana José da Silva Peixoto contra a decisão de primeira instância que lhe 

condenou à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em 

regime inicial aberto, por incursão ao art. 129, §9° do Código Penal, com a 

incidência da Lei Maria da Penha. 

O recurso é próprio e tempestivo, motivo pelo qual há de ser 

conhecido.

A materialidade do crime praticado encontra suporte no boletim de 

ocorrência (fls 3/4), no relatório psicológico (fls. 11/17), no laudo pericial (fls. 

18/20), além de toda prova oral colhida ao longo da instrução processual.

A autoria do ilícito, igualmente, mostra-se evidente, principalmente 

pelos depoimentos harmônicos da vítima em ambas as etapas da persecução 

criminal. 

Nesse sentido, infere-se dos autos que no dia 03 de março de 

2015, por volta das 14h, na residência localizada na Rua Almerinda Francisco 

dos Santos, n. 19, bloco 01, apartamento 12, na cidade de São José, Aguida 

Sebastiana José da Silva Peixoto teria agredido fisicamente, utilizando-se de 
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uma "vara" para tanto, sua filha Kerollyn da Silva Peixoto, atingindo-a na região 

dos braços, pernas e costas, como forma de correção e repreensão em virtude 

do descontentamento da genitora com certas condutas da vítima, tal como faltar 

as aulas para se encontrar com o namorado não aprovado pela família.  

Pois bem.

Diante da confirmação inequívoca acerca da materialidade e autoria 

do ilícito, passa-se a analisar os argumentos defensivos aventados a partir da 

sentença proferida pelo juízo a quo, em respeito aos princípios tantum devolutum 

quantum appellatum e da dialeticidade. 

1) Da aplicação do princípio da adequação social:

A defesa requer a absolvição da apelante com fulcro no art. 386, 

inciso III, do Código Processual Penal, por entender que a conduta da apelante é 

atípica, levando em consideração o princípio da adequação social. 

No entanto, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre asseverar que o princípio supramencionado 

consiste no fato de que nenhuma conduta pode ser considerada delituosa ou 

ilícita se amplamente aceita pela sociedade, independentemente se expressa e 

taxativa em lei, desde que não ofenda os ditames da Constituição Federal. 

Sendo assim, consiste em um "[...] vetor geral de hermenêutica 

segundo o qual, dada a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal, se o 

tipo é um modelo de conduta proibida, não se pode reputar como criminoso um 

comportamento socialmente aceito e tolerado pela sociedade, ainda que 

formalmente subsumido a um tipo incriminador." (REsp 1435872/MG, Rel. 

Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. P/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, 

Sexta Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 01/07/2014).

Ocorre que tal princípio supralegal não comporta condutas abusivas 

que violem a integridade física ou psíquica de outrem sob argumento de se estar 

tentando ensinar ou educar um filho, por exemplo.  

In casu, é louvável a atitude de um pai ou uma mãe em querer o 
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bem daqueles que estão sob sua guarda, objetivando ensinar e dar aos filhos um 

dos pilares mais importantes da vida em sociedade, que é a educação.

No entanto, apesar das atitudes da vítima em não acatar as ordens 

da sua genitora e ora apelante, faltando às aulas escolares e tendo um namoro 

não aprovado pela família, tem-se que tais fatos não justificam a agressão 

perpretada utilizando-se de uma "vara", causando-lhe os ferimentos destacados 

no laudo pericial como "[...] múltiplas esquimoses avermelhadas/arroxeadas 

lineares na face posterior dos braços e região escapular direita", além de "lesões 

semelhantes menores na face anterior da coxa direita e outras três maiores (até 

18 cm de extensão) na face anterior da coxa esquerda." (fls. 18/20)

Assim, aquele que "[...] agride a integridade física de sua filha, 

produzindo lesões corporais constatadas em laudo pericial, no âmbito doméstico 

e familiar, pratica o crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal." (TJSC, 

Apelação Criminal n. 0002784-90.2014.8.24.0041, de Mafra, rel. Des. Carlos 

Alberto Ciivinski, Primeira Câmara Criminal, j. 27-04-2017).

Logo, verifica-se que a apelante ultrapassou os limites do princípio 

da adequação social e atentou contra a ordem jurídica e a integridade física da 

vítima, tipificada conforme expõe o  art. 129, §9º do Código Penal, mormente 

porque agiu de forma descontrolada e despida de qualquer proporcionalidade 

perante sua filha, tudo isso ratificado pelo laudo pericial, que atesta as lesões 

significativas no corpo da adolescente Kerollyn.

Nesse sentido, tem decidido esta Corte, vide  Apelação Criminal n. 

