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APRESENTAÇÃO

Ao atingir  um ano de gestão, os atuais integrantes da Equipe do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais,
observando  o  quanto  previsto  em  seu  Plano  Setorial  de  Atuação1,  deliberaram  pela
realização de um novo diagnóstico afeto à evolução de suas iniciativas e atividades2. 

Especificamente  no  tocante  àquela  relacionada  à  prestação  de
subsídios técnico-jurídicos capazes de contribuir para o exercício da atividade ministerial
de natureza criminal, restou verificada a existência de um grande material produzido ao
longo dos últimos anos que, muito embora já possa ser encontrado de forma categorizada
no site institucional3, seria merecedor de um diferencial destaque.

Este  o propósito  da  presente  publicação.  A partir  de  um extenso
trabalho de organização e reformatação de um material publicado entre os anos de 2009
e 2017, apresentamos numa única edição, o resultado de uma compilação dos Estudos
de caso, dos  Protocolos de atuação e de algumas Pesquisas mais densas, acreditando
que  também  por  esta  via  possa  fomentar-se  uma  atuação  funcional  cada  vez  mais
uniforme e planejada,  mas que sempre observe,  de forma incondicional,  o  respeito  à
independência funcional.

Esse  trabalho  jamais  poderia  ter  sido  concluído  se  não  fosse  o
esforço das diversas Equipes que, ao seu tempo, contribuíram para o aperfeiçoamento
contínuo dessa unidade de apoio.

Curitiba, julho de 2017

Equipe do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais

1Cf. Iniciativa 8.3 do Plano Setorial de 2016 e Iniciativas 2.1 e 2.2 do Plano Setorial de 2017, disponíveis
em: <http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1669>.
2Para  uma  análise  detalhada  da  evolução  de  cada  iniciativa  atualmente  em  curso,  confira-se:
<http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1948>, assim como o Relatório
de  Atividades  do  Ano  de  2016  em:  <http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=1872>.
3Neste  sentido,  confira-se  a  aba  “Material  de  Apoio”  do  nosso  site  institucional,  disponível  em:
<http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1671>.
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Competência

ESTUDO 19

Lei n. 11.313/2006 e competência
em concurso de infrações

Ano de publicação, 2009327

Autorizado pela Constituição Federal – art. 98, inc. I –, o legislador

infraconstitucional  dispôs acerca da competência dos Juizados Especiais  Criminais  no

âmbito estadual, nos seguintes termos:

“Lei nº 9.009, de 26 de setembro de 1995.

(…)

Art.  60.  O Juizado Especial  Criminal,  provido por  juízes togados ou togados e
leigos,  tem  competência  para  a  conciliação,  julgamento  e  a  execução  das
infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e
continência.

Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou tribunal do
júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-
ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis.

Art.  61.  Consideram-se  infrações penais  de menor  potencial  ofensivo,  para  os
efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.”

Referidos artigos tiveram a redação dada pela Lei nº 11.313, de 28

de junho de 2006 e, desde então, algumas vozes se levantam no sentido de que somente

quando houver concurso de infrações entre crimes de competência da Justiça Comum ou

do Tribunal do Júri e delitos de menor potencial ofensivo é que se afasta a competência

do Juizado Especial. Caso contrário, diante de duas ou mais infrações cujas penas de

cada  uma  seja  inferior  ou  igual  a  2  (dois)  anos,  deve-se  analisar  individualmente,

mantendo, pois, a competência do Juizado Especial Criminal.

327 Estudo elaborado em maio de 2009 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do
Procurador de Justiça Ernani Souza Cubas Junior e a então Promotora de Justiça Rosângela Gaspari.

282



283283

Arrematam afirmando que as Súmulas 723 do STF e 243 do STJ328

estariam mitigadas diante da nova interpretação da lei nº 9.099/1995.

Outros autores já pregavam, mesmo antes da publicação da Lei nº

11.313/2006, que diante de crimes continuados e concurso formal, não se deve considerar

o acréscimo, mas tão-só o tempo de pena previsto para cada infração separadamente.

Razão não há.

A interpretação acima se deve ao fato de que a Lei nº 11.313/2006

ao dispor acerca da competência diante de  conexão ou continência de crime de menor

potencial  ofensivo  ligado  a  infração  do  juízo  comum  ou  do  tribunal  do  júri,  mandou

observar os institutos da transação penal e da composição civil dos danos.

Assim,  para  estes  estudiosos,  só  haverá  competência  do  juízo

comum ou tribunal  do júri  se estivermos diante de um crime que não seja de menor

potencial  ofensivo  com  outro  dessa  natureza  e,  ainda  assim,  com  a  aplicação  dos

institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995 (composição civil dos danos; transação

penal; suspensão condicional do processo) para os delitos de menor potencial ofensivo.

No entanto, não nos parece ser essa a leitura correta do art.  60,

parágrafo único, da Lei dos Juizados Especiais. A lei de alteração não estabeleceu de

forma  contrária  ao  entendimento  sedimentado  pela  jurisprudência.  Ela  trouxe,  sim,  a

solução para a divergência acerca da necessidade de cisão dos processos em hipóteses

de conexão e continência, possibilitando a aplicação dos benefícios da Lei nº 9.099/1995,

no que for cabível, também diante do juízo comum.

Insistimos no argumento porque, segundo alguns dos integrantes do

grupo de trabalho que apresentou o Anteprojeto transformado na Lei nº 9.099/1995, um

dos motivos da inserção de uma justiça consensual e despenalizadora em nosso sistema

processual penal, através dos Juizados Especiais Criminais, foi  que  “a ideia de que o

Estado possa e deva perseguir penalmente toda e qualquer infração, sem admitir-se, em

hipótese alguma, certa dose de indisponibilidade da ação penal pública, havia mostrado,

328 STF – Súmula 723: Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a
soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.
STJ – Súmula 243: O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais
cometidas  em  concurso  material,  concurso  formal  ou  continuidade  delitiva,  quando  a  pena  mínima
cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.
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com toda evidência, sua falácia e hipocrisia. Paralelamente, havia-se percebido que a

solução das controvérsias penais em certas infrações, principalmente quando de pequena

monta, poderia ser atingida pelo método consensual”329. (Grifamos).

Em outra passagem, ensinam que “a própria Constituição possibilita

expressamente a transação penal para as infrações de menor potencial ofensivo (art. 98,

inc.  I,  CF),  deixando o legislador federal  livre para impor-lhe parâmetros.  Parâmetros

esses que devem ser  razoáveis,  dentro  do  princípio  da  reserva  legal  proporcional.  A

Constituição  fornece  exemplos  concretos  da  necessária  observância  do  princípio  da

proporcionalidade, quando confere tratamento mais ou menos severo de acordo com a

gravidade das infrações: assim, com relação aos crimes hediondos e às infrações de

menor potencial ofensivo”330.(Grifamos).

Assim,  cremos  que  o  princípio  da  proporcionalidade  não  resta

esquecido diante  da  norma positivada.  Se um sujeito  pratica  uma infração de menor

potencial ofensivo, a competência será do Juizado Especial Criminal, com a aplicação dos

institutos  despenalizadores  –  no  que  for  cabível.  Havendo,  por  exemplo,  reunião  de

processos  por  crimes  praticados  por  autores  diferentes,  sendo  um  deles  de  menor

potencial ofensivo, observada a regra de conexão instrumental, a competência será do

juízo comum para os dois delitos, com aplicação dos institutos despenalizadores – no que

for cabível – para o de menor potencial ofensivo, pelo próprio juízo comum. Porém, diante

de duas ou mais infrações de menor potencial ofensivo, desde que a soma das penas

ultrapasse  dois  anos,  a  competência,  necessariamente,  foge  da  seara  do  Juizado

Especial, adentrando na do Juízo Comum, bem como, afora a possibilidade de suspensão

condicional do processo, cujo critério objetivo é pena mínima de um ano, ressalvado, é

claro, o critério subjetivo, não há como aplicar os outros institutos despenalizadores, uma

vez que, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, deixou de ser

reconhecido como “de menor potencial ofensivo”.

Veja que é expressamente previsto o requisito da possibilidade de

aplicação dos institutos. Se pela somatória das penas máximas cominadas resultou em

mais de dois anos (componente do conceito trazido pela Lei nº 9.099/1995), não estamos

329 Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes e Luiz Flávio
Gomes. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – Comentários á Lei 9.099, de 26.09.1995. 4ª edição revista,
ampliada e atualizada de acordo com a Lei 10.259/2001. Editora Revista dos Tribunais. P. 31.
330 Idem. P. 39.
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mais diante de delito de menor potencial ofensivo passível de transação (art.76, da Lei

9099/95), perdeu-se essa natureza. Por conseguinte, perdeu-se a aplicação da Lei dos

Juizados  Especiais  Criminais  (ressalvada,  repita-se,  a  suspensão  condicional  do

processo, cuja análise parte da pena mínima abstratamente prevista – ex vi art.89, da Lei

9099/95).

A jurisprudência corrobora o entendimento.

EMENTA – I. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. II. CONHECIMENTO DO
WRIT.  III.  JUSTIÇA  FEDERAL.  COMPETÊNCIA.  lV.  LEI  Nº  9099/95.
INAPLICABILIDADE.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  COMUM.  V.  DENÚNCIA.
CAPITULAÇÃO PROVISÓRIA. INÉPCIA. NÃO CONSTATAÇÃO.

VI.  VIOLÊNCIA  ARBITRÁRIA.  NÃO-REVOGAÇÃO.  VII.  ABUSO  DE
AUTORIDADE.  DESACATO.  CALÚNIA.  ATIPICIDADE.  NÃO  CONSTATAÇÃO.
VIII. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I – A análise dos pedidos formulados na inicial do
writ  será  feita  de acordo com os documentos  trazidos pelos  impetrantes,  sem
necessidade  de  dilação  probatória  ou  valoração  probatória  exauriente.  Writ
conhecido.  II  –  Imputação  de  desacato  não  afastada.  Possibilidade  de  os
pacientes terem identificado a vítima como Juiz Federal e de terem considerado a
função  pública  na  prática  dos  supostos  atos  delituosos  não  afastada.  Fatos
descritos na denúncia sugerem cometimento,  em tese,  de infrações penais em
detrimento  de  bens  jurídicos,  serviços  e  interesse  da  União.  Competência  da
Justiça Federal. III – Competência do Juízo impetrado para eventual aplicação do
rito especial previsto na Lei nº 9.099/95. Na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, os
Juizados Especiais Federais Criminais funcionam como adjuntos aos Juízos das
Varas Criminais. lV –   Inaplicabilidade do procedimento especial dos Juizados
Especiais e da propositura da transação penal. Considerado que a soma das
penas  máximas,  em  abstrato,  cominadas  aos  delitos  imputados  aos
acusados,  é  superior  a  dois  anos,  bem  como  as  características  de
personalidade dos acusados e à complexidade e circunstâncias dos fatos.
Concordância  do  Magistrado  de  Primeiro  Grau  com  fundamentação
apresentada pelo  MPF para  justificar  a  ausência  de  proposta.  Incabível  o
declínio de competência em favor do Juizado Especial Criminal Federal ou
do Juizado Especial Estadual. V – A definição jurídica feita pelo órgão acusatório
na denúncia é provisória.  Possibilidade de emendatio  libelli.  Mera classificação
jurídica equivocada dos fatos repercutiria na irregularidade da denúncia. Inépcia
não constatada. VI – Tese da revogação do art. 322 do Código Penal pela Lei de
Abuso da  Autoridade (Lei  nº  4894/65)  afastada.  Citados  precedentes  da  Corte
Suprema e do E.  STJ.  VII  – Abuso de autoridade e violência  arbitrária.  Dupla
imputação pelos mesmos eventos não verificada, de plano. Subsunção dos fatos
narrados às condutas típicas imputadas. Atipicidade não constatada. VIII – O uso
de  algemas,  num  caso  concreto,  pode  configurar  violência  arbitrária.  Exame
acerca do dolo dos agentes, demanda valoração probatória inviável em sede de
habeas corpus. Avaliação que cabe, originariamente, ao Magistrado de Primeiro
Grau.  Exame vedado a esta  Corte,  sob pena de supressão de instância.  IX –
Atipicidade,  quanto  à  calúnia,  não  constatada  de  plano.  Fato  supostamente
imputado à vítima, por um dos pacientes, encontra definição legal como conduta
delituosa.  Possibilidade  de  o  suposto  caluniador  conhecer  a  falsidade  da
imputação  feita  ao  Juiz.  X  –  Denegação  da  ordem  (TRF  2ª  R.;  HC
2008.02.01.002399-4; Primeira Turma Especializada; Rel. Juiz Fed. Conv. Aluisio
Goncalves  de  Castro  Mendes;  Julg.  20/08/2008;  DJU  05/09/2008;  Pág.  622)
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(Publicado no DVD Magister nº 24 – Repositório Autorizado do TST nº 31/2007).
(Grifamos).

EMENTA  –  APELAÇÃO  CRIMINAL.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DO
PROCESSO  NO  TOCANTE  AO  ART.  147  DO  CP,  EM  VIRTUDE DA
INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. REJEITADA. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONCURSO  DE  PESSOAS  PRESENTE.  CONFISSÃO  EM
JUÍZO DO ACUSADO. AMEAÇA.  CONFIGURADA.  PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA  COM  AS  DEMAIS  PROVAS  DOS  AUTOS.  REDUÇÃO  DA
PENALIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  DESPROVIDO.  1.  Tendo  o
agente cometido um crime de menor potencial ofensivo e outro delito que, pela
pena  máxima  em  abstrato,  encontra-se  excluído  da  competência  do  juizado
especial criminal, os processos devem ser reunidos no juízo comum, em razão da
conexão. Acerca da não propositura da transação penal pelo promotor de justiça,
que nem mesmo justificou os motivos pelos quais não o fez, é importante frisar
que  no  caso  de  concurso  de  crimes,  a  pena  considerada  para  fins  de
apresentação de tal instituto (Lei nº 9.099, art. 76), será o resultado da soma, no
caso de concurso material, ou a exasperação, na hipótese de concurso formal ou
crime continuado, das penas máximas cominadas  aos delitos. Sendo assim, se
desse somatório  resultar  um período de apenamento superior  a 2 (dois)  anos,
conforme  acontece  no  caso  em  apreço,    fica  afastada  a  possibilidade  de
aplicação do benefício da transação penal. 2. A autoria e materialidade do crime
de furto estão devidamente fundamentadas nas provas testemunhais e periciais
presentes  nos  autos,  inclusive  na  confissão  do  apelante,  demonstrando  a
finalidade deste de praticar a atividade criminosa. 3. A confissão do acusado em
juízo é válida e suficiente para a condenação, desde que esteja em consonância
com  as  demais  provas  dos  autos,  pois  estão  presentes  as  garantias
constitucionais do contraditório e da ampla  defesa. 4. O crime de ameaça resta
caracterizado, uma vez que a palavra da vítima é bastante para condenar, quando
firme, segura, coerente e verossímil,  como se verifica através dos depoimentos
desta desde o início da instrução criminal  em consonância  com a palavra das
demais  testemunhas.  5.  É  impossível  a  redução  da  penalidade  imposta  ao
acusado,  tendo  em vista  que  tanto  a  pena  irrogada  quanto  o  seu  regime  de
cumprimento foram aplicados nas formas mais benéficas para o ora apelante. 6.
Recurso a que se nega provimento. (TJES; ACr 69070009639; Primeira Câmara
Criminal;  Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 09/07/2008; DJES
30/07/2008; Pág. 85) (Publicado no DVD Magister nº 24 – Repositório Autorizado
do TST nº 31/2007). (Grifamos).

EMENTA:  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.  CRIME  DE  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA (ART.  10  DA LEI
9.437/97)  E  DESOBEDIÊNCIA (ART.  330  DO  CP).  CONCURSO  MATERIAL.
SOMATÓRIO  DAS  PENAS  EM  ABSTRATO  SUPERIOR  A  2  (DOIS)  ANOS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO  DA  TRANSAÇÃO
PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA LEI 10.259/2001. COMPETÊNCIA
DO  JUÍZO  ORIGINÁRIO  ATÉ  MESMO  PARA FINS  DE  RECURSO.  ORDEM
DENEGADA.

1. A Lei nº 10.259/2001, por seu art.  2º,  parágrafo único, ampliou o rol dos
delitos  de  menor  potencial  ofensivo,  elevando  o  teto  da  pena  máxima
abstratamente  cominada  ao  delito  para  2  (dois)  anos,  o  que,  segundo  a
jurisprudência pacífica desta Corte Superior  de Justiça,  justifica a aplicação do
princípio  da  lex  mittior,  aplicando-se  a  lei  penal  mais  benéfica  aos  crimes
cometidos anteriormente à sua edição, mesmo que o processo se encontre em
grau de recurso. Precedentes.

2. Ocorre que, no caso de concurso de crimes, a pena considerada para fins
de  fixação  de  competência  será  o  resultado  da  soma,  no  caso  de  concurso
material, ou a exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime continuado,
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das penas máximas cominadas aos delitos.

Precedentes.

3. Dessa  forma,  sendo  o  total  das  penas,  em  abstrato,  do  caso  vertente,
superior a 2 (dois) anos, resta afastada, de plano, a competência dos Juizados
Especiais,   não fazendo jus o paciente ao benefício da  transação     penal.

4. Por outro lado, as ações ajuizadas até o advento da Lei 10.259/2001 devem
permanecer sob a jurisdição dos juízos originários,  inclusive no que tange aos
recursos  cabíveis,  não  obstante  seja  imperativa  a  observância  dos  benefícios
instituídos, adequando-se o procedimento em curso aos preceitos da Lei 9.099/95.

5. Portanto,  proposta  e  aceita  pelo  acusado  a  suspensão condicional  do
processo,  com  a  devida  homologação,  não  pode  o  impetrante,  agora,  alegar
nulidade,  por  expressa  proibição  legal:  “Nenhuma  das  partes  poderá  arguir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a
formalidade cuja observância só à parte contrária interesse” (CPP, art. 565).

6. Ordem denegada.

(STJ  Processo  HC  41891/RJ  HABEAS  CORPUS  2005/0024746-4  Relator(a)
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA (1128) Órgão Julgador T5 – QUINTA TURMA
Data do Julgamento 28/06/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 22/08/2005 p. 319).
(Grifamos)

Outro argumento que não prospera seria o raciocínio de usurpação

de função pelo juízo comum. Consoante fundamentação acima esposada, o juízo comum

está autorizado a processar e julgar as infrações que fogem da seara do juizado especial.

É a ele que resta a atuação diante de crimes que perderam a natureza de menor potencial

ofensivo.

Mesmo  após  a  publicação  da  Lei  nº  11.313/2006,  os  Tribunais

Superiores e Estaduais continuam com o esse entendimento. Esse, aliás, foi o tema do

Informativo Criminal nº 100 deste Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais,

do Júri e de Execuções Penais, com a divulgação de julgados e ponderações trazidas

pelo ilustre Dr. Julio César Caldas, Membro do Ministério Público do Paraná.

Vejamos os julgados veiculados no informativo criminal.

EMENTA:  CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  JUSTIÇA COMUM  E
JUIZADO  ESPECIAL.  RESISTÊNCIA  À  PRISÃO  (ART.  329  DO  CPB)  E
CONTRAVENÇÃO  DE  PERTURBAÇÃO  DA TRANQUILIDADE  (ART.  65  DO
DECRETO-LEI 3.688/41). CONCURSO DE CRIMES. COMPETÊNCIA DEFINIDA
PELA  SOMA  DAS  PENAS  MÁXIMAS  COMINADAS  AOS  DELITOS.
JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. PARECER DO MPF PELA COMPETÊNCIA DO
JUÍZO  DE  DIREITO.  CONFLITO  CONHECIDO,  PARA  DECLARAR  A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO  DA 3A. VARA CRIMINAL DE PONTA
GROSSA/PR, O SUSCITADO.
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1. O  crime  antecedente,  que  teria  originado  a  ordem  de  prisão  e  o
subsequente  delito  de  resistência,  é  autônomo;  assim,  estando  adequada  a
qualificação da conduta anterior do investigado como contravenção de perturbação
da tranquilidade,  constata-se  que,  somadas  as  penas máximas atribuídas,  em
abstrato, às duas infrações,  supera-se o limite do art.  61 da Lei  9.099/90,  que
define como de menor potencial ofensivo apenas os crimes e as contravenções
penais a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou
não com multa.

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que, no caso de concurso de
crimes,  a  pena  considerada  para  fins  de  fixação  da  competência  do  Juizado
Especial Criminal será o resultado da soma, no caso de concurso material, ou a
exasperação,  na hipótese de concurso formal  ou crime continuado,  das penas
máximas  cominadas  aos  delitos;  destarte,  se  desse  somatório  resultar  um
apenamento superior a 02 (dois) anos, fica afastada a competência do Juizado
Especial.

3. Parecer do MPF pela competência do Juízo suscitado.

4. Conflito conhecido, para declarar competência o Juízo de Direito da 3a. Vara
Criminal de Ponta Grossa/PR, o suscitado.

(STJ  –  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA  Nº  101.274  –  PR  (2008/0261931-6)
RELATOR:  MINISTRO  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO  AUTOR:  JUSTIÇA
PÚBLICA RÉU: EM APURAÇÃO SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO
ESPECIAL  CRIMINAL  DE  PONTA  GROSSA  –  PR  SUSCITADO:  JUÍZO  DE
DIREITO DA 3A VARA CRIMINAL DE PONTA GROSSA – PR)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL E
JUIZ  DE  DIREITO.  VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.  LESÕES  CORPORAIS  LEVES
PRATICADAS  CONTRA DESCENDENTE.  ART.  129,  §  9o.  DO CPB,  COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.340/06. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 2 ANOS.
PERDA  DO  CARÁTER  DE  CRIME  DE  MENOR  POTENCIAL  OFENSIVO.
PARECER DO MPF PELA COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO. CONFLITO
CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1A.
VARA CRIMINAL DE PONTA GROSSA/PR, O SUSCITADO.

1. A Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), por seu art. 44, aumentou para três
anos de detenção a pena máxima referente ao crime de lesão corporal qualificada,
prevista no parágrafo 9o. do artigo 129 do Código Penal.

2. Assim, retirou-se a possibilidade de o crime em questão ser julgado pelo
Juizado Especial Criminal, ainda que se trate de lesão leve ou culposa (porquanto
não há nenhuma ressalva nesse sentido no dispositivo supracitado), em face do
disposto no art. 61 da Lei 9.099/90, que define como de menor potencial ofensivo
apenas os crimes e as contravenções penais a que a lei comine pena máxima não
superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

3. Parecer do MPF pela competência do Juízo suscitado.

4. Conflito conhecido, declarando-se competente o Juízo da 1a. Vara Criminal
da Comarca de Ponta Grossa/PR, o suscitado.

(STJ  –  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA  Nº  101.272  –  PR  (2008/0261936-5)
RELATOR:  MINISTRO  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO  AUTOR:  JUSTIÇA
PÚBLICA RÉU: EM APURAÇÃO SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO
ESPECIAL  CRIMINAL  DE  PONTA  GROSSA  –  PR  SUSCITADO:  JUÍZO  DE
DIREITO DA 1A VARA CRIMINAL DE PONTA GROSSA – PR)
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Concluímos,  assim,  que  em caso  de  concurso de  infrações,  cuja

soma das penas resulte superior a 2 (dois) anos, a competência será da Justiça Comum,

impossibilitada  a  aplicação  dos  institutos  da  transação  penal  e  composição  civil  dos

danos, eis que, neste contexto, não mais se vislumbra a figura da infração de “menor

potencial ofensivo”.

Esse  é  o  entendimento  deste  Centro  de  Apoio  sobre  o  tema,

ressalvando,  contudo,  interpretações  diversas,  pois  buscamos  respeitar,  de  forma

incondicional, a autonomia funcional de cada agente ministerial.
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Prisão cautelar

ESTUDO 20

Apontamentos sobre a Lei nº 12.403/11:
prisão e medidas cautelares

Ano de publicação, 2011331

Com as alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei

nº 12.403/11, com vigência a partir de 4 de julho de 2011,  acentua-se ainda mais que a

prisão é medida de exceção. Já era assim bem antes da nova lei, pois a Constituição da

República  garante  a  presunção  de  inocência  a  todo  cidadão,  decorrendo  daí  a

excepcionalidade do cárcere cautelar, que é sempre provisório, ao contrário da liberdade,

que é a regra. Com as novas medidas cautelares, a prisão cautelar somente se justificará

quando demonstrado na decisão judicial  a inaplicabilidade de tais medidas. Em suma,

com os novos preceitos o legislador denota claramente a intenção de acentuar a prisão

provisória  como última medida.  Observa-se isso também ao se prever  que o juiz,  ao

receber o auto de prisão em flagrante, deverá convertê-lo fundamentadamente em prisão

preventiva,  se cabível.  No regime anterior  à  vigência da Lei  nº  12.403/11,  inexistente

ilegalidade  do  flagrante,  o  juiz  não  decretava  a  prisão  preventiva  e  expressava  a

existência  dos  seus  pressupostos  e  requisitos  apenas  quando  analisava  pedido  de

liberdade provisória proposto pelo autuado ou pelo Ministério Público. Além disso, nas

novas regras privilegia-se a aplicação da fiança, ampliando-se as hipóteses de cabimento.

