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RESPEITAR A DIFERENÇA É FAZER VALER A 
IGUALDADE ENTRE HOMEM E MULHER

Por: Nágila Maria Sales Brito1

RESUMO

Em virtude de estar à frente da Coordenadoria da Mulher em situação de violência doméstica do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia e ter-me deparado com inúmeros casos dessa violência específica, senti-me desafiada 
a escrever sobre o tema “Violência doméstica contra a mulher”, problemática que vem despertando debates e 
planos de ação em todo o país. O objetivo, ao debruçar-me sobre a análise do problema, tão antigo quanto atual, 
é chamar a atenção de todos sobre conceitos nem sempre bem entendidos, constantes nos dispositivos da Lei nº 
11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, editada com vistas à proteção das mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar. Sem a pretensão de apresentar definições categóricas, mas tão somente com o intento 
de colocar o assunto para estudo, reconheço não se tratar de matéria exclusiva das esferas jurídicas, policiais 
ou psicossociais, como também da área de saúde, não raro havendo sofrimentos e adoecimentos decorrentes 
desta violência, transformando-se em questão de segurança pública. Perpasso, ademais, pelo entendimento 
prevalecente nos Tribunais Superiores, destacando também decisões do Tribunal de Justiça na Bahia e de outros 
Estados sobre a questão, tudo com o objetivo de conclamar todos a arregaçar as mangas, para lutar por essa 
causa de viver sem violência.

PALAVRAS-CHAVES: Violência Doméstica; Igualdade; Mulher.

1 - INTRODUÇÃO

O Estado da Bahia ocupa o desonroso 6º lugar mais violento contra a mulher no Brasil, e a nossa linda 
capital Salvador o 5º, segundo publicação do Mapa da Violência 20122, sob a coordenação de Julio Jacob 
Waiselfisz e mais, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)3, a Bahia posiciona-se 
no 2º lugar em homicídios contra mulheres, estando atrás tão somente do Estado do Espírito Santo. Tal fato, 
inegavelmente, vai de encontro à proclamada índole amistosa, alegre e acolhedora do baiano, retratada por meio 
dos seus maravilhosos artistas, tais como os cantores Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, 
Gilberto Gil, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Carlinho Brown, Cláudia Leite e os atores Wagner Moura, Lázaro 
Ramos, Vladimir Brichta, os nossos escritores imortais Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro e Antônio Torres, além 
dos mais antigos e inesquecíveis Ruy Barbosa e Castro Alves, num rol meramente exemplificativo, todos ligados a 
uma cultura de paz, sem olvidar Irmã Dulce, cuja obra conclama ao exercício de amor ao próximo.

Forçoso enaltecer a importância da Lei Maria da Penha para a diminuição da violência doméstica 
doméstica contra a mulher no Brasil, que, segundo estatísticas do Tribunal de Justiça da Bahia, é responsável pelo 
ajuizamento de mais de 50% dos processos nas Varas Crimes das Comarcas que não possuem Vara Especializada. 
É grande também a diferença do número de processos distribuídos nas Varas Especializadas (na Bahia, a de 
Salvador e de Feira de Santana) e nas demais Varas Criminais (das mesmas Comarcas). Na verdade, segundo dados 

estatísticos retirados do e-Saj4, as Varas Criminais Comuns, em Salvador, recebem, em média, 70 processos por 
mês, enquanto a Vara Especializada de Violência Doméstica, cerca de 300, o que faz constante a luta do Conselho 
Nacional de Justiça e das Coordenadorias da Mulher em Situação de Violência Doméstica pela instalação de novas 
Varas Especializadas em todo o Brasil, merecendo destaque o Distrito Federal, que possui 14 Varas de Violência 
Doméstica em funcionamento.

Inicialmente, a abordagem a ser feita neste tema deve versar sobre quando esta lei será aplicada e qual a 
sua abrangência neste imenso contingente de feitos no Judiciário.

Para esclarecer tal ponto, tem-se que enfrentar de logo, por estar no âmago do questionamento, o porquê 
da necessidade de tal lei, tão criticada por quantos a consideravam inconstitucional, ao tratar desigualmente 
homem e  mulher, o que violaria o princípio da isonomia, proclamado nos arts. 5º, I e 226, § 5º da Constituição 
Federal e, para isto, pontuar-se sobre o significado de violência doméstica e familiar, colimando demonstrar que 
nem toda violência contra a mulher pode ser considerada violência doméstica.

2 - NOÇÃO CONCEITUAL ACERCA DO GÊNERO

Com efeito, nem toda violência contra a mulher pode ser definida como violência doméstica, nos termos 
da lei Maria da Penha, mas tão somente “qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, tanto no âmbito público como privado (art. 
5º, caput). Assim, segundo a definição legal, violência doméstica é aquela praticada contra a mulher, mas que 
ocorreu em razão do gênero e em ambientação doméstica ou familiar.

Exemplifica-se para melhor compreensão: A violência pode ser exteriorizada em tapas, empurrões, 
chutes, bofetões, puxões de cabelo, beliscões, mordidas, queimaduras, tentativas de asfixia, ameaças com faca ou 
verbais, assédio sexual, tiros, xingamentos, comentários injuriosos, caluniosos ou difamatórios desferidos contra 
a mulher, dentro do lar ou na via pública, tentativas de homicídio e homicídio consumado.

Também podem ser humilhações, privações de liberdade, impedimento de trabalhar ou de estudar ou 
de contatar com pessoas da família ou amigas, danos propositais a objetos e animais de estimação, e, ainda, 
relação sexual forçada (estupro), obrigar à prostituição, manter relações sexuais sem proteção, dentre inúmeras 
outras condutas que mentes perigosas conseguem engendrar. De pasmar-se serem estas agressões feitas pelos 
marido, companheiro, namorado, atual ou ex, filho, irmão, tio, cunhado, ou seja, alguém que mantém ou manteve 
convivência com a vítima, por ligação amorosa, de parentesco, ou de trabalho doméstico.

As Estatísticas confirmam que 70% dos casos de violência doméstica no Brasil devem-se ao espancamento 
de mulheres por seus companheiros amorosos e, a cada 15 segundos, uma mulher é espancada no Brasil, segundo 
estimativas da Fundação Perseu Abramo5.

Informa o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à violência contra as mulheres6, lançado em 2007 que:

[…] a violência contra as mulheres é uma das principais formas de violação dos 
direitos humanos, atingindo o direito à vida, à saúde e à integridade física das 
mulheres. Homens e mulheres são atingidos pela violência de forma diferenciada. 
Enquanto os homens tendem a ser vítimas de uma violência predominantemente 
praticada no espaço público, as mulheres sofrem cotidianamente com um fenômeno 
que se manifesta dentro de seus próprios lares, muitas vezes praticada por seus 
companheiros e familiares [...].

Todos aprendemos, ainda crianças, sobre a existência de dois gêneros: masculino (homens) e feminino 
(mulheres). Mas a Lei Maria da Penha não trata o gênero de forma tão simplória, como designação do sexo 
biológico da pessoa. Sexo e gênero, na realidade, não se confundem, cuidando o primeiro das características 
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e diferenças biológicas, ou como define o dicionarista Houais, “condição orgânica que distingue o macho da 
fêmea e que lhes permite reproduzir-se”7, enquanto o gênero, utilizado no âmbito das ciências sociais designa 
a construção do masculino e feminino, sendo referência desse conceito a escritora francesa Simone de Beauvoir 
que cunhou a seguinte frase, e em poucas palavras define a questão, na sua obra O Segundo Sexo: “Não se nasce 
mulher, mas se torna mulher”8. Esta expressão “tornar-se mulher” é engendrada desde a formação intelectual até 
a concretude dos atos.

Conforme pontua Carmen Hein de Campos:

Uma das principais críticas feministas às ciências e disciplinas acadêmicas diz repeito 
à dicotomia ‘razão’ e ‘sensibilidade’ que sustentou a construção do pensamento 
científico moderno e que reflete a oposição entre masculino e feminino. A crítica 
feminista revelou que essa dicotomia, por sua vez, evidenciava a separação entre 
natureza/cultura fundada na diferença sexo/gênero.9

Citando Frances Olsen, destaca a mesma autora que:

[…] desde o surgimento do pensamento liberal clássico, ou mesmo desde os tempos 
de Platão, nosso pensamento estruturou-se em torno de uma série de dualismos 
ou de pares opostos: racional/irracional, ativo/passivo, pensamento/sentimento, 
razão/emoção. Esses pares dualistas dividem as coisas em esferas contrastantes, são 
sexualizados e hierarquizados; metade se considera masculina e metade feminina, e 
o ‘masculino’ é considerado superior ao feminino. O direito se identifica com o polo 
‘masculino’.10

A lei, seguindo esse parâmetro, que leva em conta ser o gênero uma construção das sociedades, trata-o 
como criação cultural, ou seja, como a mulher e o homem são vistos na sociedade. 

Se observarmos a sociedade brasileira, machista e patriarcal, verificaremos que a mulher quase sempre 
é tratada com inferioridade em relação ao homem. Assim, existirá uma questão de gênero, toda vez que houver 
uma relação de subordinação da mulher ao homem, o que pode ser exemplificado a partir da visão cultural 
de ser a mulher propriedade do homem, ficando, às vezes, impedida de romper uma relação conjugal, ou de 
companheirismo, sob pena de, em última hipótese, ser vítima de homicídio. Ressai aqui a sentença por meio das 
palavras: “Se não for minha, não será de mais ninguém”.

Em artigo esclarecedor11, o Procurador de Justiça de Goiás Dr. Edison Miguel da Silva Júnior assevera:

Pela redação do artigo 5º, a palavra gênero não se define simplesmente por critério 
biológico porque a frase ficaria sem sentido. Algo assim: configura violência 
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada na mulher. 
Tautologia que não é permitida ao intérprete imputar à lei, ou seja, na dogmática 
penal, o intérprete não pode presumir erro na lei ou palavras desnecessárias – posto 
que estuda a lei como um dogma, um fato que não pode modificar, mas tão somente 
compreender (interpretar).

Pontua Nucci12, examinando a matéria pelo ângulo da constitucionalidade que, interpretar o mencionado 
artigo 5º ignorando a exigência da relação de gênero para qualificar a conduta ou simplesmente atribuir ao termo 
gênero o mesmo significado de mulher, violaria o princípio constitucional da igualdade de sexos, pois: “o simples 
fato de a pessoa ser mulher não pode torná-la passível de proteção penal especial”.

Sem sombra de dúvida, é de excelente aproveitamento a perspicácia com que Grossi colabora para esta 
distinção ao enunciar que “Gênero refere-se às relações sociais desiguais de poder entre homens e mulheres que 
são o resultado de uma construção do papel do homem e da mulher a partir das diferenças sexuais”.

Informa, ainda, Nucci14 que:

[…] violência significa, em linhas gerais, qualquer forma de constrangimento ou 
força, que pode ser física ou moral. Entretanto, em termos penais, padronizou-se 
o entendimento de que o termo quando lançado nos tipos penais incriminadores, 
tem o condão de representar apenas violência física [...].

A Lei Maria da Penha, porém, traz uma definição lata no seu art. 5º:

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

Além disso, explicita a lei em que circunstâncias pode a violência ser considerada doméstica e familiar, 
para os efeitos dessa lei:

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 
agregadas;
II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 
por vontade expressa;
III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Como se pode verificar, além da violência física, que pode redundar nos crimes de lesões corporais ou 
homicídio, consoante o texto legal, pode haver a violência psicológica que não deixa marcas no corpo, mas na 
alma, traduzida em expressões como: “você é feia”, “você está gorda”, “você é fria”.

Há, ainda, a violência patrimonial que pode ser caracterizada pelo uso indevido do cartão de crédito da 
vítima, realizando dívidas sem a devida quitação; pela coação para assinatura de procuração com o fim de vender 
bens; pela interdição objetivando retirá-la da administração dos seus bens, etc.

E não se pode olvidar da violência sexual, por meio da qual o homem obriga a mulher a manter conjunção 
carnal contra sua vontade, a fazer sexo sem camisinha, o que pode resultar em gravidez indesejada e colocar em 
risco a sua saúde, dentre outras atitudes nefandas.

Outro fato que não se pode esquecer é o de que a violência doméstica, para os efeitos da Lei Maria da Penha, 
só tem como sujeito passivo a mulher, a quem é devida a proteção da lei (art. 1º da Lei 11.340/2006), podendo 
a agressora ser outra mulher, como na hipótese da relação entre pessoas do mesmo sexo (feminino), consoante 
previsão do parágrafo único do art. 5º, da multicitada lei, que esclarece: “As relações pessoais enunciadas neste 
artigo independem de orientação sexual”.

Se forem dois homens, vivendo uma relação afetiva, porém, não terão a proteção da Lei Maria da Penha, 
mas a proteção comum, do Código Penal. Com tal afirmativa não se está a verberar uma proteção menor em 
relação aos homossexuais masculinos, ou mesmo aos homens heterossexuais, também merecedores, por óbvio, 
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da máxima proteção possível contra qualquer tipo de violência, o que poderá ser alcançado com a decretação 
de medidas cautelares autorizadas por força do poder cautelar que detém todo magistrado, e à semelhança das 
medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, poderão ser determinadas, se necessário for.

No que concerne à incidência do § 9º do art. 129 do Código Penal, no entanto, o STJ já pacificou acerca da 
sua aplicação tanto para o homem como para a mulher, desde que ocorrida a lesão no âmbito doméstico, o que 
a qualifica15.

Fundamenta-se tal entendimento no fato de ser a Lei Maria da Penha uma lei de ação afirmativa, mas não 
só isto. Não se pode deixar de reafirmar a impossibilidade de, em matéria penal, aplicar-se a analogia. Cuida-se 
aqui de crimes que podem se exteriorizar em diversos tipos penais, com a agravante de terem sido cometidos 
em situação de violência doméstica: homicídios, lesões corporais em suas diversas espécies, abortos, estupros, 
calúnias, difamações, injúrias, ameaças, apenas para citar os mais comumente praticados.

A analogia aplicável na área penal só pode ser bonam parte, isto é, para beneficiar o réu e não restam 
dúvidas de que a aplicação da Lei Maria da Penha para casos sem previsão legal feriria de morte o princípio da 
legalidade, que expressamente consigna: “Não há crime sem prévia lei que o defina. Não há pena sem prévia 
cominação legal”, com previsão no art. 5º, XXXIX, da CF, repetido no art. 1º do Código Penal.

Impende informar-se, todavia, a existência de decisões admitindo a aplicação da Lei Maria da Penha para 
homossexuais masculinos, e, na doutrina, este é o entendimento da Dra. Maria Berenice Dias16.

Tratando-se de transexual, porém, tem-se encontrado duas soluções. Para o que conseguiu a mudança de 
sexo e nome, e foi registrado com o novo sexo, aplica-se a Lei Maria da Penha, decidindo-se de forma diversa para 
o que não conseguiu registrar a mudança de sexo, apesar de ter feito a cirurgia para esta alteração, bem como 
para o que não fez a cirurgia, já que o indivíduo é identificado pelo seu registro civil.

3 - A CONTRIBUIÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA

O Supremo Tribunal Federal julgou em conjunto, no dia 9 de fevereiro de 2012, duas ações envolvendo a 
Lei Maria da Penha: a ADC 19 e a ADI 442417, podendo-se resumir desta decisão as seguintes conclusões principais:

• Inexiste violação ao princípio da igualdade, por conta de a lei ser voltada à 
proteção específica das mulheres, como determina o seu art. 1º;
• Fica reconhecida a constitucionalidade da previsão legal (art. 33), no sentido 
de que nos locais em que não estiverem estruturados os Juizados de Violência 
Doméstica haverá acúmulo de competência civil e criminal pelas Varas Criminais;
• Houve o reconhecimento da impossibilidade de aplicação de qualquer dos 
dispositivos da Lei 9099/95 (Lei dos Juizados Especiais) aos processos da seara da 
Lei Maria da Penha;
• Definiu-se que qualquer lesão corporal, mesmo leve ou culposa, praticada 
contra a mulher nas relações domésticas representa crime de ação penal 
incondicionada. Neste ponto, a decisão foi por maioria, divergindo o Min. César 
Peluzo, e nos termos do voto do Relator, foi julgada procedente a ação direta de 
constitucionalidade, dando interpretação conforme aos arts. 12, inciso I e 16, ambos 
da Lei 11.340/2006.

Discordando do único voto divergente do Ministro Cezar Peluso, o Min. Joaquim Barbosa verberou o papel 
do STF na atualização de leis que se revelam ineficientes para a proteção originalmente desejada, justificando, 
assim, a mudança requerida na ADI.

A decisão do STF foi tomada em processos dotados de efeito vinculante, alcançando, por conseguinte, 
os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal, como determina a Constituição Federal, em seu art. 102, §2º.

Tal efeito vinculante dessa decisão da Suprema Corte possibilitou a Reclamação Constitucional, de que 
foi Relatora a Ministra Rosa Weber, em que foi cassada a decisão do TJ/MS, que manteve a de 1º grau, extintiva 
da ação penal, após a retratação da vítima, o que não mais poderia ocorrer ante o reconhecimento, pelo STF, da 
natureza incondicionada da ação penal.

Senão vejamos:

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-
A, § 3º, da Constituição Federal; 13 a 18 da Lei 8.038/90; e 156 a 162 do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada pelo Ministério Público do Estado 
do Mato Grosso do Sul contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 
do Sul, que, nos autos do Recurso em Sentido Estrito 2012.018287-3 (0001031-
59.2011.8.12.0002), teria descumprido decisão desta Corte prolatada na ADI 4.424. 
Em 25.02.2013, julguei procedente a presente reclamação para, cassando a decisão 
judicial que reputou extinta a punibilidade do acusado nos autos do Recurso em 
Sentido Estrito 2012.018287-3 (0001031-59.2011.8.12.0002), em curso no Tribunal 
de Justiça do Mato Grosso do Sul, determinar a retomada do processo. Ao exame 
do sítio eletrônico do mencionado Tribunal de Justiça (www.tjms.jus.br), verifico 
que o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Dourados, instância competente para o 
processamento e julgamento da ação penal em que se apura lesão corporal praticada 
contra mulher em ambiente doméstico, determinou o prosseguimento do feito em 
relação ao suposto crime do art. 129, § 9º, do Código Penal. Ato contínuo, recebida 
a denúncia nos termos em que proposta. Tendo o magistrado de primeiro grau 
reconsiderado sua decisão, na esteira do juízo de procedência desta Reclamação 
14.620, desnecessárias outras providências. Exaurido restou seu objeto. Publique-
se. Arquivem-se. Brasília, 14 de junho de 2013. Ministra Rosa Weber Relatora.
(Rcl 14620, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 14/06/2013, publicado em 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20/06/2013 PUBLIC 21/06/2013).

Também o Min. Sebastião Reis Junior alterou seu entendimento anterior de que o crime de lesão corporal 
seria de ação pública condicionada e, acolhendo a decisão do STF na referida ADI 4424, passou a considerar de 
natureza pública incondicionada a hipótese de violência doméstica que provoque lesão corporal de qualquer 
natureza, enfrentando, inclusive, a questão tão debatida pelos juízes sobre a necessidade ou não da realização da 
audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/2006.

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. LESÃO CORPORAL NO 
ÂMBITO DOMÉSTICO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DECISÃO DO STF. 
EFICÁCIA ERGA OMNES E VINCULANTE. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. REALIZAÇÃO 
DE AUDIÊNCIA ESPECÍFICA. QUESTÃO SUPERADA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. 
CULPABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DO TIPO PENAL. DESCABIMENTO. 
ANTECEDENTES. PROCESOS E INQUÉRITOS ARQUIVADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 
444/STJ.(HC 136.333/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, sexta Turma, julgado 
em 15/03/2012, DJe 02/04/2012.