0003446-64.2011.8.24.0104, de Ascurra, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva 

Bittencourt Schaefer, Primeira Câmara Criminal, j. 13-07-2017: 

  APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO 
COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 
129, § 9º, CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7°, DA LEI 11.340/2006). SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO 
COM BASE NA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO EXERCÍCIO REGULAR DE 
DIREITO. ART. 23, III, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE, 
JUSTIFICANDO A CORREÇÃO DISCIPLINAR DA FILHA MENOR DE IDADE, 
APLICA-LHE CASTIGO CORPORAL, CAUSANDO AS LESÕES CORPORAIS 
DESCRITAS NO EXAME DE CORPO DE DELITO. ABUSO DO JUS 
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CORRIGENDI E DISCIPLINANDI INJUSTIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifou-se)

Por tudo isso, tem-se que devidamente demonstrado que não se 

aplica o princípio da adequação social no caso in tela, muito porque não há como 

considerar atípica uma conduta que resultou em diversas lesões no corpo da 

vítima, razão pela qual se torna inviável acolher o pleito defensivo. 

2) Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos: 

A defesa ainda postula a substituição da suspensão condicional da 

pena por restritiva de direitos. 

No entanto, o pleito não comporta agasalho. 

Isso porque, em consonância com o art. 44, inciso I, do Código 

Penal, inviável acolher o pleito defensivo em virtude do crime ter sido praticado 

mediante violência à pessoa, o que se afigura como óbice à concessão da 

benesse, bem por isso à apelante aplicou-se o disposto no art. 77 e seguintes do 

Código Penal. 

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara in Apelação n. 

0012239-11.2012.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Leopoldo Augusto 

Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 05.07.2016:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA 
PENHA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.   DIREITO DE 
RECORRER EM LIBERDADE JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. NÃO 
CONHECIMENTO DO PEDIDO.   PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA 
DE PROVAS. OCORRÊNCIA DO DELITO E AUTORIA DEVIDAMENTE 
DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES EM 
AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS. CRIME NO ÂMBITO DOMÉSTICO. 
PALAVRA DA OFENDIDA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO 
PERICIAL ATESTANDO OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA PROVOCADA 
POR ENERGIA DE ORDEM MECÂNICA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DECRETO 
CONDENATÓRIO MANTIDO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO 
CABIMENTO. REQUISITO LEGAL DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL NÃO 
PREENCHIDO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA.   
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifou-se)

3) Da (in)aplicabilidade da Lei Maria da Penha: 
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A defesa requer, ainda, o afastamento da incidência da Lei Maria da 

Penha.

Neste ponto, com razão a defesa.

A Lei 11.340/06, titulada como Lei Maria da Penha, retrata, através 

do seu art. 5º, caput, que se "configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial", 

podendo ocorrer no âmbito da unidade doméstica, no seio familiar ou até mesmo 

em qualquer relação íntima de afeto.

Com relação ao art. 7º, retrata que a  violência doméstica e familiar 

contra a mulher pode se dar tanto na forma física quanto na forma psicológica, 

sexual, patrimonial e moral. 

Nessa conjuntura, a legislação supracitada, a partir da sua 

promulgação, visa proteger e coibir qualquer forma de violência em desfavor da 

mulher em virtude de eventual situação de vulnerabilidade e hipossuficiência, 

decorrente do seu gênero perante terceiros.

A propósito, Renato Brasileiro de Lime em Legislação Especial 

Comentada. 4ª de. rev., atual., ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2016. pg. 901 

ensina que "[...] partindo da premissa de que a mulher ainda é comumente 

oprimida em nossa sociedade, especialmente pelo homem, a Lei Maria da Penha 

cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 

conferindo proteção diferenciada ao gênero feminino, tido como vulnerável 

quando inserido em situações legais específicas elencados pelo art. 5º [...]."

Nessa toada, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, em 

parecer de lavra do Sr. Dr. Lio Marcos Marin "[...] o fato do sujeito passivo da 

violência ser mulher nem sempre culminará na aplicação dos ditames da Lei 

Maria da Penha, que apenas devem incidir às hipóteses em que a violência 

ocorrer fundamentalmente em virtude da condição de mulher. A Lei tem como 

intuito principal tutelar aquelas relações em que a mulher é tratada com 
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inferioridade e, em virtude desta desigualdade, é por vezes submetida à 

opressão física e psicológica tão somente em razão da sua condição de gênero." 

(fl. 149)

Por todo o exposto, conclui-se que no presente caso não se aplica 

a Lei 11.340/06 em virtude da agressão perpetrada pela apelante não ter 

ocorrido em virtude da vítima ser mulher, mas sim, unicamente pela relação 

familiar entre mãe e filha.