Sem contar que a prisão preventiva, como primeira regra, somente pode ser decretada

aos crimes dolosos com penas superiores a 4 anos. O legislador guiou-se pelo princípio

da proporcionalidade, pois se a lei permite a substituição da pena privativa de liberdade

pela restritiva de direito em caso de condenação até 4 anos (art.  41, I,  do CP), como

primeiro requisito objetivo, não se justificaria a custódia cautelar para crimes com penas

inferiores a tal patamar.

Saliente-se  que,  de  posse  do  flagrante,  o  juiz  também  terá  que

fundamentar  a  aplicação,  isolada  ou  cumulativa,  de  medidas  cautelares  diversas  da

prisão, bem como deverá conceder liberdade provisória cabível, mesmo sem pedido do

331 Estudo  elaborado  em 2011,  de  autoria  do  Promotor  de  Justiça  Paulo  Sergio  Markowicz  de Lima,
integrante do CAOP Criminal, então coordenado pelo Procurador de Justiça Vani Antonio Bueno.
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autuado, o que é mais uma novidade da lei.  Persiste o direito do autuado em ter sua

liberdade  provisória  concedida  de  ofício  pelo  juízo,  quando  praticou  o  fato  com  a

incidência de causa excludente da ilicitude, por exemplo, legítima defesa, persistindo, no

entanto, sua obrigação de comparecer a todos os atos do processo, é a denominada

liberdade provisória vinculada.

As medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a fiança, não

dependem do flagrante para o juiz decretá-las, podendo fazê-lo mediante requerimento

durante a investigação criminal e no transcorrer da ação penal, inclusive de ofício, desde

que presentes os seus requisitos.

São  medidas  cautelares  diversas  da  prisão  o  comparecimento

periódico em juízo, suspensão do exercício de função pública, recolhimento domiciliar no

período noturno e nos dias de folga, monitoração eletrônica, etc.

As cautelares diversas da prisão para serem aplicáveis, devem ser:

a) necessárias para garantir a aplicação da lei penal ou para efetivação da investigação

criminal;  b)  prestarem-se a evitar  a prática de infrações penais;  c)  impostas devido à

gravidade do crime, suas circunstâncias e em virtude das condições pessoais do indiciado

ou  acusado.  Quanto  a  este  último  ponto  deve-se  fazer  um  juízo  de  necessidade  e

adequabilidade da medida. Saliente-se que a lei explicita que as cautelares são somente

decretáveis quando cominada pena de prisão ao fato praticado. Numa expedita análise, o

tempo  de  cumprimento  de  medidas  cautelares  mais  gravosas,  como  cumulação  de

monitoração  eletrônica  com  recolhimento  domiciliar,  deverá  ser  descontado  da  pena

fixada na sentença condenatória, em sede de juízo de execução da reprimenda, ante a

maior restrição da liberdade do acusado. Também numa consideração de primeira ordem,

o recurso cabível contra a decisão que defere ou denega medida cautelar seria o recurso

em sentido estrito, ante o legislador tratar da fiança e prisão no inciso V, do art. 581, do

CPP, cautelares de mesma classe das novas medidas.

Observa-se que algumas inovações trazidas pela Lei nº 12.403/11 no

tocante  às  medidas  cautelares  encontrarão  empecilhos  na  sua  aplicação  prática.  A

implantação  da  monitoração  eletrônica,  por  exemplo,  necessitará  ajustes  técnicos,

levando-se  em  conta  a  experiência  com  as  tornozeleiras  usadas  por  condenados

beneficiados com saídas temporárias, em São Paulo. A medida de recolhimento noturno e
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nos dias de folga do autor do fato, com as disponibilidades atuais de fiscalização, seria

impraticável,  vislumbrando-se  uma  efetividade  numa  eventual  cumulação  com

monitoração eletrônica imune a panes.

Outra novidade da lei é que requerida a medida cautelar diversa da

prisão,  o  indiciado  ou  acusado  terá  oportunidade  de  se  manifestar  contrariamente,

instalando-se contraditório. A ressalva feita pela lei é que se há urgência ou perigo de

ineficácia  da  medida,  dispensa-se  a  intimação  do  requerido.  Como a  lei  possibilita  a

substituição pelo juízo da medida cautelar diversa da prisão não cumprida ou cumulação

com outra, entendemos que vale o mesmo raciocínio, qual seja, de ouvir antecipadamente

o  acusado  ou  autuado,  mesmo  porque  pode  existir  uma  justa  razão  para  o

descumprimento. Entretanto, se houver motivos para a decretação da prisão preventiva,

em caráter autônomo ou por descumprimento da  cautelar,  por evidente, o contraditório

não se instalará sob pena de ineficácia da medida.

Algo que será muito  debatido na doutrina é a não aplicação das

medidas cautelares diversas da prisão aos crimes de menor potencial ofensivo. Para ser

imposta uma medida cautelar só se exige inicialmente que ao crime de menor potencial

ofensivo seja prevista pena privativa de liberdade, na estrita redação do art. 321, do CPP.

O parágrafo único do art. 69, da Lei nº 9.099/95, que trata dos Juizados Especiais, prevê

apenas  o  não  cabimento  da  fiança.  Indispensável  um  juízo  de  adequabilidade  e  de

necessidade  na  hipótese,  não  se  justificando,  a  priori,  a  aplicação  de  medidas  mais

gravosas, como recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga do autor do fato, nem

a monitoração eletrônica. Deve ser afastada também a possibilidade de decretação da

prisão preventiva ante medida descumprida, pois se perverteria o limite objetivo de 4 anos

para caber o decreto da prisão provisória, sendo uma opção válida para o juízo cumular

outra medida com a cautelar descumprida. Se a apresentação do autor do fato perante o

juizado não é imediata, não vemos como afastado o aspecto conciliatório de tal jurisdição,

muito pelo contrário, no caso de aplicação fundamentada de medida cautelar que impõe

ao autor do fato, por hipótese, permanecer distante do ofendido. Por fim, homologada a

transação penal ou operada a suspensão condicional do processo, por óbvio, inadmissível

a manutenção de cautelar diversa da prisão.

Alerte-se  que  a  Lei  nº  12.403/11  não  alterou  os  pressupostos  e
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requisitos  para  a  decretação  da  prisão  preventiva,  que  pela nova  sistemática será

decretada  em  caráter  autônomo,  por  conversão  da  prisão  em  flagrante  e

subsidiariamente, em caso de descumprimento de cautelar diversa da prisão. Revogou-se

o inciso  IV, do art.  312, do  CPP,  que previa a possibilidade de decretação de prisão

preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência nos casos de violência

doméstica contra a mulher,  no termos da Lei nº  11.340/06,  denominada  Lei  Maria da

Penha. Entretanto, a matéria do inciso revogado foi tratada no inciso III, do novo art. 313

do  CPP  e  teve  seu  alcance  ampliado,  pois  torna  possível  a  decretação da  prisão

preventiva desde que a violência doméstica ou familiar seja perpetrada contra  mulher,

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Sob pena de perda de

efetividade, trata-se de exceção à regra que somente nos crimes dolosos punidos com

penas  superiores a  4 anos  é  possível  a  decretação  da  preventiva,  pois  há crimes

compreendidos na previsão legal com penas muito aquém do referido limite máximo. A

prisão preventiva poderá ser também decretada diante de dúvida sobre a identidade do

autor do fato – que deve ser revogada quando superado o impasse – e caberá quando

houver condenação do acusado ou indiciado por outro crime doloso, com configuração da

reincidência.  Nas  três  hipóteses antes  citadas, não  se  prescinde  da  presença  dos

pressupostos e requisitos da prisão preventiva do art. 312, do CPP.

Assim,  com  as  novas  regras  o  juiz  só  poderá  decretar  a  prisão

preventiva  em  caráter  autônomo:  a)  diante  da  presença  de  seus  pressupostos  e

requisitos; b) se o autor do fato não o praticou sob a égide de uma excludente da ilicitude;

c)  acaso  as  medidas  cautelares,  mesmo  aplicadas  cumulativamente,  revelarem-se

ineficazes  ou  inadequadas.  Lembre-se  que  vigente  uma  ou  mais  medidas  cautelares

diversas da prisão,  cabe o decreto  da prisão preventiva  ante  o descumprimento  pelo

acusado ou indiciado.  Temos que o descumprimento injustificado da cautelar,  conjugado

com a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, já autoriza a

decretação da prisão em caráter subsidiário,  pois para que uma medida seja imposta

exigem-se  requisitos  semelhantes  aos  da  prisão  preventiva,  pois  elas  devem  ser

necessárias para garantir  a aplicação da lei  penal e para resguardar a idoneidade da

investigação e da instrução criminal.

As  regras  da  prisão  temporária  não  foram  alteradas  pela  Lei  nº

12.403/11. Entretanto, no curso da investigação, a pedido do Ministério Público ou da
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autoridade policial – o juiz nesta fase não pode decretá-las de ofício, privilegiando-se o

sistema acusatório –, podem caber medidas cautelares, desde que eficazes na prática e

restritas a delitos de menor gravidade, elencados na lei  respectiva, sem se recorrer à

prisão temporária, como por hipótese, a medida do art. 319, III, da proibição de manter

contato  com pessoa determinada,  quando devido  às  circunstâncias  do fato  praticado,

deva o indiciado permanecer distante da vítima ou testemunha.

A Lei  nº  12.403/11 também trata  da  prisão  domiciliar,  que  não é

substituta genérica da prisão preventiva e aplica-se apenas diante de condições pessoais

do autor do fato, apontadas em lei e devidamente comprovadas, como exemplo, ser ele

portador  de doença grave que cause debilidade extrema. Desnecessário  comentar  as

dificuldades atuais de fiscalização de tal modalidade de cárcere cautelar.

Quanto  à  fiança,  afora  o  delegado  poder  arbitrá-la  nos  crimes

punidos com até 4 anos de prisão, é igualmente uma medida cautelar diversa do cárcere

provisório e ressalvada as exceções delineadas na Constituição Federal e repetidas em

dispositivos da nova lei – incabível em caso de tortura e racismo, entre outros –, passa a

ter espectro amplo de incidência. Por oportuno, se o crime é suscetível de fiança, ante a

precária situação econômica do autuado, o juiz poderá conceder liberdade provisória sem

fiança, sem prejuízo de aplicação de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão.

A determinação judicial de entrega do passaporte pelo indiciado ou

acusado está prevista no novo art. 320, do CPP, que prevê a apresentação do documento

em juízo no prazo máximo de 24 horas após a intimação, bem como a comunicação do

juízo às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional.  Trata-se

também de uma medida de feição cautelar, embora não arrolada nos incisos do alterado

art.  319,  do  CPP,  submetendo-se,  portanto,  ao preenchimento dos mesmos requisitos

exigidos para as outras medidas diversas da prisão.

A nova lei preceitua que o mandado de prisão será registrado num

sistema nacional a cargo do Conselho Nacional de Justiça, o que permitirá o cumprimento

do mandado registrado noutro estado da federação por qualquer agente policial. É uma

inovação muito importante, pois previne entraves burocráticos e traz maior probabilidade

de êxito no cumprimento de mandados de prisão fora do limite territorial do juízo que a

decretou.
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A novel  lei  revogou  o  artigo  319  do  CPP que  tratava  da  prisão

administrativa,  o  dispositivo  que previa  a deserção da apelação em caso de fuga do

acusado, bem como extraiu texto final do art. 439 da lei processual, que estatuía o direito

do jurado à prisão especial. No entanto, não foi revogado expressamente o inciso X, do

art. 295, do CPP que confere ao jurado o direito à prisão especial. Reconhecemos a

tendência atual de restrição da tal modalidade de prisão, que em alguns casos corporifica-

se como um contestável favor legal. Entretanto, nem deve ser cogitada a extinção deste

direito  do  jurado,  que  é  tanto  juiz  quanto  o  magistrado  togado  e  está  suscetível  a

eventuais represálias.

Só com a aplicação da lei se poderá dizer se a ampliação dos casos

de fiança será benéfica, se a prisão preventiva será último recurso e se resumirá a casos

pontuais. Diga-se o mesmo quanto às medidas cautelares, se substituirão com eficácia a

prisão  preventiva.  A dificuldade  de  fiscalização  das  novas  medidas,  seja  por  falta  de

aparato pessoal do Estado, seja pelas próprias dificuldades técnicas de instrumentos de

controle,  como  a  monitoração  eletrônica,  ainda  ensejarão  a  decretação  da  prisão

preventiva, pois como a própria lei  diz,  o cárcere cautelar é medida cabível diante da

ineficácia das cautelares diversas da prisão.

A Lei nº 12.403/11 trouxe avanços, sem dúvida, principalmente no

aspecto de se evitar prática de nova infração penal pelo autor do fato, bem como garantir

a  aplicação da lei  penal,  sem se recorrer  à  prisão preventiva.  No entanto,  mostra-se

urgente  que  o  Estado  envide  esforços  para  tornar  eficazes  as  medidas  cautelares

diversas da prisão, com maior dedicação, por óbvio, da que lida com a interrupção de

sinal  de  celulares  nos presídios.  Aliás,  em matéria  de  combate  ao crime organizado,

parece-nos  claro  que  mesmo  com  a  cumulação  de  medidas  diversas  da  prisão,  a

princípio,  elas  serão  ineficazes,  cabendo  a  decretação  da  prisão  preventiva  pela

harmonização  entre  normas  constitucionais  de  resguardo  de  garantias  e  direitos

individuais com as de salvaguarda da ordem pública.
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Procedimentos

ESTUDO 21

Honorários de defensor dativo e critérios de fixação
Ano de publicação, 2017332

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O presente estudo tem como objetivo a discussão a respeito dos

critérios de fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo que atue no âmbito

criminal, mormente no tocante à utilização da Tabela de Honorários da Advocacia Dativa

adotada pela  Ordem dos Advogados do Brasil  (OAB)  –  Seção Paraná e  aos valores

referentes à atuação do causídico em grau recursal. 

As  principais  divergências  acerca  do  tema  se  concentram  na

necessidade ou não de pagamento pelo Estado de honorários ao defensor dativo e, uma

vez considerada imprescindível a remuneração, os critérios a serem adotados para fins de

definição de valores. Destaca-se, aqui, a discussão jurisprudencial e doutrinária sobre: a)

a adoção dos parâmetros definidos nas chamadas “tabelas da OAB”; b) a estipulação de

honorários pelo juízo de primeiro grau e a abrangência, neste montante, dos trabalhos

relativos à fase recursal. 

Isto porque, ao contrário do que ocorre na lei processual civil, não

há,  no  processo  penal,  critério  legal  estabelecendo  valores  para  arbitramento  de

honorários aos defensores dativos333.

Para análise  do  tema,  foram  considerados  os  entendimentos

adotados pelos Tribunais Superiores e Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim

como posicionamentos defendidos pela doutrina. 

Por oportuno, registre-se que, em respeito à independência funcional

dos  membros  do  Ministério  Público,  o  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias

332 Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
333 TJPR, ApCr 571.711-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Antônio Martelozzo, j. 11/08/2010.
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Criminais,  do  Júri  e  de  Execuções  Penais  apenas  busca  aclarar  os  fundamentos  e

diretrizes utilizadas pelos citados tribunais e pela doutrina. 

2 ADVOCACIA DATIVA 

O  direito  à  defesa  técnica  apropriada  é  garantido

constitucionalmente,  como  corolário  do  princípio  da  ampla  defesa  e  do  contraditório,

consoante art. 5º, LV, da Carta Magna, que determina que “aos litigantes, em processo

judicial  ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 

Em  processos  sancionadores,  a  exemplo  do  processo  penal,  a

defesa leiga, isto é, aquela produzida sem assistência de advogado, é considerada restrita

e não atende, desta forma, aos preceitos constitucionais. Sobre o assunto, Nelson NERY

JUNIOR:

Defesa  técnica  e  ampla  defesa.  Processo  sancionador.  A  defesa  leiga,  sem
advogado, não é ampla, mas restrita. Em processos sancionadores, como ocorre
com o processo penal e com o processo administrativo sancionador (disciplinar ou
não), que visa imposição de penalidade ao servidor ou administrado, ressalta a
importância de observar-se a garantia constitucional da ampla defesa, motivo por
que nesses processos é imprescindível que a defesa do acusado seja técnica, isto
é, feita por advogado. Por essa razão não se pode ter como atendido o princípio
constitucional da ampla defesa, se não se der advogado ao acusado, no processo

penal e no processo administrativo sancionador334.

Assim, para que seja possível alcançar os fins constitucionais a que

se destina – garantir a ampla defesa e o contraditório –, a defesa técnica no processo

penal possui caráter de imprescindibilidade, indeclinabilidade, plenitude e efetividade. Não

sendo  lícito,  portanto,  o  processamento  de  determinada  pessoa  sem  que  lhe  seja

garantida  defesa  técnica  desempenhada  por  profissional  com  habilitação  específica:

advogado devidamente habilitado nos quadros da OAB. 

Como consequência da garantia constitucional e das determinações

334 NERY  JUNIOR,  Nelson;  NERY,  Rosa  Maria  de  Andrade. Constituição  Federal  Comentada  e
Legislação Constitucional (livro eletrônico). 5ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
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contidas no art. 261 e 263 do Código de Processo Penal pátrio335, deve o juízo nomear

defensor dativo para aqueles que não possuem advogado constituído, para os que não

dispõem de  recursos  financeiros  para  contratar  o  profissional  e,  ainda,  para  os  que,

embora possam constituí-lo, não o façam.

Desta forma, nos moldes da determinação contida no art. 22, §1º, da

Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB)336, “no caso de impossibilidade da Defensoria Pública

no  local  da  prestação  de  serviço”,  deve  o  juízo  nomear  advogado  dativo,  dentre  os

integrantes dos quadros regulares da OAB, para a defesa do acusado.

Esclarece-se,  aqui,  que,  consoante  sustentam  Edilson  Mougenot

BONFIM337 e  Renato  Brasileiro  de  LIMA338,  o  advogado,  ao  ser  nomeado  para

desempenhar a função de dativo, exerce verdadeiro munus público. Assim, tratando-se de

obrigação  imposta  por  lei  em  atendimento  à  coletividade,  não  seria  facultado  ao

profissional recusá-la, sob pena de aplicação de sanção disciplinar (art.  34, XII,  Lei n.

8.906/1994)339, ressalvada a hipótese de existência de motivo relevante.

2.1 REMUNERAÇÃO DA DEFENSORIA DATIVA PELO ESTADO

335 Art.  261.  Nenhum  acusado,  ainda  que  ausente  ou  foragido,  será  processado  ou  julgado  sem
defensor.Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre
exercida através de manifestação fundamentada.
Art. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo
tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.
Parágrafo único. O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo,
arbitrados pelo juiz.
336 Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. §  1º  O  advogado,  quando
indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado,  no caso de impossibilidade da Defensoria
Pública no local  da prestação de serviço,  tem direito  aos  honorários  fixados pelo  juiz,  segundo tabela
organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado (sem destaques no original).
337 BONFIM, Edilson Mougenot.  Código de Processo Penal Anotado.  5ª edição. São Paulo: Saraiva,
2015. p. 560.
338 Acerca da matéria: “Caso não haja Defensoria Pública na comarca, incumbe ao juiz a nomeação de
advogado dativo para patrocinar a defesa do acusado. Sobre o assunto, dispõe o Estatuto da OAB que
constitui infração disciplinar recursar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado
em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública” (LIMA, Renato Brasileiro de.  Código de Processo
Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 729).
339 Art. 34. Constitui infração disciplinar: 
(…)
XII  –  recusar-se  a  prestar,  sem  justo  motivo,  assistência  jurídica,  quando  nomeado  em  virtude  de
impossibilidade da Defensoria Pública; 
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Discute-se se o advogado dativo, nomeado pelo juízo criminal, teria

direito à percepção de honorários pagos pelo Estado. Isto porque, conforme anteriormente

acentuado, a lei processual penal, diversamente da lei processual civil, não estabelece

critérios específicos para a remuneração de defensores dativos. 

Para  Fernando  da  Costa  TOURINHO  FILHO,  o  defensor  dativo

nomeado pelo juízo não faz jus à remuneração pelo Estado, haja vista o caráter de munus

público  de  sua  atividade.  O  pagamento  de  honorários  ao  advogado  dativo,  portanto,

ocorrerá apenas na hipótese de imputado que possui recursos e se recusa a constituir

advogado, forçando o magistrado a nomear profissional para patrocinar sua defesa. Neste

caso, os proventos derivados da nomeação deverão ser custeados pelo próprio acusado.

Neste sentido:

Parecerá,  à primeira  vista,  que  os  defensores  e  curadores  nomeados  não
receberão honorários pelos serviços prestados. Em regra, tal circunstância ocorre
quando o imputado é pessoa reconhecidamente pobre.  O conceito de pobreza
continua sendo aquele mesmo a que se refere o §1º do art. 32 do CPP. 

Muitas  vezes,  o  imputado  tem  recursos,  mas,  apesar  disso,  não  constitui
Advogado. Mesmo assim, o Juiz é obrigado a nomear-lhe um, ressalvado o direito
do imputado de, a todo o tempo, nomear outro da sua confiança. Pois bem: esse
Advogado,  nomeado  pelo  Juiz,  faz  jus  aos  honorários,  segundo  prescreve  o
parágrafo único do art. 236 do CPP:

“O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor
dativo, arbitrados pelo Juiz”340.

Fora dos casos em que o acusado puder arcar com as despesas

inerentes  à sua defesa,  o  advogado dativo  não perceberá  proventos  pelas atividades

desenvolvidas. 

Com  a  devida  vênia  ao  entendimento  exposto,  a  doutrina  mais

moderna,  em  consonância  com  determinações  contidas  no  art.  22,  §1º,  da  Lei  n.

8.906/1994 (Estatuto da OAB), posiciona-se pela imprescindibilidade de pagamento pelo

Estado ao defensor dativo. 

Isto porque o  munus público, inerente ao causídico nomeado pelo

juízo  para  atuar  em  processo  criminal  na  defesa  de  interesses  de  acusados

340 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Volume 2. 35ª edição. São Paulo: Saraiva,
2013. p. 587.
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financeiramente hipossuficientes, não pode servir ao Estado como escusa para locupletar-

se ao desempenho de suas funções constitucionais. Ora, se o Estado, sobre o qual recai

o dever constitucional de prestação de assistência judiciária gratuita, não se aparata para

o adequado fornecimento do serviço, subsiste, por parte da Fazenda Estadual, o ônus das

despesas relativas aos honorários dos defensores dativos341. Neste sentido, Yussef Said

CAHALI e Eugênio PACELLI:

Está, portanto, definitivamente assentado que procede a cobrança de honorários
advocatícios contra a Fazenda do Estado, ajuizada por causídico nomeado pelo
juiz para feitos criminais, por impossível nem atendível a participação do advogado
da  Procuradoria  de  Assistência  Judiciária,  desempenhando  aquele  regular  e
temporariamente uma função pública; o advogado, quando presta serviço como
defensor dativo por força de designação judicial, tem o direito de receber do
Estado a justa remuneração pelo efetivo exercício do mister, não podendo
admitir  o  trabalho gratuito  em favor  do Estado,  que,  por  força  de preceito
constitucional,  tem  a  obrigação  precípua  de  prestar  assistência  judiciária  aos
necessitados342 (sem destaques no original). 

Se o acusado não quiser  constituir  advogado,  o Estado designará um em seu
nome. Esse defensor, dado pelo Estado, é chamado de defensor dativo. Atuará no
processo sob o compromisso de seu grau (de advogado) e receberá uma
remuneração,  seja  de  responsabilidade  do acusado,  quando ele  puder  pagar,
seja pelo Estado, na hipótese diversa343  (sem destaques no original). 

Ainda seguindo este entendimento, não há, no ordenamento jurídico

brasileiro, dispositivo do qual se possa inferir que deve o advogado nomeado suportar os

encargos financeiros derivados da defensoria dativa. Tratando-se a assistência judiciária

de obrigação primária do Poder Público, cuja efetivação é realizada, não raras vezes, por

defensores nomeados pelo juízo, é dever precípuo do Estado ressarcir os profissionais de

forma condigna. Inadequado seria transferir aos particulares os ônus inerentes à defesa

técnica gratuita. A remuneração relativa ao exercício da defensoria dativa é verdadeira

consolidação da garantia constitucional de que todo trabalho deve ser remunerado344.