Não se pode esquecer, todavia, que em razão de o Direito Penal estar sujeito à legalidade estrita, a decisão 
do STF não se estende a outros crimes, cuja exigência de representação seja requisito previsto em lei diversa da 
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dos Juizados Especiais. Ora, se o STF afastou a aplicação, em qualquer hipótese, da Lei nº 9099/95 para os casos de 
violência doméstica, por óbvio a lesão corporal que se pratique estará tipificada no Código Penal, que não prevê 
a representação como requisito de procedibilidade para a ação penal. Assim, no caso de ameaça, por exemplo, 
em que esse requisito é previsto expressamente no art. 147, parágrafo único, do Código Penal, continuará com a 
natureza de ação penal pública condicionada à representação.

Sabendo-se agora ser a violência doméstica aquela que ocorre em espaço doméstico ou familiar, ou seja, 
ambiência de intimidade entre agressor e vítima, e que a aplicação da Lei Maria da Penha só pode se efetivar 
quando a vítima da violência é mulher, revelada como violência de gênero, já que nem toda violência contra 
a mulher poderá ser considerada violência doméstica nos termos da lei Maria da Penha, intentase, com estas 
digressões, responder à 1ª indagação feita ao iniciar-se este texto. Para melhor compreensão, novamente 
exemplifica-se com os casos concretos:

Há cerca de dois anos, por ter sido instada a colaborar para a celeridade de um processo, tomei 
conhecimento do caso de estupro coletivo ocorrido na comarca de Rui Barbosa, praticado pelos 8 componentes 
da Banda New Hit contra duas fãs adolescentes, que foram em busca de fotos com os “artistas” e sofreram tamanha 
violência dentro do ônibus que transportava a Banda até o local do show, apesar de elas terem se recusado a 
manter relações sexuais e uma delas ter informado que era virgem.

Ora, neste caso, as jovens apenas conheciam os hoje acusados de estupro, por fotografias, não mantendo, 
nem tendo mantido com eles, por conseguinte, qualquer relação doméstica ou familiar, o que, indubitavelmente, 
leva à conclusão da prática de estupro previsto no Código Penal (art. 213), sem a aplicação da Lei Maria da Penha.

Este é um ponto que merece ser esclarecido por força de que, o errôneo entendimento de se considerar 
violência doméstica, qualquer violência praticada contra a mulher, pode ocasionar conflitos de competência, 
atrasando sobremaneira o julgamento do processo, conforme exemplifico com o seguinte julgado.

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO PELO JUÍZO DA 3ª VARA 
CRIME DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANABA EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA MESMA COMARCA. PROCEDÊNCIA. SUPOSTA 
VIOLÊNCIA PRATICADA POR FILHO CONTRA GENITORA IDOSA .
Pela análise dos autos verifica-se que a suposta violência praticada por filho contra 
sua genitora, não é decorrente de gênero e sim da vulnerabilidade da pessoa idosa. 
No caso em tela, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
da Comarca de Feira de Santana - Ba recebeu o pedido de medidas protetivas 
urgentes em desfavor do filho da vítima e, posteriormente, declinou a competência 
para apreciação do feito em comento para o Juízo de Direito da 3ª Vara Crime da 
Comarca de Feira de Santana Ba, com fulcro no art. 131, parágrafo único da Lei 
10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia). Ao receber os fólios, 
o Juízo da 3ª Vara Crime da Comarca de Feira de Santana também reconheceu sua 
incompetência para processar e julgar a presente ação, motivo pelo qual suscitou 
o conflito negativo de competência. Compulsando os autos, verificase que trata-
se de vítima idosa. Não bastasse a idade avançada da vítima, a mesma convive no 
mesmo lar com o seu filho e agressor. No presente caso, a consagrada Lei Maria da 
Penha mostra-se mais ampla, no sentido de colocar a mulher como centro de toda a 
proteção da ordem jurídica, independente de qualquer outro paradigma, inclusive a 
idade, mencionada expressamente no texto legal. PARECER DA PROCURADORIA DE 
JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO E SUA PROCEDÊNCIA, 
PARA SE DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA BA. CONFLITO 
DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 
(TJ-BA - CJ: 00042783720108050080 BA 0004278-37.2010.8.05.0080, Relator: 

Jefferson Alves de Assis, Data de Julgamento: 01/11/2013, Seção Criminal, Data de 
Publicação: 05/12/2013)

Aplicou-se, no entanto, a Lei Maria da Penha em caso outro, quando o namorado da vítima, aproveitando-
se da sua confiança convidou-a para uma festa na casa de amigos e lá estuprou-a, juntamente com mais três 
amigos. 

Importa, pois, atentar-se para essas situações diferenciadas que autorizarão ou não a aplicação da Lei 
Maria da Penha, verificando-se em primeiro lugar se a vítima é mulher, para depois observar-se se foi violência em 
razão do gênero (costumo verificar, empiricamente, se a violência também ocorreria se ali estivesse um homem), 
e, por fim, se ocorreu em relação doméstica ou familiar.

Nessa linha de raciocínio, a decisão do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, no HC nº 172784/RJ, publicada 
no DJ de 03/02/2011:

Habeas Corpus Liberatório. (...) Competência do Juiz Criminal e não do Juizado 
especial de Violência Doméstica e Familiar contra a MULHER. CRIME COMETIDO EM 
RAZÃO DA CONDIÇÃO DE CRIANÇA DA VÍTIMA. (...)
(...)
O fato de a menor agredida ser do sexo feminino não possui qualquer influência no 
delito praticado pela paciente, pois foi a condição de criança que levou a acusada 
a praticá-lo. Caso a vítima fosse homem, a conduta não deixaria de existir, pois o 
fundamental para a acusada era a incapacidade da vítima diante as agressões físicas 
e mentais praticadas. Dessarte, se o delito não tem razão no fato de a vítima ser 
do gênero mulher, não há falar em competência do Juizado Especial de Violência 
Doméstica e Familiar.

4 - INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI MARIA DA PENHA E MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA SUA 
IMPLEMENTAÇÃO

Os avanços alcançados com a Lei Maria da Penha são significativos: criação dos Juizados ou Varas de 
Violência Doméstica ou Familiar, com competência híbrida (art. 14); obrigatoriedade de a vítima estar sempre 
acompanhada de advogado (art. 27); proibição de ser a vítima a portadora de intimação ou notificação (art. 
21, parágrafo único); dever de ser a vítima notificada pessoalmente quando o agressor for preso ou libertado 
da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou defensor público (art. 21); adoção, pelo juiz, 
de medidas que façam cessar a violência, tais como determinar o afastamento do lar, impedir o agressor de 
se aproximar da casa, vedar o contato com a família (art. 22), encaminhar mulheres vítimas e filhos a abrigos 
seguros, garantindo-lhe a mantença do vínculo de emprego (art. 9º, II), faculdade de decretar a separação de 
corpos, alimentos, bem como determinar a suspensão de procuração outorgada ao agressor e anular vendas de 
bens comuns (art. 24) e decretar a preventiva do agressor (art. 20). O último dispositivo, art. 45, permite ao juiz 
determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação.

Todos os esforços que se tem encetado para a efetivação da Lei Maria da Penha, seja pelos operadores do 
Direito, seja pelos operadores das demais áreas do conhecimento que, traduzidos na necessária atuação da Rede 
de Atenção à Mulher em Situação de Violência Doméstica, não têm sido suficientes para erradicar a discriminação 
contra a mulher. Não é muito antiga a observação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, divulgada 
no dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres (2012)18 de que “A casa continua a ser um 
lugar perigoso para muitas mulheres que vivem nas Américas, devido aos altos índices de violência doméstica 
existente”, acrescentando que essas mulheres enfrentam diversos obstáculos no acesso à justiça. Nas palavras do 
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comunicado “Para a maioria das mulheres, as leis que existem no papel sobre o seu direito de igualdade e justiça 
nem sempre se torna realidade”.

O Tribunal de Justiça da Bahia, entretanto, tem buscado dar agilidade a esses processos que envolvem 
violência doméstica, julgando-se rapidamente os conflitos de competência que se apresentam e dando a 
interpretação que mais se adequa aos ditames da Lei Maria da Penha.

Assim, dentre outros:

MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. APLICAÇÃO DE 
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO 
NA PARTE RELATIVA À RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DA DEPENDENTE AO 
DOMICÍLIO. APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 23, INC. II, DA LEI N.º 11.340/06. AUSÊNCIA 
DE ATO JUDICIAL ILEGAL OU PRATICADO COM ABUSO DE PODER. MANUTENÇÃO, 
NA ÍNTEGRA, DA DECISÃO GUERREADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o intuito de desconstituir a 
decisão guerreada na parte específica que determinou a recondução da ofendida e 
dependente ao domicílio, após o afastamento do impetrante.
2. A autoridade impetrada, diante das declarações prestadas pela ofendida 
perante a autoridade policial, relatando que o impetrante vinha, constantemente, 
ameaçando-a de morte, proferiu decisão, concedendo-lhe medidas protetivas de 
urgência.
3. É sabido que a Lei 11.340/06, no capítulo II do Título IV, relativo às medidas 
protetivas de urgência, autoriza a imposição destas no intuito de resguardar e 
proteger a integridade física e psicológica da mulher, tendo em vista a sua condição 
de vulnerável, constando, mais precisamente em seu art.
23, inc. II, que o Juiz poderá, “quando necessário, sem prejuízo de outras medidas 
determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo 
domicílio, após afastamento do agressor”.
4. Conclui-se que a autoridade impetrada, com base nos elementos de prova 
existentes nos autos e no princípio do livre convencimento motivado, aplicou as 
referidas medidas de urgência amparada na legislação vigente, atendendo, assim, 
ao objetivo protetivo da Lei Maria da Penha, razão pela qual não há que se falar, 
in casu, no preenchimento de um dos requisitos necessários para a concessão da 
segurança, qual seja, a prática de ato ilegal ou com abuso de poder.
5. Ante o exposto, por total desamparo jurídico das razões aduzidas, e com base no 
Parecer Ministerial, CONHEÇO deste Mandado de Segurança para DENEGÁ-LO. 
(TJ-BA - CJ: 0005915-64.2013.8.05.0000, Relator: Nágila Maria Sales Brito, Data de 
Julgamento: 22/08/2013, Data de Publicação: 26/08/2013)

Como esta violência foi, ao longo do tempo, banalizada, e num esforço conjunto do Estado e da sociedade 
deve ser extirpada, o que se pode fazer ao encontrarse alguém praticando alguma dessas ações tidas como 
violadoras dos direitos humanos das mulheres?

Sem qualquer titubeio, deve-se, de imediato, informar tais práticas nefastas à autoridade policial, 
à Defensoria Pública, ao Promotor de Justiça(a) ou ao Juiz(a). E embora não seja uma atitude comumente 
encontrada, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer 
que seja encontrado em flagrante delito”, conforme expressamente previsto no art. 5º, LXI, da CF e no art. 301 do 
Código de Processo Penal, restando autorizado que, se alguém surpreende outrem praticando um crime, poderá 
prendê-lo e encaminhá-lo à Polícia, que lavrará o auto de prisão em flagrante.

Ressai do dispositivo legal, portanto, a possibilidade para o cidadão e o dever de ofício para o policial.
Devem ser priorizadas as relações saudáveis, disseminando-se a ideia de igualdade nas relações 

domésticas e familiares, por meio da mudança cultural, o que só se alcança com a educação, que deve partir da 
família, com tratamento igualitário para meninos e meninas, a fim de evitar-se o preconceito futuro. Após o que, 
será continuada essa cultura da igualdade nas escolas, espalhando-se, naturalmente, aos setores profissionais e 
domésticos.

Desse modo, estar-se-á trabalhando por uma cultura de paz e de respeito às diferenças entre homens e 
mulheres, sem esquecer que, se violados os direitos, devem as mulheres procurar: A DEAM (Delegacia Especial de 
Atendimento à Mulher), onde houver; não havendo, a Delegacia mais próxima, a Defensoria Pública, o Ministério 
Público ou o Poder Judiciário.

Incumbe, neste pórtico, explicitar situações caracterizadoras de violência doméstica, às vezes sequer 
reconhecidas pela própria vítima, valendo asseverar que, se alguém tomar conhecimento de algum tipo de 
violência doméstica, não se deve calar, pois na sociedade pós-moderna “em briga de marido e mulher mete-se a 
colher”.

Para melhor conhecimento, passa-se, então, a identificar certas situações de Violência Doméstica e 
Familiar19:

• Quando a mulher tem medo do homem com quem tem um relacionamento 
amoroso (ou que faz parte da sua convivência doméstica e familiar);
• Não sente segurança em sua própria casa;
• Os filhos também são humilhados, ameaçados ou espancados;
• Sentir cansada de ser humilhada publicamente;
• A vontade de ação fica restrita pelo medo;
• O companheiro, marido ou namorado passa a usar formas violentas para 
obrigá-la a manter relações sexuais;
• O companheiro, marido ou namorado exige que mantenha relações sexuais 
com ele, mesmo quando ela está indisposta, sem vontade ou com problemas de 
saúde;
• Começa a sentir no próprio corpo os efeitos da violência e do medo, por meio 
de dores de cabeça constantes, úlcera, falta de desejo sexual, depressão, tremores, 
insegurança, e mesmo hematomas resultantes de espancamentos, entre outros;
• As atitudes do agressor são tão drásticas que você sente que da “próxima vez” 
pode morrer;

Hipóteses de Violência Física:
Exemplificando, mais um vez, além dos casos acima elencados:

• Deter a mulher, imobilizar contra sua vontade;
• Perturbar ou ameaçar com uma arma mortal, seja um revólver, uma faca, uma 
navalha, um martelo, um machado, uma tesoura, uma corrente;
• Abandonar, trancando-a dentro de casa;
• Deixar sem assistência quando está doente ou grávida;
• Colocar a mulher ou seus filhos propositalmente em risco por dirigir mal e sem 
cuidado;
• Impedi-la de trabalhar e ao mesmo tempo não garantir sua sobrevivência 
material.

Hipóteses de Violência Emocional ou Psicológica:

• Dizer que ela é uma mulher estúpida, incapaz, burra ou louca;
• Chamar a mulher de prostituta, gorda, feia ...;
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• Dizer que a mulher nunca faz nada direito, que não é uma boa mãe ...;
• Dizer que nunca a desejou e que ela não merece coisas boas;
• Ofender e caluniar pessoas da família da mulher;
• Vigiar ou seguir a mulher no trabalho, no lazer e em todos os lugares que 
frequenta;
• Negar-lhe carinho, só para castigá-la;
• Amaçar, espancar ou matar a mulher e/ou seus filhos ou ameaçar suicidar-se;
• Impedi-la de trabalhar, ter amizade, dirigir, sair de casa, …;
• Contar-lhe sobre suas aventuras amorosas;
• Acusá-la de ter amantes.

Hipóteses de Violência Sexual:

• Forçar a mulher a manter relações sexuais quando ela não quer, ou quando 
está doente, colocando a saúde dela em perigo;
• Forçá-la a praticar atos sexuais que não lhe agradam ou praticar sexo causando 
sofrimento;
• Criticar o desempenho sexual da mulher;
• Forçá-la a ter relações sexuais com outras pessoas ou presenciar outras pessoas 
tendo relações sexuais;
• Contar à mulher sobre suas relações sexuais com outras pessoas, quando sabe 
que isso a magoa.

Hipóteses de Violência Patrimonial:

• Quebrar os móveis, “revirar” a casa, jogar os pertences da mulher na rua;
• Destruir ou esconder documentos pessoais da mulher;
• Destruir ou roubar os bens, documentos ou objetos pessoais, roupas, fotos ou 
qualquer coisa que seja importante para a mulher;
• Matar animais de estimação para castigar ou assustar a mulher.

Hipóteses de Violência Moral:

• Proferir calúnia contra a mulher, acusando-a de ter cometido um crime, sem ter 
provas;
• Difamar a mulher costumeiramente, cometendo o crime de ofensa à sua 
reputação. Ex. Diz a outros que ela tem amantes, é prostituta, etc...;
• Cometer injúria – ou xingar diretamente quando estão sozinhos, de forma que 
outras pessoas não ouvem os xingamentos.

São inúmeras as hipóteses dos tipos de violência passíveis de serem perpetradas, e, destaca-se, com 
pesar, tratar-se de rol meramente exemplificativo, a exemplo do dano estético, que não se pode deixar de referir, 
atingindo, preferencialmente, a face da mulher, consistindo, pois numa das piores formas de violência, por 
envergonhar e isolar a mulher, devendo o Defensor desta pleitear, além do dano material e moral, também o 
dano estético, conforme já pacificado na Jurisprudência, inclusive encontrando-se a matéria já sumulada (súmula 
387 do STJ).

Ao levar-se a notícia de qualquer tipo de violência doméstica também podese requerer medidas protetivas, 
que ajudarão a vítima a enfrentar essas vicissitudes com a urgência que o caso apresenta.

As medidas protetivas são a inovação mais importante que trouxe a Lei Maria da Penha, e se constituem 

um direito de toda mulher que sofre violência doméstica e familiar (art. 22 de Lei Maria da Penha).
O Delegado, o Defensor Público, o Promotor de Justiça, após a ouvida da vítima, ao perceberem algum risco 

na convivência entre agressor e vítima, devem requerer as medidas de urgência que considerarem adequadas e 
o Magistrado,

analisando o caso concreto, poderá conceder as medidas protetivas solicitadas, quando entender cabíveis.
Frise-se que, além do Delegado, Defensor e Promotor, a própria vítima poderá requerer medidas protetivas 

de urgência, possibilitando ao Magistrado deferir alguma(s) desta(s), conforme dispõe o art. 22, in verbis:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão 
competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II – afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 
III – proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite 
mínimo de distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação;
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e 
psicológica da ofendida;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe 
de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
§ 1º - As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras 
previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 
circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério 
Público.

Importante recordar-se que a Lei Maria da Penha não autoriza a substituição da pena por prestação 
pecuniária (pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com 
destinação social, de importância fixada pelo Juiz, cestas básicas ou pagamento isolado de multas).

Nunca se olvidar, também, que o Policial, Servidor, Defensor Público, Promotor de Justiça e o Magistrado 
têm o dever de oferecer à vitima atendimento digno, ágil e eficiente, tratando-a com urbanidade e explicando-
lhe sobre os seus direitos, a fim de que ela não se sinta mais violentada, o que se denomina na prática forense de 
revitimização.

Situações existem em que, apesar da gravidade dos fatos, a mulher silencia sobre as agressões, 
geralmente pelos motivos seguintes20: ela sente-se envergonhada ou humilhada e, muitas vezes, culpada; teme 
pela segurança pessoal e dos filhos; teve más experiências no passado quando contou sua situação; espera 
que o agressor mude, conforme ele prometeu; acredita que suas lesões e problemas não são importantes; quer 
proteger seu companheiro por razões de dependência econômica ou afetiva; tem medo de perder seus filhos e o 
agressor a acompanha no serviço e não a deixa a sós com os profissionais.

Insta, pois, admoestar para que não se ridicularize a situação por ela vivenciada, nem a menospreze. 
Ao contrário, devem-lhe ser dados aconselhamentos para procurar um médico, ir para local seguro e requerer 
medidas protetivas.

