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EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO QUE MINOROU OS HONORÁRIOS DA ADVOGADA DATIVA -
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. 1 - Não se conhece do Recurso de Apelação
quando ausente a possibilidade jurídica recursal, por não enquadramento ao rol de decisões que comportam essa
espécie recursal. 2 - Recurso não conhecido. V.V: A decisão proferida por Juiz Singular que, além de complementar
decisões definitivas anteriores (a que fixou inicialmente os honorários e a sentença que decretou a extinção da
punibilidade pela prescrição), também altera conteúdo do título executivo já formado em detrimento de parte
interessada e sucumbente (reduziu unilateralmente os honorários já arbitrados) e ordena o arquivamento do feito,
possui força de definitiva, desafiando o recurso de apelação nos termos do artigo 593, inciso II, do CPP. 2. Recurso
conhecido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0035.11.015858-7/001 - COMARCA DE ARAGUARI - APELANTE(S): RAFAEL
LEONARDO COSTA DOS SANTOS - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, vencido o Revisor, em NÃO CONHECER O RECURSO.

DES. VALLADARES DO LAGO
RELATOR

DES. VALLADARES DO LAGO (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de Apelação Criminal interposta pela I. Advogada Dativa Juliana Santos de Jesus, em face da decisão de
fls.142, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Araguari/MG,
que reduziu os honorários advocatícios anteriormente arbitrados para o importe de R$ 500,49 (quinhentos reais e
quarenta e nove centavos), em conformidade com a tabela de honorários advocatícios da OAB/MG.
      Em razões recursais (fls.145/154), pretende a apelante a readequação dos honorários advocatícios para os
inicialmente arbitrados, quando da nomeação da Advogada Dativa, argumentando, em síntese, a ausência de
elementos que pudessem ensejar a diminuição da verba, porquanto a peça processual apresentada demonstrou o
zelo da profissional, sendo necessário, para a sua elaboração, a realização de estudos e pesquisas.
      Em contrarrazões recursais (fls.159/161), o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento
e, no mérito, não provimento do Recurso de Apelação, mantendo-se os honorários advocatícios no valor de R$
500,49 (quinhentos reais e quarenta e nove centavos).
      Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer às fls.166/169, manifestando-
se pelo conhecimento e, no mérito, não provimento do Recurso.

      É, no essencial, o relatório.
      Passo a decidir.

      ADMISSIBILIDADE

      Inicialmente, merece ser destacado que o Recurso de Apelação não merece ser conhecido, porquanto ausente
um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, consistente no "cabimento" (possibilidade jurídica do pedido
recursal).
      Compulsando os autos, verifico que em 04 de novembro de 2019 foi proferida Sentença pelo
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Magistrado "a quo", julgando extinto o processo por falta de condição da ação penal, qual seja, interesse processual,
nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, este aplicado por analogia (fls.97).
      Em 09 de abril de 2021, a I. Advogada Dativa nomeada, ora Recorrente, formulou requerimento de expedição de
"Certidão de Honorários Advocatícios" (fls.141), sendo, na oportunidade, proferida Decisão pelo Magistrado "a quo"
reduzindo os valores que anteriormente haviam sido arbitrados a esse título (fls.142), "in verbis":

"Em face do trabalho desempenhado pela Defensora nomeada à f. 86 e tendo em vista que houve apresentação
apenas de uma peça de defesa (ff. 87/90), reduzo o valor dos honorários advocatícios arbitrados à f. 86 para o
importe de R$ 500,49 (quinhentos reais e quarenta e nove centavos), em conformidade com a tabela de honorários
advocatícios para dativos da OAB. Expeça-se a competente certidão, oportunamente.".

      Através do presente Recurso de Apelação, a Recorrente, I. Advogada Dativa nomeada para patrocinar os
interesses do acusado, requer a reforma da Decisão que reduziu os valores dos honorários anteriormente arbitrados,
fixando-os no importe de R$ 500,49 (quinhentos reis e quarenta e nove centavos).
      Todavia, entendo não estar preenchido na hipótese o requisito extrínseco de admissibilidade recursal consistente
no "cabimento".
      Com efeito, ao tratar a respeito do Recurso de Apelação, o artigo 593 traz um rol taxativo de decisões que
comportam essa espécie recursal, "ipsis litteris":

"Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;
II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no
Capítulo anterior:
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.".