Ademais, colhe-se das provas amealhadas nos autos que as 

agressões decorreram do descontentamento da apelante com o comportamento 

da filha, independentemente do seu gênero.

É o entendimento deste Tribunal, vide Apelação Criminal n. 

2015.030678-0, de Anchieta, rel. Des. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara Criminal, 

j. 21-07-2015:

   APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO (CP, ART. 129, § 9º, C/C LEI N. 11.340/06) - SENTENÇA 
CONDENATÓRIA.   INSURGÊNCIA DA DEFESA.   ALEGADA 
INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA - ACOLHIMENTO - 
AGRESSÕES PRATICADAS PELA RÉ CONTRA A VÍTIMA, SUA IRMÃ - 
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DE VULNERABILIDADE - 
INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06 AFASTADA - ANÁLISE DAS DEMAIS 
QUESTÕES PELA TURMA DE RECURSOS - RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.   "A incidência da Lei n.º 11.340/2006 reclama 
situação de violência praticada contra a mulher, em contexto 
caracterizado por relação de poder e submissão, praticada por homem ou 
mulher sobre mulher em situação de vulnerabilidade. Precedentes.   No 
caso não se revela a presença dos requisitos cumulativos para a 
incidência da Lei n.º 11.340/06, a relação íntima de afeto, a motivação de 
gênero e a situação de vulnerabilidade. Concessão da ordem" (STJ, Min. 
Marco Aurélio Bellizze). (grifou-se)

Neste ponto, não distoa o Superior Tribunal de Justiça:

1) RHC 50.636/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 

julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 
LESÃO CORPORAL PRATICADA POR FILHA CONTRA MÃE. 
INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO. 
DESCARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO BASEADA NO GÊNERO. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.
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1. Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência 
doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada 
no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; 
decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial. 2. A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta 
comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do 
sujeito ativo de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, 
evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, 
caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 
11.340/2006. 3. No caso em comento, não se verifica o preenchimento dos 
pressupostos elementares da violência doméstica e familiar contra a 
mulher, porquanto, embora a agressão perpetrada tenha ocorrido no 
âmbito familiar, decorreu de desentendimentos múltiplos entre mãe e 
filha, restando descaracterizada a ação baseada no gênero. (grifou-se)

4. Recurso parcialmente provido para, afastando a incidência da Lei n. 
11.340/2006, fixar a competência do Juízo da 5ª Vara Criminal de Maceió/AL.

2) HC 265.694/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO 
SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. ESTUPRO 
DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA SOBRINHA. PLEITO DE 
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, MOTIVAÇÃO DE 
GÊNERO OU VULNERABILIDADE PELO GÊNERO. SIMPLES LAÇO DE 
PARENTESCO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DA LEI 
N.11.340/2006. PRECEDENTES. 3. Habeas corpus não conhecido.

1. A Primeira Turma do STF e as Turmas que compõem a Terceira Seção 
do STJ, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram 
a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de 
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão 
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. "Para a aplicação da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração 
da motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que caracterize situação 
de relação íntima. Precedentes." (HC 176.196/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, 
QUINTA TURMA, DJe de 20/06/2012) 3. Embora o crime tenha sido 
cometido pelo tio contra a sobrinha de 7 (sete) anos, na oportunidade em 
que esta ia visitar sua avó, tem-se manifesta a ausência de relação íntima 
de afeto, motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade pelo gênero, 
o que afasta a aplicação da Lei n. 11.340/2006

4. Habeas corpus não conhecido (grifou-se). 

Apesar do afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha, 

tornando a ação de natureza pública condicionada a representação, porque a 

lesão corporal foi de natureza leve e não se aplica o contido na Súmula n. 542 do 

Superior Tribunal de Justiça, tal fato não obsta o prosseguimento do presente 
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feito. 

Isso porque, cumpre analisar que a representação da vítima 

prescinde de formalidades, rigorismo formal ou de qualquer declaração expressa 

reduzida a termo da mesma acerca do desejo de dar início à ação penal e 

legitimando o Ministério Público a agir. 

O simples fato de ter comparecido à Delegacia e registrado o 

boletim de ocorrência (fls. 3/4), acompanhada pelo Conselho Tutelar, submeter-

se a relatório psicológico (fls. 11/17) e à perícia médica (fls. 18/20), além de ter 

prestado depoimento em juízo (fls. 94/95), entende-se que satisfeita a condição 

de procedibilidade da ação penal em relação ao crime previsto no art. 129, §9º, 

do Código Penal. 