Muito importante, outrossim, que se esclareça às mulheres que tanto a Defensoria Pública, como a OAB 
(por meio de designações de advogado dativo, pelo juiz), são instituições que têm por fim garantir, ao necessitado, 
assistência jurídica em todos os níveis, requerendo, caso necessário, medidas protetivas de urgência. Observa-
se que a Defensoria atua tanto na defesa da mulher como do infrator. Já o representante do Ministério Público 
poderá, além de requerer medidas protetivas, oferecer denúncia contra o agressor.
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É preciso estudar o ciclo da violência para que se aperceba do perigo que alguém do nosso âmbito de 
convivência esteja passando. É desaconselhado, ou mesmo vedado, nestas hipóteses de prática de crime ou da 
possibilidade destes, as tentativas de conciliação.

Este ciclo funciona como um sistema circular - o chamado Ciclo da Violência Doméstica - que apresenta, 
em regra, três fases, segundo Cartilha elaborada pela Defensoria Pública do Estado do Bahia21: 1ª Fase: As tensões 
se acumulam e a mulher mantém o seu agressor numa situação cômoda para evitar que ele “exploda”; 2ª Fase: 
O agressor se descontrola por qualquer motivo e culpa a mulher por sua reação. Ele ainda diz que o castigo foi 
“merecido”; 3ª Fase: Lua de Mel. O agressor se arrepende e pede perdão. A mulher acredita porque pensa que 
a violência não vai se repetir. Porém, a situação, normalmente, irá se repetir outras vezes, aumentando o perigo 
para a vítima.

Esses comportamentos que aparecem no ciclo da violência são tratados como CRIME. Por isso, se estas 
situações já foram vividas ou estão acontecendo atualmente, deve-se aconselhar às vítimas e àqueles que tenham 
conhecimento dos fatos, que liguem sempre para os telefones de emergência: 180 (Central de Atendimento à 
Mulher), 190 (Polícia Militar) ou Delegacia mais próxima.
5 - CONSIDERAÇÃO FINAL

Com encômios à Lei Maria da Penha, almejando que esta venha a ser uma lei temporária, e que ao alcançar 
o seu objetivo mor de mudar o quadro, atualmente tão triste, de violência contra o gênero feminino, quiçá dando-
se um exemplo ao Brasil, conclui-se que a mudança para melhor é possível.

É essencial, com respeito aos princípios constitucionais da igualdade de todos (não só a igualdade 
formal, mas também a material), e da dignidade da pessoa humana, consoante dispõe a Constituição Federal 
(art. 1º, inciso III), que a mulher brasileira, consciente do seu papel na sociedade, reconheça-se como cidadã que 
tem direito a ter direitos, na conhecida visão de Hannah Arendt, e busque os espaços de poder, na Política, no 
Judiciário, no Ministério Público, na OAB, na Defensoria, no Executivo, no Lar, na Relação Amorosa e em qualquer 
âmbito, tornando-se, enfim, protagonista da própria vida.
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A EVOLUÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
NA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS

Por Moacyr Montenegro Souto1

 O surgimento do Código de Defesa do Consumidor, definindo e ampliando os direitos nas relações de 
consumo, resultou inevitavelmente em uma vultosa demanda ao judiciário, surtindo efeitos colaterais nocivos na 
prestação jurisdicional como um todo. Com a divulgação de que a nova lei, com os privilégios postos em prol do 
consumidor, permite discutir em Juízo as cláusulas contratuais tidas como abusivas ou excessivamente onerosas, 
autorizando, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela protetora, uma verdadeira enxurrada de ações revisionais 
de contratos invadiu os Juizados e Varas Especializadas, que passaram a funcionar quase exclusivamente em 
função dessas lides, tal o vulto da procura.

A militância forense evidencia que a grande maioria dessas ações revisionais tem como objeto os contratos 
de financiamento para compra de automóveis, nas quais o consumidor, com base em uma planilha de cálculo das 
prestações mensais, exibida unilateralmente por ele mesmo, vem buscando decisões antecipatórias permitindo-
lhe manter-se na posse do bem financiado, mediante depósito em Juízo das prestações mensais em valor inferior 
ao contratado, às vezes ínfimo, tido como valor incontroverso, impedindo o credor de promover restrições de 
crédito e de exercer a busca e apreensão com base na mora do devedor. Como era de se esperar, isso gerou 
insatisfação das instituições financeiras demandadas, que passaram a interpor agravos de instrumentos visando 
suspender os efeitos daquelas decisões, congestionando os Tribunais.

Não vejo, contudo, ilegalidade no procedimento do consumidor. Afinal, cuida-se de remédio jurídico 
amparado pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, que garante em seu artigo 6º, dentre outras 
prerrogativas, “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão 
em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”, determinando, ainda, que tais cláusulas 
devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, podendo o juiz antecipar os efeitos da tutela 
e ordenar as medidas necessárias à obtenção do resultado prático equivalente (arts.6º, V, 47 e 84, §§ 3º e 5º), o que 
vem sendo seguido pelas Altas Cortes.

Neste diapasão, após vinte e quatro anos de vigência da norma consumerista, o entendimento 
jurisprudencial começa a tomar rumos mais flexíveis e isonômicos, de modo a promover a efetiva tutela das 
relações de consumo, com observância aos interesses das partes envolvidas. O Superior Tribunal de Justiça, por 
exemplo, possui entendimento sumulado no sentido de que “A simples propositura da ação de revisão de contrato 
não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 382), sendo imprescindível o preenchimento dos requisitos 
elencados no artigo 273 do Código de Processo Civil, para que se obtenha a antecipação da tutela.

Ainda de acordo com a jurisprudência daquela Corte, consolidada em sede de recurso repetitivo, “(…) A 
abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida 
cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do 
débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 
consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 
prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na 
sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/
manutenção.”2

Neste sentido, o pleito do consumidor desafia um exame cuidadoso e prudente de cada caso pelo julgador 
de primeiro grau, a fim de coibir o uso abusivo do direito, até porque os encargos do crédito financiado variam 
de banco para banco, havendo casos em que os juros praticados se aproximam dos previstos no novo Código 
Civil (art.406), aplicáveis de maneira geral. Há, também, situações em que o consumidor firma o contrato de 
financiamento, paga uma ou algumas prestações e ajuíza a ação revisional visando depositar em juízo prestações 
em valor ínfimo, indicado como incontroverso, e continuar na posse do veiculo financiado. Neste caso, para que 
seja deferida a liminar em favor do consumidor e afastados os efeitos da mora, a jurisprudência exige ao menos o 
pagamento do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea fixada pelo magistrado.

Nesta linha de evolução, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou entendimento majoritário no 
sentido de que, para manter-se na posse do bem financiado e não sofrer restrições de crédito, o consumidor deve 
desembolsar o valor equivalente às prestações devidamente contratadas, até que seja proferida a sentença3. 
Deste modo, e assegurando-se o depósito judicial ao menos do valor controvertido, com o imediato pagamento 
ao banco do valor incontroverso, tanto se conserva incólume o direito do consumidor de revisar as cláusulas 
contratuais que entender abusivas, como se preserva o direito da instituição financeira de garantir a quitação do 
débito contratado, em caso de improcedência da ação.

É certo que a solução adotada por esta Corte resulta em idêntica sobrecarga da demanda recursal, agora 
por parte do consumidor, que se respalda em recente dispositivo legal, o art.285-B do Código de Processo Civil, 
incluído por força da Lei nº 12.810/2013, com a seguinte redação: “nos litígios que tenham por objeto obrigações 
decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, 
dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso” (grifei). O 
parágrafo único do mesmo artigo, por sua vez, faz a ressalva de que o referido “valor incontroverso” deve continuar 
sendo pago no tempo e modo contratados.

Em regra, as teses jurídicas favoráveis ao consumidor defendem que o novo dispositivo alberga os 
requisitos para o deferimento da medida liminar em ações revisionais, ao dispor sobre o dever do pagamento do 
“valor incontroverso” “no tempo e modo contratados”, conforme institui o parágrafo único deste dispositivo.

O primeiro equívoco que se extrai da aludida interpretação consiste na afirmação de que o artigo fixaria 
requisitos específicos para a concessão da liminar. Diz-se errônea dita interpretação, uma vez que a própria 
localização que se atribuiu ao artigo dentro da estrutura do Código de Processo Civil – Título VIII, Capítulo I, Seção 
I, que dispõe sobre os requisitos da petição inicial – revela o intuito do legislador de dispor sobre os aspectos 
específicos da exordial nas ações revisionais4, e não sobre os critérios a serem observados quando da apreciação 
do pedido liminar, que continuam a ser aqueles disciplinados pelo artigo 273 do CPC, conferindo-se ao juiz o 
prudente arbítrio para a averiguação dos mesmos.

Outro fator importante que dificulta a exata compreensão da norma advém das expressões escolhidas 
pelo legislador na redação do citado artigo 285-B, que não primou pela lógica e técnica jurídicas, quando referiu-
se ao “valor incontroverso”, a ser fixado na petição inicial, sem a participação do credor demandado, ferindo 
conceito já solidificado na própria lei processual civil, ao dispor que “não dependem de prova os fatos admitidos, 
no processo, como incontroversos” (art.334,III), isto é, são incontroversos aqueles fatos afirmados por uma parte e 
não contestados pela outra.

Ora, nesta linha de intelecção, não se admite que algo seja incontroverso quando o ex adverso não o 
aceita. No caso da ação revisional, o valor indicado pelo autor da ação revisional como incontroverso não goza 
desta característica, porque o banco credor jamais vai aceitar uma prestação em valor bem inferior ao contratado.

O impasse pode ser solucionado através de uma interpretação sistemática do parágrafo único do citado 
dispositivo legal5. Ao dispor que “o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados”, 
o Código de Processo Civil não restringiu a atuação jurisdicional àquela hipótese, e tampouco impôs o 
cumprimento daquele requisito como única condição para o afastamento dos efeitos da mora. Entende-se que, 
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ao inserir a expressão “valor incontroverso”, o legislador presumiu existir um “valor controvertido”, que deverá 
ser expressamente quantificado pelo consumidor em sua petição inicial, respeitando o livre convencimento 
motivado, como deve ser em se tratando de antecipação dos efeitos da tutela ou de concessão de medida liminar, 
acerca da providência a ser adotada para a integral proteção do valor controvertido.

Partindo destas premissas, a solução supramencionada, adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia antes mesmo da alteração do Código de Processo Civil, não se torna inócua, posto que permanece adequada 
para a proteção do bem jurídico tutelado, ao abarcar tanto a garantia, ainda que mínima, de cumprimento do 
contrato, aqui representada pelo pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados, como a 
proteção do valor controvertido, a ser depositado mensalmente em juízo, constituindo uma espécie de caução 
idônea, que pode ser revertida, ao final da lide, em favor de qualquer das partes.

Lado outro, voltando os olhos à máxima efetividade que se pode extrair do artigo 285-B, bem como 
realçando o objetivo primevo da norma, que foi instaurar novos requisitos à petição inicial da ação revisional, 
cumpre aos magistrados de 1º grau um rigoroso juízo de admissibilidade da ação, exigindo do consumidor que 
expressamente discrimine as obrigações que pretende controverter, de modo a possibilitar a exata compreensão 
do valor tido como incontroverso, e proporcionar a eventual revisão das cláusulas contratuais consideradas 
abusivas.

Por fim, ao meu ver, o questionado dispositivo legal poderia deixar de existir ou, ao menos, ser introduzido 
com redação mais consentânea. Primeiro porque as ações revisionais, superado o tempo em que os encargos da 
dívida, de fato, eram extorsivos, perderam em muito seus fundamentos, levando ao entendimento predominante 
nas Cortes de Justiça de que o devedor, para discutir as cláusulas contratuais, deve depositar as prestações pelo 
valor contratado. Segundo, porque, com sua redação dúbia e sem lógica, o novel dispositivo contribuiu para o 
aumento da demanda judicial e sobrecarga de um sistema jurisdicional já deficiente, salvo melhor juízo.
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NOTAS

1. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

2. REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

3. Nesta mesma direção: AGRAVO REGIMENTAL EM DESFAVOR DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS ESTABELECIDA EM PERCENTUAL SUPERIOR À 
TAXA 12% AO ANO. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E A SUSPENSÃO 
DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE INADIMPLENTES, CONDICIONADAS AO DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS 
CONTRATADAS. ALEGAÇÃO DE CONFLITO COM JURISPRUDÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR E RECENTE ALTERAÇÃO 
LEGISLATIVA INTRODUZIDA AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELA LEI Nº. 12.810/2013. DECISÃO IRRETOCÁVEL. 
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O requerimento liminar é subsidiário, possui caráter transitório e o fito 
de coibir eventual lesão de direito, visando o equilíbrio das partes até que se defina o direito questionado, 
com o julgamento final da lide, estando condicionada ao preenchimento dos requisitos: fumus boni juris 
(plausibilidade do direito) e periculum in mora (perigo de mora), que devem ser apurados em summaria cognitio 
para ser concedida, ab initio. 2. A decisão agravada está em plena consonância com a jurisprudência dominante 
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem firmado o posicionamento no sentido de que, enquanto pendente 
de julgamento a ação de revisão contratual, a manutenção na posse do bem financiado e a abstenção de 
protestos e inscrição em órgãos restritivos só são admissíveis se o devedor depositar mensalmente os valores 
originariamente contratados. 3. Agravo Regimental conhecido e improvido. (TJBA - 0000223-50.2014.8.05.0000 
Agravo Regimental. Relator: Benicio Mascarenhas Neto. Data do Julgamento: 18/02/2014. Órgão Julgador: Quinta 
Câmara Cível.)(grifo nosso)

4. Neste sentido, Fredie Didier menciona a alteração processual como uma “Nova hipótese de inépcia da petição 
inicial”, e esclarece: “O dispositivo cria um novo caso de inépcia, que acresce o rol do parágrafo único do art. 295 
do CPC, embora isso não tenha ficado claro – o texto menciona o que o autor tem de fazer, mas não disse o que 
acontece se ele não cumprir este ônus.” In DIDIER Jr., Fredie. Nova Hipótese de inépcia da petição inicial – art. 285-
B do CPC. Disponível em: <http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-170/ >

5. Ao abordar o método de interpretação sistemática, Carlos Maximiliano esclarece: “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” (...)Confronta-se a prescrição positiva com outra de que proveio, ou que da mesma dimanaram, verifica-
se o nexo entre a regra e a exceção, entre o geral e o particular, e deste modo se obtém esclarecimentos preciosos. O 
preceito, assim submetido a exame, longe de perder a própria individualidade, adquire realce maior, talvez inesperado. 
Com esse trabalho de síntese é melhor compreendido”.In MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, 
9ª ed., Rio de Janeiro. Forense. 1979. p. 128/129.
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DIVÓRCIO LIMINAR

Por Pablo Stolze Gagliano1

1 - INTRODUÇÃO E NOÇÃO BÁSICA DE DIVÓRCIO

Não é novidade que o divórcio é uma medida dissolutória do vínculo matrimonial válido, importando, por 
consequência, na extinção de deveres conjugais. 

Trata-se, em outras palavras, de uma forma de extinção da relação conjugal, sem causa específica, 
decorrente da simples manifestação de vontade de um ou ambos os cônjuges.

Em 2010, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 66, verdadeira revolução se fez sentir.
Suprimiu-se a separação judicial2, desaparecendo, igualmente, o requisito temporal para o divórcio, que 

passou a ser exclusivamente direto, tanto por consentimento dos cônjuges, quanto na modalidade litigiosa.
Trata-se, como dito, de uma completa mudança de paradigma, em que o Estado buscou se afastar da 

intimidade do casal, reconhecendo a sua autonomia para extinguir, pela sua livre vontade, o vínculo conjugal, 
sem necessidade de requisitos temporais ou de motivação vinculante, na perspectiva do princípio da intervenção 
mínima do Direito de Família.

Vigora, mais do que nunca, agora, o princípio da ruptura do afeto – o qual busca inspiração no 
“Zerrüttungsprinzip” do Direito alemão (princípio da desarticulação ou da ruína da relação de afeto) – comoa 
simples fundamento para o divórcio3. É o reconhecimento do divórcio como o exercício de um direito potestativo4, 
cujo exercício somente compete aos cônjuges5, não afetando, porém, a sua relação com os filhos.

2 - TIPOLOGIA

Convivem, atualmente, em nosso sistema, duas modalidades de divórcio:
a) o divórcio extrajudicial ou administrativo, previsto pela Lei nº 11. 441, de 04 de janeiro de 2007, lavrado 

por Tabelião, mediante escritura pública, desde que seja consensual e não haja filhos menores ou incapazes6.
b) o divórcio judicial – litigioso ou consensual –, por seu turno, desafia um procedimento conduzido por 

um Juiz de Direito, findando-se por meio da prolação de uma sentença.
Bem, o nosso interesse, na elaboração deste texto, não é trazer à baila noções tão comuns e amplamente 

conhecidas.
Pretendemos ir um pouco mais além.

3 - DIVÓRCIO LIMINAR: POSSIBILIDADE JURÍDICA

Nada impede que, em se tratando de divórcio litigioso – aquele que desafia um procedimento judicial 
contencioso –, a parte autora acrescente ao pedido de dissolução do vínculo matrimonial pleitos de natureza 
diversa, como a fixação de pensão alimentícia, partilha de bens e definição da guarda de filhos, caracterizando 
uma cumulação
de pedidos, a teor do art. 292 do Código de Processo Civil, especialmente à luz do seu parágrafo segundo, com 

os temperamentos peculiares ao Direito Processual de Família.

Nesse contexto, embora o pedido de divórcio seja de meridiana clareza e inegável simplicidade – por não 
exigir exposição de motivos ou fundamento – os demais poderão exigir uma instrução mais complexa, demorada 
e desgastante, impedindo a solução imediata da lide. Em nossa experiência judicante, atuando por mais de 13 
anos em juízo que também detinha competência para dirimir demandas atinentes ao Direito de Família, foi 
marcante a solicitação formulada, em audiência, por ambas as partes, marido e mulher, que também litigavam a 
respeito de pensão alimentícia e partilha de bens:

“Dr. Pablo, por favor, o senhor não poderia nos divorciar logo, enquanto o ‘processo corre’?”.
“Por que não?”, foi o pensamento que veio à mente.
O processo serve à vida.
Não haveria sentido em se manter aquele casal – cujo afeto ruiu – matrimonialmente unido, considerando-

se não haver mais condição ou requisito para o divórcio, enquanto se discutiam – durante semanas, meses, ou, 
talvez, anos – os efeitos paralelos ou colaterais do casamento, a exemplo do valor da pensão ou do destino dos 
bens.

Raciocínio diverso, em uma sociedade acentuadamente marcada pela complexidade das relações sociais 
– no dizer profético de DURKHEIM – com todas as dificuldades imanentes ao nosso sistema judicial, é, em nosso 
sentir, uma forma de imposição de sofrimento àqueles que já se encontram, possivelmente, pelas próprias 
circunstâncias da vida, suficientemente punidos.

E este sofrimento – fala-se, aqui, em strepitus fori – prolonga-se, quando a solução judicial, em virtude de 
diversos fatores alheios à vontade do casal, não se apresenta com a celeridade devida.

Por isso, nada impede que o juiz, liminarmente, antecipe os efeitos definitivos da sentença, com amparo 
no art. 273, § 6º, do Código de Processo Civil, para decretar, ainda no curso do processo, o divórcio do casal:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, 
os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 
inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: (Redação dada pela Lei 
nº 8.952, de 13.12.1994)
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou (Incluído pela 
Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório
do réu. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
(...)
§ 6o A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos 
pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso. (grifamos)

Empregamos, conscientemente a expressão “divórcio liminar”, na medida em que se trata de providência 
que pode ser adotada no limiar do processo, ou seja, in limine litis.