Não  seria  razoável  esperar  que  o  particular,  no  desempenho  de

função essencialmente afeta ao Estado, suporte o ônus pecuniário derivado da prestação

341 CAHALI, Yussef Said. Honorários Advocatícios. 4ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.
923.
342 Ibidem, p. 922.
343 PACELLI,  Eugênio;  FISCHER,  Douglas.  Comentários  ao  Código  de  Processo  Penal  e  sua
Jurisprudência. 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2013. p. 258.
344 Neste sentido: STJ, RMS 8713/MS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 19/05/2003.
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da assistência judiciária gratuita345. 

Pertinente,  aqui,  destacar  trecho  do  voto  do  então  ministro  do

Supremo  Tribunal  Federal  Sydney  Sanches,  quando  da  relatoria  do  Recurso

Extraordinário  n.  103.950-7/SP,  julgado  ainda  em  14  de  agosto  de  1985,  sobre  o

pagamento  pela  Fazenda  Estadual  de  São Paulo  de honorários  de advogado  dativo:

“assim  como  não  tem  sentido  deixar  a assistência  previdenciária a  cargo  da

generosidade dos médicos, também não parece correto deixar a assistência judiciária

gratuita a cargo dos advogados” (destaques no original).

Seguindo  a  tendência  preconizada  pelo  Superior  Tribunal  de

Justiça346,  a  nova  legislação  processual  civil  reconheceu  aos  honorários  advocatícios

natureza alimentar,  conforme determinação do art.  85,  §14:  “os honorários constituem

direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos

oriundos  da  legislação  do  trabalho,  sendo  vedada  a  compensação  em  caso  de

sucumbência parcial”. 

Neste mesmo sentido, entendem o Superior Tribunal de Justiça e o

Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL  CIVIL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PROCESSO  CRIME.
DEFENSOR  DATIVO.  SENTENÇA  QUE  FIXA  DOS  HONORÁRIOS.  TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. 1. A verba fixada em prol do defensor dativo, em nada
difere  das  mencionadas  no  dispositivo  legal  que  a  consagra  em proveito  dos
denominados  “Serviços  Auxiliares  da  Justiça”  e  que  consubstanciam  título
executivo (art. 585, V do CPC). 2. A fixação dos honorários do defensor dativo é
consectário  da  garantia  constitucional  de  que  todo  o  trabalho  deve  ser
remunerado, e aquele, cuja contraprestação encarta-se em decisão judicial, retrata
título executivo formado em juízo, tanto mais que a lista dos referidos documentos
é lavrada em numerus apertus, porquanto o próprio Código admite “outros títulos
assim  considerados  por  lei”.  3.  O  advogado  dativo,  por  força  da  lei,  da
jurisprudência do STJ e da doutrina, tem o inalienável direito aos honorários,
cuja essência corporifica-se no título judicial que não é senão a decisão que
os arbitra.  4.  É cediço que o ônus da assistência judiciária  gratuita  é do
Estado. Não havendo ou sendo insuficiente a Defensoria Pública local, ao
juiz é conferido o poder-dever de nomear um defensor dativo ao pobre ou
revel.  Essa nomeação  ad hoc permite a  realização dos atos  processuais,
assegurando ao acusado o cumprimento dos princípios constitucionais do

345 Sobre a matéria: “Se a assistência judiciária é obrigatória e constitui dever do Estado, não se pode
retirar  deste,  sob  pena  de  locupletamento  ilícito  à  custa  alheia,  a  obrigação  legal  de  remunerar,
condignamente  e  sem  excesso,  quem  é  chamado,  sem  poder  de  recusa,  a  suprir-lhe  tão  grave  e
inadmissível deficiência” (CAHALI, Yussef Said, op. cit., p. 292.)
346STJ, Corte Especial, REsp 1.152.218/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.05.2014, DJe 09.10.2014,
Recurso Especial repetitivo tema 637.
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Contraditório  e  da  Ampla  Defesa.  5.  A indispensabilidade  da  atuação  do
profissional  do  Direito  para  representar  a  parte  no  processo,  gera  ao
defensor  dativo  o  direito  ao  arbitramento  de  honorários  pelos  serviços
prestados, cujo ônus deve ser suportado pelo Estado. (Precedentes do STF -
RE  222.373  e  221.486)  6.  Recurso  desprovido”  (STJ,  REsp  602.005/RS,  Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.03.2004, DJ 26.04.2004 p. 153 –
sem destaques no original).

RECURSO.  Extraordinário.  Inadmissibilidade.  Processo  criminal.  Réu  pobre.
Defensor  dativo.  Nomeação.  Honorários  de  Advogado.  Verba  devida  pela
Fazenda Estadual.  É devida pela Fazenda Estadual a  verba honorária  aos
defensores  dativos  nomeados  em  processos  criminais  para  prestarem
serviços  de  atribuição  do  Estado. 2.  RECURSO.  Agravo.  Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
VII,  do  CPC.  Quando  abusiva  a  interposição  de  agravo,  manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
agravado. (STF, RE 225651 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, julgado
em 16.12.2004, DJ 04.03.2005 PP-00020 EMENT VOL-02182-04 PP-00584 – sem
destaques no original).

Ainda sobre a responsabilidade estatal na remuneração de defensor

dativo,  entendem, em convergência,  as  Câmaras Criminais  do  Tribunal  de  Justiça  do

Paraná:

APELAÇÃO  CRIMINAL  –  LESÃO  CORPORAL  –  VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO
DECRETADA  –  ARBITRAMENTO  DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  EM
PROL  DO  DEFENSOR  DATIVO  –  RECURSO  PROVIDO  –  BENEFÍCIO  DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO JULGADO PREJUDICADO.1.
Existindo duas versões e não sendo possível distinguir com quem está a verdade,
deve-se absolver o acusado, em homenagem ao princípio  in dubio pro reo.2. É
dever do Estado o pagamento dos honorários do defensor dativo, que atua
em defesa daqueles que necessitam.3. Ante a ausência de qualquer ônus, haja
vista a absolvição do acusado, o pleito de assistência judiciária gratuita deve ser
julgado prejudicado (TJPR – 1ª C. Criminal – AC – 1306959-9 – Foz do Iguaçu –
Rel.: Campos Marques – Unânime – J. 03.09.2015 – sem destaques no original)347.

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB)  –
CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – PENA PROVISÓRIA
–  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  E  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO QUE SE IMPÕE, COM A CONSEQUENTE
REDUÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  –  DIMINUIÇÃO
PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA E À REFERENTE À SUSPENSÃO DO
DIREITO  DE  DIRIGIR,  “EX  OFFICIO”  –  FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO,
COM A REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DAS PENAS DE MULTA E DA SUSPENSÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR.1.  (…).  3.  O Estado deve arcar com o pagamento de
honorários  advocatícios  ao  defensor  dativo  nomeado  pelo  juiz  à  parte,

347Interessante  destacar  que  no  bojo  deste  julgamento,  a  Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se
favoravelmente à necessidade de custeio dos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para
atuar no feito. 
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juridicamente necessitada, para apresentação das razões recursais. (TJPR –
2ª C. Criminal – AC – 1547145-5 – Francisco Beltrão – Rel.: Luís Carlos Xavier –
Unânime – J. 08.12.2016 – sem destaques no original).

PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA  QUE  DESCLASSIFICOU  O  DELITO  PARA  A  MODALIDADE
TENTADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO
POR CRIME CONSUMADO. ACOLHIMENTO. TEORIA DA  APPREHENSIO OU
AMOTIO.  DESNECESSIDADE  DA  “POSSE  MANSA  E  PACÍFICA”  DA  RES.
DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO
REFERENTE  À  TENTATIVA.  MAJORAÇÃO  DO  QUANTUM  FINAL.  REGIME
PRISIONAL ALTERADO. REINCIDÊNCIA (ART. 33, §2º, ‘B’ E ‘C’,  DO CÓDIGO
PENAL).  PEDIDO  DE  FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS,
FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. RÉU CONDENADO AO PAGAMENTO DA
VERBA.  IMPOSSIBILIDADE.  DEFENSOR  DATIVO  NOMEADO  PELO  JUÍZO.
VALOR QUE DEVE SER SUPORTADO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
(…) O advogado nomeado para a defesa dativa possui direito à remuneração
pelo seu trabalho e,  por  ser  dever  do  Estado prestar  assistência  jurídica
integral aos que não têm recursos, os respectivos honorários advocatícios
devem ser suportados pelo Estado do Paraná. (TJPR – 3ª C. Criminal – AC –
1532983-2 – Rio Negro – Rel.: Rogério Kanayama – Unânime – J. 18.08.2016 –
sem destaques no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. DEVER DO
ESTADO PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS QUE DELA NECESSITAM
(CF,  ART.  5º,  LXXIV).  EMBARGOS  ACOLHIDOS  PARA  FIXAR  OS
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DEVIDO  AO  DEFENSOR  DATIVO.[…]  a
assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que  comprovarem  insuficiência  de
recursos  figura  como  um  direito  e  garantia  fundamental,  consoante  norma
preceituada no art. 5°, LXXIV da Constituição Federal. Nesta linha de raciocínio, o
advogado  nomeado  para  exercer  a  defesa  dativa  faz  jus  à  remuneração
correspondente pelo seu trabalho e, por consequência, cabe ao Estado suportar o
seu pagamento." (TJPR – III CCr – EmbDecCr 0820321-6/01 – Rel.: Sônia Regina
de Castro – Julg.: 21/06/2012 – Unânime – Pub.: 04/07/2012 – DJ 897) (TJPR – 4ª
C. Criminal – EDC – 1012347-0/01 – Curitiba – Rel.: Jefferson Alberto Johnsson –
Unânime – J. 09.07.2015 – sem destaques no original).

Apelação Criminal nº 1.489.375-1, da Comarca de Mangueirinha – Juízo Único.
Número  Único:  0001398-05.2012.8.16.0110.Apelante:  V.  O.Apelado:  Ministério
Público do Estado do Paraná. Relator: Desembargador Rogério Coelho. CRIME
DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PALAVRA DA VÍTIMA – PROVA BASTANTE –
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA MODIFICADA
–  CONTINUIDADE  DELITIVA  –  PENA  READEQUADA  DE  OFÍCIO  –
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  –  APELAÇÃO  PROVIDA EM  PARTE.  (…)  O
advogado nomeado defensor  dativo  que atua  no  segundo grau faz  jus  a
verba  honorária  a  ser  paga  pelo  Estado  do  Paraná.  Apelação  Criminal  nº
1.489.375-1 f. 3 (TJPR – 5ª C. Criminal – AC – 1489375-1 – Mangueirinha – Rel.:
Rogério Coelho – Unânime – J. 30.06.2016 – sem destaques no original).

Sob  outro  aspecto,  insta  salientar  que,  conforme  este

posicionamento, o dever estatal em garantir defesa técnica plena e efetiva não se esgota

na instituição de Defensoria Pública. 

Isto porque, a exemplo do que ocorre no Estado do Paraná, esse
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órgão ainda não conseguiu efetivar a instalação de postos de atendimento em todos os

municípios  do  Estado.  Conforme  se  verifica  do  mapa  disponibilizado  pela  Defensoria

Pública do Paraná em seu  website,  dos 399 municípios paranaenses, apenas 55 são

atendidos pelo mencionado órgão348.

Assim, nas localidades não atendidas pela Defensoria Pública, deve

o juízo, visando garantir o exercício da efetiva e plena defesa, nomear defensor dativo aos

acusados. Nestas ocasiões, é justamente a nomeação do advogado dativo que possibilita

ao Estado assegurar  a prestação constitucional  devida:  garantir  a  todos os indivíduos

defesa ampla e adequado contraditório.

Não se pode olvidar, todavia, ainda que se adote o entendimento de

que o aparato estatal deve arcar com as despesas provenientes da defensoria dativa, que

o Código de Processo Penal traz previsão expressa, no seu art. 263, parágrafo único, de

que “o acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor

dativo, arbitrados pelo juiz”. 

Dessa  forma,  comprovado  que  o  acusado  possui  condições

financeiras  para  custear  advogado,  deve arcar  com os honorários  do defensor  dativo

nomeado pelo juízo. Nesta hipótese, segundo entendimento de Renato Brasileiro de Lima,

“incumbe ao Estado antecipar  o pagamento do dativo,  mas o ressarcimento deve ser

exigido diretamente do acusado em ação à parte”349.

2 POSICIONAMENTO  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA QUANTO  AOS

CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO DA ADVOCACIA DATIVA

O Superior Tribunal de Justiça, adotando o posicionamento de que

as atividades desenvolvidas pelo advogado dativo devem ser remuneradas, entende, de

maneira pacífica, que os honorários devidos ao defensor dativo nomeado para atuar em

processos criminais  deve  obedecer aos parâmetros mínimos fixados na tabela  da

OAB, observando-se, a partir deste limite, o grau de zelo profissional e a dificuldade da

348 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ.  Cidades em que há atuação da Defensoria
Pública.  Disponível  em  <http://www.defensoriapublica.pr.def.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=35>. Acesso em: 20 de mar. 2017.
349 LIMA, Renato Brasileiro de, op. cit., p. 729.
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causa para estabelecimento do montante, conforme segue:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA
OAB.  OBSERVÂNCIA.  AGRAVO  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESSA
PARTE,  NÃO  PROVIDO. 1.  O  estado  de  Santa  Catarina  tem  legitimidade  e
interesse  recursal  relacionados  à  condenação  de honorários destinados  ao
advogado dativo nomeado  para  atuar  em processo  criminal,  uma vez  que  é  o
responsável pelo custeio de aludida verba. 2. Não é possível, nesta via processual,
analisar suposta infringência de princípios constitucionais, uma vez que se cuida
de  recurso  voltado  à  interpretação  de  direito  federal  infraconstitucional.  3. O
arbitramento  judicial  dos honorários advocatícios  ao  defensor dativo,
nomeado  para  oficiar  em  processos  criminais,  deve  observar  os  valores
mínimos estabelecidos na tabela da OAB,  considerados o grau de zelo do
profissional  e  a  dificuldade  da  causa.  4.  Agravo  regimental  parcialmente
conhecido  e,  nessa  parte,  não  provido  (STJ;  AgRg-REsp  1.615.276;  Proc.
2016/0190660-4; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJE 17.02.2017 –
sem destaques no original).

PENAL  E  PROCESSO  PENAL. Recurso  especial.  Ação  penal.  Honorários
advocatícios. Defensor dativo. Art. 22, § 1º, da Lei nº nº 8.904/94. Incidência.
Observância da tabela de honorários da OAB. Precedentes. Recurso Especial
provido (STJ; REsp 1.646.672; Proc. 2017/0002704-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min.
Maria Thereza Assis Moura; DJE 15.02.2017 –  sem destaques no original).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  DEFENSOR  DATIVO.  REPRESENTAÇÃO  EM  PROCESSO
CRIMINAL.  TABELA  DA  OAB.  OBSERVÂNCIA  DOS  VALORES  MÍNIMOS.
AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  O  arbitramento  judicial  dos  honorários
advocatícios  ao  defensor  dativo,  nomeado  para  oficiar  em  processos
criminais,  deve  observar  os  valores  mínimos  estabelecidos  na  tabela  da
OAB, considerados o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa
como parâmetros norteadores do quantum. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg no REsp 1518770/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 05.11.2015, DJe 23.11.2015 - sem destaques no original).

Para o Superior Tribunal de Justiça, portanto, os honorários devidos

ao advogado dativo devem ser suportados pelo Estado nos moldes das tabelas de valores

publicadas pelo órgão de classe.

3 REMUNERAÇÃO  DO  DEFENSOR  DATIVO  NO  ÂMBITO  DO  ESTADO  DO

PARANÁ

Visando  contextualizar  a  divergência  acerca  dos  parâmetros
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utilizados para fixação de honorários de defensor dativo no Estado do Paraná, importante

tecer breve retrospectiva sobre o tratamento da matéria no âmbito estadual.

Em  02  de  maio  de  2016,  a  Procuradoria-Geral  do  Estado  e  a

Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  do  Paraná  editaram,  em  conjunto,  a  Resolução

Conjunta PGE/SEFA n. 05/2016, ato normativo mediante o qual foi instituída a Tabela de

Honorários  da  Advocacia  Dativa350 como parâmetro  para  pagamento  pelo  Estado.  Os

valores ali previstos, no entanto, eram distintos daqueles fixados na Tabela de Honorários

da OAB/PR então vigente.

Ocorre que o ato normativo estadual em questão,  por não estar de

acordo com os parâmetros fixados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do

Brasil e por não contar com a anuência deste último, não atendia aos preceitos do art. 5º,

§1º, da Lei Estadual n. 18.664/2015, que assim dispõe:

Art.  5. O advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil  –
Seção do Paraná – OAB-PR, nomeado judicialmente para defender réu pobre em
processo de natureza civil  ou criminal,  ou atuar como curador especial,  após o
trânsito em julgado da decisão, terá os honorários pagos pelo Estado, na forma
disposta nesta Lei. 

§1° Os honorários a que se refere este artigo serão fixados pelo juiz na sentença,
de acordo com tabela elaborada por resolução conjunta do Secretário de
Estado  da  Fazenda  e  do  Procurador-Geral  do  Estado,  com  prévia
concordância do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a
ser editada num prazo máximo de sessenta dias da vigência desta Lei351 (sem
destaques no original).

Assim,  visando cumprir  a  determinação legal  estadual  de  que os

honorários  relativos  à  advocacia  dativa  serão  pagos  pelo  Estado  conforme  tabela

elaborada em resolução conjunta do Secretário do Estado da Fazenda e do Procurador-

Geral do Estado, mediante prévia concordância do Conselho Seccional da Ordem dos

Advogados  do  Brasil,  a  Procuradoria-Geral  do  Estado  e  a  Secretaria  de  Estado  da

Fazenda,  em  11  de  agosto  de  2016,  editaram  a  Resolução  Conjunta  PGE/SEFA n.

13/2016.  Os  valores  fixados  no  novo  ato  normativo  foram  acordados  atendendo  a

350 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ.  Resolução Conjunta PGE/SEFA n. 05/2016.
Diário Oficial do Estado do Paraná, Paraná, 06 de mai. 2016.
351ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. Lei Estadual n. 16.664, de 22 de dezembro
de  2015.  Disponível  em
<http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?
leiCod=50485&tplei=0&tipo=L>. Acesso em: de 02 mar. 2017.
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interesses do Estado e mediante prévia concordância do Conselho Seccional da Ordem

dos Advogados do Brasil352. 

Dirimida a questão, a Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de

Estado  da  Fazenda  e  a  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  –  Seção  Paraná,  então,

passaram, unissonamente, a adotar os valores estipulados na nova tabela de honorários

da advocacia dativa. 

Especificamente no tocante à área criminal,  a tabela estabelecida

pela Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Estado da Fazenda na Resolução

Conjunta  PGE/SEFA n.  13/2016,  com  anuência  do  Conselho  Seccional  da  OAB/PR,

estipula:

ADVOCACIA CRIMINAL VALOR MÍNIMO (R$) VALOR MÁXIMO (R$)

1 Defesa em processo em rito sumário até a decisão
final de primeira instância

1.500,00 1.650,00

2 Defesa em processo em rito ordinário 1.800,00 2.000,00

3 Defesa em processo de rito especial 2.150,00 2.300,00

4 Defesa em processo de competência do Tribunal
do Júri (até pronúncia)

2.150,00 2.300,00

5 Defesa em plenário do Júri 3.500,00 4.200,00

6 Habeas Corpus (isolado em qualquer instância) –
por ato

1.000,00 1.300,00

7 Requerimento de relaxamento de flagrante,
concessão de fiança, revogação de prisão
preventiva e liberdade provisória – por ato

800,00 1.000,00

8 Incidentes na Execução Penal – por ato 800,00 1.000,00

9 Cartas Precatórias 250,00 350,00

10 Apelação Criminal 750,00 1.250,00

11 Revisão Criminal 750,00 1.250,00

12 Recurso em Sentido Estrito 750,00 1.250,00

13 Mandado de Segurança 750,00 1.250,00

14 Havendo Recurso Extraordinário e/ou especial,
concomitantemente ou não

750,00 1.250,00

15 Outros procedimentos não previstos nas hipóteses
anteriores

800,00 1.000,0

352 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ. Resolução Conjunta n. 13/2016 – PGE/SEFA.
Disponível em <http://admin.oabpr.org.br/imagens/downloads/638.pdf>. Acesso em: 22 de fev. 2017.
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3.1 POSICIONAMENTO  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DO  PARANÁ

ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO CONJUNTA PGE/SEFA N. 13/2016.

DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA ESTIPULADA PELA OAB.

Anteriormente  à  edição  da  Resolução  Conjunta  PGE/SEFA  n.

13/2016, as Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendiam,

na imensa maioria dos julgados353, que a tabela da OAB destinada ao preestabelecimento

de valores relativos aos serviços da advocacia possuía natureza meramente orientadora,

não vinculando as decisões do Poder Judiciário, consoante arestos a seguir colacionados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA
OMISSÃO  EM  RELAÇÃO  AO  VALOR  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
FIXADO  NA TABELA DA OAB/PR.  INOCORRÊNCIA.  VERBA HONORÁRIA
ARBITRADA  EM  FAVOR  DO  DEFENSOR  DATIVO  DE  ACORDO  COM  O
TRABALHO  DESENVOLVIDO,  QUE  ABRANGE  A ATUAÇÃO  EM  SEGUNDO
GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  DISPOSTOS  NOS
ARTS.  619  E  620,  AMBOS  DO  CPP.  PRETENSÃO  DE  MODIFICAÇÃO  DO
JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  REJEITADOS  (TJPR  –  1ª  C.
Criminal – EDC – 1437083-5/01 – Antonina – Rel.: Macedo Pacheco – Unânime –
J. 21.07.2016 – sem destaques no original).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ACLARATÓRIOS.
OMISSÃO  NO  ACÓRDÃO.  INOCORRÊNCIA.  FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS FIXADOS
EM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PELO JUÍZO A QUO. NÃO OBRIGATORIEDADE
DE  VINCULAÇÃO  À  TABELA DA OAB. VÍCIO  INEXISTENTE.  EMBARGOS
REJEITADOS (TJPR – 2ª C.Criminal – EDC – 1414304-1/01 – Ribeirão do Pinhal –
Rel.:  Laertes Ferreira Gomes – Unânime – J.  30.06.2016 – sem destaques no
original).

353Durante  o  exame  realizado  pela  equipe  deste  Centro  de  Apoio,  que  compreendeu,  neste  tópico
específico, as decisões das Câmaras Criminais do TJPR sobre a matéria julgadas entre os dias 01.01.2015
e 11.08.2016 (data da edição da Resolução Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016), foi observada a aplicação da
Tabela de Honorários fixada pela OAB/PR em apenas dois casos:
a) nos Embargos de Declaração n. 1.043.791-1/01, da 3ª Câmara Criminal, julgado em 03.09.2015. Trata-
se, todavia, de situação excepcional, porquanto, naquela oportunidade, os embargos declaratórios foram
rejeitados, o que culminou com a interposição de Recurso Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça. A
Corte Superior, então, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para arbitramento da verba
honorária conforme valores mínimos estabelecidos na Tabela de Honorários da OAB/PR. Coube ao Tribunal
de Justiça paranaense, portanto, quando da devolução dos autos, tão somente cumprir determinação do
Tribunal Superior;
b) na Apelação Criminal n. 1.248.476-3, da 1ª Câmara Criminal, julgada em 05.02.2015, decidiu-se pela
aplicação  da  Tabela  de  Honorários  da  OAB/PR para  majoração  da  verba  relativa  à  atuação  em grau
recursal.  Conquanto  tenham  sido  adotados  os  parâmetros  fixados  pelo  órgão  de  classe  para  fins  de
remuneração da advocacia dativa, não houve apreciação quanto à obrigatoriedade de sua aplicação. 
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APELAÇÃO  CRIME  Nº  1376962-7,  DE  AMPÉRE  –  JUÍZO  ÚNICO  RELATOR:
DES.  GAMALIEL  SEME  SCAFF  APELANTE:  MIGUEL  CAVALI  DE  ABREU
APELADO:  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ  APELAÇÃO
CRIME – ROUBO MAJORADO (ARTS. 157,  § 2º,  I  E II,  C/C ART.  61,  II,  “H”,
TODOS DO CP) EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO
DE MENORES (ART. 244-B, DO ECA) - INSURGÊNCIA DE APENAS UM DOS
RÉUS  –  CORRUPÇÃO  DE  MENORES  –  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  –
IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE
DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO – EXEGESE DA SÚMULA 500 DO STJ –
CARACTERIZAÇÃO COM A SIMPLES PARTICIPAÇÃO DO MENOR NO DELITO
– DEFENSOR DATIVO – NOMEAÇÃO APENAS PARA APRESENTAÇÃO DAS
RAZÕES DO APELO – HONORÁRIOS JÁ FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM
–  ARBITRAMENTO  ADEQUADO  AO  CASO  DOS  AUTOS  –  MAJORAÇÃO
INDEVIDA –  NÃO  VINCULAÇÃO  À  TABELA DA OAB/PR.  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  Apelação  Crime  nº  1.376.962-7Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do
Paraná (TJPR – 3ª C. Criminal  – AC – 1376962-7 – Ampére – Rel.:  Gamaliel
Seme Scaff – Unânime –  – J. 23.06.2016 – sem destaques no original)354.

APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  1.477.938-7  –  FORO  REGIONAL DE  IBIPORÃ  DA
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA – VARA CRIMINAL
APELANTE:  PAULO CESAR VELOSO DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO
PÚBLICO  RELATORA:  DESª  SÔNIA  REGINA DE  CASTRO  REVISOR:  DES
RENATO  NAVES  BARCELLOS  PENAL.  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  ROUBO  SIMPLES.  ART.  157,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  PENAL.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  RECURSO  DO  RÉU.1.  PARCIAL
CONHECIMENTO.  (…)  5.  PEDIDO  DE  FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  PROVIMENTO.  DEFENSOR  DATIVO.  NATUREZA
ORIENTADORA DA TABELA DA OAB/PR.  REALIDADE  FÁTICA DO  CASO
ESTADO  DO  PARANÁ  PODER  JUDICIÁRIO  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA2CONCRETO.  NECESSÁRIA  FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS  PELA
ATUAÇÃO  SOMENTE  EM  GRAU  RECURSAL.  RECURSO  PARCIALMENTE
CONHECIDO E  PARCIALMENTE PROVIDO.  (TJPR –  4ª  C.  Criminal  –  AC –
1477938-7 – Região Metropolitana de Londrina – Foro Regional de Ibiporã – Rel.:
Sônia Regina de Castro – Unânime – J. 28.07.2016 – sem destaques no original).

APELAÇÃO CRIME – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – DANO QUALIFICADO
COMETIDO  CONTRA  PATRIMÔNIO  DA  POLÍCIA  MILITAR  –  ARTIGO  163,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  INCISO  III,  DO  CP –  SENTENÇA CONDENATÓRIA –
APELAÇÃO  INTERPOSTA PELO  RÉU  –  ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA DE
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – AFASTAMENTO –
RELATOS  DOS  POLICIAIS  MILITARES  QUE  EFETUARAM  AS  PRISÕES  EM
FLAGRANTE  – PARA AFASTAR A PRESUMIDA IDONEIDADE DE POLICIAL (OU
AO  MENOS  SUSCITAR  DÚVIDA)  É  PRECISO  QUE  SE  CONSTATEM
IMPORTANTES  DIVERGÊNCIAS  EM  SEUS  RELATOS,  OU  QUE  ESTEJA
DEMONSTRADA ALGUMA DESAVENÇA COM  O  RÉU  (SÉRIA O  BASTANTE
PARA  TORNÁ-LO  SUSPEITO)  -  PROVAS  CONSTANTES  NOS  AUTOS
SUFICIENTES A DEMONSTRAR A PRÁTICA DO DANO COMETIDO PELO RÉU
CONTRA  PATRIMÔNIO  PÚBLICO  –  A  DESPEITO  DA  INEXPRESSIVIDADE
FINANCEIRA  DO  PREJUÍZO  CAUSADO,  A  CONDUTA  DO  RÉU  REVELA
ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE POR TER SIDO PRATICADA CONTRA
VIATURA POLICIAL, BEM PÚBLICO DE USO DA COLETIVIDADE ESSENCIAL À
SEGURANÇA PÚBLICA, PELO QUE NÃO SE APLICA, AO CASO, O PRINCÍPIO
DA  INSIGNIFICÂNCIA  –  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  –  PLEITO  PELA

354 No bojo desta Apelação Criminal, posicionou-se o 3º Grupo de Atuação Especializada da Procuradoria
de Justiça Criminal do MPPR pela natureza meramente orientadora da Tabela de Honorários da OAB. 
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SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
POR PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO PARCIAL – MUITO EMBORA A PENA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE NÃO POSSA SER APLICADA
NO CASO EM COMENTO (PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUPERIOR A
06 MESES, CONSOANTE O ARTIGO 46 DO CP),  NÃO CABE AO APENADO
ESCOLHER A PENA SUBSTITUTIVA A SER IMPOSTA, E SIM AO MAGISTRADO
DEFINIR  AQUELA  QUE  SE  MOSTRE  MAIS  APROPRIADA  AO  CASO
CONCRETO,  ESPECIALMENTE  QUANTO  À  SUA  ADEQUAÇÃO,
CONVENIÊNCIA  E  SEU  CONTEÚDO  PEDAGÓGICO,  COM  O  INTUITO  DE
EVITAR  A  REITERAÇÃO  DELITUOSA  –  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (CONSTANTE NA SENTENÇA
RECORRIDA)  POR  PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA  (EM  ATENDIMENTO  AO
PRINCÍPIO  DA SUFICIÊNCIA DA PENA)  -  PEDIDO  DE  MAJORAÇÃO  DOS
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  –  DEFENSOR  DATIVO  –
ACOLHIMENTO – TABELA DA OAB – INAPLICABILIDADE – VALOR A SER
ARBITRADO  DE  ACORDO  COM  O  ZELO  DO  PROFISSIONAL,  A
COMPLEXIDADE  DA CAUSA E  A QUANTIDADE  DE  ATOS  PROCESSUAIS
PRATICADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR
– 5ª C. Criminal – AC – 1528514-8 – Pinhão – Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza –
Unânime -  - J. 04.08.2016 – sem destaques no original).

Este  posicionamento  encontra  seu  maior  fundamento  na

sobreposição  do  critério  legal  do  arbitramento  judicial  dos  honorários  em  relação  a

eventuais percentuais ou tabelas previamente estabelecidas, em aplicação analógica do

art.  85, §2º, do Novo Código de Processo Civil355.  A tabela de honorários previamente

fixada  pela  OAB,  portanto,  não  possuindo  força  de  lei,  não  vincula  o  julgador  no

arbitramento da verba honorária. Neste sentido, Yussef Said CAHALI:

Quanto  aos  honorários  a  serem  fixados  pelo  serviço  profissional  prestado  no
processo-crime, a jurisprudência tem preconizado que isso deve ser feito mediante
arbitramento  judicial,  sem  vinculação  a  eventuais  tabelas  sugeridas  pelas
entidades de classe356. 

Nesta  linha  de  raciocínio,  para  a  fixação  de  valores  a  título  de

remuneração do defensor dativo, há que se diferenciar o exercício profissional decorrente

355 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 
(…)
§ 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.
356 CAHALI, Yussef Said, op. cit., p. 923.
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de nomeação pelo juízo daquele derivado de contratação para o patrocínio da causa.

Somente nesta última hipótese seria possível utilizar como parâmetro a tabela fixada pela

OAB. Na defensoria dativa, por outro lado, o profissional aceitaria a prestação do serviço,

fazendo as vezes da Defensoria Pública e dispondo-se a ser remunerado de acordo com

o que determina o Poder Público. Desta forma, nesta hipótese os honorários ficariam a

critério do magistrado357. 

Sob esta ótica, então, a remuneração do advogado dativo deveria

ser  estipulada  pelo  magistrado  mediante  análise  das  peculiaridades  de  cada  caso

concreto, considerando-se, para tanto, dentre outros critérios, o tempo dispendido pelo

causídico e a complexidade da causa.

Assim, até a edição da Resolução Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016,

as Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Paraná entendiam, na grande maioria das

oportunidades, que os honorários relativos ao exercício profissional do defensor dativo

nomeado  em processo  criminal  não  possuiriam caráter  contratual,  de  modo  que  seu

arbitramento observaria “a complexidade do trabalho, a diligência, o zelo profissional e o

tempo de tramitação do processo, mas não necessariamente deveria estar vinculado à

Tabela de Honorários estabelecida pela OAB”358. 

3.2 POSICIONAMENTO  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DO  PARANÁ

APÓS EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO CONJUNTA PGE/SEFA N. 13/2016

Conquanto  tenha  sido  estabelecida  tabela  de  remuneração  aos

defensores  dativos,  elaborada  conjuntamente  pelo  Estado  (PGE/SEFA)  e  o  órgão  de

classe da advocacia, nota-se que, mesmo atualmente, não há consenso junto ao tribunal

paranaense sobre os parâmetros a serem adotados,  isto  é,  quanto à necessidade de

obediência ao ato normativo multicitado.

A  jurisprudência  daquela  corte,  atualmente,  após  a  edição  da

Resolução Conjunta PGE/SEGA n. 13/2016, divide seu posicionamento em dois grupos

357 TJPR, ApCr n. 797.597-7, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jefferson Alberto Jhonsson, j. 22/09/2011, p.
05/10/2011.
358 TJPR, ApCr n. 621.519-6, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Noeval Quadros, j. 17/12/2009, p. 08/01/2010
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de julgados distintos.

3.2.1 Primeiro  grupo  de  julgados:  necessidade  de  observância  da  Resolução

Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016 quando do arbitramento dos honorários do defensor

dativo

Conforme  já  exposto,  anteriormente  à  edição  do  ato  normativo

conjunto em comento, prevalecia, na jurisprudência paranaense, o entendimento de que a

tabela de honorários previamente fixada possuía caráter meramente orientativo. Todavia,

após  a  recente  edição  da  Resolução  Conjunta  PGE/SEFA n.  13/2016  observou-se

mudança na orientação da maioria  das Câmaras Criminais  do  Tribunal  de Justiça  do

Paraná, que passaram a entender pela obrigatoriedade de observância dos valores ali

previstos. 

Ocorre  que,  diferentemente  da  tabela  de  honorários  que

anteriormente se pretendia adotar, cujos valores decorriam de fixação unilateral da Ordem

dos Advogados do Brasil – Seção Paraná359,  a atual tabela que estipula os montantes

devidos pelo Estado à advocacia dativa decorre da Resolução Conjunta PGE/SEFA n.

13/2016,  ato  normativo  estatal,  com a  anuência  do  Conselho  Seccional  da  OAB/PR,

conforme previsto no art. 5º, §1º, da Lei Estadual n. 18.664/2015. 

Trata-se, portanto, de fixação da Procuradoria-Geral do Estado em

conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda, derivada de tratativas prévias entre os

mencionados órgãos estatais e a OAB/PR, na qual se estabelecem limites mínimos e

máximos aos valores que o Estado compromete-se a pagar  pelos serviços prestados

quando do exercício da advocacia dativa. 

A nova  previsão  de  honorários,  por  conseguinte,  não  provém de

mero acordo entre particulares ou sugestão da entidade de classe. A Resolução Conjunta

PGE/SEFA n. 13/2016 nada mais é do que cumprimento direto da determinação legal de

359 O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3026-4, entendeu pela natureza
sui generis da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme extrai-se de trecho da ementa daquele julgado: “2.
Não procede a alegação de que a OAB sujeita-se aos ditames impostos à Administração Pública Direta e
Indireta. 3. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta da União. A Ordem é um serviço público
independente, categoria ímpar no direito brasileiro”. 
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que  os  valores  referentes  à  advocacia  dativa  serão  pagos  “de  acordo  com  tabela

elaborada por resolução conjunta do Secretário de Estado da Fazenda e do Procurador-

Geral  do  Estado,  com  prévia  concordância  do  Conselho  Seccional  da  Ordem  dos

Advogados do Brasil”, consoante art. 5º, §1º, da Lei Estadual n. 18664/2015. 

Desta  forma,  em  obediência  à  legislação  estadual,  a  Primeira,

Terceira360, Quarta e Quinta Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Paraná, além da

Primeira e Quarta Turmas Recursais, já decidiram pela aplicação da Resolução Conjunta

PGE/SEFA n.  13/2016 para fins de arbitramento de honorários relativos ao advogado

dativo, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR
DO DEFENSOR DATIVO – DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA  –  ACORDÃO  QUE  NÃO  FAZ  MENÇÃO  AO  PEDIDO  DE
MAJORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  –  OMISSÃO  CONFIGURADA  –
HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU NO VALOR DE R$ 5.500,00,
VALOR MUITO ACIMA DAQUELE PREVISTO PELA TABELA DA ORDEM QUE
PROCLAMA EM R$ 3.000,00 – AUSÊNCIA DE RECURSO PARA DIMINUIR OS
HONORÁRIOS  –  VALOR ARBITRADO  PELO  JUÍZO  SINGULAR  MANTIDO  –
VALOR QUE COMPREENDE TODOS OS RECURSOS E ATOS PROCESSUAIS A
SEREM PRATICADOS PELO ADVOGADO NO FEITO. EMBARGOS ACOLHIDOS
SEM EFEITO MODIFICATIVO. Embargos de Declaração Crime nº 1.459.751-2/01
fls. 2 (TJPR – 1ª C. Criminal – EDC – 1459751-2/01 – Salto do Lontra – Rel.:
Benjamim Acacio de Moura e Costa – Unânime – J. 22.09.2016 – sem destaques
no original).

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.160.089-2 – FORO REGIONAL DE PIRAQUARA –
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA –  VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO APELADOS: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
SILVA  e  RODRIGO  KAMPHORST  RELATORA:  DESª  SÔNIA  REGINA  DE
CASTRO REVISOR: JUIZ SUBST. EM 2º G. ANTONIO CARLOS CHOMAPENAL.
PROCESSO PENAL.  APELAÇÃO CRIME.  ROUBO CIRCUNSTANCIADO.  ART.
157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  CONFORMISMO  COM  A
CONDENAÇÃO. (…). 3.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO
PELA  ATUAÇÃO  DE  DEFENSOR  DATIVO  EM  FASE  RECURSAL.
ACOLHIMENTO. REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA EM TABELA PREVISTA NA
RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 13/2016-PGE/SEFA. RECURSO PROVIDO, COM
MEDIDAS ‘DE OFÍCIO’ (TJPR – 3ª C. Criminal – AC – 1160089-2 – Piraquara –
Rel.:  Sônia Regina de Castro – Unânime – J. 10.11.2016 – sem destaques no
original).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  CRIME  –  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  NO
ACÓRDÃO  –   –  OCORRÊNCIA  DO  VÍCIO  AVENTADO  –  PRETENSÃO  DE

360 A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná não possui entendimento pacífico neste
sentido, decidindo ora pela inaplicabilidade da Tabela de Honorários instituída pela Resolução Conjunta
PGE/SEFA n. 13/2016 e ora por sua aplicabilidade.
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ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO EM VALOR MAIS
ELEVADO  –  NECESSÁRIA  OBSERVÂNCIA  DA  TABELA  PREVISTA  NA
RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 13/2016-PGE/SEFA –  EMBARGOS ACOLHIDOS
(TJPR – 4ª C. Criminal – EDC – 1266052-1/01 – Curitiba – Rel.: Carvilio da Silveira
Filho – Unânime – J. 02.02.2017 – sem destaques no original).

Apelação  Criminal  nº  1.572.951-2,  do  Foro  Central  da  Comarca  da  Região
Metropolitana  de  Curitiba  –  7ª  Vara  Criminal.  Número  Único:  0016004-
04.2013.8.16.0013.Apelante: Fabiano Mianes Augusto. Apelado: Ministério Público
do  Estado  do  Paraná.  Relator:  Desembargador  Rogério  Coelho.  CRIME  DE
FURTO  –  PROVA  CONSISTENTE  –  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  –
REINCIDÊNCIA  –  INAPLICABILIDADE  –  CONDENAÇÃO  MANTIDA  –
DOSIMETRIA DA PENA MODIFICADA – DEFENSOR DATIVO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  NO  SEGUNDO  GRAU  –  TABELA  DE  HONORÁRIOS  DA
ADVOCACIA DATIVA  – RESOLUÇÃO CONJUNTA PGE/SEFA  – LEI ESTADUAL
Nº  18.664/2015  –  VALORES  APROVADOS  PELA  OAB/PR  –  APELAÇÃO
PROVIDA EM PARTE (…).  O defensor dativo faz jus a verba honorária pela
atuação  em  grau  de  recurso  a  serem  fixados  com  base  na  “Tabela  de
Honorários  da  Advocacia  Dativa”,  instituída  pela  Resolução  Conjunta
PGE/SEFA nº 13/2016, cujos valores já foram aprovados pela OAB/PR, nos
termos d – o artigo 5º,  parágrafo 1º,  da Lei  Estadual nº 18.664/2015 (DOE
23.12.2015) (TJPR – 5ª C. Criminal – AC – 1572951-2 – Curitiba – Rel.: Rogério
Coelho – Unânime – J. 09.02.2017 – sem destaques no original).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO  NO  JULGADO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  DEFENSOR  DATIVO
NOMEADO. OMISSÃO SANADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS AO
DEFENSOR DATIVO, NO VALOR DE R$300,00, NOS TERMOS DA TABELA DE
HONORÁRIOS  DA  ADVOCACIA  DATIVA  DO  ESTADO  DO  PARANÁ  E
RESOLUÇÃO  CONJUNTA  Nº  13/2016-PGE/SEFA.  Tratam-se  de  embargos
declaratórios  opostos  pela  parte  recorrida,  sob  fundamento  de  omissão  na
decisão, especificamente no que diz respeito ao arbitramento dos honorários ao
advogado dativo. Razão assiste ao embargante.  O defensor dativo tem direito
aos honorários fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com
os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do
Brasil da respectiva seccional. Nesse sentido, há expressa previsão no art.
22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado
deve  suportar  o  pagamento  da  verba  honorária  na  impossibilidade  de
prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública. No caso dos
autos,  verifica-se  que  de  fato  fora  nomeado advogado dativo  pelo  MM.  Juízo,
todavia, não fora fixada a verba honorária em sentença, ante o momento  a quo
processual  em  que  houve  a  nomeação.  Dessa  forma,  acolho  os  presentes
embargos  declaratórios  para  sanar  a  omissão  indicada  e  fixar  os  honorários
advocatícios ao defensor dativo nomeado, no valor de R$300,00 (trezentos reais),
nos termos da Tabela de Honorários da Advocacia Dativa do Estado do Paraná e
Resolução Conjunta nº 13/2016-PGE/SEFA. Intimem-se. Curitiba, 30 de Janeiro de
2017. Daniel Tempski Ferreira da Costa. Magistrado (TJPR – 1Âª Turma Recursal
–  DM92  –  0069315-33.2015.8.16.0014/1  –  Londrina  –  Rel.:  Daniel  Tempski
Ferreira da Costa – J. 03.02.2017 – sem destaques no original).

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA ACOMPANHAR
O  NOTICIADO  EM  AUDIÊNCIA  PRELIMINAR.  DESIGNAÇÃO  JUDICIAL
ESPECÍFICA DE PATROCÍNIO DE INTERESSE PARTICULAR.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS QUE COMPORTAM MAJORAÇÃO, COM BASE NA TABELA
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ESTADO DO PARANÁ. RESOLUÇÃO
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CONJUNTA Nº 13/2016 PGE/SEFA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ante
o exposto, esta 4ª Turma Recursal – DM92 resolve, por unanimidade dos votos,
em relação ao recurso de LEONARDO HENRIQUE TOMIELLO LIBARDI, julgar
pelo (a) Com Resolução do Mérito – Provimento nos exatos termos do voto (TJPR
– 4ª Turma Recursal – DM92 – 0036986-44.2015.8.16.0021/0 – Cascavel – Rel.:
Renata Ribeiro Bau J. 16.02.2017 – sem destaques no original).

É neste sentido, também, o posicionamento de Eugênio PACELLI,

que entende pela observância de valores preestabelecidos para fins de pagamento da

advocacia dativa, conforme segue:

Nos foros estaduais em que não exista a Defensoria Pública, o defensor dativo
tem direito à remuneração a ser fixada pelo juiz e paga pelo Estado, em valores
previamente estabelecidos para tal finalidade361 (sem destaques no original). 

3.2.2 Segundo  grupo  de  julgados:  caráter  meramente  orientativo  da  Tabela  de

Honorários estabelecida pela OAB/PR

Contrariamente  ao  mais  recente  posicionamento  da  maioria  das

Câmaras  Criminais  do  Tribunal  de  Justiça  paranaense,  mesmo  após  a  edição  da

Resolução Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016, a Segunda e a Terceira Câmaras Criminais

entenderam – esta última, conforme mencionado, de maneira não pacífica – pela não

vinculação dos valores devidos a título de defensoria dativa à tabela preestabelecida pelo

órgão de classe:

APELAÇÃO CRIME. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR  (ART.311  DO  CÓDIGO  PENAL).  AUTORIA E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  TESTEMUNHOS  DOS  POLICIAIS  MILITARES.  VALIDADE.
ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA DE  DOLO.  INCONSISTÊNCIA.  RÉU  QUE  TINHA
PLENA CIÊNCIA DA PROIBIÇÃO DE TRANSITAR COM VEÍCULO COM PLACAS
ADULTERADAS.  CONDUTA  TÍPICA  CARACTERIZADA.  MANUTENÇÃO  DA
CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 1º, INCISOS I, II, III
E IV, E § 2º, IN FINE E § 8º, DO NOVO CPC. DEFERIMENTO, CONTUDO, NÃO
EM VINCULAÇÃO  À TABELA DA OAB/PR.  RECURSO DESPROVIDO,  COM
DETERMINAÇÃO  DE  IMEDIATA  EXECUÇÃO  DAS  PENAS  IMPOSTAS  AO
CONDENADO,  ANTE  AO  RECENTE  ENTENDIMENTO  DO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.1. (…). 2. Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal
de Justiça, “a verba honorária a que faz jus o defensor dativo não se confunde
com a contratação do advogado pela parte. Neste caso, no mínimo, deve incidir a
tabela da OAB. Naquele, o valor deve ser mensurado pelo Magistrado, observado
o zelo e o trabalho desenvolvido” (TJPR – 5ª C. Criminal – AC – 1542951-3 –
Curitiba – Rel.: Jorge Wagih Massad – Unânime – J.18.08.2016).I. (TJPR – 2ª C.

361 PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas, op. cit., p. 537.
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Criminal – AC – 1585202-9 – Região Metropolitana de Londrina – Foro Central de
Londrina – Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida – Unânime – J. 08.12.2016362 -
sem destaques no original).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  SENTENÇA  DE  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IRRESIGNAÇÃO DO DEFENSOR
DATIVO.  PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE  NA  FIXAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  VINCULAÇÃO  À  TABELA  DA  OAB.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO (TJPR – 3ª C. Criminal – AC – 1583018-9
–  Cruzeiro  do  Oeste  –  Rel.:  João  Domingos  Kuster  Puppi  –  Unânime  -   -  J.
15.12.2016 – sem destaques no original).

Assim,  em  que  pese  a  existência  de  ato  normativo  estadual

determinando os valores devidos pelo Estado em decorrência da prestação da advocacia

dativa,  as  mencionadas  Câmaras  Criminais  entenderam,  pela  ocasião  dos

supramencionados julgamentos, ainda conforme posicionamento que era pacífico antes

da edição da resolução em tela, em aplicação analógica do art. 85, §2º, do Novo Código

de Processo Civil, que tabelas de honorários previamente estabelecidas pelo órgão de

classe  não  possuem  caráter  vinculativo.  Para  esta  corrente,  devem  os  magistrados,

considerando critérios como o grau de complexidade da causa e o tempo despendido pelo

causídico, fixar discricionariamente os honorários na sentença. 

Todavia,  conquanto  inconteste  que  na  ocasião  dos  julgados  em

comento  a  Segunda  e  Terceira  Câmaras  Criminais  do  Tribunal  de  Justiça  do Paraná

determinaram  que  a  fixação  de  honorários  deve  se  dar  mediante  análise,  no  caso

concreto, de critérios relativos à atuação do causídico e complexidade da causa, insta

destacar que as decisões afastaram tão somente a incidência obrigatória da Tabela de

Honorários  da  OAB/PR.  Porém  não  se  examinou  nos  julgados  a  aplicabilidade  da

Resolução Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016 para fins de fixação de honorários.

4 REMUNERAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL

Além  das  divergências  relativas  à  necessidade  ou  não  de

pagamento  pelo  Poder  Público,  bem  como  à  aplicação  de  tabelas  de  honorários

362 Nesta Apelação Criminal, já após a edição da Resolução Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016, o 2º Grupo
de  Atuação  Especializada  da  Procuradoria  de  Justiça  Criminal  do  MPPR manifestou-se  pela  natureza
meramente orientadora da Tabela de Honorários da OAB. 
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advocatícios  preestabelecidas  para  fixação  de  valores  devidos  pelo  Estado  aos

defensores dativos, discute-se, ainda, se a remuneração fixada na sentença de primeiro

grau abrangeria os trabalhos executados pelo causídico em grau recursal. 