Nessa linha, entende o Superior Tribunal de Justiça, in RHC 

51.481/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 

29/10/2014:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS 
PRATICADAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS OU FAMILIARES. 
AGRESSÕES COMETIDAS POR FILHO CONTRA PAI IDOSO. 
INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI MARIA DA 
PENHA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. 
VÍTIMA QUE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE O DESEJO DE VER O 
ACUSADO PROCESSADO. INEXISTÊNCIA DE RETRATAÇÃO ANTERIOR AO 
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Conquanto se esteja 
diante de crime em tese praticado no âmbito das relações domésticas e 
familiares, já que o acusado é filho da vítima, o certo é que esta última é pessoa 
do sexo masculino, o que afasta as disposições específicas previstas na Lei 
11.340/2006 - cuja incidência é restrita à violência praticada contra mulher -, 
notadamente a que dispensa a representação do ofendido para que possa ser 
iniciada a persecução penal nos delitos de lesão corporal.Precedentes. 2. 
Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que a 
representação do ofendido nas ações penais públicas condicionadas 
prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do 
interesse da vítima em autorizar a persecução criminal. 3. No caso dos 
autos, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, a vítima 
expressamente requereu a instauração de inquérito policial contra o acusado, 
seu filho, com relação aos fatos registrados no boletim de ocorrência. 4. O fato 
de a vítima haver procurado a Defensoria Pública no curso da ação penal 
solicitando assistência jurídica para seu filho, o ora recorrente, não significa que 
tenha se retratado tacitamente da representação anteriormente formulada, já 
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que a vontade de que o acusado responda criminalmente pelos fatos não se 
confunde com o ânimo, justificado pela relação entre ambos existente, de que 
seja adequadamente defendido durante a persecução criminal. 5. Nos termos 
do artigo 25 do Código de Processo Penal, a representação é irretratável depois 
de oferecida a denúncia. 6. Recurso desprovido. (grifou-se) 

Assim sendo, como desdobramento, pelo fato da não incidência ao 

caso da Lei 11.340/06, o que afasta a impossibilidade da aplicação da lei 

9.099/95, determina-se, de ofício, a suspensão dos efeitos da condenação até 

que o representante do Ministério Público avalie a viabilidade de oferta da 

suspensão condicional do processo, nos moldes do art. 89, caput, da Lei 

9.099/95.

Porém, em caso do não oferecimento da proposta ou não aceite 

pela apelante, determina-se o imediato cumprimento da pena, no caso, sursis, 

com fundamento no novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal através do HC n. 126.292/SP, a fim de darem início à execução 

provisória da pena. 

4) Dos honorários advocatícios:

Por fim, o defensor nomeado, Vítor Viviani (OAB/SC 49.413) (fl. 

115), pugna pela fixação de seus honorários, nos temos da Tabela da Seccional 

da OAB/SC, pela apresentação das razões recursais.

Entretanto, o pleito merece parcial acolhimento, devendo a verba 

honorário ser concedida noutros termos. 

A respeito do tema, firmou-se a orientação nesta Corte de Justiça 

que a tabela do Conselho Seccional da OAB tem caráter meramente orientador, 

aplicável aos casos de constituição por particular e não de nomeação de 

advogado dativo pelo Estado, e que não se deve estabelecer a verba honorária 

em URH's, razão pela qual a Seção Criminal desta Corte de Justiça estabeleceu 

a seguinte conclusão na sessão de 27.3.2013: 

Considerando (a) a mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal, 
que declarou inconstitucional o art. 104 da Constituição do Estado de Santa 
Catarina e a Lei Complementar Estadual n. 155/97, (b) a superação do 
interstício estabelecido para a produção de efeitos, (c) a incapacidade 
momentânea de a Defensoria Pública de Santa Catarina suprir a demanda por 
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defensores dativos, (d) a obrigação dos advogados de prestar assistência 
judiciária aos necessitados, (e) o seu direito a justa remuneração, e (f) o caráter 
meramente orientador da Tabela de honorários da OAB/SC, entende-se 
pertinente, enquanto não for possível o atendimento pela Defensoria Pública de 
Santa Catarina, a nomeação de advogado para atuar como defensor dativo, 
cuja verba honorária deverá ser fixada de forma equitativa, nos moldes do art. 
20, § 4º, do Código de Processo Civil c/c o art. 3º do Código de Processo Penal. 
[...] De forma prioritária, devem ser considerados também, como parâmetro 
para a fixação da verba honorária, os valores obtidos com a conversão em 
pecúnia do número de URHs, que seriam concedidos na forma do Anexo Único 
da Lei Complementar Estadual n. 155/97. [...]. 