E não olvidamos que, em essência, trata-se da antecipação dos efeitos definitivos incontroversos da 
sentença, porquanto, como dito acima, por se tratar, o divórcio, de um direito potestativo, não haveria razão ou 
justificativa de mérito hábil a impedir a sua decretação7.

Nesse contexto, podemos concluir, então, ser juridicamente possível que o casal obtenha o divórcio 
mediante uma simples medida liminar, devidamente fundamentada, enquanto ainda tramita o procedimento 
para o julgamento final dos demais pedidos cumulados.
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Tal conclusão vai ao encontro dos princípios fundamentais do novo Direito de Família, na perspectiva 
sempre presente da dignidade da pessoa humana.8

E que eles sejam felizes.

NOTAS

1. Juiz de Direito. Mestre em Direito Civil pela PUC-SP. Pós-Graduado em Direito Civil pela Fundação Faculdade de 
Direito da Bahia. Professor de Direito Civil da Universidade Federal da Bahia e da Rede de Ensino LFG. Coautor das 
obras “Novo Curso de Direito Civil” e “O Novo Divórcio” (Saraiva).

2. Em um dos pioneiros (quiçá o primeiro) acórdãos brasileiros sobre o tema, o TJMG enfrentou a questão, 
incidentalmente, afirmando expressamente a extinção da separação judicial no ordenamento jurídico brasileiro.
Trata-se dos autos nº 0315694-50.2010.8.13.0000, relatado pelo Desembargador DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA, 
com julgamento em 21/10/2010 e publicação do acórdão em 12/11/2010. Confirase trecho do julgado: “É de se 
registrar que a doutrina vem entendendo que a edição da EC 66/10 extirpou do nosso ordenamento jurídico o 
instituto da separação judicial, prevendo como forma de extinção do vínculo matrimonial apenas o divórcio, 
o que geraria, por certo, superveniente impossibilidade jurídica do pedido formulado na ação originária deste 
recurso, culminando na extinção do feito sem julgamento do mérito.
Não obstante, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processuais, tenho que deve ser 
possibilitada às partes a oportunidade de requerer a conversão de seu pedido de separação judicial em divórcio, 
porquanto é cediço que a extinção do processo os obrigará a manejar novo feito, agora pleiteando o divórcio, 
para que seja logrado seu objetivo, no sentido do desfazimento do vínculo matrimonial (...)”. No Estado da Bahia, 
por sua vez, em encontro promovido pela Corregedoria Geral da Justiça, os Juízes das Varas de Família da capital 
aprovaram, à unanimidade, proposta de enunciado no sentido do reconhecimento da supressão do instituto 
jurídico da separação, a partir da entrada em vigor da Emenda do Divórcio. Todavia, registro que se trata de 
matéria polêmica, havendo corrente que sustenta a mantença do instituto. Em nosso sentir, como dito, trata-se 
de figura obsoleta, cuja preservação, após a edição da Emenda, representaria violação ao denominado princípio 
da vedação ao retrocesso (sobre o tema, cf. O Novo Divórcio e Novo Curso de Direito Civil – Direito de Família – As 
Famílias em Perspectiva Constitucional, Ed. Saraiva, obras escritas em coautoria com Rodolfo Pamplona Filho, que 
serviram de base para este artigo).

3. Sobre o divórcio na Alemanha, recomendamos a leitura das considerações de VOPPEL, Reinheard, Kommentar
zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführunsgesezt und Nebengesetzen – Eckpfeiler des Zivilrechts, J. Von Satudingers, 
Berlin, 2008.

4. Passamos todo o bacharelado em Direito ouvindo a expressão “direito potestativo”. Mas, de fato, compreendemos
o seu sentido? Trata-se de um direito de interferência. Vale dizer, cuida-se de um direito que, ao ser exercido, 
interfere na esfera jurídica de terceiro, sem que esta pessoa nada possa fazer, a exemplo do direito de revogação 
ou de renúncia, no mandato, ou, como visto acima, do direito de divórcio.

5. “Art. 1.582. O pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. 
Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz para propor a ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, o 
ascendente ou o irmão.”

6. Outros Estados no mundo admitem a modalidade administrativa de divórcio, como se dá no Direito Português, 

a respeito do qual escrevem Francisco Coelho e Guilherme de Oliveira: “O processo de divórcio por mútuo 
consentimento ‘administrativo’, decidido em conservatória do registro civil, está regulado nos arts. 271-274. 
CRegCiv”, e, mais adiante, complementam: “A decisão do conservador que tenha decretado o divórcio é notificada 
aos requerentes e dela cabe recurso ao Tribunal de Relação.” (Curso de Direito de Família – Vol. I – Introdução – 
Direito Matrimonial, 2 ed., Portugal: Coimbra Editora, 2001, págs. 604-605).

7. De fato, formulado o pedido de divórcio, no bojo de um procedimento judicial litigioso, uma vez citada a parte 
adversa, este ato citatório tem, em essência, a precípua função de dar-lhe ciência do pleito formulado, para 
permitir a instalação da relação jurídica processual. No mérito, todavia, a parte citada não terá maior espaço 
de defesa, na medida em que o pedido é imotivado, dispensando-se prazo mínimo para a sua apresentação. 
Ao menos em tese, e para efeito de investigação acadêmica, poderia o (a) demandado (a), em defesa, alegar 
a invalidade do casamento. De fato, a aferição da invalidade precederia a apreciação do divórcio. Todavia, na 
situação tomada como referência para o desenvolvimento argumentativo deste artigo, partimos da premissa de 
ser válido o casamento objeto do divórcio. Em tal hipótese, a capacidade defensiva de mérito do réu queda-se 
esvaziada.

8. Devemos interpretar adequadamente a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), 
segundo o panorama normativo inaugurado pela Emenda Constitucional nº 66 de 2010, para se admitir que, 
não apenas em caso de sentença (como se lê em seu art. 167, II, 14), mas também de decisão interlocutória – em 
face da qual não haja recurso pendente – possa, o Oficial de Registro, proceder com a necessária averbação da 
dissolução do vínculo matrimonial.
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INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
E A SÚMULA VINCULANTE N. 10:
AVANÇO OU RETROCESSO?1

Por Gabriel Dias Marques da Cruz2

1 - INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo analisar o significado da criação da Súmula Vinculante n. 10 no 
âmbito da atuação do Supremo Tribunal Federal no Brasil, tendo por foco, particularmente, os desdobramentos 
que o enunciado normativo pode trazer para a sistemática do controle difuso de constitucionalidade.

Neste sentido, em essência, o texto será dividido em duas partes principais. A princípio, o foco será voltado 
para o cerne da finalidade que envolveu a edição do enunciado normativo contido na SV 10, realçando, pois, o 
objetivo da sua expedição. A seguir, o artigo buscará sublinhar a repercussão da criação da Súmula no âmbito do 
controle difuso de constitucionalidade brasileiro, tentando contribuir para que exista maior debate na doutrina 
nacional a respeito do seu próprio funcionamento, assim como sobre perspectivas de aperfeiçoamento.

2 - CONTEXTO DE CRIAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE NO 10: A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E 
O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL

A edição, revisão e cancelamento das súmulas vinculantes no Brasil encontra fundamento no teor do artigo 
103-A da Constituição Federal de 1988, o qual deve ser associado ao regramento trazido pela Lei n. 11.417/06. 
Neste sentido, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou provocado, editar, revisar ou cancelar 
enunciado de súmula vinculante, exigindo-se para tanto o quórum de pelo menos 2/3 dos seus Ministros. Uma 
vez editada, a súmula gera, por consequência, a obrigatoriedade de que a Administração Pública e os demais 
órgãos do Poder Judiciário respeitem o seu conteúdo, sob pena do ajuizamento de reclamação constitucional, 
ação destinada a garantir a autoridade do próprio Tribunal mediante a correção das decisões que vierem a se 
afastar de seu entendimento.

Entretanto, no presente trabalho, será feito um recorte temático para que ocorra a análise de apenas uma 
das súmulas vinculantes, o que ocorrerá tendo em vista a limitação da presente abordagem. Trata-se, no caso, 
da SV 10, que buscou, em essência, reforçar a garantia do artigo 97 da Constituição Federal de 1988. Destarte, 
não abordarei a polêmica relacionada ao próprio advento do instituto, o que pode ser mais aprofundado 
mediante o exame de obras específicas a respeito3. Também não serão examinados os detalhes relacionados ao 
processamento e criação das súmulas4.

De todo modo, importa registrar que o declarado intuito de criação dos enunciados com força vinculante 
foi o de obedecer a uma racionalização da atividade jurisdicional, no sentido de abreviar o andamento dos 
processos e promover, também, uma tutela que seja marcada pela efetivação do princípio da igualdade. Neste 
sentido, há autores5, inclusive, que chegam a falar na existência de um conteúdo pedagógico-institucional nas 
súmulas, sendo que “(...) não pode haver um espaço muito largo entre o surgimento da controvérsia com ampla 
repercussão e a tomada de decisão com efeito vinculante (...)”.

A Súmula Vinculante n. 10 possui conexão direta com a garantia da cláusula da reserva de plenário, 
conclusão que resulta evidente da simples redação do seu conteúdo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, 
embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua 
incidência, no todo ou em parte” (STF, DJe n. 172/2008, p. 33).

Uma primeira leitura do enunciado evidencia que o Supremo Tribunal Federal desejou reforçar o respeito 
ao teor do artigo 97 da Constituição, dispositivo que determina que, nos Tribunais, apenas ocorra julgamento 
favorável à decretação de inconstitucionalidade caso sejam reunidos os votos de pelo menos a maioria absoluta 
dos seus integrantes. Ademais, não apenas ocorre um reforço ao teor do aludido artigo, mas também a garantia de 
que a decisão final no sentido da inconstitucionalidade seja oriunda do Pleno ou Órgão Especial da própria Corte, 
mesmo nos casos em que não houver expressa declaração de inconstitucionalidade, mas sim o afastamento da 
incidência da aplicação de lei ou ato normativo concretamente.

Vale dizer que a cláusula de reserva de plenário encontra-se assentada, historicamente, na prática 
constitucional brasileira, tendo sido inserida quando do advento da Constituição de 1934, por força de nítida 
influência norte-americana. A também chamada regra do full bench buscou, então, assegurar que, nos órgãos 
de deliberação colegiada, apenas ocorra a prolação de julgamento favorável à tese de inconstitucionalidade 
em havendo o alcance de pelo menos o primeiro número inteiro superior à metade dos integrantes da Corte 
respectiva, conceito que retrata a noção numérica de maioria absoluta.

Passados os anos da evolução do constitucionalismo nacional, o mesmo preceito foi reiterado, em 
essência, pela Constituição de 1988, correspondendo, atualmente, ao mencionado artigo 97.

Vale dizer que a efetivação da reserva de plenário, na prática, exige o cumprimento das etapas do chamado 
incidente de inconstitucionalidade, ferramenta prevista pelos artigos 480 a 482 do Código de Processo Civil. Em 
síntese, caso surja a questão de inconstitucionalidade perante o órgão fracionário de um Tribunal, dois caminhos 
são possíveis: (1) caso se trate de tese plenamente inviável, ocorrerá a sua superação, prosseguindo o Tribunal 
nas demais etapas necessárias ao julgamento do conteúdo principal da causa; (2) contudo, caso realmente seja 
perceptível a viabilidade da alegação de inconstitucionalidade, cabe ao órgão fracionário respectivo sustar o 
julgamento da causa principal e encaminhar a questão de inconstitucionalidade para o Pleno ou Órgão Especial 
da própria Corte, aguardando a sua resolução. Com o término da apreciação da questão de inconstitucionalidade, 
haverá o encaminhamento deste entendimento do Pleno ou Órgão Especial a respeito da questão de volta ao 
órgão fracionário, que ficará autorizado, então, a prosseguir o julgamento da causa principal. Importa esclarecer 
que apenas não haverá a deflagração de tal procedimento nos casos em que já houver prévio entendimento do 
Tribunal ou do STF a propósito da questão, conclusão amparada no princípio da economia processual, como 
prescreve o parágrafo único do artigo 481 do Código de Processo Civil. Em breves linhas, seria este um breve 
retrato da aplicação do artigo 97 da Constituição, combinado com os artigos 480 a 482 do Código de Processo 
Civil.

Entretanto, ante o exposto, remanesce uma indagação: qual seria a justificativa para a edição de uma 
Súmula Vinculante que, na prática, repete o teor de um artigo expresso da Constituição?

O exame dos precedentes relacionados à criação da Súmula aponta para a conclusão de que o procedimento 
de aplicação do incidente de inconstitucionalidade não costumava ser, por vezes, respeitado por parte de alguns 
órgãos fracionários de Tribunais no Brasil6. Pretendeu-se, então, obstar a prática equivocada de alguns órgãos 
fracionários o sentido de não adotar a remessa da questão de inconstitucionalidade para o Pleno ou Órgão 
Especial da Corte respectiva sob o argumento de que não haveria declaração expressa de inconstitucionalidade, 
mas sim o afastamento de incidência de lei ou ato normativo. Contudo, como visto, o STF entendeu ambas as 
providências como equivalentes, sendo que tanto a declaração expressa de inconstitucionalidade quanto o seu 
reconhecimento por via indireta exigem a adoção da reserva de plenário7.

Vale destacar, também, que o debate realizado pelos Ministros do Tribunal no momento de criação 
do enunciado teve por norte, basicamente, a sua redação, optandose pelo emprego das expressões lei ou ato 
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normativo na confecção da terminologia, por corresponderem à literalidade do texto da Constituição8.
Destarte, a criação da Súmula teve por norte assegurar a aplicação da reserva de plenário pelas Cortes 

brasileiras, tornando mais rigorosa, portanto, a etapa de aferição da inconstitucionalidade, na medida em que 
garantiu que os órgãos mais importantes de cada Tribunal tivessem, de fato, a sua competência resguardada.

3 - PERSPECTIVAS DO TEMA NO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE BRASILEIRO

Pode-se dizer que a edição do enunciado da Súmula Vinculante n. 10 obteve repercussão positiva na 
doutrina constitucional brasileira, na medida em que exigiu a obediência a comando descrito pela Lei Maior e 
que, por vezes, era desconsiderado pela jurisprudência dos órgãos fracionários.

Em sentido contrário, importa examinar a opinião do Professor Ives Gandra da Silva Martins ao crer 
que o controle difuso seria aniquilado pela Súmula, já que “(...) Os magistrados – se for esta a interpretação da 
Suprema Corte, que não creio – terão que se julgar incompetentes para decidir questões que envolvam, direta ou 
indiretamente, a alegação de incidência inconstitucional de norma (...)”9. Trata-se de visão equivocada, contudo, 
por conta de a criação do enunciado da Súmula guardar relação com a garantia de respeito à deflagração da 
prática do incidente de inconstitucionalidade nos Tribunais, em nada alterando a prerrogativa de Juízes declararem, 
em primeiro grau, a inconstitucionalidade das leis e atos normativos que julgarem violadores da Constituição10.

Contudo, o objetivo do presente artigo reside em chamar a atenção para a necessidade de enfrentar, 
de modo mais aprofundado, a própria lógica que guia o funcionamento do incidente de inconstitucionalidade, 
reforçada ante a criação do enunciado sumular. É habitual, no Brasil, reiterar a previsão de maioria absoluta como 
quórum a ser alcançado nos órgãos fracionários com o fim de atingir a declaração de inconstitucionalidade, 
providência que demanda o recurso à ferramenta do incidente de inconstitucionalidade para a sua perfeita 
aplicabilidade. 

O sistema brasileiro de controle continua, pois, a contemplar a viabilidade da declaração de 
inconstitucionalidade por parte de qualquer Juiz ou Tribunal, diante de casos concretos, traço que caracteriza 
o chamado controle difuso/incidental de constitucionalidade brasileiro, que teve por inspiração a construção 
jurisprudencial inovadora trazida pelo caso Marbury v. Madison, decidido pelo Juiz Marshall nos Estados Unidos 
em 1803. Trata-se de controle que considera a aferição da inconstitucionalidade na condição de uma questão 
prejudicial, cuja apreciação antecede, necessariamente, o julgamento da solução principal do processo.

Todavia, diante da crescente demanda por celeridade e homogeneidade das decisões proferidas pelo 
Poder Judiciário, representada, por exemplo, pela criação recente, via Emenda Constitucional n. 45/04, de 
institutos como a repercussão geral no recurso extraordinário, assim como pelo próprio advento da súmula 
vinculante, torna-se importante questionar: a histórica convivência de decisões contraditórias deve continuar a 
prosperar no controle difuso, por se tratar de disfunção admissível e controlável na lógica brasileira de fiscalização, 
ou representa ponto que demanda alguma modificação em suas bases para que seja reduzido, também neste 
âmbito, o grau de variabilidade e incerteza das decisões?

É imprescindível que tenhamos atenção para os caracteres que marcam hoje no Brasil o funcionamento 
do controle difuso, o qual vem constantemente perdendo espaço no cenário nacional para os instrumentos do 
controle concentrado/principal de constitucionalidade, deflagrado mediante a via de ação. Particularmente, 
é perceptível a necessidade de privilegiar a investigação aprofundada da própria ferramenta do incidente 
de inconstitucionalidade, assunto que não tem merecido, em geral, atenção específica por parte dos autores 
nacionais. Destaco, contudo, a título exemplificativo, dois autores que escolheram a análise do incidente de 
inconstitucionalidade como recorte para tentar sugerir aperfeiçoamentos no funcionamento do controle difuso, 
contemplando, no caso, os esforços dos professores Marcelo Weick Pogliese e José Levi Mello do Amaral Júnior.

Em breve síntese, pode-se dizer que, em sua obra, o professor Marcelo Weick Pogliese defende a mudança 

da ordem jurídica brasileira para que ocorra a adoção de um incidente de inconstitucionalidade de natureza 
metaprocessual, e não apenas endoprocessual. Neste sentido, defende que “(...) a introdução no Brasil do incidente 
de arguição de inconstitucionalidade nos moldes europeus, com as adaptações devidas, constitui-se, assim, em 
uma alternativa segura e eficaz (...)”11, o que, segundo o seu entendimento, contribuiria para reduzir o tempo 
de apreciação definitiva da controvérsia constitucional, assim como viabilizaria a redução na quantidade de 
processos idênticos em tramitação.

Por sua vez, o professor José Levi Mello do Amaral Júnior formula proposta no sentido de também 
aproximar a prática do incidente de inconstitucionalidade da configuração do instituto nos termos em que é 
desenvolvido por algumas experiências européias, mencionando que “(...) significaria praticar, no Brasil, um 
incidente de inconstitucionalidade muito similar àquele tão comum na Europa, trazendo para a estrutura judiciária 
brasileira – globalmente contemplada – instrumento há muito admitido no interior dos tribunais pátrios”12.

Nota-se, então, que ambas as propostas têm em comum a tentativa de sugerir aperfeiçoamentos em sede 
do funcionamento do incidente de inconstitucionalidade no direito brasileiro, possuindo o mérito de apreciar 
ponto normalmente não trabalhado com maior profundidade pelos autores de Direito Constitucional no País. Não 
irei, neste espaço, tecer comentários mais detidos a respeito do mérito de cada sugestão, o que deve comportar 
apreciação em ocasião futura e demanda uma reflexão que não se amolda aos estreitos limites deste trabalho. 
Mas, desde logo, é necessário chamar a atenção dos estudiosos para a demanda por pesquisas mais cuidadosas 
a propósito do controle difuso no Brasil e as características principais do seu funcionamento.

Sendo assim, resta a pergunta: houve, afinal de contas, avanço ou retrocesso ante a criação da Súmula 
Vinculante n. 10?