4.1 PRIMEIRO  GRUPO  DE  JULGADOS:  APLICAÇÃO  DA  TABELA  DE

HONORÁRIOS  DA  RESOLUÇÃO  CONJUNTA  PGE/SEFA  N.  13/2016  E

CONSEQUENTE REMUNERAÇÃO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU

Cumpre  destacar,  primeiramente,  que,  a  exemplo  das  demais

tabelas  de  honorários  fixadas  pela  OAB e  Poder  Público  em todo  país,  a  Tabela  de

Honorários da Advocacia Dativa prevista na Resolução Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016,

no âmbito criminal, divide a atuação do causídico em etapas, prevendo, para cada uma

delas,  valores  mínimos  e  máximos.  Fragmenta-se  os  trabalhos  prestados  pelos

defensores dativos nas seguintes etapas:

a) defesa em processo de rito sumário até a decisão final de primeira instância;

b) defesa em processo em rito ordinário;

c) defesa em processo de rito especial;

d) defesa em processo de competência do Tribunal do Júri (até a pronúncia);

f) defesa em plenário do Júri;

g) Habeas Corpus (isolado em qualquer instância) – por ato;

h) requerimento de relaxamento de flagrante, concessão de fiança, revogação de prisão

preventiva e liberdade provisória – por ato; 

i) incidentes na execução penal – por ato;

j) cartas precatórias;

l) Apelação Criminal;

m) Revisão Criminal;

n) Recurso em Sentido Estrito;

o) Mandado de Segurança;
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p) recursos extraordinário e/ou especial, concomitantes ou não;

q) outros procedimentos não previstos nas hipóteses anteriores. 

Há, portanto, claramente, uma distinção  do valor a ser fixado pela

atuação em primeira instância e aquele com a finalidade de remunerar a fase recursal

junto ao Tribunal de Justiça e, eventualmente, aos Tribunais Superiores. 

Destarte, para a corrente que entende ser imprescindível a aplicação

de  tabelas  previamente  fixadas  para  se  aferir  o  montante  devido  aos  advogados

dativos363, considerando que estas tabelas dividem a atuação dos defensores conforme

instâncias, prevendo valores distintos para peças recursais, forçoso é reconhecer que os

valores fixados na sentença de primeiro grau não abrangem os trabalhos desenvolvidos

em grau recursal. 

Isto porque, seguindo-se este entendimento, os valores fixados pela

sentença de primeiro grau relacionam-se tão somente às atividades desenvolvidas até

aquele  momento.  Qualquer  atuação  a  título  recursal  deverá  ser  remunerada

especificamente, devendo o respectivo tribunal arbitrar o montante correspondente. 

A  título  exemplificativo,  seguindo-se  a  Resolução  Conjunta

PGE/SEFA  n.  13/2016,  o  defensor  que  atuou  em  processo  de  rito  ordinário  e,

posteriormente, em Apelação Criminal, faria jus a dois valores distintos. Primeiramente,

teria direito de perceber entre R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.650,00 (mil

seiscentos  e  cinquenta  reais)  pela  atuação  em  primeiro  grau,  e,  em  um  segundo

momento, de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta) a R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta

reais) pelo trabalho relativo à Apelação Criminal. 

Obviamente que, verificando-se que na sentença de primeiro grau o

magistrado arbitrou valor superior àquele estabelecido para atuação até aquela fase e que

o montante, pelo seu elevado valor, abrangeria, também, a fase recursal, pode o tribunal

se restringir à quantia já determinada. Nesta hipótese, portanto, não haveria necessidade

de  majorar os honorários364 (neste sentido:  TJPR, AC 1527454-3, 4ª  C. Criminal,  Rel.

Sônica Regina de Castro, j. em 17.11.2016). 

363 No caso do Estado do Paraná, aquela estipulada pela Resolução Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016.
364 Se, no exemplo citado, o montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau fosse de R$ 2.900,00 (dois mil
e novecentos reais),  não haveria falar em majoração dos honorários, haja vista que o valor abrangeria
aquele  máximo previsto  para atuação até  a  sentença (R$ 1.350,00)  e  o  determinado para a  Apelação
Criminal (R$ 1.250,00).

318



319319

Sobre a necessidade de remuneração do causídico especificamente

por sua atuação em grau recursal:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.200.478-3 – COMARCA DE CATANDUVAS – VARA
CRIMINAL. APELANTE: DIEGO CANTARELLI PEREIRA APELADO: MINISTÉRIO
PÚBLICO  RELATORA:  DESª  SÔNIA  REGINA DE  CASTRO  REVISOR:  JUIZ
SUBST.  EM  2º  G.  ANTONIO  CARLOS  CHOMAPENAL.  PROCESSO  PENAL.
APELAÇÃO  CRIME.  TRÁFICO  DE  DROGAS  (ART.  33,  CAPUT,  DA  LEI
11.343/06).  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  RECURSO  DA  DEFESA.
CONFORMISMO  COM  O  DECRETO  CONDENATÓRIO.  IRRESIGNAÇÃO
CONTRA A PENA APLICADA. (…) 3)  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO
DE FIXAÇÃO PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA A
FASE  RECURSAL.  ACOLHIMENTO.  REMUNERAÇÃO  ESTABELECIDA  EM
TABELA  PREVISTA  NA  RESOLUÇÃO  CONJUNTA  Nº  13/2016-PGE/SEFA.
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  ESTADO  DO  PARANÁ  PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA2 (TJPR – 3ª C. Criminal – AC – 1200478-3
– Catanduvas - Rel.: Sônia Regina de Castro – Unânime -  - J. 10.11.2016 – sem
destaques no original)365.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº  1.531.158-5 – FORO REGIONAL DE CAMBÉ – DA
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA – VARA CRIMINAL.
APELANTE: ALEF RENAN SANTOS DE LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA:  DESª  SÔNIA  REGINA  DE  CASTRO  REVISOR:  DES.  RENATO
NAVES BARCELLOS PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO  (ARTIGO  157,  §  2º,  INC.  II,  DO  CÓDIGO  PENAL)  E
TRÁFICO  DE  DROGAS  (ARTIGO  33,  ‘CAPUT’,  DO  LEI  Nº  11.343/2006).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA (…). 6)  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  PEDIDO  DE  FIXAÇÃO  PELA  ATUAÇÃO  DE  DEFENSOR
DATIVO  NA FASE  RECURSAL.  PARCIAL  ACOLHIMENTO.  REMUNERAÇÃO
ESTABELECIDA EM  TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO  CONJUNTA Nº
13/2016-PGE/SEFA.  RECURSO PARCIALMENTE  PROVIDO,  com  medidas  ex
officio (TJPR –  4ª  C.  Criminal  –  AC  –  1531158-5  –  Região  Metropolitana  de
Londrina – Foro Regional de Cambé - Rel.: Sônia Regina de Castro – Unânime -  -
J. 01.12.2016 – sem destaques no original)366.

4.2 SEGUNDO  GRUPO  DE  JULGADOS:  INAPLICABILIDADE  DA  TABELA  DE

HONORÁRIOS  FIXADA  PELA  OAB/PR,  PORÉM  COM  POSSIBILIDADE  DE

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FASE RECURSAL

Dentro  da  discussão  sobre  a  possibilidade  de  majoração  dos

honorários  pela  atuação  recursal,  ainda  que  se  defenda  serem  inaplicáveis  tabelas

365 Nesta Apelação Criminal, houve manifestação do 3º Grupo de Atuação Especializada da Procuradoria
de Justiça Criminal favoravelmente à majoração dos honorários do defensor dativo. 
366 No bojo  deste feito, o 4º  Grupo de Atuação Especializada da Procuradoria  de Justiça Criminal  se
manifestou  contrariamente  à majoração  dos  honorários,  entendendo  que  aqueles  fixados  na  sentença
abrangem, também, as atividades desempenhadas pelo causídico em grau recursal. 
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preestabelecidas pelo órgão de classe para fixação de honorários, é viável considerar a

majoração da verba em decorrência das atividades desenvolvidas em recursal.  Neste

caso, a majoração dos honorários não decorre de valores prefixados e ficará a critério do

respectivo tribunal, considerando fatores como a complexidade da causa, dificuldades das

questões versadas e tempo despendido pelo causídico, em aplicação do art. 85, §2º, do

Novo Código de Processo Civil367. 

Seguindo  esta  corrente,  que  sustenta  não  incidir  a  Tabela  de

Honorários  fixada  pela  OAB/PR,  mas  possível  a  majoração  em  segunda  instância,

pertinente destacar trecho do voto do Des. Renato Alves Barcellos, da Quarta Câmara

Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Paraná,  no  julgamento  da  Apelação  Criminal  n.

1.486.604-5, em 28/07/2016:

Em  outras  palavras,  aos  defensores  dativos  que  tenham  atuado  no
acompanhamento  de  ação  penal  em primeira  instância  e  tenham prosseguido
rumo à segunda e terceira instâncias, deve restar assegurado o recálculo da verba
honorária,  para  que  reste  abarcado  o  trabalho  desempenhado  nas  etapas
recursais, com a necessária e proporcional contraprestação a ser arcada pelo réu,
e, na sua impossibilidade, pelo Estado.

(….)

Consigne-se,  por  relevante,  que  a  adoção  desse  posicionamento  nem sequer
desafia  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  muito  pelo  contrário,
aproxima-se de sua orientação, na medida em que passa a respeitar a previsão
constante da Tabela da OAB de remuneração para as distintas fases do processo,
de  modo  a  valorizar  a  atuação  profissional  nas  instâncias  recursais  –  o  que,
contudo, não implica na vinculação aos valores nela constantes.

Aliás, sob essa última perspectiva, vale esclarecer que a verba honorária a que faz
jus o advogado dativo não se confunde com aquela decorrente da contratação do
patrono  voluntariamente  pela  parte.  Nesta  hipótese,  no  mínimo,  deve  incidir  a
tabela da OAB; ao passo que naquela, diversamente do sustentado nas presentes
razões recursais, a mensuração da remuneração devida deve ser ultimada pelo
Magistrado, observados a dedicação e o trabalho desenvolvido pelo defensor. 

Foi  este,  também,  o  posicionamento  defendido  pelo  Des.  Marcel

Guimarães Rotoli de Macedo, da Segunda Câmara Criminal do tribunal deste Estado, no

julgamento da Apelação Criminal n. 1.406.192-6, em 18/02/2016:

367 Destaca-se que os julgados que se amoldam a este grupo, isto é, que entendem pela inaplicabilidade
de tabela fixada por órgão de classe para fins de arbitramento de honorários, não se debruçam sobre a
incidência  da  Resolução  Conjunta  PGE/SEFA  n.  13/2016,  seja  por  serem  anteriores  à  edição  do
mencionado ato normativo, seja por abordarem a matéria sem maior aprofundamento.
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Observa-se  que  na  sentença  condenatória  o  MM Magistrado  fixou,  a  título  de
honorários ao defensor dativo, o valor de R$800,00, e especificou claramente que
se referiam à apresentação de alegações finais do defensor subscritor da peça
processual. 

Razão lhe assiste, pois é dever do Estado efetivar a assistência judicial gratuita
aos necessitados, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, tendo
sido no presente caso nomeado nos autos ante a ausência de assistência estatal.

Também o Estatuto da Advocacia Lei 8.906/94, traz disposição expressa em seu
artigo  22,  §1º,  de  que  os  advogados  nomeados  para  patrocinar  a  causa  de
necessitado fazem jus à fixação de honorários advocatícios (…). 

Por isso tem o defensor direito à percepção de verba honorária correspondente ao
munus público  exercido,  ainda  que  já  lhe  tenha  sido  fixado  uma  parte  dos
honorários, porém estes forem especificados a uma peça processual e não dizem
respeito ao presente recurso368. 

Nesse sentido, também decidiu a Primeira Câmara Criminal do E.

Tribunal de Justiça estadual:

APELAÇÃO  CRIME  –  HOMICÍDIO  QUALIFICADO  POR  RECURSO  QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA -
ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA À  PROVA DOS
AUTOS  –  NÃO  CONFIGURAÇÃO  –  DECISÃO  DOS  JURADOS  EM
CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE PROVAS
SEGURAS  ACERCA  DA  PRÁTICA  CRIMINOSA  –  AUTORIA  DELITIVA
SUFICIENTEMENTE  COMPROVADA  PELOS  ELEMENTOS  COLHIDOS  NA
INSTRUÇÃO  CRIMINAL  –  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DEVIDOS  AO
DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO REALIZADO EM
SEDE  RECURSAL  –  CABIMENTO  –  OBSERVÂNCIA  DOS  CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS  NO  ARTIGO  85  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  –  DOSIMETRIA PENAL –  PRIMEIRA
FASE – DESFAVORECIMENTO DOS ANTECEDENTES – EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE – UTILIZAÇÃO DO PARÂMETRO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE
1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DA
PENA COMINADA EM LEI – ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE – TERCEIRA FASE –
INCIDÊNCIA DA MINORANTE DA TENTATIVA –  ITER CRIMINIS PERCORRIDO
EM  GRAU  MÉDIO  –  APLICAÇÃO  DA  FRAÇÃO  INTERMEDIÁRIA  DE  ½
(METADE). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS (TJPR – 1ª C. Criminal –
AC – 1487313-3 – Curitiba – Rel.: Clayton Camargo – Unânime - J. 10.11.2016 –
sem destaques no original).

Denota-se,  assim,  que,  para  adeptos  deste  segundo  grupo  de

julgados, a despeito de não ser correta a aplicação de Tabela de Honorários estabelecida

pelo órgão de classe para cálculo do montante devido pelo Estado a título de advocacia

368 Importante  destacar  que,  neste  julgado,  o 2ª  Grupo de Atuação Especializada da Procuradoria  de
Justiça Criminal manifestou-se pela majoração dos honorários pela atuação do defensor dativo em segundo
grau de acordo com os parâmetros fixados pela tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
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dativa, é possível recalcular a verba devida pela atuação do advogado em grau recursal

em complementação à atuação em primeiro grau369. Para tanto, devem ser considerados

fatores como a complexidade da causa,  dificuldades das questões versadas e tempo

despendido para defesa. 

4.3 TERCEIRO  GRUPO  DE  JULGADOS:  A  UNICIDADE  DO  PROCESSO  E

DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO

POR ATUAÇÃO EM FASE RECURSAL

Lado outro, uma vez considerado que os valores a serem pagos a

título de exercício da defensoria dativa não estão vinculados a tabela preestabelecida e,

portanto, não estão necessariamente divididos em atuação em primeiro grau e em grau

recursal, é possível considerar que os valores arbitrados na sentença de primeiro grau

abrangem as atividades inerentes à fase recursal. 

Acerca da matéria, há, no Tribunal de Justiça do Paraná, um terceiro

grupo de julgados, anteriores à edição da Resolução Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016, nos

quais se entende que, tratando-se o processo de feito único, os honorários arbitrados pelo

magistrado  quando  da  sentença  abrangem  sua  atuação  em  fase  recursal.  A defesa

técnica relativa ao processo, portanto, não pode ser vista como bipartida, compreendendo

todas as atividades necessárias para representar os interesses do acusado até o fim do

processo. 

Neste sentido, destaca-se voto do Des. Rui Portugal Bacellar Filho,

da  Terceira  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Paraná,  no  julgamento  da

Apelação Criminal 970405-4, datado de 06.06.2013:

O MM. Juiz da causa, ao condenar o Estado a pagar os honorários ao advogado
nomeado para patrocinar a defesa do réu, apesar de não fazer ressalva expressa
sobre isso, fixou valor suficiente para remunerar todo o trabalho da defesa, que
deve  se  estender  até  o  trânsito  em  julgado  da  decisão,  mesmo  porque  a
possibilidade de apelar é direito subjetivo do réu. 

Ressalte-se que o douto defensor não foi nomeado apenas para a apresentação

369 Repise-se: no bojo dos julgados mencionados neste tópico não foi examinada a possível incidência da
Resolução Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016.
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das razões recursais (o que possibilitaria a fixação de honorários por este tribunal),
mas foi nomeado para toda a defesa do réu.

Acrescente-se, em raciocínio oposto, que a sentença não fez nenhuma ressalva
quanto  à  possibilidade  de  aqueles  honorários  terem sido  fixados apenas para
remunerar a defesa em primeiro grau. Nem seria adequado fazer tal ressalva, pois,
como mencionado, a defesa do réu compreende o direito de recurso. 

Dessa maneira, a remuneração pela apresentação das razões de apelação já foi
abrangida pelos honorários arbitrados pela sentença. 

É o que se extrai, também, a título de exemplo, dos julgamentos das

seguintes Apelações Criminais, da Terceira e Quarta Câmaras Criminais do Tribunal de

Justiça paranaense370:

APELAÇÃO CRIME (...)  PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A
TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU E FIXAÇÃO
DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  EM  SEDE  RECURSAL.  NÃO
ACOLHIMENTO.  VERBA  ARBITRADA  QUE  COMPREENDE  O  TRABALHO
DESEMPENHADO  PELO  DEFENSOR  DATIVO  EM  PRIMEIRO  E  SEGUNDO
GRAUS DE JURISDIÇÃO.  MONTANTE CONDIZENTE À COMPLEXIDADE DA
CAUSA  E  AO  MUNUS DESEMPENHADO  PELO  DEFENSOR  DATIVO.
RECURSO  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NA PARTE  CONHECIDA,  NÃO
PROVIDO.1.  Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o
arbitramento de honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição já
inclui  eventual  trabalho  do  advogado  em  sede  de  segundo  grau  e,  mais
ainda,  sem  vinculação  a  eventuais  tabelas  sugeridas  pelas  entidades  de
classe.”  (TJPR – 4ª  C.  Criminal  -  AC -  1491231-5 -  Toledo  -  Rel.:  Celso Jair
Mainardi - Unânime - - J. 05.05.2016) (sem destaques no original);

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ART.  157,  §  2º,  INCISOS  I  E  II,  DO  CÓDIGO  PENAL.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  RECURSO  DA  DEFESA.  INCONFORMISMO  COM  O
DECRETO  CONDENATÓRIO.  (...)  COMPLEMENTAÇÃO  DE  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  IMPOSSIBILIDADE.  VERBA HONORÁRIA  JÁ  FIXADA NA
SENTENÇA.  ENCARGO  ASSUMIDO  PARA  TODA  A  TRAMITAÇÃO  DO
PROCESSO  ATÉ  O  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  SENTENÇA.
ARBITRAMENTO  EX  OFFICIO DE  HONORÁRIOS  EXCLUSIVAMENTE  AO
DEFENSOR  DATIVO  NOMEADO  NESTA  INSTÂNCIA  PARA  O
ACOMPANHAMENTO  DE  UM  DOS  RECORRENTES.  RECURSOS
DESPROVIDOS.  (TJPR - 3ª C. Criminal - AC - 1018898-6 - Ponta Grossa -  Rel.:
Sônia Regina de Castro - Unânime -  - J. 05.06.2014) (sem destaques no original). 

Verifica-se, desta forma, mediante a análise deste grupo de julgados

– essencialmente anteriores à Resolução Conjunta n. 13/2016 –, que o montante fixado

na sentença compreende todo o trabalho da defesa, que deve se estender até o trânsito

370 Os julgados são anteriores à edição da Resolução Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016.
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em julgado da sentença, haja vista ser a interposição de recursos direito subjetivo do réu.

Pertinente tecer, a título de cautela, algumas observações sobre a

adoção deste posicionamento.

Sob  essa  ótica,  o  defensor  dativo  deverá  perceber  montante

prefixado e independente de atuação recursal. Assim, o causídico nomeado pelo juízo que

exerça atividades somente em primeiro grau, não interpondo qualquer recurso, perceberá

montante semelhante aos valores que lhe seriam devidos caso levasse a questão até os

Tribunais Superiores. 

Há que se questionar, então, se, adotando-se este posicionamento,

estaria o Estado promovendo a remuneração semelhante em relação a atuações distintas.

Isto porque, em situações semelhantes e observadas as devidas proporções quanto à

complexidade das causas, o defensor cujas atividades se restringiram ao primeiro grau

perceberá as mesmas verbas honorárias devidas àquele que atuou em segunda instância

e/ou junto às Cortes Superiores. Segundo este entendimento, conquanto as atividades do

causídico que atuou na esfera recursal sejam, pela própria natureza da atuação, mais

complexas e extensas do que as funções daquele que ficou restrito ao primeiro grau,

ambos serão remunerados da mesma forma. Não há, com a devida vênia, fundamento

jurídico para gratificar atividades distintas nos mesmos moldes.

Por outro lado, considerar que os valores fixados na sentença a título

de honorários do defensor dativo abrangem toda sua atuação no processo, ou seja, até o

trânsito em julgado da sentença, poderá induzir à errônea premissa de que é obrigatória a

atuação do advogado nomeado pelo juízo até os Tribunais Superiores. Explica-se: se,

para  fins  de  estabelecimento  da  remuneração  do  causídico  deve  ser  considerada  a

unicidade  do  processo,  o  defensor  dativo,  buscando  o  adequado  exercício  da  ampla

defesa e do contraditório, bem como o correto desempenho de suas atividades, estará

obrigado a discutir questões relativas a defesa do acusado até as instâncias superiores. 

Esta indispensabilidade de análise de toda e qualquer causa pela

segunda instância e Cortes Superiores acarretará, em última análise, além de evidente

sobrecarga causada à máquina do Poder Judiciário, excessiva morosidade no deslinde da

causa, o que se mostra, por obviedade, deveras prejudicial ao acusado. 
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4.4 DISCIPLINA DA MATÉRIA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O Novo  Código  de  Processo  Civil,  no  tocante  ao  pagamento  de

honorários em sede recursal, trazendo importante inovação em relação à lei processual

civil revogada371, determina, conforme o art. 85, §11, que:

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

Tem-se, portanto, que, de acordo com a nova legislação processual

civil, haverá diferenciação entre as verbas honorárias devidas em primeiro grau e aquelas

a serem pagas em fase recursal. Ao tribunal, consoante determinação do Novo Código de

Processo Civil, é devido majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados. 

Observa-se que, de acordo com a nova lei, é obrigatória a fixação de

verbas especialmente vinculadas ao grau recursal,  cingindo-se a discricionariedade do

órgão do Poder Judiciário ao quantum a ser fixado, cujos parâmetros devem observar as

disposições do art.  85,  §§2º  a 6º  ou,  caso se entenda pela vinculação da Resolução

Conjunta n. 13/2016, os parâmetros ali fixados. 

A norma visa, além de impedir recursos infundados ou meramente

protelatórios,  remunerar  o  trabalho  do causídico  que,  por  ser  futuro,  não  poderia  ser

considerado  pelo  juiz  de  primeiro  grau.  Isto  porque,  obviamente,  um  processo  cuja

sentença transita em julgado sem que haja recurso é deveras menos trabalhoso do que

aquele cuja interposição recursal alcança os tribunais superiores372.

Sobre o assunto:

371 O antigo Código de Processo Civil, embora admitisse a alteração de honorários na fase recursal, não
tinha a imposição de nova verba como obrigatória em razão da atuação em segunda instância e tribunais
superiores. 
372 NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. 9ª edição. Salvador:
Juspodivm, 2017. p. 283.
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Fixação de nova verba honorária na fase recursal. A alteração dos honorários em
segunda  instância  já  era  admitida  pelo  sistema  do  CPC/1973.  Se  o  tribunal
confirmasse a sentença de primeira instância, mantinha-se também a condenação
no  custo  do  processo,  podendo  ser  alterado  o  valor,  a  pedido;  se  era  dado
provimento  à  apelação,  os  encargos  da  sucumbência  eram  invertidos;  se  a
sentença era anulada para que o juiz proferisse outra, não haveria condenação em
custas nesse momento; e era admitida a correção quando houvesse erro referente
à atribuição dos encargos,  sua dispensa etc.  (Dinamarco. Instituições6 , v.  II,  p.
679).  Mas  no  sistema  do  CPC  pode  haver  a  imposição  de nova verba
honorária, que não se confunde com aquela da primeira instância e que é
devida em razão do trabalho adicional do advogado na instância superior (v.
CPC 85 § 1.º – sem destaques no original)373.

Trata-se,  portanto,  de  inovação  legislativa,  que  determina  a

necessidade de imposição de honorários especificamente destinados à remuneração a

título de atuação na fase recursal. 

Isto posto, aplicando-se analogicamente o Novo Código de Processo

Civil  à  remuneração  dos  defensores  dativos  com  atuação  em  processos  criminais,

conforme expressa permissão do art. 3º do Código de Processo Penal374, ficaria o tribunal

obrigado a arbitrar honorários relativos às atividades do causídico em grau recursal.

5 RECURSOS  INTERPOSTOS  COM  O  FIM  ÚNICO  DE  SEREM  FIXADOS

HONORÁRIOS RELATIVOS À ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL

Situação  totalmente  diversa  e  que  merece  ser  devidamente

abordada é a interposição de recurso com o fim único de que sejam arbitrados honorários

a título de atuação em sede recursal. 

Não raras vezes, observa-se a interposição de recursos que nada

aproveitam ao acusado, o que pode, mediante a análise das peculiaridades de cada caso

concreto, evidenciar esforços do defensor dativo em demonstrar ao respectivo tribunal tão

somente o exercício das atividades em grau de recurso e pleitear, com isso, remuneração

específica. 

Situações  nas  quais  o  recurso  serve  como  mero  subterfúgio  à

373 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado (livro
eletrônico). 16ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
374 Art.  3º A lei  processual  penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica,  bem como o
suplemento dos princípios gerais de direito. 
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pretensão pecuniária de advogados dativos, não possuindo o defensor outro interesse

senão de obter ganhos financeiros, devem ser analisadas com mais rigor.

