
 

 

Superior Tribunal de Justiça

ProAfR no  RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.322 - SC  (2017/0041330-0)     
RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
RECORRENTE : JOSE LUIZ RODRIGUES CARLOS 
ADVOGADO : RENATO BOABAID - DEFENSOR DATIVO - SC026371 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE JULGAMENTO 
SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO 
DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO EM CAUSA 
CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA TESE A SER DEFINIDA.
1. A multiplicidade de hipóteses semelhantes, que são 
amiúde retratadas pela discussão sobre os critérios para 
fixação de honorários de defensor dativo em causa criminal, 
julgadas por ambas as Turmas que compõem a Terceira 
Seção, de per si, justifica a proposta de afetação (ex vi do art. 
1.036 do Código de Processo Civil).
2. Em atenção aos princípios da confiança e da não surpresa, 
do contraditório substancial e da segurança jurídica devem as 
partes se cientificar que o exame mais acusado do tema, 
sobretudo em virtude da relevante modificação na realidade 
econômica dos estados e do surgimento de novos argumentos 
jurídicos e dados fáticos, pode ensejar a modificação 
(overruling ) da orientação até então pacificada no âmbito 
desta Corte.
3. Recurso especial submetido à Terceira Seção, a fim de que 
o seu julgamento seja submetido ao rito dos recursos 
repetitivos, de sorte a definir tese sobre a obrigatoriedade ou 
não de serem observados, em feitos criminais, os valores 
estabelecidos na tabela organizada pelo respectivo 
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados a título de 
verba advocatícia devida a advogados dativos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da Terceira Seção,  por maioria, 

acolher a proposta de afetação do recurso especial ao rito dos recursos 

repetitivos, conjuntamente com o REsp 1.665.033/SC, de sorte a definir 
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tese sobre a obrigatoriedade ou não de serem observados, em feitos 

criminais, os valores estabelecidos na tabela organizada pelo respectivo 

Conselho Seccional da Ordem dos Advogados a título de verba 

advocatícia devida a advogados dativos, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator, acrescido da rerratificação de voto do Sr. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca. Vencidos a Sra. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura e o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, que não 

acolhiam a proposta de afetação do recurso especial ao rito dos 

recursos repetitivos. Votaram vencidos a Sra. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura e o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Os Srs. 

Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio 

Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi 

votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. 

Ministro Nefi Cordeiro. 

 
Brasília (DF), 25 de outubro de 2017

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
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