A resposta, em verdade, depende da ótica com a qual se enfrenta o assunto. Normalmente, os autores 
vêem com acerto a criação da SV 10, na medida em que, de fato, estimulou o respeito ao teor do artigo 97. 
Pode-se dizer, ainda, que se trata de súmula vinculante verdadeiramente eficaz, levando-se em consideração as 
conclusões obtidas pela pesquisa empírica realizada por Letícia Oliveira Lins de Alencar13, sendo, ainda, alvo de 
número considerável de reclamações questionando a sua inobservância.

Ocorre que existe outra abordagem urgente na mesma temática, e que diz respeito ao funcionamento 
do incidente de inconstitucionalidade, instrumento que, como visto, operacionaliza a reserva de plenário. O que 
importa reforçar é que o teor normativo trazido pela Súmula não pode servir para que esqueçamos a necessidade 
de problematizar o próprio funcionamento do incidente de inconstitucionalidade no Brasil, temática que merece um 
tratamento doutrinário mais cuidadoso a ponto de sugerir, se for o caso, modificações em sua utilização.

É necessário examinar qual o papel que o controle difuso de constitucionalidade deve representar no 
Brasil, e se, de fato, as demandas da atualidade exigem a mudança de sua compreensão no que diz respeito ao 
incidente de inconstitucionalidade. Tal linha de investigação permanece, no geral, inexplorada pela doutrina, 
representando aspecto relevante para desvendar o funcionamento do complexo controle de constitucionalidade 
brasileiro.

4 - CONCLUSÕES

Ante o exposto, a criação da Súmula Vinculante 10 pode ser contemplada como providência bem sucedida, 
na medida em que ajudou a garantir o cumprimento da reserva de plenário, cláusula que demanda o respeito à 
competência do Pleno ou do Órgão Especial dos Tribunais para que haja decretação de inconstitucionalidade.

Entretanto, o reforço desse aspecto não pode servir para que a doutrina nacional esqueça de problematizar 
a lógica que guia o funcionamento do incidente de inconstitucionalidade no Brasil, sob pena de se perder a chance 
de entender, globalmente, os aperfeiçoamentos necessários para dotar a engenharia processual do controle de 
instrumentos capazes de lidar com as controvérsias que desafiam aqueles que lidam com o seu funcionamento.
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A demanda por maior celeridade e uniformidade das decisões prolatadas pelo Poder Judiciário encontrou 
resposta na criação e importação de institutos que têm por marca característica o alcance de solução imediata, 
de forma a auxiliar a homogeneidade decisória. Certamente é chegado o momento de não apenas vangloriar o 
advento da Súmula Vinculante 10, mas também examinar, com maior detalhamento, as raízes de funcionamento 
do incidente de inconstitucionalidade no Brasil. O advento da Súmula Vinculante 10 representa, portanto, apenas 
a ponta do iceberg de uma temática que guarda consigo desafios muito maiores ante o que se mostra perceptível 
à primeira vista.
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TJBA – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0310385-02.2012.8.05.0000, 1ª CÂMARA CRIMINAL,
RELATOR(A): DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, JULGADO EM 27/11/2012.

MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA PENAL. SENTENÇA QUE JULGA 
PROCEDENTE MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS IMOVÉIS E 
APREENSÃO DE MADEIRAS EXTRAÍDAS. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS EM SEU 
EFEITO DEVOLUTIVO. IMPETRAÇÃO QUE VISA EMPRESTAR EFEITO SUSPENSIVO 
AO RECURSO INTERPOSTO. POSSIBILIDADE, EM CASOS EXCEPCIONAIS, QUANDO 
DIANTE DE ATO MANIFESTAMENTE ILEGAL PRATICADO PELA AUTORIDADE 
COATORA. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 
DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
I – Da decisão que indefere levantamento de sequestro, no processo penal, cabe 
recurso de apelação, nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal.
II – Acerca do cabimento de mandado de segurança como sucedâneo recursal, 
a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso é no 
sentido de que a ação mandamental visa à proteção de direito líquido e certo contra 
ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma 
substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.
III – Medida Cautelar de Sequestro, preparatória de Ação Penal pela prática de 
crime contra o meio ambiente, consistente no plantio e extração de madeira sem 
prévia autorização do órgão competente. Matéria que envolve questão de fato 
controvertida, que reclama dilação probatória insusceptível de deslinde na via 
sumaríssima do “mandamus”.
IV – Não demonstrada a ilegalidade do ato judicial impugnado e não comprovados, 
de plano, violação a direito líquido e certo e existência de dano de difícil ou incerta 
reparação, não há como ser concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação.
V – Questões controversas devem ser dirimidas no curso de ação própria.
VI – Parecer Ministerial pela Denegação da Segurança.
VII – Mandado de Segurança conhecido e, nessa extensão, Denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0310385-02.2012, provenientes 
da Comarca de Itabela, Bahia, sendo Impetrante ARMANDO RODRIGUES GOMES e Impetrado o Dr. JUIZ DE 
DIREITO DA VARA CRIME DE ITABELA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade, Conhecer da Ação Mandamental e, nessa extensão, Denegar a Segurança, 
nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.

RELATÓRIO

ARMANDO RODRIGUES GOMES, através de advogados regularmente constituídos, impetrou Mandado de 
Segurança, com pedido de liminar, contra decisão do MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itabela/
BA, Dr. HEITOR AWI MACHADO DE ATHAYDE, que, nos autos da Medida Cautelar nº 0000466-20.2012.805.0111, 
determinou o sequestro do plantio de eucalipto e busca e apreensão da madeira já colhida nas Fazendas “Santo 
Antônio” e “Monte Pascoal”, de sua propriedade.

Esclarece, outrossim, o Impetrante, já haver interposto recurso de Apelação, que foi recebida exclusivamente 
em seu efeito devolutivo.

Discorre, nesse passo, sobre o cabimento do Mandado de Segurança de decisão que nega efeito suspensivo 
a Apelação Criminal, citando ensinamentos de renomados doutrinadores e trazendo à colação entendimentos da 
jurisprudência derredor do tema.

Tece considerações, também, sobre a regularidade do plantio de eucalipto em área de sua propriedade, 
que conta, inclusive, com licença ambiental.

Argumenta, ainda, que eventual pretensão punitiva do Estado (se houvesse irregularidade nas atividades 
desenvolvidas pelo Impetrante), já estaria, a essa altura, fulminada pela prescrição penal.

Posto isto, acrescenta o Impetrante, em apertada síntese, que o direito líquido e certo que teria sido 
violado reside nos seguintes argumentos:

a) A absoluta regularidade do seu empreendimento quanto à licença ambiental 
(Anexo 06);
b) As licenças ambientais foram concedidas e prorrogadas, inicialmente, pelo 
Município de Itabela/BA, de acordo com a competência fixada pela Constituição 
Federal; e, posteriormente, ratificadas pelo Estado da Bahia, através dos Órgãos 
competentes, atendendo às diretrizes traçadas pela Resolução CEPRAM nº 
3.925/2009 (Anexo 07);
c) A adequação ambiental, mesmo posterior (que não é o seu caso), retira da ação 
cautelar de sequestro qualquer substrato de justa causa da ação penal;
d) Não pode prevalecer o entendimento da autoridade coatora no sentido de 
considerar ilegal a licença concedida pela administração municipal, e por duas vezes 
prorrogada, com base na alegada falta de estrutura do Município de Itabela/BA para 
realizar o licenciamento ambiental, pois não compete ao administrado avaliar as 
condições da estrutura administrativa do ente público;
e) As licenças ambientais concedidas e prorrogadas somente poderiam ser 
consideradas ilegais
mediante regular processo administrativo, assegurando-lhe ampla defesa;
f ) A decisão que concedeu o sequestro e busca e apreensão, combatida no Apelo, 
está fundamentada em dispositivo legal revogado;
g) A inexigibilidade de EIA/RIMA para o plantio de 399 ha (trezentos e noventa e 
nove hectares)
está reconhecida pelo Órgão encarregado do Licenciamento Ambiental do Estado 
da Bahia;
h) A Medida Cautelar de Sequestro contraria procedimento adotado pelo Ministério 
Público
Estadual em diversos Termos de Ajustamento de Conduta – TAC’s firmados e 
anexados aos autos;
i) A perda de objeto da Medida Cautelar de Sequestro, em face da extinção da 
punibilidade pela
ocorrência da prescrição.

Por fim, o Impetrante tece considerações acerca da relevância dos fundamentos do “mandamus”, 
da plausibilidade do direito invocado e do dano de difícil reparação que sofrerá, caso o seu direito não seja 
reconhecido.

À guisa de provas pré-constituídas do alegado direito líquido e certo instruiu a inicial com 18 (dezoito) 
Anexos, os quais integram os 04 (quatro) volumes deste processo.

A liminar perseguida pelo Impetrante foi indeferida. Em sequência, foi formulado pedido de reconsideração, 
que restou desacolhido.
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O Juiz “a quo” prestou informações e a Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer, opinando pela denegação 
do “mandamus”.

VOTO

Trata-se de mandado de segurança visando à suspensão de medida cautelar deferida pelo Juiz de Direito 
da Vara Crime da Comarca de Itabela/BA, que determinou o sequestro do plantio de eucalipto e busca e apreensão 
da madeira já colhida nas Fazendas “Santo Antônio” e “Monte Pascoal”, de propriedade do Impetrante.

Na decisão prolatada na Medida Cautelar, afirma o Juiz:

Desta forma, há indícios veementes da prática dos delitos previstos nos arts. 46, 
parágrafo único, e art. 68 da Lei nº 9.605/98 pelo requerido, diante dos provisórios 
elementos de convicção de que ele plantou, extraiu, cortou, guardou, teve em 
depósito e vendeu madeira sem licença do órgão ambiental estadual, não sendo 
o caso de mero registro da exploração ou corte de florestas plantadas, eis que há 
indícios suficientes da contratação por ele de fomento financiado pela indústria, 
considerando ainda que o INEMA informou às fls. 536 que o requerido não possui 
autorização ou licença ambiental para o plantio de corte de eucalipto naquele 
órgão.

E prossegue:

Outrossim, a medida de busca e apreensão embora situada no Título da ‘Prova’, 
figura-se como medida cautelar buscando preservar a materialidade do delito, 
a recuperação da resfurtiva e a formação da prova para posterior utilização em 
ação penal. 
In casu, a madeira plantada na Fazenda do Requerido sem a competente licença 
do órgão estadual acaba constituindo proveito da, em tese, infração ambiental 
prevista no art. 68 da Lei nº 9.605/98, possuindo natureza jurídica de acessão, 
sendo que aquela madeira já cortada continua a constituir proveito daquela 
suposta infração e também objeto material do também, em tese, delito do 
parágrafo único do art. 46 da Lei nº 9.605/98.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Adalberto Dórea, 
assim se manifestou:

Em verdade, a análise do presente remédio heroico depende da aferição da 
validade do licenciamento ambiental concedido pelo município de Itabela e 
consequente regularidade do empreendimento em face das normas de proteção 
ambiental.
Em nosso sentir, a concessão do ‘writ’ em tela prejudicará a análise da Apelação já
manejada para desconstituir a referida medida cautelar, sede apropriada para os 
debates em derredor da competência para expedir licença ambiental destinada 
à atividade de silvicultura, bem como para discussões acerca da necessidade ou 
inexigibilidade de EIA/RIMA e da definição do porte do citado empreendimento, 
pontos cruciais para o deslinde da causa e que demandam exame aprofundado 
de provas. Com efeito, atribuir efeito suspensivo a tal decisum, significa, na linha 
do quanto já exposto pelo E. Relator e pelo digno Magistrado de Piso, esvaziar 

o conteúdo do Apelo e, principalmente, aniquilar a própria essência da medida 
assecuratória concedida, posto que possibilitaria ao impetrante dar imediata 
destinação econômica à madeira apreendida. Desse modo, diante de inequívoca 
incompatibilidade, a ação mandamental em tela há de ser abortada.

Registre-se, ainda, que o Ministério Público, junto à Comarca de Itabela, ofereceu DENÚNCIA contra todos 
os Acusados, inclusive o Impetrante, para responderem, em concurso de pessoas, pelos crimes previstos nos 
artigos 46, parágrafo único, e 68 da Lei nº 9.605/98.

Pois bem.
Da análise acurada dos documentos acostados aos autos, entendo que não assiste razão ao Impetrante.
O sequestro, providência fundada no interesse público, visa a antecipar o perdimento de bem produto 

do crime ou o proveito do crime (vantagem indiretamente auferida pelo agente com a prática criminosa) como 
efeito da futura e eventual condenação.

É medida adotada no interesse do ofendido e do próprio Estado, com o escopo de antecipar os efeitos 
da sentença penal condenatória, salvaguardando a reparação do dano sofrido pelo ofendido, bem como o 
pagamento das custas e da pena de multa a serem fixadas na sentença. Ela também tem por objetivo assegurar 
que da atividade criminosa não resulte vantagem econômica para o infrator.

Neste sentido, o Código Penal, em seu artigo 91, prevê entre os efeitos civis da condenação a indenização 
do dano causado pelo crime e o confisco de bens (instrumentos e do produto do crime).

Nos artigos 125 e 126 do CPP está previsto como requisito para a concessão da medida a presença 
de indícios veementes da origem ilícita dos bens do indiciado ou acusado, mesmo que estes tenham sido 
transferidos a terceiros.

Para decretação do sequestro, a legislação processual penal exige apenas a presença de indícios veementes 
da origem ilícita dos bens.

De outra parte, a propósito do cabimento de mandado de segurança como sucedâneo recursal, a 
jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é no sentido de que a ação mandamental visa à proteção de 
direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma 
substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. Daí porque, só se entende cabível a 
utilização do writ contra atos judiciais manifestamente eivados de ilegalidade e que sejam capazes de acarretar 
dano irreparável.

Exame profundo da matéria fática deve ser diferida para a instrução penal, mediante amplo contraditório 
entre acusação e defesa. Esse, de há muito, vem sendo o entendimento do STJ:

PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO DE BENS. RENOVAÇÃO.
1. SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS ANTE A EXIGÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROCEDÊNCIA 
ILÍCITA (ARTS. 126 E 127 DO CPP). MATÉRIA QUE, ENVOLVENDO QUESTÃO DE 
FATO CONTROVERTIDA, NÃO COMPORTA EXAME NA VIA SUMARÍSSIMA DO 
‘MANDAMUS’.
2. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO SEQUESTRO PREPARATÓRIO VENCIDO, 
COM O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE DECURSO DE PRAZO 
PREJUDICADA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO.
(RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – 3272 Processo: 
199300194216 UF: SP - QUINTA TURMA – Relator Min. ASSIS TOLEDO)

Mais recentemente, aquele Tribunal teve oportunidade de confirmar esse posicionamento, em acórdão 
assim ementado:
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PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS NO CURSO DE AÇÃO PENAL.
PEDIDO DE DESBLOQUEIO. SÚMULA 267/STF. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 
NÃO PROVIDO.
1. Acerca do cabimento de mandado de segurança como sucedâneo recursal, a 
jurisprudência firme desta Corte Superior de Justiça e do Pretório Excelso é no 
sentido de que a ação mandamental visa à proteção de direito líquido e certo 
contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada 
de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.
2. Somente é cabível o excepcional instrumento do writ of mandamus contra ato 
judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que decorram ao 
paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.
3. ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou 
correição’ (Súmula 267 do STF).
4. Não há olvidar que o mandado de segurança é ação mandamental que tem 
por objetivo a tutela do direito não amparado por habeas corpus ou habeas data, 
possuindo cognição sumária e rito célere, razão pela qual, se exige que todas as 
provas sejam pré-constituídas.
5. Questões controversas devem ser dirimidas no curso de ação ordinária própria.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 28.210/RJ, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 21/05/2012)

Não há dúvida que da decisão que defere ou indefere o pedido de sequestro cabe Apelação, eis que tem 
natureza definitiva ou com força de definitiva (art. 593, II, do CPP). Isto porque, uma vez determinado o sequestro, 
a medida perdurará até o término da ação penal, ou, se ao revés, for denegado o pedido, o requerente terá seus 
direitos desprotegidos até uma eventual decisão final da ação penal. Tal entendimento é majoritário, conforme 
decisão a seguir ementada:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. 
SEQUESTRO. DECISÃO QUE INDEFERE O LEVANTAMENTO. RECURSO CABÍVEL.
1. A decisão que indefere levantamento de sequestro, no processo penal, desafia 
apelação supletiva, nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal - 
decisões que encerram a relação processual, julgam o mérito, mas não condenam 
nem absolvem -, não sendo cabível o mandado de segurança, salvo nos casos de 
ilegalidade manifesta. Precedentes da Seção.
Extinção do processo, sem exame do mérito. (TRF - PRIMEIRA REGIÃO - MANDADO 
DE SEGURANÇA - Processo: 200001001114394 UF: MG Órgão Julgador: SEGUNDA 
SEÇÃO Relator DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES Decisão unânime. 
Data Publicação 24/03/2004)

É certo que, tendo a Apelação interposta efeito meramente devolutivo, também é entendimento pacífico 
o cabimento de mandado de segurança, visando obter efeito suspensivo ao recurso.

Deveras, esse tema, ser alvo de acirradas polêmicas, resultou, inclusive, na edição, pelo Supremo Tribunal 
Federal, da Súmula nº 267, segundo a qual: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de 
recurso ou correição”.

A partir dos debates derredor do assunto, firmou-se o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, no 
sentido de que é cabível o writ of mandamus, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
a) inexistência de instrumento recursal idôneo e eficaz; b) plausibilidade do direito invocado, visando a proteção 

de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data; c) probabilidade de dano de difícil 
ou impossível reparação.

Quanto à sua finalidade, o mandado de segurança é uma ação manejada no âmbito do processo civil, 
sendo admitida, excepcionalmente, no processo penal, para atribuir efeito suspensivo ao recurso que não o 
tenha, ou quando não haja recurso previsto para impugnar o ato inquinado de ilegal.

No caso em exame, o Impetrante demonstrou que interpôs Recurso de Apelação da decisão judicial 
prolatada pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA, nos autos da Medida Cautelar de Sequestro e de 
Busca e Apreensão, que o recebeu apenas no efeito devolutivo.

De igual modo, se desincumbiu da missão de evidenciar, com fundamento na melhor doutrina e 
jurisprudência dominante, que o recurso cabível da decisão proferida na Medida Cautelar de Sequestro 
é o de Apelação, cujo efeito, nos termos da lei processual, é apenas devolutivo. Daí porque conheço da ação 
mandamental.

O cabimento do “mandamus”, contudo, como já visto, para o fim pretendido na presente impetração, 
somente se justifica em casos excepcionais e quando evidenciado o direito líquido e certo, o dano de difícil ou 
impossível reparação, e a ilegalidade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora.

O que se deve perquirir, portanto, no presente Mandado de Segurança, é se o ato judicial é manifestamente 
ilegal ou abusivo; se da suposta ilegalidade do ato houve violação a direito subjetivo líquido e certo; e, por fim, se 
dessa violação resultou, para o Impetrante, lesão de difícil senão impossível reparação.

Esses requisitos, data venia, não se fazem presentes no caso em exame. E isso porque nãose pode cogitar 
de direito líquido e certo quando a decisão judicial, recebendo o recurso em seu efeito meramente devolutivo, 
assim o faz em obediência ao texto expresso da Lei Processual Penal. Aliás, esse requisito é essencial para o 
cabimento e a concessão de segurança, nos precisos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, qual 
seja: “quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

A autoridade coatora, como demonstrado, não cometeu qualquer ilegalidade ou abuso de poder quando 
restringiu os efeitos da apelação, deixando de atribuir efeito suspensivo. Cumpriu, tão somente, o comando 
previsto na Lei Adjetiva Penal.