Conforme  já  mencionado,  o  Estado  não  pode  se  locupletar  em

garantir  a  qualquer  pessoa  uma  defesa  ampla  e  o  adequado  contraditório.  Deverá,

visando o cumprimento de sua obrigação primária, prestar assistência judiciária gratuita

aos que não possuam meios financeiros para a contratação de advogado,  remunerando

apropriadamente defensores dativos pelo trabalho desempenhado.

Em contraponto, não pode o advogado nomeado pelo juízo utilizar a

interposição de  recursos  evidentemente  inócuos  como forma de  majorar  suas  verbas

honorárias. 

Estas  hipóteses  merecem,  por  obviedade,  tratamento  distinto

daquelas em que o recurso, com fundamentos e teses pertinentes, poderia, de fato, ainda

que minimamente, beneficiar o acusado. A atuação correta, isto é, aquela com vistas à

adequada defesa do acusado, deve ser remunerada de forma condigna e proporcional às

atividades desempenhadas pelo causídico, independentemente da opção pela adoção de

eventuais tabelas prefixadas. 

Imprescindível, portanto, a análise sobre a pertinência e utilidade do

recurso. Caso se verifique que a interposição decorreu de mero interesse pecuniário do

causídico, não deve a remuneração ser majorada pela atuação em grau recursal. 

6 CONCLUSÕES

Diante  de  todo  o  exposto, neste  estudo  sobre  honorários

advocatícios do defensor dativo e seus critérios de fixação, elaborado por este Centro de

Apoio Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais, é possível

concluir que:

a) possibilidade de pagamento do defensor dativo pelo Estado:

em  que  pese  a  existência  de  posicionamento  minoritário  pela  desnecessidade  de

remuneração pelo Estado do defensor dativo em processos criminais,  a doutrina mais

moderna,  em  consonância  com  o  entendimento  jurisprudencial,  posiciona-se  pela
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imprescindibilidade do pagamento pelo Poder Público de honorários ao advogado dativo

nomeado pelo juízo,  salvo  nas hipóteses em que o acusado não for  pobre (art.  263,

parágrafo único, Código de Processo Penal);

b)  posicionamento  do  STJ  quanto  à  vinculação  à  tabela  de

honorários: o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  adotado  posicionamento  pacífico  no

sentido de que a verba honorária do defensor dativo deverá ser fixada conforme Tabela de

Honorários estabelecida pela respectiva seção da Ordem dos Advogados do Brasil; 

c)  posicionamento do TJPR quanto à  vinculação à  Tabela  de

Honorários:

c.1)  entendimento  anterior  à  edição  da  Resolução  Conjunta

PGE/SEFA n. 013/2016 (tema tratado no item 3.1375): as Câmaras Criminais do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  do  Paraná,  anteriormente  à  edição  da  Resolução  Conjunta

PGE/SEFA  n.  13/2016,  que  fixou  parâmetros  adotados  pelo  Poder  Público  para

remuneração  da  advocacia  dativa,  posicionavam-se  pacificamente  pelo  caráter  não

vinculativo da Tabela de Honorários da OAB/PR;

c.2)  entendimento  posterior à  edição  da  Resolução  Conjunta

PGE/SEFA n.  013/2016  (tema  tratado  no  item  3.2376):  após a  edição  da  Resolução

Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016, a jurisprudência da corte paranaense passou a divergir,

dividindo-se em dois grupos de julgados:

i)  caráter  vinculativo  da tabela  fixada na Resolução Conjunta

PGE/SEFA n. 013/2016  (tema tratado no item 3.2.1): conforme esse primeiro grupo de

julgados377,  a  tabela  fixada  na  Resolução  Conjunta  PGE/SEFA n.  13/2016  possuiria

caráter  vinculativo,  sendo  necessária  sua  observância  para  fins  de  fixação  da

remuneração do defensor dativo;

ii) caráter meramente orientativo da Tabela de Honorários fixada

pela OAB/PR  (tema tratado no item 3.2.2):  consoante segundo grupo de julgados378, a

375 “Posicionamento do Tribunal  de Justiça do Paraná anteriormente à edição da Resolução Conjunta
PGE/SEJA n. 13/2016. Desnecessidade de observância da tabela estipulada pela OAB”.
376 “Posicionamento do Tribunal  de Justiça do Estado do Paraná após edição da Resolução Conjunta
PGE/SEFA n. 13/2016”.
377 “Primeiro  grupo  de  julgados:  necessidade  de  observância  da  Resolução  Conjunta  PGE/SEFA n.
13/2016 quando do arbitramento dos honorários do defensor dativo”. 
378 “Segundo grupo de julgados:  caráter meramente orientativo da Tabela de Honorários da Advocacia
Dativa estabelecida na Resolução Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016”.
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Tabela de Honorários fixada pelo órgão de classe possui caráter meramente informativo.

Os  julgados  analisados,  no  entanto,  não  examinaram  a  aplicabilidade  da  Resolução

Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016;

d) posicionamento do TJPR quanto à majoração dos honorários

pela atuação em grau recursal: no âmbito do Estado do Paraná, não há consonância

quanto  à  necessidade  de  majoração  dos  honorários  advocatícios  em  grau  recursal,

dividindo-se a jurisprudência em três grupos:

d.1)  obrigatoriedade  de  aplicação  da  Resolução  Conjunta

PGE/SEFA n. 13/2016 e consequente majoração dos honorários pela atuação em

grau recursal  (tema tratado no item 4.1): consoante primeiro grupo de julgados379, em

decorrência  da  obrigatoriedade  de aplicação  da  Tabela  de  Honorários  da  Resolução

Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016, os honorários do defensor dativo merecem majoração

em grau recursal, nos parâmetros ali estabelecidos;

d.2)  inaplicabilidade  da  Tabela  de  Honorários  fixada  pela

OAB/PR, porém com possibilidade de majoração dos honorários pela atuação em

grau  recursal  (tema  tratado  no  item  4.2)380: conforme  entendimento  adotado  pelo

segundo grupo de julgados,  deve haver  majoração pelo exercício  da defesa em grau

recursal,  sem,  no entanto,  adotar-se  a  Tabela  de Honorários  da OAB/PR (não houve

menção quanto à aplicação da Resolução Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016). Os valores,

nesta hipótese, devem ser fixados mediante a análise de critérios como a complexidade

da causa, dificuldades das questões versadas e tempo despendido para defesa;

d.3) desnecessidade de majoração dos honorários pela atuação

em grau recursal  (tema tratado no item 4.3): para  os  adeptos  do terceiro  grupo de

julgados381, todos anteriores à Resolução Conjunta PGE/SEFA n. 13/2016, não há falar

em majoração da remuneração do defensor dativo pela atuação em grau recursal. Isto

porque o montante fixado na sentença abrangeria todo o trabalho da defesa até o trânsito

em  julgado  da  decisão,  sendo  impossível  cingir  a  atuação  do  advogado  em  dois

momentos distintos; 

379 “Primeiro grupo de julgados: aplicação da Tabela de Honorários da Resolução Conjunta PGE/SEFA n.
13/2016 e consequente remuneração pela atuação em segundo grau”.
380 “Segundo grupo de julgados: inaplicabilidade da tabela fixada na Resolução Conjunta PGE/SEFA n.
13/2016, porém com possibilidade de majoração dos honorários em fase recursal”.
381 “Terceiro grupo de julgados: a unicidade do processo e desnecessidade de majoração dos honorários
do defensor dativo por atuação em fase recursal”.
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e)  a  inovação  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  quanto  à

remuneração da atividade advocatícia:  a nova legislação processual civil determina a

obrigatoriedade de majoração dos honorários pela atuação do defensor em grau recursal:

dispõe o art. 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, que “o tribunal, ao julgar recurso,

majorará  os  honorários  fixados  anteriormente  levando  em  conta  o  trabalho  adicional

realizado em grau recursal”;

f)  recursos  que  visam  exclusivamente  o  aumento  da  verba

honorária pela atuação em grau recursal: recursos interpostos com o fim único de obter

remuneração  relativa  à  atuação  em grau  recursal  necessitam de  abordagem distinta.

Nestas hipóteses, deve ser analisado se os fundamentos recursais poderiam, de fato,

ainda  que  de  forma  mínima,  beneficiar  o acusado.  Caso  se  verifique  a  intenção

meramente pecuniária do causídico, não é viável majorar sua remuneração pela atuação

em grau de recurso. 
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ESTUDO 22

Transação penal: discordância da proposta e aplicação do
art. 28, CPP

Ano de publicação, 2017382

1 RELATÓRIO

O  presente  estudo  tem  como  objetivo  a  análise  a  respeito  da

aplicabilidade do artigo  28 do Código de Processo Penal  pelo  juízo  que discorda do

conteúdo da proposta de transação penal oferecida Ministério Público.

O ponto central cinge-se acerca da aplicabilidade do procedimento

regulado  pela  regra  referida  por  analogia,  no  que  diz  respeito  aos  institutos

“despenalizadores” da Lei n. 9.099/1995 (transação penal e suspensão condicional  do

processo).

O  caso  concreto  que  deu  azo  ao  estudo  é  elucidativo  para

compreensão  do  problema.  Depois  de  oferecida  a  proposta  de  transação  penal  pelo

Ministério Público, o juízo, discordando das condições da proposta – valor da prestação

pecuniária –, encaminhou os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, aplicando o artigo 28

do Código de Processo Penal, por analogia.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  pela  Assessoria  Jurídica

Especializada – Núcleo Criminal,  pronunciou-se  no sentido  de que não se  tratava de

situação que suportasse a aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal, por não

se cuidar de hipótese referente ao controle jurisdicional dos princípios da obrigatoriedade

e da indisponibilidade da ação penal pública, salientando que “nem toda divergência entre

o posicionamento adotado pelo Ministério Público e pelo Magistrado merecem seguir o

procedimento previsto no art. 28 do CPP”.

382 Estudo elaborado em 2017 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
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O  pronunciamento  foi  acolhido  pela  Subprocuradoria  Geral  de

Justiça para Assuntos Jurídicos, com a consequente devolução dos autos ao juízo de

origem.

Para  análise  do  tema,  serão  considerados,  em  especial,  os

entendimentos adotados pelos Tribunais Superiores e Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná, além da orientação doutrinária pátria, sem descuidar, no entanto, de decisões de

outros Tribunais, cuja fundamentação se mostre importante para o esclarecimento dos

critérios adotados sobre o tema.

Por oportuno, registre-se que em respeito à independência funcional

dos  membros  do  Ministério  Público,  o  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias

Criminais  do  Júri  e  de  Execuções  Penais  apenas  buscará  analisar  o  assunto  e  as

questões que decorrem da mencionada situação, buscando subsidiar o Órgão consulente

na tomada de suas decisões. 

2 DELIMITAÇÃO JURÍDICA

Conveniente que se faça, a título de contextualização, uma breve

exposição sobre os dispositivos legais em comento.

O art. 76 da Lei n. 9.099/95 possui a seguinte redação:

Art.  76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública
incondicionada,  não  sendo  caso  de  arquivamento,  o  Ministério  Público  poderá
propor  a  aplicação  imediata  de  pena  restritiva  de  direitos  ou  multas,  a  ser
especificada na proposta.
§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-
la até a metade.
§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:
I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa
de liberdade, por sentença definitiva;
II  -  ter  sido o agente beneficiado anteriormente,  no prazo de cinco anos,  pela
aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;
III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente,
bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da
medida.
§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à
apreciação do Juiz.
§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o
Juiz  aplicará  a  pena  restritiva  de  direitos  ou  multa,  que  não  importará  em
reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício

332



333333

no prazo de cinco anos.
§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art.
82 desta Lei.
§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de
certidão  de  antecedentes  criminais,  salvo  para  os  fins  previstos  no  mesmo
dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível
no juízo cível.

Já o art. 28 do Código de Processo Penal dispõe o seguinte:

Art.  28.  Se o órgão do Ministério  Público,  ao invés de apresentar  a  denúncia,
requerer  o  arquivamento  do  inquérito  policial  ou  de  quaisquer  peças  de
informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará
remessa  do  inquérito  ou  peças  de  informação  ao  procurador-geral,  e  este
oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la,
ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a
atender.

É possível  aplicar  o  artigo  28 do Código  de  Processo Penal  por

analogia em hipótese do juízo não concordar com os termos e/ou condições da proposta

de transação penal apresentada pelo Ministério Público? A resposta está longe de ser

consensual em nossa doutrina jurisprudência.

3 NATUREZA  JURÍDICA  DO  INSTITUTO  DA  TRANSAÇÃO  PENAL:  DIREITO

SUBJETIVO OU PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO?

Duas são as principais correntes acerca de qual  seria a natureza

jurídica do instituto da transação penal:  (a) tratar-se-ia de um direito público subjetivo

do autor do fato; ou (b) tratar-se-ia de um poder-dever do Ministério Público.

Na primeira hipótese, em sendo a proposta de transação penal de

direito  subjetivo  do  infrator/investigado/acusado/réu,  estando  presentes  os  requisitos

legais  do  artigo  76,  da  Lei  nº  9.099/95  e  havendo  omissão  do  Ministério  Público  no

oferecimento da proposta, o juiz poderia suprir a omissão, oferecendo ele a benesse.

É a posição defendida por TOURINHO FILHO383:

Não  havendo  apresentação  da  proposta,  por  mera  obstinação  do  Ministério

383 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à Lei dos Juizados Especiais Criminais. 8 ed.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 125.
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Público, parece-nos, poderá fazê-la o próprio Magistrado, porquanto o autor do
fato tem direito público subjetivo no sentido de que se formule a proposta, cabendo
ao  Juiz  o  dever  de  atendê-lo,  por  ser  indeclinável  o  exercício  da  atividade
jurisdicional.

No entanto, tal entendimento recebeu duras e fundadas críticas de

diversos setores da doutrina, já que, em se tratando de um acordo firmado entre partes, o

juiz não poderia ao mesmo tempo oferecê-la e homologá-la, sob pena de violação ao

princípio acusatório, consagrado pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, cuja

principal característica é justamente a separação entre órgão acusador e órgão julgador. 

Sobre o tema, temos a lição de Marino PAZZAGLINI FILHO384:

A transação penal pressupõe consenso entre as partes, não podendo de forma
alguma ser imposta a qualquer dela pelo órgão julgador.

Inadmissível  a  transação  penal  ex  officio,  posto  que  a  transação  decorre  de
vontade das partes, obedecidos os requisitos legais e não de uma obrigação legal
a ser imposta às partes pelo Juiz. 

Sem  embargo  dessas  razoáveis  críticas,  no  âmbito  da

jurisprudência,  houve decisões no sentido da possibilidade de aplicação da transação

penal pelo juiz. Neste sentido, TACrimSP, ACrim 978.641, 6ª Câm., j. 29-11-1995, rel. Juiz

Almeida Braga.

Já a segunda corrente, atualmente majoritária no âmbito doutrinário

e jurisprudencial, dá conta de se tratar a transação penal de uma obrigação do Ministério

Público, em estando presentes os requisitos legais do artigo 76, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se, portanto, de um poder-dever do Ministério Público385.

Assim,  não  poderá  o  membro  do  Ministério  Público,  em estando

presentes os requisitos legais, deixar de oferecer a proposta de transação penal. Eventual

recusa de fazê-lo deve estar sempre devidamente fundamentada, como devem ser todos

os pronunciamentos do Ministério Público, por imposição constitucional e legal.

384 PAZZAGLINI FILHO, Marino et al.  Juizado Especial Criminal:  aspectos práticos da Lei nº 9099/95.
São Paulo: Atlas, 1996. p. 52.
385 Nesse sentido: “Pensamos, portanto, que o “poderá” em questão não indica mera faculdade, mas um
poder-dever, a ser exercido pelo acusador em todas as hipóteses em que não se configurem as condições
do § 2º do dispositivo.” (GRINOVER, Ada Pellegrini, et. all. Juizados especiais criminais : comentários à
Lei 9.099/1995. 4 ed. São Paulo: RT, 2002. p. 143/144).
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Na  medida  em  que  este  segundo  entendimento  foi  sendo

solidificado, adotou-se pragmaticamente a aplicação por analogia do disposto no artigo 28

do Código de Processo Penal  nos casos de discordância do juízo em relação a não

proposta da transação penal e da suspensão condicional do processo, conforme se infere

das seguintes decisões:

HABEAS  CORPUS.  ALEGAÇÃO  DE  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA.
INADMISSIBILIDADE.  ARTIGO  28  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL  E
SÚMULA 696 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE ATRIBUIÇÃO
ORIGINÁRIA  DO  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA.  INEXISTÊNCIA  DE
DIREITO SUBJETIVO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ORDEM
DENEGADA.  1.  O  Supremo  Tribunal  Federal  tem  rechaçado  a  aplicação  do
instituto da prescrição antecipada reconhecida antes mesmo do oferecimento da
denúncia.  2. Na hipótese de o juiz discordar da manifestação do Ministério
Público que deixa de propor a suspensão condicional do processo, aplica-
se, por analogia, o art. 28 do Código de Processo Penal. 3. Todavia, em se
tratando  de  atribuição  originária  do  Procurador-Geral  de  Justiça,  v.g.,  quando
houver competência originária dos tribunais, o juiz deve acatar a manifestação do
chefe do Ministério Público. 4. Tendo em vista que a suspensão condicional do
processo  tem  natureza  de  transação  processual,  não  existe  direito  público
subjetivo do paciente à aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95. 5. Ordem denegada.
(STF, HC 83458, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Primeira Turma, julgado
em 18/11/2003,  DJ 06-02-2004 PP-00038 EMENT VOL-02138-05  PP-00960)  –
sem grifos no original.

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.  NÃO-
CABIMENTO.  COMPETÊNCIA  DAS  CORTES  SUPERIORES.  MATÉRIA  DE
DIREITO  ESTRITO.  MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO  DESTE TRIBUNAL,
EM CONSONÂNCIA COM A SUPREMA CORTE. PROCESSUAL PENAL. CRIME
DO  ART.  348  DO  CÓDIGO  PENAL.  TRANSAÇÃO  PENAL OU SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO DE PROPOSTA PELO
PARQUET.  PRERROGATIVA  QUE  DEVE  SER  ACOMPANHADA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  ADEQUADA.  RECUSA  MINISTERIAL  MEDIANTE
CONSIDERAÇÕES  GENÉRICAS.  IMPOSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.º 696 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. (…) 3. O sursis processual
insere-se  no  âmbito  das  medidas  despenalizadoras,  de  sorte  que  o  órgão
acusatório deve fundamentar  adequadamente a sua recusa, não ficando essas
razões alheias ao exame jurisdicional. 4. Se a motivação do Parquet é genérica e
abstrata, há de ser reconhecida a invalidade da recusa com a consequente adoção
do procedimento previsto no art. 28 do Código de Processo Penal. Exegese da
Súmula n.º 696 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ordem de habeas corpus não
conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de determinar a remessa
dos autos da Ação Penal n.º 2011.03.1.032093-7 ao Procurador-Geral de Justiça,
para  que  se  manifeste  acerca  da  possibilidade  de  proposta  de  medida
despenalizadora  ao  Paciente,  nos  moldes  do  precitado  art.  28  do  Estatuto
Processual  Penal.  (STJ,  HC 224.792/DF,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA
TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013) – sem grifos no original.

PROCESSUAL PENAL.  RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
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FOGO. TRANSAÇÃO PENAL. INICIATIVA DA PROPOSTA. O juiz, não é parte e,
portanto, inadmissível, em princípio, ex vi art. 76 da Lei nº 9.099/95 c/c os arts.
129, inciso I, da Carta Magna e 25, inciso III, da LONMP, que venha a oferecer
transação penal ex officio ou a requerimento da defesa.

Recurso provido. (STJ, REsp 812.989/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 17/08/2006, DJ 23/10/2006, p. 353)

No  mesmo  sentido  são  as  disposições  da  Súmula  n.  696  do

Supremo Tribunal Federal386, bem como do Enunciado 86 do FONAJE387.

Logo,  firmou-se  entendimento  no  sentido  de  que  a  proposta  de

transação penal não se trata de um direito subjetivo do agente, porém de um poder-dever

do  Ministério  Público,  que  deverá,  sempre  que  presentes  os  requisitos  objetivos  e

subjetivos do artigo 76, da Lei nº 9.099/95, formular a proposta e, quando não for possível

oferecê-la, fundamentar a recusa.

Na sequência, o controle dessa fundamentação será realizado pelo

juízo  que,  em caso de  discordância  quanto  ao não oferecimento da proposta  de

transação penal  ou de suspensão condicional  do processo,  poderá  o Magistrado

aplicar analogicamente o artigo 28 do Código de Processo Penal, com a remessa dos

autos ao Procurador-Geral de Justiça.

4 DIVERGÊNCIA QUANTO AO CONTEÚDO DA PROPOSTA

Pelo que foi exposto no item acima, admite-se que a transação penal

possui natureza jurídica de um poder-dever do Ministério Público e, portanto, em caso de

discordância do magistrado quanto ao seu não oferecimento fundamentado, aplica-se por

analogia o artigo 28 do CPP.

Não  obstante,  e  aqui  é  trazido  a  lume  justamente  o  ponto  que

ensejou a provocação dirigida a este CAOP, questiona-se se o mesmo procedimento seria

aplicável naquelas hipóteses em que o Poder Judiciário discorda dos termos ou condições

386 Súmula 696: Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas
se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral,
aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.
387 ENUNCIADO 86 – Em caso de não oferecimento de proposta de transação penal ou de suspensão
condicional do processo pelo Ministério Público, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 28 do CPP (XXI
Encontro – Vitória/ES).
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da proposta ofertada pelo Ministério Público. É dizer: há oferta de proposta, mas o juízo

apresenta discordância quanto ao seu conteúdo.

Sobre  o  tema  há  dois  posicionamentos  distintos,  o  primeiro  pela

inaplicabilidade do artigo 28,  do CPP,  e o segundo pela possibilidade de fazê-lo,  por

analogia.

4.i Inaplicabilidade do artigo 28, do CPP

De início, válido trazer à colação a ementa de lavra do Procurador de

Justiça  Reginaldo Rolim Pereira,  atuando junto  à Assessoria  Jurídica  Especializada –

Núcleo Criminal, acolhido pela Subprocuradoria-Geral para Assuntos Jurídicos, nos autos

de  termo  circunstanciado  remetido  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  por  aplicação

analógica do art. 28 do CPP (Protocolo MPPR n. 24678/2016), ante a discordância do

magistrado quanto ao valor da multa imposta ao agente:

ART.  28  CPP.  DESCABIMENTO  DA  INTERVENÇÃO  DA  PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO
AO VALOR ANOTADO A TÍTULO DE TRANSAÇÃO PENAL. NÃO INTERVENÇÃO
PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA (ART. 28 CPP).
1. O mecanismo de controle contido no art. 28 do CPP vincula-se ao cumprimento
dos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal  pública
(arts. 24 e 42 do CPP). Justamente por esse motivo, quando o Representante do
Parquet deixar de promover a ação penal, requerendo o arquivamento do inquérito
policial  ou das peças de informação, não pode o Juiz de Direito agir  de ofício,
devendo,  ao  revés,  encaminhar  o  feito  para  análise  da  Chefia  do  Ministério
Público.
2. Na hipótese dos autos, contudo, o Douto Promotor de Justiça não requereu o
arquivamento,  direto ou indireto,  dos autos de inquérito policial,  nem deixou,  a
princípio,  de  promover  os  atos  que  justificassem a  remessa  dos  autos  a  esta
Procuradoria-Geral de Justiça, para fins do art. 28 do CPP.
3. A controvérsia surgida nesta causa não deve ser resolvida com a intervenção
deste Órgão, razão pela qual deixa-se de conhecer da remessa, determinando-se
o retorno do procedimento à origem para seu regular processamento.

Nota-se que o argumento central é de que o artigo 28 do CPP seria

aplicável somente nos casos de divergência entre o membro do Ministério Público e o

juízo no que tange à atividade de fiscalização dos princípios da obrigatoriedade e da
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indisponibilidade da ação penal pública, sob pena de violação ao princípio do promotor

natural e à independência funcional.

Por tal motivo, justamente, admite-se que o artigo 28 do CPP seja

invocado em hipótese de recusa de oferecimento de proposta de transação penal, já que

se trata de questão diretamente ligada ao próprio exercício da ação penal pública, sujeita

a controle jurisdicional.

Entretanto,  em  havendo  a  proposta,  porém,  discordando  o  juízo

quanto aos seus termos, não se estaria diante de um problema atinente ao exercício da

ação  penal.  Pelo  contrário.  O  representante  do  Ministério  Público  visualizou  a

possibilidade  de  oferecimento  do  benefício,  e  o  fez  de  acordo  com  seu  livre

convencimento, tratando-se, pois, de questão meritória.