       Portanto, excetuadas as hipóteses relativas às decisões do Tribunal do Júri, admite-se o Recurso de Apelação
em face das "sentenças definitivas de condenação ou absolvição" ou das "decisões definitivas, ou com força de
definitivas".
      Na hipótese em vertente, a decisão alvo de irresignação não pode ser enquadrada como "sentença definitiva de
condenação ou absolvição", tratando-se, pois, de decisão interlocutória.
      E, nesse aspecto, discorrendo a respeito das "decisões definitivas ou com força de definitivas", o doutrinador
Paulo Rangel leciona:

 "Decisões interlocutórias mistas ou com força de definitivas, terminativas ou não terminativas são aquelas que
encerram a relação processual sem apreciar o mérito, ou, então, colocam termo a uma etapa do procedimento. Se
houver encerramento da relação processual sem julgar o mérito, chamamos de "terminativa". Se não encerrar a
relação processual nem julgar o mérito, chamamos de "não terminativa". (RANGEL, Paulo. Direito processual penal.
20. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p.987).".

      Sendo assim, as decisões interlocutórias mistas ("decisões com força de definitivas") são aquelas que, julgando
ou não o mérito, encerram uma etapa do procedimento processual, sendo divididas em: (I) "interlocutórias mistas
terminativas", consistentes nas que colocam fim ao processo, sem que haja julgamento de mérito; e (II)
"interlocutórias mistas não terminativas", consistentes nas que encerram uma etapa procedimental.
      À luz dos ensinamentos supra, é possível depreender que a decisão alvo do Recurso de Apelação igualmente não
pode ser enquadrada na hipótese de cabimento descrita no inciso II do artigo 593 do Código de Processo Penal,
consistente em "decisões definitivas, ou com força de definitivas", porquanto a deliberação alvo da insurgência não
serviu ao desiderato de colocar fim a uma etapa procedimental ou ao processo (sem julgamento de mérito).
      Consubstancia-se a decisão objeto de irresignação, portanto, em "decisão interlocutória simples", através da qual
houve o pronunciamento referente a regularidade procedimental, que não se referiu ao mérito da causa.
      Logo, não se refere a nenhuma das hipóteses decisórias que comportam Recurso de Apelação, conforme artigo
583 do Código de Processo Penal.
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      Em tese, poderia se cogitar do enfrentamento de tal decisão pelo "Recurso em Sentido Estrito", este previsto, a
rigor, para se impugnar decisões interlocutórias.
      Entretanto, não se admite a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal no caso em apreço, notadamente
por, como cediço, o artigo 581 do Código de Processo Penal traz um rol taxativo de hipóteses de cabimento do
"Recurso em Sentido Estrito", não se enquadrando a decisão de fls.142 em nenhuma das elencadas no diploma
processual.
      Diante disso, em face da ausência de possibilidade jurídica recursal, entendo que não há como ser processada a
irresignação, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade do Recurso.

      DISPOSITIVO

      Ante tais considerações, suscito a Preliminar para NÃO CONHECER O RECURSO.
      Custas ex lege.
      É como voto.

DES. EDUARDO BRUM (REVISOR)

      Peço respeitosa vênia para divergir do em. Des. Relator quanto à preliminar de não conhecimento.
      Consta que, em decisão proferida em 29/10/2018, o il. Juízo a quo nomeou a Dra. Juliana Santos de Jesus,
OAB/MG 147.104, para atuar como dativa em defesa do réu Rafael Leonardo Costa dos Santos, e fixou, desde já, os
honorários devidos por sua eventual atuação em R$ 1.167,80 (vide decisão de fls. 86).
      Após apresentação de defesa e realização de audiências por parte da referida causídica, o douto Julgador
primevo proferiu a sentença de fls. 97 e julgou extinto o processo por força da prescrição da pretensão punitiva em
abstrato, porém sem nada dizer acerca do pagamento dos honorários devidos. Por esse motivo, a advogada
interessada peticionou às fls. 141 rogando pela expedição da certidão de honorários, no que o il. Juízo a quo, na
decisão de fls. 142, reformou unilateralmente a decisão anterior (já preclusa, frise-se), e determinou a expedição da
certidão de honorários em valor inferior ao anteriormente estabelecido, além de ordenar o arquivamento dos autos
com baixa.
      Entendo, data maxima venia, que tal decisão proferida por Juiz Singular possui indiscutivelmente força de
definitiva, pois, além de complementar decisões definitivas anteriores (a que fixou inicialmente os honorários e a
sentença que decretou a extinção da punibilidade pela prescrição), também alterou conteúdo do título executivo já
formado em detrimento de parte interessada e sucumbente (reduziu unilateralmente os honorários já arbitrados) e
ordenou o arquivamento do feito, o que, nos termos do artigo 593, inciso II, do CPP, desafia o recurso de apelação.
      Com essas considerações, rogando vênia ao em. Des. Relator e em prestigiando o contraditório e o devido
processo legal, afasto a preliminar e conheço do recurso.

DES. CORRÊA CAMARGO - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "NÃO CONHECER O RECURSO, VENCIDO O REVISOR"
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