O entendimento que predomina, quer em sede doutrinária, quer em sede jurisprudencial, é o de que não 
se admite a concessão de segurança, objetivando dar efeito suspensivo a recurso, quando a lei não o prevê, pois 
não se pode reconhecer a existência de direito líquido e certo contra expressa disposição de lei.

O conceito de direito líquido e certo, consagrado na doutrina brasileira, tem como autor o insuperável 
HELY LOPES MEIRELLES, que, em forma lapidar, escreveu:

Direito líquido e certo o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado 
na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Se a sua 
existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu 
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo 
à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais (in Mandado 
de Segurança e Ação Popular, pág. 11).

E os fatos narrados pelo Impetrante não são incontroversos, de modo a se chegar à conclusão que a 
sua subsunção à lei aponta na direção do alegado direito, e, muito menos, que esse direito é líquido e certo. Ao 
contrário, a matéria discutida envolve exame aprofundado, com dilação probatória, inclusive pronunciamentos 
e discussões técnicas dos órgãos ambientais (municipal, estadual e federal) acerca da legalidade ou validade 
das licenças ambientais do Impetrante, bem como da necessidade, ou não, de EIA/RIMA – Estudo e Relatório de 
Impacto Ambiental.
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Se tudo isso não bastasse, as questões relativas ao crime ambiental que é imputado aos Acusados, dentre 
eles o Impetrante, deverão ser debatidas, sob o crivo do contraditório, na ação penal já ajuizada e no Recurso 
interposto, pena de se proceder ao julgamento da Apelação no Mandado de Segurança, o que é inadmissível.

Por tudo quanto exposto, não se vislumbra direito líquido e certo do Impetrante a obter a suspensão do 
sequestro e a liberação da madeira apreendida, para destiná-las a fins comerciais, tanto mais existindo uma ação 
penal ajuizada, onde se lhe imputa crime ambiental, apontando o Ministério Público que os bens são produto de 
conduta ilícita.

Ademais, o periculum in mora também não se encontra evidenciado. Primeiro, porque o Impetrante 
continua proprietário das Fazendas, objeto do sequestro. E, segundo, porque foi nomeado como fiel depositário 
da madeira extraída de suas Fazendas, devendo arcar, entretanto, com os respectivos custos de armazenamento. 
Os bens continuam, portanto, em seu poder, guarda e conservação.

É bem verdade que o Impetrante se insurgiu contra essa sua designação, argumentando, inclusive, que o 
exercício desse múnus se fazia impossível, além de aumentar os prejuízos que diz já estar suportando, porque a 
madeira, exposta ao relento, pereceria. Mas, até para se chegar a essa conclusão, faz-se necessário exame pericial, 
através de órgãos oficiais, para aferir a verossimilhança dos seus argumentos, mesmo porque pode haver meios 
técnicos para conservação do bem objeto da busca e apreensão.

Posto isto, o pretendido efeito suspensivo é, no caso, incompatível com a finalidade da medida cautelar, 
tal como bem observado pelo Juízo a quo, pelo Ministério Público, em 1ª e 2ª Instâncias, e por este Relator – 
na decisão que indeferiu a liminar –, no sentido de que a suspensão do sequestro e da busca e apreensão das 
madeiras possibilitariam ao Impetrante dar-lhes imediata destinação econômica, esvaindo o Sequestro de todo 
seu conteúdo constritivo, bem como as discussões suscitadas no Recurso de Apelação interposto.

Deveras, o entendimento pacífico do STJ é no sentido de admitir o mandado de segurança para conferir 
efeito suspensivo a recurso que não o tem, desde que ilegal, teratológica, ou abusiva, a decisão impugnada e se 
demonstre a presença concomitante do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, inocorrentes no presente 
caso.

Nessas condições, na esteira do Parecer Ministerial, e à míngua de decisão ilegal, de direito líquido e 
certo e de dano de difícil reparação a amparar a pretensão aqui deduzida, CONHEÇO DO MANDAMUS, E, NESSA 
EXTENSÃO, DENEGO A SEGURANÇA.

W
TJBA – AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA Nº 0012570-52.2013.8.05.0000, 1ª CÂMARA CRIMINAL, 

RELATOR(A): DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, JULGADO EM 24/09/2013.

EMENTA: PROCESSUAL PENAL - AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IRREGULARIDADE 
NA APLICAÇÃO DE VERBAS REPASSADAS A MUNICÍPIO, PELA UNIÃO, ATRAVÉS 
DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – VERBAS SUJEITAS À 
PRESTAÇÃO DE CONTAS AO ÓRGÃO FEDERAL - INTERESSE DA UNIÃO - SÚMULA 
208/STJ – PREFEITO MUNICIPAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL.
I – Ação Penal proposta pelo Ministério Público, atribuindo aos Réus, um deles 
detentor de cargo de Prefeito Municipal, a prática de crimes tipificados nos artigos 
1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/1967, consubstanciada na malversação de 
recursos repassados pela União, através do Ministério do Planejamento e Orçamento.
II – Convênio que estabelece, para o ente municipal, a necessidade de prestação de 
contas da aplicação dos recursos, ensejando o interesse da União.

III – Denunciado que ostenta a qualidade de Prefeito Municipal, fazendo incidir à 
espécie a Súmula 208 do STJ.
IV – Compete aos Tribunais Regionais Federais julgar os crimes federais praticados 
por prefeitos em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas. Inteligência da art. 29, inciso X, c/c art. 
109, IV, da CF.
V – Incompetência da Justiça Estadual que se declara para o fim de determinar a 
remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA Nº 0012570- 52.2013.805.0000, 
figurando como Autor o MINISTÉRIO PÚBLICO e, Réus, GILKA BORGES BADARÓ, JOAD SOUZA TEIXEIRA, 
GERSON PASSOS FILHO e AELTON SANTOS PÓLVORA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes desta colenda Primeira Câmara Criminal, declarar, à 
unanimidade de votos, a incompetência deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia determinando a remessa 
dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e o fazem pelas razões a seguir expostas.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Penal originariamente proposta perante a Vara Crime da Comarca de Itajuípe/BA, 
atribuindo a GILKA BORGES BADARÓ, GERSON PASSOS FILHO, AELTON SANTOS PÓLVORA e JOAD SOUZA 
TEIXEIRA a prática de crimes tipificados no artigo 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/1967.

Segunda narra a Denúncia, GILKA BORGES BADARÓ, no exercício do cargo de Prefeita do Município 
de Itajuípe/BA, no período de 1992 a 1996, celebrou Convênio com a União (Convênio nº 025/96), através do 
Ministério do Planejamento e Orçamento, cujo objeto era a recuperação de casas nas Ruas Bairro Novo, João 
Deway Guimarães, Aurino Carlos Ameno e Avenidas Itabuna e Beira Rio, além da limpeza e canalização do 
Ribeirão da Cabeça Dantas e Ribeirão da Probidade, com repasse no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Realizada, pela administração municipal, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/96, a Acionada, 
com a participação do seu Secretário de Finanças e seu principal colaborador, Gérson Passos Filho, englobou, no 
mesmo procedimento licitatório, três Convênios com objetos distintos e concedentes diversos – 25/96; 09/96; 
e 10/96, que totalizaram R$ 808.270,23 (oitocentos e oito mil, duzentos e setenta reais e vinte e três centavos). 
Entretanto, a proposta vencedora na licitação indicou o valor de R$ 1.163.821,39 (um milhão, cento e sessenta e 
três mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos), representando um superfaturamento de 43,98% 
(quarenta e três vírgula noventa e oito por cento), conforme constatado em Auditoria realizada pela Câmara 
Municipal de Itajuípe no ano de 1997.

Salienta, ainda, a Denúncia, que o pseudo Certame resultou na contratação da empresa TEENCO, de 
propriedade do Sr. JOAD TEIXEIRA. E mais: sem que tivesse realizado qualquer dos serviços contratados, a empresa 
TEENCO foi destinatária dos valores totais repassados ao Município de Itajuípe, através do Convênio nº 025/1996.

O processo permaneceu durante todo o período compreendido entre o oferecimento da Denúncia, 
fevereiro de 2001 (fls. 02/07), até o mês de julho de 2013 no Juízo da Vara Criminal da Comarca de ITAJUÍPE/
BAHIA.

Saliente-se, desde logo, que a Denúncia foi recebida em 2001 e a Defesa Prévia somente foi juntada aos 
autos em 17/02/2003.

Passados mais 02 anos, ou seja, em 20/07/2005, foi proferido despacho o “Vistos em Inspeção”.
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Depois de 04 (quatro) anos, outro despacho foi proferido, mais precisamente em 06/02/2009, com o 
mesmo teor “Vistos em Inspeção”.

Em 07/07/2010, foi proferido despacho para o Cartório certificar “porque deixou de juntar a defesa 
prévia”, que, diga-se, mais uma vez, foi protocolada em 08/03/2003. Vale dizer: a defesa prévia ficou por mais de 
07 (sete) anos na Vara de origem sem que tenha sido juntada!!!

Em 22/09/2010, foi designada audiência de instrução e julgamento, não constando, porém, do despacho 
da Juíza a data em que se realizaria a audiência.

Em 19/03/2012, novo despacho foi proferido: “Vistos em Inspeção”. Em 27/06/2013 consta Certidão 
Cartorária do TRE, informando que Gilka Badaró foi Diplomada Prefeita.

E, finalmente, em 27/06/2013, foi proferido despacho determinando a remessa dos autos a este Tribunal 
de Justiça.

Ressalte-se, ainda, que durante todo esse período não houve qualquer intervenção do Promotor de 
Justiça que oficiava na Vara Criminal da Comarca de Itajuípe, solicitando providências ou impulso do feito.

Pois bem.
Recebidos os autos, mediante sorteio, por este Relator, em 15 de julho de 2013, proferi despacho 

determinando o encaminhado à Procuradoria de Justiça, em 25 de julho de 2013, para oferecer Parecer opinativo.
Em 05 de agosto de 2013 a Procuradoria de Justiça, através de seu Procurador-Geral Adjunto, se manifestou 

opinando pela extinção da punibilidade, em face da prescrição.
É o Relatório.

VOTO

Segundo narra a Denúncia, GILKA BORGES BADARÓ, no exercício do cargo de Prefeita do Município 
de Itajuípe/BA, no período de 1992 a 1996, celebrou Convênio com a União (Convênio nº 025/96), através do 
Ministério do Planejamento e Orçamento, cujo objeto era a recuperação de casas nas Ruas Bairro Novo, João 
Deway Guimarães, Aurino Carlos Ameno e Avenidas Itabuna e Beira Rio, além da limpeza e canalização do 
Ribeirão da Cabeça Dantas e Ribeirão da Probidade, com repasse no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Realizada, pela administração municipal, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/96, a Acionada, 
com a participação do seu Secretário de Finanças e seu principal colaborador, Gérson Passos Filho, englobou, no 
mesmo procedimento licitatório, três Convênios com objetos distintos e concedentes diversos – 25/96; 09/96; 
e 10/96, que totalizaram R$ 808.270,23 (oitocentos e oito mil duzentos e setenta reais e vinte e três centavos). 
Entretanto, a proposta vencedora na licitação indicou o valor de R$ 1.163.821,39 (um milhão cento e sessenta e 
três mil oitocentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos), representando um superfaturamento de 43,98% 
(quarenta e três vírgula noventa e oito por cento), conforme constatado em Auditoria realizada pela Câmara 
Municipal de Itajuípe no ano de 1997.

Salienta, ainda, a Denúncia, que o pseudo Certame resultou na contratação da empresa TEENCO, de 
propriedade do Sr. JOAD TEIXEIRA. E mais: sem que tivesse realizado qualquer dos serviços contratados, a 
empresa TEENCO foi destinatária dos valores totais repassados ao Município de Itajuípe, através do Convênio 
nº 025/1996.

Com isso, a peça acusatória aponta os Denunciados como incursos no artigo 1º, incisos I e II, do Decreto-
Lei nº 201/1967.

Pelo que se verifica do exame dos autos, as obras objeto do reportado Convênio nº 025/96, que se 
encontra, por cópia, às fls. 28/36, seriam realizadas mediante a transferência de recursos da União, através do 
Ministério do Planejamento e Orçamento, representado por sua Secretaria Especial de Políticas Regionais/SEPRE.

Dispõe o aludido Convênio, em sua Cláusula Oitava, a respeito da necessidade de prestação de contas, 
pelo Município, ao Concedente, para apreciação e aprovação.

Avulta, portanto, a esta altura, a manifesta incompetência da Justiça Estadual para julgar e processar o 
feito, consoante jurisprudência pacífica dos nossos Tribunais.

Deveras, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, quando 
as verbas da União forem repassadas para outros entes, mas continuarem sujeitas à prestação de contas e ao 
controle do Tribunal de Contas da União, o interesse da União remanesce, o que firma a competência da Justiça 
Federal.

Assim, hoje, os tribunais superiores distinguem as verbas repassadas pela União de forma incondicionada, 
que se incorporam imediatamente ao patrimônio dos municípios (sem a exigência de qualquer contraprestação 
do ente beneficiado), das verbas transferidas, mas sujeitas à prestação de contas pelos órgãos de controle externo 
e interno da União: no primeiro caso a Justiça Estadual seria a competente; no segundo caso a competência para 
o processo criminal pela malversação do dinheiro público seria da Justiça Federal (STF, HC 74788/MS e HC 78728/
RS; STJ, CC 14233/RS, CC 18517/SP, CC 10679/RJ).

Aliás, tal entendimento restou consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na letra da Súmula 
208, in verbis:

COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL PROCESSAR E JULGAR PREFEITO MUNICIPAL POR 
DESVIO DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE ÓRGÃO FEDERAL.

Por seu turno, reportada Súmula 208 do STJ teve como precedentes os arestos a seguir transcritos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EX-PREFEITO. DESVIO. VERBA SUJEITA À PRESTAÇÃO 
DE CONTAS PERANTE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. ART. 312 DO CP.
1- É competente a Justiça Federal para processar e julgar ação penal instaurada 
com o fito de apurar o cometimento do crime previsto no art. 312 do Código Penal, 
por ex-prefeito que durante o exercício do mandato teria desviado verba sujeita à 
prestação de contas perante o Ministério da Agricultura.
2- Conflito conhecido para declarar a competência do Tribunal Regional Federal da 
3ª Região, o suscitante. (STJ, CC 18.517/SP, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, 
DJ 26.05.97, P. 22471, RSTJ 108/268)

CC - CONSTITUCIONAL - PENAL - VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS 
PERANTE O TCU - Firmou-se jurisprudência de a competência para processar 
e julgar Prefeito Municipal, de imputação de desvio de verba sujeita a prestação 
de Contas perante o TCU ser da Justiça Federal, ante o remanescente interesse da 
União Federal. (CC 14.061-7/RS, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJ 
12.05.97, p. 18756, RSTJ 108/259)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIAS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 
CIVIL. EX-SECRETÁRIO ESTADUAL. DESVIO DE VERBA FEDERAL SUBORDINADA 
AO CONTROLE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ATRAVÉS DE CONVÊNIO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. (STJ, CC 15.703/RO, Relator Ministro 
ADHEMAR MACIEL, DJ 22.04.96, p. 12524, RSTJ 108/266)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EX-PREFEITO QUE DURANTE O EXERCÍCIO DO 
MANDATO TERIA SE APROPRIADO DE VERBA FEDERAL SUJEITA A PRESTAÇÃO DE 
CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
1. Presente, indubitavelmente, o interesse federal da União ou realização do objeto 
do contrato, interesse esse que, também, arrosta para esfera dos feitos criminais 
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derivados, impõe-se como competente a Justiça Federal para o desate da comenda.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, o suscitante. (STJ, CC 15.426/RS, Relator Ministro ANSELMO SANTIAGO, DJ 
27.05.96, p. 17806, RSTJ 108/263)

E o entendimento, hoje, continua o mesmo:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DESVIO 
DE VERBAS DO FNDE. PREFEITO MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS A ÓRGÃO 
FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. SÚMULA 208/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL.
1. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE é uma autarquia 
federal que atende a uma política nacional de educação, provendo recursos e 
executando ações, cujo interesse da União resta evidenciado.
2. O FNDE provê e fiscaliza os recursos remetidos com o finalidade de estimular o 
desenvolvimento da educação nos Estados, Distrito Federal e Municípios.
3. A malversação de verbas oriundas do FNDE enseja o interesse da União, visto que 
é necessária a prestação de contas a órgão federal, aplicando-se à espécie a Súmula 
208/STJ.
4. Conflito conhecido para declarar a competência do Tribunal Regional da 1ª 
Região, um dos suscitados. (CC 106.173/BA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 07/05/2010)

Note-se que, não por acaso, o Instrumento de fls. 28/33, objeto da Denúncia, na sua Cláusula 17ª, 
estabelece o foro da Justiça Federal para dirimir quaisquer questões relacionadas ao Convênio.

De outra parte, considerando que, a teor do disposto no art. 29, inciso X, da Lei Magna, aos prefeitos 
municipais é reconhecido o direito de verem-se processar e julgar perante o Tribunal de Justiça, Segundo Grau 
de Jurisdição em nível da Justiça Comum Estadual, e tendo sido, na hipótese, o fato imputado a pessoa que hoje 
ostenta a condição de Prefeito Municipal de ITAJUÍPE/BAHIA (Denunciada GILKA BADARÓ), a competência para 
sua apreciação se desloca para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Segundo Grau de Jurisdição em relação 
ao Juízo Singular Federal no âmbito do Estado da Bahia.

Tal orientação foi sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, como se vê da decisão proferida no HC nº 
72.673-9/AL:

HABEAS CORPUS. PECULATO QUE TERIA SIDO COMETIDO POR EX-PREFEITO 
MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO. APROPRIAÇÃO DE VERBA 
FEDERAL, SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO.
1. Competência que, por prerrogativa de função, cabe, não ao Tribunal de Justiça, 
mas ao Tribunal Regional Federal. (Rel. Min. ILMAR GALVÃO. Julgamento em 
05.09.1995. Decisão unânime)

Embora se vislumbre uma possível prescrição, esta, por envolver matéria que desafia o mérito da ação 
ajuizada, somente pode ser decretada, se for o caso, pelo Juízo competente, no caso a Justiça Federal.

Diante do exposto, voto no sentido de declarar a incompetência da Justiça Estadual para processar e 
julgar o feito, com a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Juízo competente, na hipótese, 
para deliberar sobre o recebimento, ou não, da Denúncia.

W

TJBA – AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA Nº 0002995-59.2009.8.05.0000, 1ª CÂMARA CRIMINAL, 
RELATOR(A): DES. ESERVAL ROCHA, JULGADO EM 01.11.2012.