Nesse  aspecto,  a  remessa  dos  autos  à  Procuradoria-Geral  de

Justiça feriria de morte a garantia constitucional da independência funcional do membro

do Ministério Público, consagrada no art. 127, §1º, da Constituição Federal388, assim como

o princípio do promotor natural.

Sobre o supramencionado princípio, Paulo RANGEL389 leciona:

O princípio do Promotor Natural, também chamado de “Promotor Legal” por alguns
doutrinadores (…), é corolário lógico do princípio da independência funcional (cf.
art. 127, §1º, da CRFB), bem como da garantia constitucional da inamovibilidade
(cf. art. 128, §5º, I, b, da CRFB) dos membros do Ministério Público, pois seria um
contra  sensu jurídico  garantir-se  aos  seus  membros  ofício  livre  de  qualquer
pressão, seja ela política, institucional, religiosa ou filosófica e, ainda, assegurar-
lhes a impossibilidade de transferência (entenda-se remoção ou promoção) do seu
órgão  de execução sem que fosse  vedada também a  retirada  das  atribuições
legais do membro do Ministério Público pelo Procurador-Geral, fora das hipóteses
legais. Não basta garantir apenas a inamovibilidade ao Ministério Público, pois isso
de nada adiantaria se possível fosse, ao Procurador-geral, retirar do Promotor de
Justiça (ou do Procurador da República) as atribuições que lhe são impostas por
lei.

Assim, em se tratando a formulação de proposta de transação penal

de uma manifestação eminentemente meritória,  a  provocação do Procurador-Geral  de

388Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
    § 1º São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
389RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 36.
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Justiça por parte do juízo para que órgão da Administração Superior do Ministério Público

interfira ou faça uma reanálise dos termos estaria usurpando a atribuição do Promotor de

Justiça natural para atuar no feito, bem como mitigando sua independência funcional.

Neste  sentido,  as  seguintes  decisões  das  Turmas  Recursais  do

Tribunal de Justiça do Paraná e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Mandado de Segurança Assunto Principal: Trancamento Impetrante (s): RAFAEL
DE ARAUJO MAZEPA Impetrado (s): Juiz de Direito do Juizado de Origem Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra decisão
proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de Piraquara em Ação
Penal pelo crime de peculato culposo que não remeteu os autos ao Procurador
Geral  de Justiça  diante  do  elevado valor  constante  em proposta  de  transação
penal. Requer, liminarmente, a suspensão dos autos principais, tendo em vista a
audiência de instrução e julgamento marcada para 17.06.2015. No mérito, pugna
pelo encaminhamento dos autos ao Procurador Geral de Justiça, a fim de
que possa ser oferecida nova proposta de transação penal, nos termos do
art. 28 do CPP e do enunciado 116 do Fonaje. A liminar foi indeferida ao mov.
6.1. Decido. Conforme preceitua o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, conceder-se-á
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ou,
sempre habeas corpus habeas data que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções
que exerça. Significa dizer, que ainda que se permita o emprego do Mandado de
Segurança, isso deve ocorrer em situações excepcionais. Entendo que o caso em
espécie não seja excepcional, pois não há fundamento relevante do pedido.  Não
há direito líquido e certo a ser amparado, tendo em vista que a transação
penal  foi  oferecida  ao  Impetrante.  Trata-se  apenas  de  discordância  aos
termos  oferecidos  como  transação  penal,  qual  seja,  o  montante  de  R
18.000,00.  Note-se  que  em  que  pese  a  orientação  do  enunciado  116  do
Fonaje,  é  prerrogativa  exclusiva  do  Ministério  Público  a  iniciativa  para
proposta de transação penal, incumbindo a remessa ao Procurador-Geral de
Justiça  apenas  quando  o  Magistrado  diverge  da  proposição  da  benesse
legal. Nestas  condições,  a  decisão  proferida  pela  autoridade  apontada  como
coatora não feriu direito líquido e certo do impetrante, nem pode ser considerada
ilegal e abusiva, pois a transação penal foi oferecida. Por tudo isso e de acordo
com a norma contida no artigo 10 da Lei nº 12.016/09, que dispõe que ?a inicial
será  desde  logo  indeferida,  por  decisão  motivada,  quando  não  for  o  caso  de
mandado  de  segurança  ou  lhe  faltar  algum  dos  requisitos  legais  ou  quando
decorrido  o  prazo,  dessume-se  ser  incabível  a  presente  ação  legal  para  a
impetração?  Nestas  condições,  não  conheço  do  mandado  de  segurança,
indeferindo de plano a inicial, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 12.016/09. Custas
pelo  impetrante,  ficando isenta  do  pagamento  de  honorários  advocatícios,  nos
termos do artigo 25 da Lei  nº  12.016/09.  Publique-se.  Registre-se.  Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos. Curitiba, 15 de Junho de 2015. Fernando
Swain Ganem Magistrado 
(TJ-PR  –  MS:  0000764-09.2015.8.16.9000/0  (Decisão  Monocrática),  Relator:
Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento:  16/06/2015, 1ª Turma Recursal,
Data de Publicação: 16/06/2015) – sem grifos no original.

APELAÇÃO CRIME. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIOS. ART. 42 DA LCP.
PROPOSTA  DE  TRANSAÇÃO  PENAL  MODIFICADA  PELO  JUÍZO.
RESTITUIÇÃO  DE  BENS  APREENDIDOS.  REMESSA DOS  AUTOS  À  PGJ.
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DESCABIMENTO.  LEGALIDADE  DOS  TERMOS  DA PROPOSTA.  DECISÃO
CASSADA. 1- Na espécie, descabe a remessa dos autos ao Procurador-Geral
de  Justiça,  por  aplicação analógica  do art.  28  do CPP,  uma vez  que não
houve recusa do MP em ofertar a transação penal, mas apenas discordância
da magistrada quanto às condições propostas. 2- A perda de bens e valores
não configura espécie de confisco, mas antecipação de pena restritiva de direitos,
expressamente prevista no art. 43, II, do CP, inexistindo qualquer ilegalidade a ser
declarada quanto aos termos da proposta. RECURSO PROVIDO. 
(TJ-RS  -  RC:  71002006062  RS,  Relator:  Cristina  Pereira  Gonzales,  Data  de
Julgamento: 06/04/2009, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 09/04/2009) – sem grifos no original.

O juízo estaria, portanto, limitado nos termos legais, restando-lhe a

alternativa  de redução tão  somente  da multa,  nos moldes do artigo  76,  §  1º,  da  Lei

9.099/95.390

Evidentemente,  visou  o  legislador  coibir  eventuais  abusos  e

arbitrariedades por parte do Ministério Público na formulação da proposta, de maneira a

inviabilizar sua aceitação pelo agente. Pode o juízo, portanto, com base nos elementos do

caso concreto, efetuar a redução do valor da multa.

Sobre o tema, temos as seguintes manifestações doutrinárias:

Em havendo aceitação da proposta pelo autor do fato, e se o juiz entender que a
proposta do parquet foi muito elevada ou desproporcional em relação ao fato e às
condições de seu autor, o §1º do art. 76 dá o poder discricionário ao juiz para
reduzir  a  pena de multa  até  a  metade.  Tal  poder  só  é  concedido  ao Juiz  em
relação à pena de multa e não em relação à restritiva de direitos. Mitiga-se, assim,
qualquer abuso por parte do Ministério Público na proposta, que, mesmo aceita
pelo autor do fato, pode ser reduzida.391

Poderá  o  Juiz  rejeitar  a  proposta  do  Promotor  de  Justiça  ou  do  ofendido  e
apresentar outra? Parece-nos que a resposta negativa se impõe. O máximo que
ele poderá fazer, no caso de multa, é diminuí-la se a entender exagerada.392

Sem embargo, existe orientação doutrinária crítica sobre tal previsão

legal (art. 76, § 1º, da Lei 9.099/95), considerando aberta a possibilidade de indevida e

discricionária  interferência do juízo sobre o acordo firmado pelas partes,  conforme se

verifica do excerto de Guilherme de Souza NUCCI393:

390Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não
sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de
direitos ou multas, a ser especificada na proposta.
§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.
391LIMA,  Marcellus  Polastri.  Juizados especiais  criminais:  o  procedimento  sumaríssimo no  processo
penal. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 56/64.
392TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op. cit. p. 136
393NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 8 ed. Vol. 2. Rio de
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Redução da multa: especifica a lei poder o juiz reduzir a pena de multa até a
metade, se for ela a única aplicável.  Imagina-se,  pois,  que,  efetuado o acordo
entre o Ministério Público e o autor do fato, o magistrado se imiscua e promova,
por sua conta, a redução da pena de multa em metade. Se assim for, não há o
menor sentido, afinal, as partes chegaram a um valor em comum, inexistindo razão
para o juiz  interferir.  Por  outro lado,  pode-se,  ainda,  supor que o montante da
multa, mesmo fixado no mínimo legal, seja superior à capacidade econômica do
autor do fato, quando, então, as partes pediriam ao magistrado que autorizasse a
fixação em até  metade do valor.  Essa situação seria  mais  lógica,  embora nos
pareça muito improvável.

Em  todos  os  casos,  no  entanto,  visa-se  reforçar  e  valorizar  as

tratativas entre as partes, evitando-se indevidas ingerências do Poder Judiciário sobre a

negociação e fortalecendo sua posição exclusiva de mediador.

Ao Ministério Público restaria, na hipótese equivocada de aplicação

do artigo 28, do CPP, a interposição de instrumento recursal próprio, no caso, a correição

parcial, por se cuidar de um erro in procedendo do juízo.

4.ii Aplicabilidade do artigo 28, do CPP

Para uma segunda linha de entendimento, eventual discordância do

juízo  quanto  aos  termos  da  proposta  de  transação  penal  pode  ser  dirimida  pelo

Procurador-Geral de Justiça, utilizando-se analogicamente o procedimento previsto no art.

28 do CPP.

Chama a atenção que os adeptos desta solução deixam de abordar

questões teóricas e dogmáticas que circundam a questão, notadamente quanto a uma

eventual afronta ao princípio acusatório, talvez por se tratar de uma solução pragmática

para um dos vácuos deixados pelo legislador quando da edição da Lei nº 9.099/95.

Tem-se como objetivo, assim, evitar que o Ministério Público tenha

uma  discricionariedade  descontrolada  na  formulação  da  proposta,  de  maneira  a

inviabilizar  a  aceitação do benefício por  parte  do agente ante a fixação de condições

absolutamente desarrazoadas.

Janeiro: Forense, 2014. p. 480
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Na doutrina, Renato Brasileiro de LIMA394 defende expressamente a

possibilidade de aplicação do art. 28 do CPP nestes casos:

Diante  da  recusa  injustificada  do  órgão  do  Ministério  Público  em  oferecer  a
proposta de transação penal, ou se o juiz discordar de seu conteúdo, o caminho
a ser seguido pelo juiz passa pela aplicação subsidiária do art. 28 do CPP, com a
consequente remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça (ou, na esfera
federal, às Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF), que terá como opções
designar outro Promotor de Justiça para formular a proposta, alterar o conteúdo
daquela que tiver sido formulada ou ratificar a postura do órgão ministerial de
primeiro grau, caso em que a autoridade judiciária está obrigada a homologar a
transação. (grifo nosso)

Edilson  MOUGENOT,  embora  não  mencione  expressamente  a

situação aqui analisada, defende que nos casos em que o juiz discorde da postura do

Ministério Público, poderá aplicar o procedimento do art. 28 do CPP.395

Na jurisprudência pátria  existem,  também, decisões acolhendo tal

posicionamento, como se pode verificar:

“Caso o denunciado aceite a proposta, ao M. Juízo cabe apenas a homologação
do acordo realizado, sendo-lhe vedado propor, de ofício, a transação penal, já que
este ato é privativo do Promotor de Justiça.

Se,  caso  contrário,  o  M.  Juízo  não  concordar  com  os  termos  propostos  pelo
Ministério Público, deve-se valer do que dispõe o artigo 28 do Código de Processo
Penal.”  (TJ-SP  -  Crimes  de  Trânsito:  20605174920148260000  SP  2060517-
49.2014.8.26.0000, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 29/07/2014, 4ª
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/07/2014)

PROCESSUAL  PENAL.  JECRIM.  RITO  SUMARÍSSIMO.  RECLAMAÇÃO.
PROCESSAMENTO  COMO  APELAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.
AMPLIAÇÃO DO OBJETO DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA
AMPLIAÇÃO  DO  EFEITO  DEVOLUTIVO.  TRANSAÇÃO  PENAL.  PROPOSTA
ACEITA  PELO  AUTOR  DO  FATO.  ADSTRIÇÃO  DO  JUIZ  AO  CONTEÚDO
MATERIAL  DA PROPOSTA E  NÃO  ADSTRIÇÃO  AO  CONTEÚDO  FORMAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabível como é a apelação contra
sentença  homologatória  de  transação  penal,  por  aplicação  do  princípio  da
informalidade no rito sumaríssimo dos juizados especiais criminais e do princípio
da fungibilidade recursal, pode ser processada como apelação a reclamação que
atende a todos os pressupostos extrínsecos daquele recurso. 2. Por aplicação do
princípio da amplitude do efeito devolutivo do recurso da defesa é dada à Turma
Recursal  conhecer  de  matéria  não  expressamente  pedida  na  Reclamação
Regimental, ainda que o recurso seja manejado pelo órgão de acusação, desde
que a decisão seja favorável ao autor do fato. 3. O magistrado está adstrito ao
conteúdo material  da  proposta  de  transação  penal  ofertada  e  aceita  pela

394LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 5 ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 419.
395BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 796
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parte,  pode  recusar  a  homologação e  remeter  o  feito  à  consideração  do
Procurador Geral de Justiça se dela discordar. Mas não está adstrito ao seu
conteúdo  formal  e  pode  decotar  partes  da  proposta  que  contenham
elementos estranhos à processualística,  considerado tal  aquele  que tenta
introduzir  efeitos  secundários  na  sentença  que devem ser  extraídos  pelo
processo  hermenêutico  ordinário. (...)  8.  RECURSO  CONHECIDO  E
IMPROVIDO. 9. Sem custas e sem honorários. (TJDF; Rec. 2009.02.1.003019-8;
Ac. 505.434; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
do Df; Rel. Juiz Asiel Henrique; DJDFTE 23/05/2011; Pág. 258) –  sem grifos no
original.

RECURSO ELEITORAL CRIMINAL. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL (LEI Nº
9.099/1995).  NÃO ACEITAÇÃO PELO AUTOR DA INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO
VALOR  E  DA DESTINAÇÃO  PELO  JUIZ.  IMPOSSIBILIDADE.  ANULAÇÃO  DA
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DA TRANSAÇÃO.  NECESSIDADE  DE REMESSA
DOS  AUTOS  AO  PROCURADOR-GERAL  ELEITORAL,  POR  APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. 1. Incumbe ao Ministério Público, em caráter de
exclusividade, a função de propor a transação penal (Art. 76 da Lei 9.099/95). 2. A
função jurisdicional deve se limitar à aferição da legalidade da proposta, podendo
adentrar  na  análise  de  aspectos  de  discricionariedade  quanto  à  conveniência  e
oportunidade  da  proposta,  porém,  sempre  levando  em  consideração  o  acordo
firmado entre  as  partes.  3.  Inexistência  de  aceitação da proposta  pelo  autor  da
infração,  que,  no  caso,  invocou  a  aplicação  dos  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade  para  fundamentar  pedido  de  redução  do  valor  da  proposta
formulada pelo MPE. 4. Ilegitimidade do Juiz para alterar a proposta originária do
Ministério  Público  Eleitoral,  em ordem a  homologá-la  sem a  anuência  do  órgão
ministerial com os termos da nova proposta. 5. Na hipótese de divergência entre o
magistrado e o órgão ministerial acerca da proposta de transação penal, aplica-se
por analogia o Art. 28 do CPP, que determina a remessa dos autos Procurador-Geral
Eleitoral para o deslinde da questão. 6. Anulação da decisão recorrida e devolução
dos  autos ao Juízo  de origem para  a subsequente  remessa à  douta  autoridade
superior competente, nos termos do Art. 28 do CPP. (TRE-GO - RC: 12 GO, Relator:
CARLOS  HUMBERTO  DE  SOUSA,  Data  de  Julgamento:  01/12/2010,  Data  de
Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume 231, Tomo 1, Data 06/12/2010, Página 5-
6) 

Assim, segundo esta corrente, eventuais divergências entre o juízo e

o Promotor de Justiça quanto aos termos da proposta de transação penal poderiam ser

dirimidas pelo Procurador-Geral de Justiça que, sem embargo, poderia manter incólume a

proposta  já  ofertada,  nos  moldes  do  procedimento  previsto  no  art.  28  do  Código  de

Processo Penal.

5 CONCLUSÃO

Ante o exposto, com os estudos efetuados por este Centro de Apoio

Operacional  das  Promotorias  Criminais,  do  Júri  e  de  Execuções  Penais,  é  possível
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concluir que:

(a) a  questão  controversa: cinge-se  sobre  a  possibilidade  de

aplicação, por analogia, do procedimento previsto no art. 28 do CPP quando o magistrado

discordar dos termos da proposta de transação penal formulada pelo representante do

Ministério Público. 

A providência não se confunde com os casos em que o Ministério

Público,  fundamentadamente,  deixa  de  oferecer  a  proposta,  hipótese  em  que  é

praticamente pacífica a possibilidade de aplicação, por analogia, do artigo 28, do CPP. 

(b) sobre a possibilidade de aplicação do art.28, do CPP: parte

da doutrina e jurisprudência aceita, sem qualquer ressalva, a utilização do procedimento

previsto no art. 28 do CPP quando houver discordância entre o juízo e o Promotor de

Justiça sobre os termos da proposta de transação penal, numa solução pragmática sobre

o tema.

(c) sobre a impossibilidade de aplicação do art.28, do CPP: o

posicionamento defendido que defende a impossibilidade de aplicação do procedimento

previsto no art. 28 do CPP tem guarida em parte da doutrina e da jurisprudência, e como

fundamento central a violação à garantia constitucional da independência funcional e no

princípio  do  promotor  natural  ante  a  indevida  intervenção  da  Procuradoria-Geral  de

Justiça em questões de mérito, usurpando a atribuição do Promotor natural do caso.

O  entendimento  guarda,  ainda,  consonância  com  o  princípio

acusatório,  consagrado pelo artigo 129,  inciso I,  da Constituição Federal,  afastando o

julgador de atividades próprias da parte acusadora, no caso o Ministério Público, único

legitimado  legal  a  oferecer  a  proposta  de  transação  penal,  corolário  lógico  de  sua

titularidade exclusiva da ação penal pública.

Neste  caso,  eventual  aplicação  do  artigo  28,  do  CPP pelo  juízo

desafiaria a interposição de correição parcial, dada a existência de erro in procedendo por

parte do juízo.
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ESTUDO 23

Lei 11.719/08, procedimento ordinário e procedimento
sumário

Ano de publicação, 2009396

A Lei  11.719,  que entrou em vigor  em 22 de setembro de 2008,

trouxe alterações na disciplina dos ritos processuais, estabelecendo que o procedimento

será comum ou especial,  consoante regra expressa constante no § 1º, do art.394, do

Código de Processo Penal.

Por  comum,  entende-se  aquele  aplicável  a  todos  os  processos

(regra geral)  e o especial  aquele previsto  em legislação especial  (Lei  de Drogas,  por

exemplo)  ou  em regras  específicas  no próprio  Código de Processo Penal,  como nos

crimes falimentares ou de responsabilidade de funcionários públicos.

O comum, por sua vez, será ordinário, sumário ou sumaríssimo e

essa classificação é feita pelo critério da pena máxima cominada ao crime, consoante se

infere do novo texto legal, in verbis:

“Art. 394. O procedimento será comum ou especial.

§ 1º. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo:

I – ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual
ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade;

II  – sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja
inferior a

4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade;

III – sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma
da lei.”

Essa classificação pode gerar dúvidas de ordem prática quanto à

adoção do procedimento apropriado em hipóteses de concurso de crimes ou causas de

aumento e diminuição. Vale dizer, na hipótese de processos criminais que tenham como

396 Estudo elaborado em 2009 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Ernani Souza Cubas Junior e a então Promotora de Justiça Rosângela Gaspari.

345



346346

objeto delito de tentativa de furto ou de estelionato, o rito seria ordinário ou sumário em

razão da causa de diminuição de pena? E nos casos de concurso material entre crimes

que  somadas  as  penas  máximas  ultrapassam 4  (quatro)  anos,  embora  isoladamente

sejam inferiores a esse patamar?

Após  reflexão  sobre  o  tema,  concluímos  que  a  melhor  solução

jurídica advém da utilização de interpretação sistemática397
 
da nova redação do art.394,

do Código de Processo Penal, aliada à preocupação de se resguardar os princípios do

contraditório e da ampla defesa.

Valendo-se  da  interpretação  sistemática  –  compreendida  como

aquela que  “atende à conexidade entre as partes do dispositivo, e entre este e outras

prescrições da mesma lei, ou de outras leis; bem como à relação entre uma, ou várias

normas,  e  o complexo das idéias  dominantes  na época.  A verdade inteira  resulta  do

contexto,  e não de uma parte  truncada,  quiçá defeituosa,  mal  redigida,  examine-se a

norma na íntegra, e mais ainda: o Direito todo, referente ao assunto. Além de comparar o

dispositivo com outros afins, que formam o mesmo instituto jurídico, e com os referentes a

institutos análogos; força é, também, afinal pôr tudo em relação com os princípios gerais,

o conjunto do sistema em vigor”398– percebe-se que a palavra “sanção máxima cominada”

indica efetivamente que se deve procurar atingir o limite máximo da pena que pode, em

tese, ser imposta ao acusado. Assim, tratando-se de tentativa, a pena máxima que poderá

ser aplicada ao réu nunca será a do crime consumado, mas sim a calculada com base

nos percentuais de causa de diminuição prevista no parágrafo único do art. 14, do Código

Penal, razão pela qual entendemos deva esta ser considerada para fins de fixação do

procedimento apropriado.

E para se chegar a pena máxima cominada a um crime tentado, o

quantum da causa de diminuição – variável entre um a dois terços – deve ser sempre o

menor previsto. Desta forma, a resposta à primeira indagação antes formulada (hipótese

de estelionato tentado) seria que o rito a ser adotado deve ser o sumário, pois embora na

forma  consumada  o  estelionato  possua  pena  máxima  de  05  anos  (portanto,  de  rito

397 “Consiste o processo sistemático em comparar o dispositivo sujeito a exegese, com outros do mesmo
repositório ou de leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto”, segundo nos ensina Carlos Maximiliano,
Hermenêutica e Aplicação do Direito, Rio de Janeiro: Freitas Bastos S/A, 1961, 7ª. ed., p. 164. 
398 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999,
p.129-130. 
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ordinário – ex vi  art.394, I, do CPP), a causa de diminuição pela tentativa, em seu grau

mínimo (1/3 de redução), atinge uma pena máxima de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses.

Logo, sendo inferior a 4 (quatro) anos, o rito é o sumário, nos termos do art. 394, II, do

CPP.

Já nas hipóteses de incidência de causa de aumento, o raciocínio é

o inverso:  o  quantum  a ser utilizado para o cálculo deve ser o  maior,  pois assim se

chegará a “sanção máxima cominada”. Em suma, o cálculo a ser feito é sempre aquele

com fins a verificar a situação mais gravosa ao réu, já que a preocupação deve estar

voltada para o estabelecimento da pena máxima (art. 394, do CPP) que poderá lhe ser

aplicada.

Esse  raciocínio  encontra  importante  precedente  quando  da

interpretação da Lei 9099/95, pois, do mesmo modo, também não foram desprezadas as

causas  de  aumento  e  diminuição  da  pena  para  efeito  de  adequação  ao  conceito  de

infração de menor potencial ofensivo. Sobre o tema, LUIZ FLÁVIO GOMES assevera que

“Recorde-se que para se descobrir a pena máxima de um delito devemos, quando o caso,

levar em conta eventuais causas de aumento de pena (trabalhando com o limite máximo)

assim como as causas de diminuição (dando aplicação ao redutor mínimo: por exemplo,

um terço na tentativa). Crime punido com dois anos no máximo, se tem uma causa de

aumento de pena e extrapola o limite legal, não entra no conceito de infração de menor

potencial ofensivo. Crimes muito graves, com penas elevadas (homicídio, v.g.), ainda que

tentados,  tampouco  admitirão  transação  penal  (porque,  mesmo  havendo  redução  da

pena,  ela  ultrapassa  o  limite  de  dois  anos)”.  “(...)  Quando  houver  tentativa,  deve-se

considerar o máximo da pena prevista e o mínimo de redução pela tentativa, pois só

assim será atingido o máximo de pena para o crime tentado que não poderá ser superior

a um ano (dois anos).”