Ademais, destaca-se que o Estado, por ordem judicial, não pode se 

submeter, em flagrante violação ao princípio da legalidade, à regra estatuída por 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, classificada como instituição sui 

generis, visto que a tabela se altera em cada unidade federativa e que há 

prestação de serviço público remunerado e de caráter lucrativo, ao passo que 

para pagar todos os agentes públicos se fundamenta em lei e, ainda, com 

respeito ao teto constitucional (art. 37, inciso XI, da Constituição Federal).

 Se assim fosse, a depender do número de assistidos, os 

defensores dativos poderiam ter remuneração muito maior do que aquela 

concedida aos Defensores Públicos e aos agentes públicos em geral.

 Isso porque, a título exemplificativo, veja-se que a atual tabela no 

Estado de Santa Catarina prevê R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos 

reais) para a "defesa em processo do júri em plenário, cada uma" e R$ 11.000,00 

(onze mil reais) para impetração de "habeas corpus perante plantão".

Ou seja, entende-se que o art. 22, §1º, da Lei n. 8.096/1994 não 

concedeu "cheque em branco" para tal instituição obrigar o Estado ao 

pagamento de honorários no valor que entender devido, especialmente com 

escassos recursos estatais, observado que, ademais, os padrões remuneratórios 

das tabelas do Conselho Seccional da OAB são, como visto, elevados e 

desrespeitados mesmo na relação entre particulares. 

Sobre o tema, colhe-se do inteiro teor de julgado desta Câmara 

Criminal  vide Apelação n. 0010236-31.2014.8.24.0081, de Xaxim, rel. Des. 
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Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 14-06-2016:

Esse posicionamento sopesa, ademais, que os valores constantes da 
tabela de honorários da OAB/SC em muito se distanciam daqueles que seriam 
alcançados pelo sistema anterior, regrado pela concessão de URHs (LCE n. 
155/97), de modo a tornar duvidosa a capacidade do Estado de suportá-los, 
além de não serem compatíveis aos praticados por outras seccionais da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Para ilustrar, estampa-se que constitui valor mínimo 
para o oferecimento de apelação criminal o montante de R$ 3.700,00 (três mil e 
setecentos reais), de acordo com a Tabela de Honorários da OAB/SC, enquanto 
que as seccionais de São Paulo e do Paraná estipulam, respectivamente, R$ 
1.995,55 (mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) 
e 3.000,00 (três mil reais). Não pode ser olvidado, também, que a atribuição de 
efeito vinculante às tabelas de honorários das Seccionais da OAB redunda, 
malgrado o disposto no art. 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos 
Advogados do Brasil, na sujeição da Administração Pública a parâmetro 
remuneratório fixado por entidade sui generis, que não integra a Administração 
Indireta, em virtual afronta ao princípio da legalidade. 

Destarte, no caso, deve ser fixada, em razão do entendimento 

firmado pela Seção Criminal na Deliberação n. 01/2013, observado o disposto no 

art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do Código de Processo Civil e utilizando-se também como 

parâmetro os ditames da Lei Complementar Estadual n.155/97, que estabelece o 

pagamento de 7,5 URH's como verba devida para apresentação de razões ou 

contrarrazões recursais criminais, porquanto tal montante afigura-se adequado 

ao trabalho exercido na hipótese e suportável pelo Estado, concede-se a verba 

honorária do advogado Vítor Viviani (OAB n. 49.413) em R$ 625,80 (seiscentos e 

vinte e cinco reais e oitenta centavos).

Ainda, giza-se ser inaplicável o Enunciado Administrativo n. 7 do 

Superior Tribunal de Justiça à hipótese, visto que se trata de sentença prolatada 

em 2014 e de causídico nomeado exclusivamente para apresentação das razões 

recursais, de modo que inexiste verba honorária a ser majorada. 

Por último, destaca-se que o assunto ora enfrentado está sendo 

tratado no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça (afetado), porém 

somente os recursos especiais e agravos regimentais/embargos de declaração 

em recursos dessa estirpe estão suspensos.

5) Do dispositivo:
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Ante o exposto, vota-se por conhecer do recurso e dar-lhe parcial 

provimento para afastar a incidência da Lei 11.340/06 e, ainda, para fixar a verba 

honorária devida, suspendendo-se os efeitos da condenação, determinando-se a 

remessa dos autos ao juízo a quo, a fim de que ao Ministério Público seja 

oportunizada manifestação sobre as providências cabíveis nos termos da Lei 

9.099/95. 

Este é o voto. 
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