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - CRIME DE RESPONSABILIDADEPREFEITO MUNICIPAL 
DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 1º, II, DO DECRETO LEI 
Nº 201/67 - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VERBA PÚBLICA PARA PUBLICIDADE 
AUTOPROMOCIONAL, EVIDENCIADA PELA EDIÇÃO DE REVISTA ENALTECENDO 
A FIGURA DO GESTOR, POR MEIO DE NOTÍCIAS DE OBRAS E ATOS - CARÁTER 
EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NÃO CONFIGURADO - 
DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I - O Prefeito denunciado autorizou o pagamento da quantia de R$ 77.000,00 (setenta 
e sete mil reais) à empresa Bureau Comunicação e Marketing S/C Ltda, destinada à 
impressão de 20.000 (vinte mil) exemplares de uma revista, contendo 48 (quarenta 
e oito) páginas coloridas e capa envernizada, que projetou a imagem e o nome do 
denunciado, fazendo o liame com obras e serviços realizados em 2005.
II - Examinados os exemplares da revista, verifica-se que os trechos destacados pelo 
parquet apresentam desconformidade com a lei, evidenciando inobservância aos 
princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e legalidade. Constatou-
se que o réu se utilizou do periódico para se autopromover entre os cidadãos do 
Município de Eunápolis. Há menções explícitas à administração do denunciado 
e as publicações não contêm conteúdo de caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, pois enalteceram a figura do gestor, fazendo comparações com 
a gestão anterior.
III - O dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o ato, com 
consciência de sua ilicitude, pode ser facilmente extraído das circunstâncias fáticas 
demonstradas nos autos. Apesar de os depoimentos das testemunhas de defesa 
terem afirmado que o acusado não participou da elaboração da revista, não é crível 
que a Secretaria responsável não tenha dado notícia ao Prefeito sobre o processo 
de elaboração e sobre a publicação da revista. Se não participou da elaboração, 
o denunciado deu causa ao resultado com sua omissão, porque declarou 
expressamente ser ‘’possível que a revista, ao noticiar o fato, tenha dado conotação 
de que fora um ato pessoal e não do gestor’’. Tal declaração demonstra que, se o 
réu não examinou o informe publicitário antes da divulgação, pelo menos admitiu 
a possibilidade e tinha a consciência de que a revista poderia desvirtuar, de alguma 
forma, a propaganda institucional, não tendo feito nada para impedir que tal fato 
ocorresse.
IV - Pedido julgado procedente, para condenar o réu à pena de 3 (três) anos e 3 
(três) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art.1º, 
II, do Decreto-Lei nº 201/67, substituindo-a pelas penas de prestação de serviços 
à comunidade e de prestação pecuniária, no importe de 50 (cinquenta) salários-
mínimos, sem prejuízo da reparação civil dos danos causados ao patrimônio público.
V - Decretação da perda do mandato eletivo e a inabilitação para o exercício de 
cargo ou função pública, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em 
julgado desta decisão, nos termos do § 2°, do artigo 1º, do Decreto-lei nº 201/67.
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ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Originária nº 0001734-93.2008.805.0000, sendo Autor o 
MINISTÉRIO PÚBLICO e Réu JOSÉ ROBÉRIO BATISTA DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, à unanimidade, em julgar procedente a Ação Penal, na forma do relatório e do voto constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RELATÓRIO

I - Trata-se de ação penal originária ajuizada contra JOSÉ ROBÉRIO BATISTA DE OLIVEIRA – PREFEITO 
MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS, acusado de infringir as disposições do art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/67.

Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, de fls. 02/06, que:

[…] Conforme representação do Tribunal de Contas dos Municípios, o denunciado, 
a pretexto de divulgar as ações governamentais desenvolvidas no ano de 2005, 
utilizou-se, indevidamente, de rendas públicas em proveito próprio, ao promover 
publicidade autopromocional, desvirtuando o caráter informativo e vinculando 
as obras e serviços realizados pela Prefeitura Municipal de Eunápolis ao nome e à 
imagem pessoais, consoante comprova a documentação acostada ao procedimento 
administrativo nº 003.0.146552/2008, violando, assim, princípios constitucionais 
que norteiam a administração pública.
O Prefeito denunciado autorizou o pagamento da quantia de R$ 77.000,00 (setenta 
e sete mil reais) à empresa BUREAU COMUNICAÇÃO E MARKETNG S/C LTDA, 
segundo comprova o empenho datado de 02/01/2006, sendo a despesa liquidada 
em 17/04/2006, consoante se verifica da nota de liquidação, autorização de 
pagamento, nota fiscal nº 00645 e cópia do cheque nº 00381, da Caixa Econômica 
Federal (processo de pagamento – fls. 0014 a 0024).
A verba pública acima indicada foi destinada à impressão de 20.000 exemplares de 
uma revista, contendo 48 (quarenta e oito) páginas coloridas e capa envernizada, 
que projetou a imagem e o nome do denunciado, fazendo o liame com obras e 
serviços realizados em 2005.
O encarte publicitário contém indevidas menções promocionais ao nome do gestor 
denunciado, segundo se extrai dos trechos abaixo:
‘A atual administração encontrou a saúde de Eunápolis em situação de total 
abandono. […]. Atendendo a toda a normatização preconizada pelo Sistema 
Único de Saúde, a administração do prefeito Robério Oliveira […]’ - p. 13 – Revista. 
‘Agentes Comunitários de Saúde de Eunápolis tiveram seus direitos reconhecidos 
pelo Município.
O Prefeito Robério Oliveira […]’ (mensagem ladeada por fotografia do denunciado 
– p. 16 – Revista).
Por outro aspecto, as páginas 30 e 39 da mencionada Revista abordaram a matéria 
intitulada ‘Eunápolis, o antes e o depois’, desnaturando, mais uma vez, o cunho 
informativo, tendo em vista o nítido viés político emanado da publicidade veiculada, 
posto que feitas comparações indevidas com a gestão antecedente.
De igual modo, a ostentação autopromocional destaca-se nas fotografias insertas na 
página 45 da citada revista (fls. 0113/0201), nas quais o gestor denunciado aparece 

com figuras proeminentes das políticas estadual e federal, inclusive, com referências 
expressas ao seu nome, situações fáticas que destoam da natureza informativa da 
publicidade institucional […].

O réu apresentou resposta, às fls. 284/291, aduzindo, em síntese, a atipicidade dos fatos narrados na 
denúncia, sob o argumento de que não houve propaganda autopromocional, e sim informativa, com o intuito de 
prestar contas à população de Eunápolis acerca dos serviços prestados nas diversas áreas de atuação da Prefeitura.

A denúncia foi recebida por decisão unânime dos membros da Primeira Câmara Criminal, consoante as 
fls. 302/309.

Em seguida, o réu foi interrogado, como se verifica às fls. 410/411, tendo oferecido defesa prévia às fls. 
420/431.

Não foram arroladas testemunhas pela acusação e as testemunhas de defesa foram ouvidas, conforme 
gravação audiovisual de fls. 496 e fls. 517.

Em face da nova redação do art. 400 do CPP, o réu foi novamente interrogado, ratificando as declarações 
prestadas no interrogatório anterior.

O Ministério Público não requereu novas diligências (fls. 533), enquanto a defesa pugnou pela juntada de 
documentos (fls. 534/535).

A acusação ofereceu alegações finais, às fls. 582/596, reiterando os termos da denúncia. O réu, por sua 
vez, apresentou suas alegações finais, aduzindo, em síntese, que as testemunhas de defesa afirmaram que o 
Denunciado não participou da elaboração da revista, cujo caráter era meramente informativo e tinha como único 
propósito atender ao princípio da publicidade, ressaltando a atipicidade dos fatos narrados na denúncia.

Pugnou, ao final, pela absolvição do réu.
Lançado o presente relatório, seguiram os autos à apreciação do Revisor.
É o relatório.

VOTO

II - Cuida-se de ação penal originária ajuizada contra JOSÉ ROBÉRIO BATISTA DE OLIVEIRA – PREFEITO 
MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS, acusado de infringir as disposições do art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67.

Entendo que a acusação formulada pelo Ministério Público merece acolhimento.
A materialidade exsurge dos autos pelo simples exame do informativo da Prefeitura Municipal de Eunápolis 

(fls. 329/352).
A autoria também restou comprovada. A revista em questão foi produzida por ordem do Prefeito, José Robério 

Batista de Oliveira, que declarou o seguinte em seu interrogatório (fls. 461/462):

[...] O interrogado formulou um pedido ao então Secretário de Comunicação do 
Município de Eunápolis, salvo engano, Josemar Siquara ou João Batista, para que 
fosse elaborado um informativo institucional, no qual deveriam ser abordados os 
atos da administração, tais como obras que o governo estava realizando; o propósito 
desse informativo era o de ‘elevar a autoestima do povo e divulgar o Município na 
região’; o interrogando limitou-se a indicar que deveria constar no informativo 
‘como o município estava progredindo e como estaria bem na parte social, ou seja, 
destacando o progresso’; que o conteúdo, os aspectos técnicos da revista ficaram a 
cargo da empresa que detinha o contrato na época, ou seja, Bureau Comunicação e 
Marketing S/C Ltda; que essa atribuição de elaborar o formato da revista ficou a cargo 
da mencionada empresa porque o interrogando naquela época estava realizando 
viagens para Brasília, a fim de promover sua defesa em processos eleitorais que lhe 
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foram movidos pelo seu adversário; que antes de ser publicada a revista não chegou 
a ser submetida ao crivo do interrogado exatamente por ter sido num período em 
que esse estava viajando; que a tarefa de aprovar o formato final da revista ficou 
a cargo do Secretário de Comunicação; que não tomou conhecimento da decisão 
do TCM, que, segundo a denúncia, determinou o ressarcimento do montante pago 
aos cofres públicos; ressalta que suas contas foram aprovadas [...].; é possível que a 
revista ao noticiar o fato tenha dado a conotação de que fora um ato pessoal e não 
do gestor; [...].

Dispõe o inc. II, do art. 1º, do Decreto-lei nº 201/67:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao 
julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da 
Câmara dos Vereadores:
[...]
II – utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou 
serviços
públicos; [...].

Sustentou o réu a atipicidade da conduta, tendo afirmado que a finalidade do encarte era de caráter meramente 
informativo sobre os atos da administração pública. Contudo, entendo que esse argumento não deve ser acolhido.

A revista induvidosamente fora paga com verba pública e a publicidade autopromocional restou caracterizada 
pelo seu conteúdo, cujo enfoque constitui a figura e os atos do prefeito e não a figura da administração ou os atos 
públicos em si.

Reza o art. 37 da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...].
§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 
de autoridades ou servidores públicos […].

Ensina Alexandre de Moraes:

Esse princípio completa a ideia já estudada de que o administrador é um executor 
do ato, que serve de veículo de manifestação da vontade estatal, e, portanto, as 
realizações administrativo governamentais não são do agente político, mas da 
entidade pública em nome da qual atuou. (Constituição do Brasil Interpretada e 
legislação constitucional. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 786).

As ações da administração não podem ser veiculadas de forma a enaltecer a figura do administrador público, 
e, se assim ocorrer, haverá violação ao princípio da impessoalidade.

Uadi Lammêgo Bulos explica:

O princípio da impessoalidade, consectário natural do princípio da finalidade, 
impõe que o ato administrativo seja praticado de acordo com os escopos da lei, 
precisamente para evitar autopromoções dos agentes públicos. Sua palavra de 
ordem é: ‘banir favoritismos, extravios de conduta, perseguições governamentais, 
execrando a vetusta hipótese do abuso de poder’.
A impessoalidade possui um objetivo bastante nítido: coibir o desvio de finalidade 
de ato comissivo ou omissivo na Administração Pública. Visa, portanto, impedir que 
o administrador pratique ação ou omissão para beneficiar a si próprio ou a terceiros.
O vetor da impessoalidade recai, também, sobre a figura do administrado. Assim, os 
atos e provimentos administrativos não são imputados unicamente aos órgãos ou 
entidades
administrativas em nome dos quais os agentes públicos agem. Imputam-se, 
também, aos administrados, que devem ser tratados sem discriminações, nem 
favoritismos, a impessoalidade constitui um desdobramento do pórtico geral da 
igualdade (art. 5º, caput) espraiando, a fortiori, sua força centrípeta sobre outras 
normas constitucionais, v.g., as insculpidas nos arts. 37, II e XXI, e 175 (Constituição 
Federal Anotada. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p.627-628).

José dos Santos Carvalho Filho também esclarece:

[...] objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos 
administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. Nesse ponto, 
representa uma faceta do princípio da isonomia. Por outro lado, para que haja 
verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se exclusivamente pra 
o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam 
favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns 
para favorecimento de outros. Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da 
finalidade, sempre estampado na obra dos tratadistas da matéria, segundo o qual 
o alvo a ser alcançado pela Administração é somente o interesse público, e não se 
alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá 
nesse caso sempre uma atuação discriminatória (Manual de Direito Administrativo. 
15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006, p.17).

De fato, as fotografias (páginas 9, 16, 27, 29, 41, 45 e 47) e a menção ao nome do réu no encarte publicitário, 
caracterizaram marketing pessoal, uma vez que vincularam a pessoa do Prefeito às concretizações realizadas em 
sua gestão, implicando verdadeira personificação da Administração e, consequentemente, ofensa aos princípios 
constitucionais da impessoalidade e da moralidade pública.

Há no impresso, além disso, quadro comparativo entre a gestão do acusado e a gestão que o antecedeu 
(fls. 24), constando, ainda, matéria intitulada ‘Eunápolis, o antes e o depois’’, que, realmente, descaracterizou o 
cunho informativo, reforçando a vinculação da imagem do Prefeito às obras e serviços realizados.

Nota-se que a revista utilizou o dinheiro público com objetivos políticos, defenestrando o rival político 
que o antecedeu no governo municipal.

Os trechos da revista citados pelo Ministério Público tornam induvidosa a prática do crime. Confira-se (fls. 
13,16 e 28):

[...] A atual administração encontrou a saúde de Eunápolis em situação de total 
abandono. O caos instalado nesta área essencial para a população exigiu medidas 
enérgicas para humanizá-la. [...]
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Atendendo a toda a normatização preconizada pelo Sistema Único de Saúde, a 
administração do prefeito Robério Oliveira […].
[...] Agentes Comunitários de Saúde de Eunápolis tiveram seus direitos reconhecidos 
pelo Município. O prefeito Robério Oliveira assinou o contrato de trabalho dos 
agentes […].
[...] Para estimular o funcionalismo, o Prefeito Robério Oliveira determinou o 
pagamento de 50% do décimo terceiro […].

O material acima destacado demonstra claro intuito de promoção pessoal paga com recursos públicos. Ao 
contrário do que sustentou a defesa, a revista que deveria, exclusivamente, servir para informar a população sobre 
seus direitos e sobre a efetivação de políticas sociais, acabou por beneficiar o denunciado.

O próprio réu admitiu que teve a ideia de elaborar o ‘’informativo institucional’’ e solicitou à Secretaria de 
Comunicação que o fizesse. Apesar de os depoimentos das testemunhas de defesa terem afirmado que ele não 
participou da elaboração da revista, não é crível que a Secretaria responsável não tenha dado notícia ao Prefeito sobre 
o processo de elaboração e sobre publicação da revista.

Se não participou da elaboração, o denunciado deu causa ao resultado com sua omissão, porque declarou 
expressamente ser ‘’possível que a revista, ao noticiar o fato, tenha dado conotação de que fora um ato pessoal e não 
do gestor’’.

Tal declaração demonstra que, se o réu não examinou o informe publicitário antes da divulgação, pelo menos 
admitiu a possibilidade e tinha a consciência de que a revista poderia desvirtuar, de alguma forma, a propaganda 
institucional, não tendo feito nada para impedir que tal fato ocorresse.

Frise-se que a impessoalidade da publicidade institucional se traduz, verdadeiramente, apenas na menção 
do órgão, instituição e poder, em detrimento do agente, chefe, mandatário ou administrador.

Examinados os exemplares da revista, verifica-se que os trechos destacados pelo parquet apresentam 
desconformidade com a lei, evidenciando inobservância aos princípios constitucionais da moralidade, 
impessoalidade e legalidade. Constatou-se que o réu se utilizou do periódico para se autopromover entre os 
cidadãos do Município de Eunápolis. Há menções explícitas à administração do denunciado e as publicações não 
contêm conteúdo de caráter educativo, informativo ou de orientação social, pois enalteceram a figura do gestor, 
fazendo comparações com a gestão anterior.

Está evidente a vontade livre, consciente e deliberada de utilizar-se indevidamente de bens e serviços 
públicos, em proveito próprio.

Na lição de Hely Lopes Meirelles:

Todos os crimes definidos nessa lei são dolosos, pelo que só se tornam puníveis 
quando o prefeito busca intencionalmente o resultado, ou assume o risco de produzi-
lo. Por isso, além da materialidade do ato, exige-se a intenção de praticá-lo contra 
as normas legais que o regem. O que se dispensa é a valoração do resultado, para a 
tipificação do delito. Mas, tratando-se de crime contra a Administração municipal, 
é sempre possível e conveniente perquirir se o agente atuou em prol do interesse 
público, ou para satisfazer interesse pessoal ou de terceiro. Se o procedimento do 
acusado, embora irregular, foi inspirado no interesse público, não há crime a punir 
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro - São Paulo, Editora Malheiros 
Ltda., 1.996, p.564).

Sobre o tema, entende o STF:

Publicidade de atos governamentais. Princípio da impessoalidade. Art. 37, parágrafo 

1º, da Constituição Federal.
1. O caput e o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal impedem 
que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos 
cargos alcançando os partidos políticos a que pertençam. O rigor do dispositivo 
constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao 
caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção 
de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção 
pessoal ou de servidores públicos. A possibilidade de vinculação do conteúdo da 
divulgação com o partido político a que pertença o titular do cargo público mancha 
o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de 
orientação que constam do comando posto pelo
constituinte dos oitenta.
2. Recurso extraordinário desprovido. (RE n. 191668, Min. Menezes Direito)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 37, § 1º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PUBLICIDADE DE ATOS E OBRAS PÚBLICAS. NÃO 
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SEGUNDA PARTE DO PRECEITO CONSTITUCIONAL. 
DECISÃO PROFERIDA À LUZ DAS PROVAS CARREADAS PARA OS AUTOS. REEXAME 
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA 279/STF.
1. O art. 37, § 1º da Constituição Federal preceitua que ‘a publicidade dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos’.
2. Publicidade de caráter autopromocional do Governador e de seus correligionários, 
contendo nomes, símbolos e imagens, realizada às custas do erário. Não observância 
do disposto na segunda parte do preceito constitucional contido no art. 37, § 1º. 
Decisão proferida à luz das provas carreadas para os autos. Reapreciação da matéria 
fática em sede extraordinária. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo regimental 
não provido. (RE n. 217025 AgR, Min. Maurício Corrêa)

Assim, julga-se procedente a denúncia para condenar o réu José Robério Batista de Oliveira como incurso 
nas sanções do artigo 1º, inciso II, do Decreto-lei nº 201/67.

Passo à dosimetria da pena.
Analisando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade do 

acusado, entendida como juízo de reprovabilidade, não merece relevo. Não possui antecedentes criminais. Nada 
há nos autos que desabone sua conduta social e personalidade. Os motivos e as circunstâncias foram normais à 
espécie. O comportamento da vítima, no caso, a coletividade, em nada influiu. As consequências mostraram-se 
relevantes, tendo em vista o prejuízo causado pela utilização de verba pública para propaganda autopromocional.

Considerando tais circunstâncias e buscando um critério objetivo a ser adotado em todas as situações 
para a fixação da pena-base, entendo que:

O critério que vem sendo albergado pelos Tribunais Superiores repousa numa 
situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da 
pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser 
encontrada sua oitiva parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em 
vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código 
Penal.
Com este raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma 
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das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de 
parâmetro para o julgador promover suas análises individuais (SCHMITT, Ricardo 
Augusto. Sentença Penal Condenatória. 6ª ed. Salvador: JusPodivm, 2011. p.115/116).

Subtraindo o máximo do mínimo da pena cominada em abstrato para o crime em tela (12 - 2 = 10 anos), 
convertendo o resultado em meses (120) e dividindo pelo número de circunstâncias judiciais (120/8 = 15 meses), 
chega-se ao valor a ser atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais: 15 (quinze) meses.