Ainda relembrando  os  precedentes  similares,  veja-se  que tem se

admitido a suspensão condicional do processo para crimes de furto qualificado tentados,

tendo prevalecido o entendimento adotado pela Professora Ada Pellegrini  Grinover no

sentido de que para o cálculo do apenamento em abstrato, deve-se levar em conta a

tentativa, com redução no seu grau máximo (2/3), já que o art.89, da Lei 9099/95 trata

com a hipótese da pena mínima prevista: “Nas causas de aumento e diminuição deve-se
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considerar o máximo da diminuição em abstrato (pois é desse modo que se descobre a

pena  mínima).  Nas  causas  de  aumento,  impõe-se  a  adoção  do  mínimo  de  aumento

(porque  assim  descobrimos  a  pena  mínima  cominada  em  abstrato).  (...)  O  furto

qualificado tentado, por exemplo, pela pena em abstrato, admite a suspensão ....”399.

É a posição dominante de nossos Tribunais, inclusive do Superior

Tribunal  de Justiça,  que não despreza essas causas de aumento ou diminuição para

verificação das hipóteses de suspensão condicional do processo (art.89, da Lei 9099/95).

Neste  sentido  é  clara  a  fundamentação  da  5ª.  Turma  da  Corte  Superior  de  Justiça,

asseverando que “(...) 1. Para efeito da suspensão condicional do processo, é de ser

considerada a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II do CPB (crime

tentado),  aplicando-se,  neste caso, a redução máxima (2/3)  a  fim de averiguar a

pena  mínima  em  abstrato....  (....).  (Processo  HC  84608  /  SP,  HABEAS  CORPUS

2007/0132409-6, Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133), 5ª. Turma,

Data do Julgamento 17/04/2008, Data da Publicação/Fonte DJe 12/05/2008  – original

sem destaques).

Igualmente a majoração das penas nas hipóteses de concurso – seja

material,  continuado ou formal  –  deve ser  considerada para  fins  de  determinação do

procedimento pertinente, de acordo com os critérios de cada um deles. Vale dizer, se for

concurso material, as penas deverão ser somadas (ex vi art.69, do CP); se for concurso

formal, a majorante deve ser computada no máximo com aumento de metade (ex vi art.70

do CP) e se for continuidade delitiva,  deve-se considerar  o aumento máximo de dois

terços (ex vi art.71, do CP), tudo com o fim de se obter a “pena máxima”.

Na mesma esteira de interpretação, embora com raciocínio inverso

porque se trata de norma com referência à pena mínima, não foi outro o entendimento

doutrinário  e  jurisprudencial  esposado  quando  da  análise  do  cabimento  ou  não  da

suspensão condicional do processo, previsto no art.89, da Lei 9099/95, consoante se vê

do teor das Súmulas 723 do STF (“Não se admite a suspensão condicional do processo

por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento

mínimo de um sexto for superior a um ano”) e 243 do STJ (“O benefício da suspensão do

399 GRINOVER,  Ada Pellegrini,  Antonio  Magalhães Gomes Filho,  Antonio  Scarance  Fernandes e Luiz
Flávio Gomes, in Juizados Especiais Criminais – Comentários à Lei 9099, de 26.09.1995, 4ª edição, editora
RT, 2002, p.259. 
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processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material,

concurso formal  ou continuidade delitiva,  quando a pena mínima cominada, seja  pelo

somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um ano”).

De  qualquer  modo,  traçamos as  comparações  interpretativas  das

regras da Lei 9099/95 apenas para demonstrar a existência de precedentes doutrinários e

jurisprudenciais com a mesma linha argumentativa ora trilhada no que se refere à atual

norma do art. 394, do Código de Processo Penal.

Demais disso, anote-se que a doutrina especializada, ao comentar

as alterações trazidas pela Lei 11.719/08, também vem se firmando na posição esposada

neste  pronunciamento,  consoante  se  infere  das  ponderações  do  processualista  e

Procurador da República Andrey Borges de Mendonça400, que ao analisar a classificação

dos  procedimentos  e  os  reflexos  das  causas  de  aumento  e  diminuição  e  das

circunstâncias atenuantes e agravantes assevera:

“...  relativamente  às  causas  de  aumento  e  diminuição,  como  alteram  a  pena
prevista  em  seu  mínimo  ou  máximo,  devem  ser  consideradas  para  fins  de
verificação de qual o procedimento aplicável. Realmente, se um delito possui pena
máxima prevista de três anos e há uma causa de aumento de um terço, a pena
máxima cominada será de quatro anos. (....)

Assim, por exemplo, o delito de abandono de incapazes (art.133 do CP), em sua
forma  simples  (detenção  de  seis  meses  a  três  anos),  deverá  tramitar  pelo
procedimento sumário. No entanto, se o abandono de incapazes, na sua forma
simples, for praticado em local ermo, incidirá a  causa  de  aumento  de  um   terço
prevista no inciso I do § 3º do art.133 do CP, razão pela qual o procedimento será
o ordinário (pena máxima de quatro anos). Da mesma forma, se do abandono
resultar lesão corporal de natureza grave (reclusão de um a cinco anos), o crime
deverá ser objeto do procedimento ordinário.

(...)

Por fim, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, como não podem alterar o
limite mínimo e máximo da pena, não interferem no procedimento a ser aplicado.”

Ao  abordar  a  quaestio  na  obra  “Comentários  às  Reformas  do

Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito”, Rogério Sanches Cunha, Luiz Flávio

Gomes e Ronaldo Batista  Pinto401 exemplificaram a hipótese de concurso material  da

400 MENDONÇA, Andrey Borges, in Nova Reforma do Código de Processo Penal, editora Método, 2008,
São Paulo, p.254. 
401 GOMES, Luiz Flávio, in Comentários às Reformas do Código de Processo Penal e das Leis de Trânsito:
Novo  procedimento  do  Júri  (Lei  11.689/2008).../Luiz  Flavio  Gomes,  Rogério  Sanches  Cunha;  Ronaldo
Batista Pinto. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p.336. 
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seguinte maneira:  “Na hipótese de concurso de crimes, cujas penas isoladamente não

atinjam  os  quatro  anos,  mas  somente  quando  somadas,  deve  ser  aplicado  o

procedimento ordinário. Suponha-se um crime de homicídio culposo (pena máxima três

anos – art.121, 3 do CP), no qual o agente, após perpetrá-lo, oculta o cadáver (pena

máxima de três anos – art.211 do CP). Somam-se, então, as penas e, por consequência,

se adota o rito ordinário, em tese mais amplo, capaz, por isso, de enaltecer os princípios

da ampla defesa e do contraditório.”

Concluímos,  em  síntese,  que  para  verificar  o  procedimento

adequado no caso concreto, deverão ser observadas as regras das causas de aumento e

de diminuição, bem como de concurso de infrações, que interferem na pena máxima que

poderá ser imposta ao acusado.
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Provas

ESTUDO 24

Whatsapp e licitude probatória
Ano de publicação, 2016402

STJ – 6ª Turma – Recurso em habeas corpus nº 51.531/RO403

Ilicitude da análise direta pela polícia de conversas armazenadas em aplicativo Whatsapp

– Telefone celular apreendido por ocasião de prisão em flagrante delito – Necessidade de

prévia autorização judicial.

1 INTRODUÇÃO

Leri Souza e Silva foi preso em flagrante delito no dia 18 de março

de 2014 pela prática da conduta tipificada como crime no artigo 33, da Lei 11.343/2006,

na posse de 300 comprimidos da droga conhecida por ecstasy. Na ocasião de sua prisão

foi apreendido o aparelho de telefone celular que o flagranciado trazia consigo. Após a

prisão,  a autoridade policial  acessou diretamente o aparelho e dele extraiu conversas

armazenadas no aplicativo Whatsapp, usando-as para instruir a investigação policial.404

Denunciado pela prática das condutas definidas como crimes nos

artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 e no artigo 329 do Código Penal, o acusado

alegou a ilicitude da prova contendo transcrição das conversas localizadas pela polícia no

aplicativo Whatsapp instalado em seu telefone celular. Sua tese: a autoridade policial não

402 Estudo elaborado em 2016 durante a gestão do CAOP Criminal composta pela equipe do Procurador de
Justiça Claudio Rubino Zuan Esteves e dos Promotores de Justiça Alexey Choi Caruncho, André Tiago
Pasternak Glitz, Paulo Sergio Markowicz de Lima e Raquel Juliana Fülle.
403 A  Ementa  do  acórdão  foi  publicada  com  a  seguinte  redação:  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. TRÁFICO  DE  DROGAS.  NULIDADE  DA  PROVA.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A PERÍCIA NO CELULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. 1. Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente
pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial. 2. Recurso ordinário em
habeas corpus provido, para declarar a nulidade das provas obtidas no celular do paciente sem autorização
judicial, cujo produto deve ser desentranhado dos autos. (STJ, RHC 51.531/RO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 09/05/2016).
404 A providência pela autoridade policial estaria amparada no artigo 6º, incisos II, III e VII, do Código de
Processo Penal. 
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obtivera a imprescindível autorização judicial prévia para que pudesse acessar os dados

do  aparelho,  incorrendo  em  violação  ao  disposto  na  Lei  nº  9.296/96  (referente  às

interceptações telefônicas).

Vencida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia405, a controvérsia foi

objeto de apreciação recente pela 6ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o

Recurso Ordinário em habeas corpus nº 51.531/RO.

Este  estudo  de  caso  se  propõe  a  destacar,  resumidamente,  os

pontos relevantes do voto do Ministro Nefi Cordeiro, relator do acórdão, bem como, dos

dois votos-vista lançados pelos Ministros Rogério Schietti Cruz e Maria Thereza de Assis

Moura.406 

A importância em se lançar um olhar mais atento aos argumentos

usados pelos julgadores do caso reside no fato de que, apesar da decisão unânime ser

no sentido da ilicitude da prova, ainda que com fundamento diverso do apresentado

pelo recorrente, é possível  perceber  a preocupação dos Ministros em restringir  o seu

alcance  às  circunstâncias  fáticas  do  caso concreto.  Há  que  se  anotar,  contudo,  que,

lamentavelmente, a leitura da decisão não nos permite obter maiores detalhes a respeito

dos fatos, tais como aqueles relacionados ao conteúdo das mensagens acessadas ou de

como foram elas usadas no curso da investigação.

De toda forma, a partir dos votos, ao final, serão destacadas quatro

conclusões  preliminares  acerca  deste  tema  tão  atual  e  relevante  para  a  atuação  do

Ministério  Público  na  área  criminal,  sempre  com  o  intuito  de  fomentar  o  debate  e

prosseguir nas discussões sobre o assunto. 

405 A denegação da ordem pelo TJ/RO restou ementada no acórdão da seguinte maneira: Habeas corpus.
Processo Penal. Tráfico de drogas. Prova pericial. Nulidade. Transcrição de mensagens de texto gravadas
no  aparelho  apreendido.  Inocorrência  de  prova  ilícita.  Ordem Denegada.  1.  É  válida  a  transcrição  de
mensagens de texto gravadas no aparelho celular apreendido com o paciente por ocasião de sua prisão em
flagrante, pois estes dados não gozam da mesma proteção constitucional de que trata o art.  5º,  XII.  2.
Ordem denegada.
406 O voto da ministra Maria Thereza de Assis Moura foi acompanhado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior.
O Ministro Santonio Saldanha Palheiro não participou do julgamento. 
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2 RELATOR MINISTRO NEFI CORDEIRO

O Ministro relator destacou em seu voto que não se aplica ao caso a

lei  das interceptações telefônicas, já que as conversas de  Whatsapp tratam de dados

armazenados no aparelho de telefone celular. Não obstante, concluiu que no acesso aos

dados do aparelho, tem-se devassa de dados particulares, com violação à intimidade do

agente. Embora possível o acesso, portanto, necessária é a prévia autorização judicial

devidamente motivada. 

Os três  argumentos  centrais  de  sua  conclusão  podem ser  assim

resumidos: a) a violação das conversas realizadas através do aplicativo  Whatsapp são

análogas ao afastamento de sigilo de outros meios de comunicação eletrônica escrita,

como e-mails, para os quais o STJ já decidiu ser imprescindível a prévia e fundamentada

autorização judicial;407 b) a evolução tecnológica dos aparelhos de telefonia móvel permite

atualmente que a comunicação escrita se dê de maneira muito semelhante às conversas

telefônicas. Além disso, trata-se de um significativo repositório de dados pessoais, o que

exige a intervenção do Estado-juiz para acessá-los, sob pena de violação à intimidade de

seu proprietário (artigo 5°, incisos X e XII, da Constituição Federal)408; c) o usuário dos

serviços de telecomunicações possui legalmente garantidas a inviolabilidade e o sigilo de

suas comunicações (artigo 3°, da Lei 9.427/97),409 bem como ao usuário dos serviços de

internet  são  asseguradas  a  inviolabilidade  e  o  sigilo  das  comunicações  privadas

armazenadas, salvo por ordem judicial (artigo 7°, da Lei 12.965/2014)410.

407 HC 315,220/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/09/2015, DJe
09/10/2015.
408 Artigo 5º, incisos X e XII da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação”;  “é  inviolável  o  sigilo  da  correspondência  e  das  comunicações  telegráficas,  de  dados  e  das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.
409 Artigo  3º,  da  Lei  nº  9.472/97:  “o  usuário  de  serviços  de  telecomunicações  tem  direito:  V  -  à
inviolabilidade  e  ao  segredo  de  sua  comunicação,  salvo  nas  hipóteses  e  condições  constitucional  e
legalmente previstas”.
410 Artigo 7º, incisos I e III, da Lei nº 12.965/14: “o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania,
e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua
proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; III - inviolabilidade e sigilo
de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial”.
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3 MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ

O Ministro iniciou sua análise ressaltando o precedente da 2ª Turma

do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 91.867/PA, em que foi  julgada

desnecessária autorização judicial para acesso direto por parte dos policiais aos

registros telefônicos das últimas chamadas efetuadas e recebidas em dois celulares

apreendidos por ocasião de prisão em flagrante. Neste ponto, recordou que naquele

julgamento  o  relator  Ministro  Gilmar  Mendes  fez  questão  de  ressaltar  que  “as

autoridades  policiais  não  tiveram,  em  nenhum  momento,  acesso  às  conversas

mantidas entre os pacientes e o executor do crime e, ao apossarem-se do aparelho ,

tão  somente  procuraram obter  do  objeto  apreendido,  porquanto  razoável  obtê-los,  os

elementos de informação necessários à elucidação da infração penal e da autoria, a teor

do disposto no art.6º do CPP.”411

Para o Ministro este julgado de 2004 deve ser lido à luz do atual

estágio de desenvolvimento tecnológico dos chamados smartphones, os quais permitem

comunicação em tempo real através de aplicativos como Whatsapp, Viber, Line, Wechat,

Telegram, BBM, SnapChat, dentre outros. Logo, para ele, o precedente da Corte Suprema

não  é  mais  adequado  para  analisar  a  vulnerabilidade  dos  cidadãos  na  hipótese  da

apreensão de um aparelho de telefonia celular em uma prisão em flagrante.

Após, seu voto mencionou a decisão da Suprema Corte dos Estados

Unidos  no  caso  Riley  v.  California (2014),  em  que  policiais  acessaram  aparelho  de

telefone celular apreendido em decorrência da prisão em flagrante de David Leon Riley,

revelando para  a  investigação o  seu envolvimento  com uma gangue responsável  por

homicídios na região de San Diego, California.

No caso, a Suprema Corte reverteu precedente da Suprema Corte

da California, People v. Diaz (2011), que validava o acesso direto pela polícia do conteúdo

de celulares apreendidos incidentalmente a prisões em flagrante delito. Ao fundamentar

aquela decisão, o Ministro destacou as palavras do Chief Justice John Roberts: telefones

celulares  modernos  não  são  apenas  mais  conveniência  tecnológica,  porque  o  seu

conteúdo revela  a  intimidade  da  vida.  O fato  de  a  tecnologia  agora  permitir  que  um

411 STF, HC 91.867/PA, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 24/04/2012, DJe 20/09/212. Inteiro Teor do
Acórdão disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2792328. 
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indivíduo transporte essas informações em sua mão não torna a informação menos digna

de proteção.412

Em sua conclusão, Rogério Schietti Cruz anuiu ao voto do Ministro

relator de que o acesso às conversas do Whatsapp sem ordem judicial constitui violação à

intimidade do agente, salientando, contudo, que fatos distintos e suas peculiaridades

podem sempre, neste campo das liberdades públicas, possibilitar reavaliações do

Direito.  Nas  palavras  do  próprio  Ministro  seria  nefasto  o  estabelecimento  de

conclusões a priori absolutas. 

4 MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

De início,  o  voto fez uma distinção didática entre a interceptação

telefônica, a qual  incide sobre o que está acontecendo,  e a obtenção de dados, que diz

respeito a informações armazenadas e, portanto, ocorridas em momento pretérito. Daí por

que,  para  a  Ministra,  a  parte  final  do  inciso  XII  do  artigo  5°  da  Constituição  Federal

protege a comunicação de dados em tempo real, não os dados em si mesmo. 

Não  obstante,  em  seu  entender,  a  restrição  deve  observar  o

princípio  da  proporcionalidade, num  esforço  para  assegurar  que  a  cláusula

constitucional de proteção à intimidade (artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal) se

mostre  adequada,  necessária  e  proporcional  em  sentido  estrito413,  considerando

outros relevantes interesses constitucionais de idêntico status como a segurança pública

(artigo 144, da CF), que impõe ao Estado a criação de objetivos meios de acesso a este

serviço por parte dos cidadãos414, dentre eles a da existência de mecanismos eficientes

de investigação.

Na  busca  por  uma  harmonização  dos  interesses  envolvidos  foi

mencionado também o precedente do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC

412 Em inglês: Modern cell phones are not just another technological convenience. With all they contain and
all they may reveal, they hold for many Americans “the privacies of life". The fact that technology now allows
an individual to carry such information in his hand does not make the information any less worthy of the
protection for which the Founders fought.
413 STF, MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 12/05/2000.
414 STF,  RE 559.646-AgR,  Rel.  Min.  Ellen  Gracie,  julgamento  em 7/6/2011,  Segunda Turma,  DJE de
24/6/2011.

355



356356

91.867/PA. Neste ponto, a Ministra anuiu às ponderações do Ministro Rogério Schietti

Cruz de que a presente situação é distinta, já que a época do julgamento pelo STF (2004),

os aparelhos de telefone celular sequer possuíam acesso à internet e o acesso aos meros

registros telefônicos seriam necessariamente menos ofensivos à intimidade.

Depois, foram citados ainda três casos análogos ao ora decidido no

direito  comparado.  O  primeiro  é  Riley  v.  California (2014),  no  qual,  segundo  ela,  a

Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu pela necessidade de prévia ordem judicial

para  que  a  polícia  pudesse  validamente  acessar  o  conteúdo  de  aparelhos  celulares

apreendidos em buscas incidentais a prisões.415 O segundo é R. v. Fearon (2014 SCC 77,

[2014]  S.C.R.  621),  decidido  pela  Suprema  Corte  do  Canadá  no  sentido  de  ser

desnecessária  prévia  ordem  judicial  para  acesso  direto  pela  polícia  dos  dados

armazenados  em  telefone  celular  apreendido  incidentalmente  à  prisão  em  flagrante

delito.416

Nesta decisão a Corte canadense reconheceu a existência de um

elemento de urgência no acesso a tais dados, definindo parâmetros a serem seguidos

para que a medida se mostre proporcional à restrição do direito fundamental:  a) a prisão

tem de ser lícita; b) o acesso aos dados do aparelho celular tem de ser verdadeiramente

incidental  à  prisão,  realizado  imediatamente  após  o  ato  para  servir  efetivamente  aos

propósitos da persecução penal, que, nesse contexto, são os de proteger as autoridades

policiais,  o  suspeito  ou o público,  preservar  elementos de prova e,  se a investigação

puder  ser  impedida  ou  prejudicada  significativamente,  descobrir  novas  provas;  c)  a

natureza e a extensão da medida tem de ser desenhadas para esses propósitos, o que

indica que,  em regra,  apenas correspondências eletrônicas,  textos,  fotos  e chamadas

recentes podem ser escrutinadas; d) finalmente, as autoridades policiais devem tomar

notas detalhadas dos dados examinados e de como se deu esse exame, com a indicação

dos aplicativos verificados, do propósito, da extensão e do tempo do acesso. Este último

415 Cumpre observar que, na verdade, a decisão em Riley v. California (2014) se limita a exigir autorização
judicial para acesso aos dados armazenados em aparelhos de telefonia móvel apreendidos em decorrência
de prisão em flagrante delito (search incident to arrest).
416 De acordo com a Ministra, a Suprema Corte do Canadá destacou que  a prerrogativa de acesso aos
dados do aparelho celular incidente a uma prisão é admitida excepcionalmente, servindo a importantes
objetivos da persecução penal, pois auxilia as autoridades policiais na identificação e mitigação de riscos à
segurança pública, na localização de armas de fogo e produtos roubados, na identificação e localização de
cúmplices dos delitos, na localização e preservação de provas, na prevenção da fuga de suspeitos, na
identificação de possíveis riscos às autoridades policiais e na continuidade imediata da investigação.
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requerimento de manutenção de registros da medida auxilia na posterior revisão judicial e

permite aos policiais agir em estrito cumprimento às demais condições expostas.

O  terceiro  caso  citado  é  uma  decisão  de  2013  do  Tribunal

Constitucional da Espanha (Pleno,  Sentencia 115/2013,  de 9 de maio de 2013 – BOE

núm. 133, de 4 de junho de 2013). De acordo com Maria Thereza Moura, entendeu a

Corte espanhola que o acesso direto pela polícia aos dados da agenda telefônica de

celulares  abandonados  por  criminosos  em fuga  representava  uma  leve  ingerência  na

intimidade, admitindo-se como válida a prova por não consistir em invasão substancial da

privacidade.

A Ministra enfatizou também que diante dos fatos do caso concreto

concorda com o voto do relator, já que, diferentemente dos julgados do Supremo Tribunal

Federal brasileiro e da Corte Constitucional da Espanha,  o acesso direto por parte da

polícia não se restringiu às ligações recebidas/efetuadas ou à agenda telefônica,

mas a dados armazenados no aplicativo  Whatsapp, com significativo potencial de

intrusão  à  intimidade.  Explicou  também  que  não  houve  nenhuma  circunstância

demonstrativa da urgência do acesso direto realizado pela polícia, o que invalida a

sua obtenção nesta situação fática (artigo 157, do Código de Processo Penal).

Ao  final,  ressaltou  que  se  os  fatos  de  um  determinado  caso

concreto  indicarem  que  a  demora  na  obtenção  de  ordem  judicial  pode  trazer

prejuízos concretos à investigação ou à vítima do delito, é possível se admitir a

validade da prova colhida pelo acesso direto.

5 CONCLUSÕES

a) Os votos dos Ministros Rogério Schietti Cruz e Maria Thereza de

Assis Moura evidenciam que a ilegalidade da prova obtida diretamente pela polícia cinge-

se aos fatos do caso concreto julgado pela 6ª Turma do STJ, em que: i) a polícia acessou

diretamente o conteúdo de conversas mantidas através do aplicativo  Whatsapp  que se

encontravam armazenadas no celular apreendido com o preso; ii) o aparelho celular foi

apreendido incidentalmente à prisão em flagrante delito do paciente.
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b) Portanto, a princípio: a decisão não se aplica indistintamente a

todos os dados armazenados em telefones celulares (como a agenda telefônica, no caso

do precedente do STF, HC 91.867/PA, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 24/04/2012,

DJe  20/09/212),  bem  como  não  se  aplica  para  impedir  o  acesso  direto  a  qualquer

conteúdo de aparelhos apreendidos em decorrência do cumprimento de prévio mandado

judicial de busca e apreensão do aparelho de telefonia móvel.

c) Especialmente pelo voto-vista da Ministra Maria Thereza de Assis

Moura a decisão deixa margem argumentativa para que seja racionalmente sustentada a

validade de prova colhida através do acesso direto a conversas de  Whatsapp  (e outros

dados similares, como e-mails) armazenadas em celulares apreendidos incidentalmente a

prisões em flagrante.

d) Esta validade, no entanto, depende dos fatos do caso concreto,

sendo  necessária  a  comprovação  da  presença  de  um  elemento  de  urgência417 que

demonstre  a  necessidade,  a  adequação  e  a  proporcionalidade  no  acesso  a  tais

informações. Em suma, aplica-se o princípio da proporcionalidade: quanto maior for  a

intrusão à intimidade maior deverá ser a efetiva urgência do acesso para a investigação

do caso concreto.

417A decisão não explicita quais seriam objetivamente tais elementos de urgência, como, por exemplo, a
impossibilidade  técnica  de  mensagens  encaminhadas  pelo  aplicativo  Whatsapp diante  da  recente
criptografia  de  ponta-a-ponta  implementada  pela  empresa
(https://www.whatsapp.com/faq/pt_br/general/28030015) ou a possibilidade de apagar o conteúdo através
de acesso remoto ao aparelho, mesmo depois de apreendido. 
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