Deste modo, tendo em vista que apenas uma das circunstâncias judicias foi valorada de forma negativa 
(as consequências), a pena mínima (2 anos) deve ser aumentada em 15 (quinze) meses, pelo que se tem a pena 
de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, que torno definitiva, ausentes agravantes e atenuantes, causas de 
aumento e de diminuição.

À vista do art. 33, §§ 2º e 3º, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade é o aberto.
Uma vez que o réu preenche os requisitos subjetivos e objetivos inseridos no art. 44 do Código Penal, 

substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direito, a saber, uma pena de prestação pecuniária 
e uma pena de prestação de serviços à comunidade, por serem as mais adequadas à prevenção/reprovação do 
delito, tendo em vista que tais sanções incutirão no meio social a sensação de que o réu estará devolvendo à 
sociedade, de alguma forma, o mal causado à frente do Poder Executivo Municipal.

Observando-se os mesmos parâmetros fixados no sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de 
liberdade, fixa-se o pagamento em 50 (cinquenta) salários mínimos. 

A propósito:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM DUAS RESTRITIVAS 
DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. DISPENSA ANÁLISE 
DO ART. 59 DO CP. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO 
OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE NA 
SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pena de multa e a prestação pecuniária são institutos que possuem naturezas 
jurídicas distintas. Nos termos do art. 43, I, do CP, a prestação pecuniária consiste 
no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou 
privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz. A pena de multa, 
por sua vez, de acordo com o art. 49, caput, do CP, consiste no pagamento ao fundo 
penitenciário da quantia fixada na sentença e deve ser calculada pelo sistema de 
dias-multa.
2. A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir 
veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, dentre 
os crimes de trânsito que preveem essa penalidade, observadas as circunstâncias 
judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de 
eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.
3. Recurso conhecido e improvido. (STJ. REsp 1075211/SP, Rel. Ministro ARNALDO 
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 02/08/2010)

Impõe-se, ademais, a perda do mandato eletivo de Prefeito Municipal, uma vez que o § 2°, do artigo 1º, do 
Decreto-lei nº 201/67, determina que ‘’A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, 
acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, 
eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular”.

Da doutrina:

Ao motivar a imposição da perda de cargo, função ou mandato, o juiz deve levar em 
consideração o alcance do dano causado, a natureza do fato, as condições pessoais 
do agente, o grau de sua culpa etc., para concluir sobre a necessidade da medida, 
no caso concreto (FRANCO, Alberto Silva; Stoco, Rui (Coord). Leis penais especiais e 
sua interpretação jurisprudencial. 7 ed., revista, ampliada e atualizada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, v. 2, p. 2.768).

Como restou comprovado nos autos, não há a menor dúvida de que a conduta do denunciado 
comprometeu a dignidade e o decoro da função pública, ao se utilizar de verba pública para fazer publicidade 
autopromocional.

“Tal comportamento, evidentemente, é incompatível com o que se espera daquele que, por meio de um 
processo democrático, foi eleito pelo povo para exercer a boa administração do município e justifica, em uma 
análise de proporcionalidade, a imposição da pena em comento” (TJSC. Terceira Câmara Criminal. PC 157760 SC 
2009.015776-0. Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho. j. 16/08/2011).

Assim, decreta-se a perda do mandato eletivo e a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sem prejuízo da reparação civil dos 
danos causados ao patrimônio público - considerando que já há título extrajudicial do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia determinando o ressarcimento da verba pública indevidamente empregada pelo 
réu (fl. 222).

CONCLUSÃO

III - Por todo o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu à pena de 03 (três) anos e 03 
(três) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67, 
substituindo-a pelas penas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe de 50 
(cinquenta) salários-mínimos, sem prejuízo da reparação civil dos danos causados ao patrimônio público, além 
de impor-lhe a perda do mandato eletivo e a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.
Por força das inovações trazidas pela Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), que dispensa o 

trânsito em julgado da decisão colegiada para a declaração de inelegibilidade, oficie-se, de imediato, ao Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado da Bahia, para a adoção das providências cabíveis.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se novamente ao 
Tribunal Regional Eleitoral, bem como ao CEDEP, fornecendo-lhes cópia da decisão e informações sobre o 
julgamento do feito.

W
TJBA – AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA Nº 0013521-85.2009.8.05.0000, 2ª CÂMARA CRIMINAL, RELATOR(A): 
DESª. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ, JULGADO EM 25/09/2014.

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO. MUNICÍPIO DE SENTO SÉ. CRIME DO ART. 1º, I, 
DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DO ERÁRIO. 
AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA OBJETIVANDO A RETIRADA DO FEITO DA PAUTA DE 
JULGAMENTO. CONHECIMENTO COMO PRELIMINAR. DEFESA QUE TEVE AMPLO ACESSO 
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AOS AUTOS EM TODAS AS SUAS FASES, E TAMBÉM APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM 
PAUTA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM DEMAIS AÇÕES PENAIS 
EM CURSO NESTE TRIBUNAL. CONHECIMENTO COMO PRELIMINAR. FATOS DIVERSOS. 
AÇÃO PENAL EM FASE FINAL. PRETENSÃO QUE OCASIONARIA, INJUSTIFICADAMENTE, 
MAIOR ATRASO NO JULGAMENTO DO FEITO. PRELIMINAR QUE SE REJEITA. MINISTÉRIO 
PÚBLICO QUE POSSUI COMPETÊNCIA INVESTIGATIVA. PRECEDENTES DO STF. PRELIMINAR 
DE NULIDADE REJEITADA. SUPERAÇÃO DA FASE DO ART. 10 DA LEI Nº 8.038/1990. 
QUESTÃO DECIDIDA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO 
DE FLS. 1.190 A 1.194. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA 
REJEITADA. MÉRITO. DENÚNCIA QUE IMPUTA AO RÉU A APROPRIAÇÃO INDEVIDA 
DE R$ 34.813,00, QUANTIA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SENTO SÉ, MEDIANTE 
A SIMULAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA 
POTYGUAR, ATRAVÉS DO EMPREGO DE NOTAS FISCAIS FALSAS. FATO OCORRIDO NO 
EXERCÍCIO DE 1998. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DO RELATÓRIO 
DE INVESTIGAÇÃO Nº 01/99, DA COORDENAÇÃO DE INTELIGÊNCIA FISCAL, SECRETARIA 
DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, CONCLUSIVO DE QUE AS NOTAS FISCAIS SOBRE 
A COMPRA DOS REMÉDIOS ERAM “PARALELAS” OU “CLONADAS”. NOTA DE EMPENHO 
ASSINADA PELO PREFEITO DENUNCIADO, AUTORIZANDO O PAGAMENTO DA QUANTIA 
DE R$ 34.813,00 (TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS), À FARMÁCIA 
POTYGUAR. PROPRIETÁRIO DA FARMÁCIA REFERIDA, SITUADA NA CIDADE DE IRECÊ, 
QUE AFIRMOU, EM JUÍZO, NÃO TER PARTICIPADO DE LICITAÇÕES OU REALIZADO 
VENDAS PARA PREFEITURAS, ALÉM DE NÃO CONHECER O MUNICÍPIO DE SENTO SÉ. 
TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA QUE AFIRMARAM DESCONHECIMENTO DO 
FATO DESCRITO NA DENÚNCIA. DENUNCIADO QUE, QUALIFICADO E INTERROGADO EM 
JUÍZO, CONFESSA A PRÁTICA DO CRIME, AFIRMANDO A REGULARIDADE DA COMPRA 
DOS REMÉDIOS EM QUESTÃO. DENÚNCIA JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO 
DO PREFEITO DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 1º, I, DECRETO-LEI Nº201/1967. 
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRIME GRAVE. ACENTUADO PROPÓSITO 
DE ENCOBRIMENTO DA PRÁTICA DO CRIME. SIMULAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA E 
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. RÉU QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS 
NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TODAS POR DANO AO ERÁRIO. HABITUALIDADE NA 
PRÁTICA DE CRIMES. PRÁTICA DE DIVERSOS ATOS PROCESSUAIS COM EVIDENTE 
PROPÓSITO PROTELATÓRIO. PENA-BASE DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, TORNADA 
DEFINITIVA. REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. PERDA DO CARGO DE PREFEITO E 
A INABILITAÇÃO, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, PARA O EXERCÍCIO DE CARGO 
OU FUNÇÃO PÚBLICA, ELETIVO OU DE NOMEAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REPARAÇÃO 
CIVIL DO DANO CAUSADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU PARTICULAR. ART. 1º, §§ 1º 
E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. NECESSIDADE DO AFASTAMENTO CAUTELAR DO 
CONDENADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 2º, INCISO II, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967, 
CONSIDERANDO SUA HABITUALIDADE NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES PENAIS DA 
MESMA NATUREZA E A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EM QUESTÃO. DENÚNCIA 
JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 1º, 
I, DECRETO-LEI Nº 201/1967. PERDA DO CARGO DE PREFEITO. INABILITAÇÃO PARA 
EXERCÍCIO DE CARGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS POR 05 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO 
CAUTELAR DO CARGO. DECISÃO UNÂNIME.
Ação Penal Originária. Prefeito. Município de Sento Sé. Crime do art. 1º, I, do Decreto-
Lei nº 201/1967. Pena privativa de liberdade cominada de 02 (dois) a 12 (doze) anos de 
reclusão. 

Crime ocorrido no exercício financeiro de 1998. Denúncia recebida por decisão datada 
de 25/02/2008 (fls. 72/73). Autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça após 
eleição do Prefeito denunciado para o cargo de Prefeito de Sento Sé, com distribuição 
dos autos em 24/04/2009 (fl. 115).
Alegações finais da acusação, no sentido da condenação do Prefeito denunciado, nos 
termos da peça acusatória inicial. 
Alegações finais da defesa, que levantam questões preliminares de nulidade das provas 
que acompanharam a denúncia, por ausência de poderes investigativos do Ministério 
Público, e de nulidade do processo, por ausência de intimação da defesa para os fins do 
art. 10 da Lei nº 8.038/1990. No mérito, requer absolvição, por ausência de provas da 
materialidade delitiva e da sua autoria na pessoa do Prefeito denunciado.
Defesa que requereu, na oportunidade do art. 295 do RITJ/BA, a suspensão da presente 
ação, para reunião das diversas ações penais a que responde o Prefeito denunciado. 
Conhecimento como questão preliminar, ao lado daquelas levantadas em sede de 
alegações finais.
Questões preliminares:
Agravo regimental da defesa objetivando a retirada do feito da pauta de julgamento. 
Conhecimento como preliminar. Defesa que teve amplo acesso aos autos em todas as 
suas fases, e também após a inclusão do feito em pauta.
Preliminar rejeitada.
Ministério Público possui competência para efetuar investigações, na forma do texto 
constitucional e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada.
Regularmente superada a fase do art. 10 da Lei nº 8.038/1990, com intimação de ambas 
as partes, oportunidade em que a acusação nada requereu, e a defesa interpôs agravo 
regimental. Preliminar rejeitada.
Não é conveniente ao andamento do presente processo o acolhimento do pedido 
de sua suspensão para reunião de todas as ações penais a que responde o Prefeito 
denunciado. Juízo de conveniência que, na forma do art. 80 do Código de Processo 
Penal, cabe ao órgão julgador. Processo que se encontra em sua fase final, restando 
apenas o julgamento de mérito. Preliminar rejeitada.
Mérito:
Denúncia que imputa a apropriação, pelo Prefeito denunciado, da quantia de R$ 
34.813,00 (trinta e quatro mil oitocentos e treze reais) pertencente ao Município de 
Sento Sé, no exercício de 1998, mediante emissão de notas fiscais falsas, simulando a 
compra de remédios da Farmácia Potyguar, então situada na Cidade de Irecê.
Materialidade comprovada no contexto probatório. 
Relatório de Investigação nº 01/99, da Coordenação de Inteligência Fiscal, órgão 
vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, conclusivo no sentido de que 
as notas fiscais em questão eram “paralelas” ou “clonadas”, ou seja, cópias inautênticas 
de notas verdadeiras, cujo somatório era, na verdade, da quantia de R$ 71,50 (setenta 
e um reais e cinquenta centavos), e não o valor apropriado pelo réu, de R$ 34.813,00 
(trinta e quatro mil oitocentos e treze mil reais).
Cópia das notas fiscais falsas, “paralelas” ou “clonadas”, utilizadas para encobrir a 
apropriação indevida, que se encontram às fls. 202 a 207.
Autoria delitiva na pessoa do Prefeito denunciado também comprovada nos autos.
Assinatura do Prefeito denunciado na nota de empenho, de fl. 08, autorizando o 
pagamento da citada quantia de R$ 34.813,00 (trinta e quatro mil oitocentos e treze 
reais), à Farmácia Potyguar.
Depoimento prestado pelo proprietário da Farmácia Potyguar, Emídio de Souza 
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Neto, no sentido de que “[…] não vendeu mercadoria para nenhuma prefeitura; Que 
não conhece o município de Santo Sé (sic) e não conhece o denunciado; Que nunca 
participou de licitação”. (fl. 374).
Testemunha, Raimundo Rodrigues Filho, referida pelo Prefeito denunciado, na sua 
qualificação e interrogatório, como capaz de comprovar a compra dos remédios, que 
não negou a existência do crime, afirmando apenas que nunca ouviu falar de ilícitos 
cometidos pelo denunciado (fl. 1.104).
Crime negado apenas pela irmã do Prefeito denunciado, Urany dos Santos Barros, à 
época Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sento Sé, que, 
inclusive, oficiou no processo licitatório elaborado para encobrir a subtração da quantia 
em questão, de R$ 34.813,00 (trinta e quatro mil oitocentos e treze reais).
Testemunhas arroladas pela defesa, Hélia Fabíola Bezerra Cirilo (fl. 539), Francisco 
Marcos Marçal (fls. 718 e 991) e Gracilda de Araújo Benevides (fl. 719) que, em resumo, 
disseram ou que não se recordavam dos fatos descritos na denúncia, ou que não tinham 
conhecimento deles.
Prefeito denunciado que afirmou, quando qualificado e interrogado em juízo, que 
os remédios em questão “[…] foram adquiridos na Farmácia POTYGUAR ‘EMÍDIO DE 
SOUZA NETO’; […]” (fls. 79/80).
Comprovado, em síntese, que Ednaldo dos Santos Barros, na qualidade de Prefeito de 
Sento Sé, no exercício de 1998, apropriou-se, indevidamente, da quantia de R$ 34.813,00 
(trinta e quatro mil oitocentos e treze mil reais), tendo se utilizado de notas fiscais falsas, 
“paralelas” ou “clonadas”, da Farmácia Potyguar, razão porque se julga integralmente 
procedente a denúncia, condenando-o nas penas do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 
201/1967.
Análise das circunstâncias judiciais (art. 59, caput, do Código Penal):
Crime grave. Prefeito denunciado que utilizou de procedimento licitatório para conferir 
juridicidade à apropriação da quantia em questão, de R$ 34.813,00 (trinta e quatro 
mil oitocentos e treze mil reais). Evidente propósito de apropriação indevida. Réu que, 
conforme dados extraídos do Sistema de Automação Judiciária (SAJ), responde a 05 
(cinco) Ações Penais Originárias em andamento neste Tribunal de Justiça, todas sobre 
Dano ao Erário. Habitualidade na prática de delitos contra o Erário do Município de 
Sento Sé. Prática de diversos atos processuais com evidente propósito protelatório em 
benefício do réu, objetivando impedir o regular prosseguimento da presente Ação Penal 
e o seu julgamento de mérito.
Aplicada a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, 
decretando-se, ainda, a perda do cargo e a inabilitação, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da 
reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular, na forma do art. 
1º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 201/1967. Procedência da denúncia. Condenação do 
denunciado Ednaldo dos Santos Barros como incurso no Art. 1º, inciso I, do Decreto-
Lei nº 201/1967, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de 
reclusão, em regime inicialmente semiaberto, decretando-se, ainda, a perda do cargo 
e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, 
eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio 
público ou particular, na forma do art. 1º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 201/1967.
Necessidade do afastamento cautelar do condenado, com fundamento no art. 2º, 
inciso II, do Decreto-lei nº 201/1967, considerando sua habitualidade no cometimento 
de infrações penais da mesma natureza e a gravidade concreta do crime em questão, 
conforme suficientemente demonstrado.

Expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia, à Câmara de 
Vereadores de Sento Sé, bem como à Promotoria de Justiça Criminal e ao Juízo de 
Direito da Vara Crime, ambos da Comarca de Sento Sé, com cópia do Acórdão. Decisão 
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Originária nº 0013521-85.2009.805.0000-0, da 
Comarca de Sento Sé, em que figura como réu EDNALDO DOS SANTOS BARROS, e, como autor, o MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar procedente a imputação contida na denúncia, e condenar 
Ednaldo dos Santos Barros como incurso no art. Art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967, ao cumprimento da 
pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, decretando-se, 
ainda, a perda do cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, 
eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular, 
na forma do art. 1º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 201/1967. Afastamento cautelar do condenado, com fundamento 
no art. 2º, inciso II, do Decreto-lei nº 201/1967. Expedição de ofício comunicando o teor do presente acórdão ao 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia, à Câmara de Vereadores de Sento Sé, bem como à Promotoria 
de Justiça Criminal e ao Juízo de Direito da Vara Crime, ambos da Comarca de Sento Sé, nos termos do voto da 
Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Bahia, na Comarca de Sento Sé, ofereceu denúncia contra Ednaldo dos 
Santos Barros, como incurso no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, com fundamento na seguinte imputação, 
em resumo: 

Que, no exercício financeiro de 1998, o réu, na qualidade de Prefeito de Sento Sé, apropriou-se 
indevidamente da quantia de R$ 34.813,00 (trinta e quatro mil oitocentos e treze mil reais), pertencente ao 
referido Município, mediante a simulação de gasto com a aquisição de remédios com notas fiscais fraudulentas;

Que o réu Ednaldo dos Santos Barros, objetivando encobrir a referida quantia apropriada do Município 
de Sento Sé, inseriu, as notas fiscais de nº 03025, 03026, 03027, 03028, 03029 e 03030 na prestação de contas ao 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, relativas ao processo de pagamento nº 195, supostamente 
emitidas pela Farmácia Potyguar, de propriedade de Emídio de Souza Neto;

Que, por provocação da Câmara de Vereadores de Sento Sé, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, 
por intermédio da Coordenação de Inteligência Fiscal (CINFI), no Relatório de Investigação nº 01/99, constatou 
que as notas fiscais mencionadas são “paralelas”, ou seja, correspondem a cópias inidôneas das notas fiscais nº 
02025/03030, cujo valor total é de R$ 71,50 (setenta e um reais e cinquenta centavos), e não o valor apropriado 
pelo réu, de R$ 34.813,00 (trinta e quatro mil oitocentos e treze mil reais).

A denúncia de fls. 02 a 04 foi instruída com o Procedimento Investigatório nº003.0.49989/2007-165 (fls. 
05 a 37).

Às fls. 56 a 69, foi apresentada defesa preliminar pelo Advogado Dr. Thiancle Araújo.
Às fls. 72/73, foi prolatada decisão recebendo a denúncia pela MM. Juíza de Direito Drª Patrícia Didier 

de Morais Pereira, datada de 25/02/2008, tendo em vista que o réu ainda não possuía foro por prerrogativa de 
função perante este Tribunal de Justiça.

Às fls. 79/80, em 16/04/2008, o réu Ednaldo dos Santos Barros foi qualificado e interrogado.
À fl. 83, consta subestabelecimento sem reservas em favor do Advogado Dr. Oseas Alves dos Santos, que 

apresentou defesa prévia às fls. 84/85, com rol de testemunhas.
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À fl. 113, foi prolatada decisão reconhecendo a eleição do réu para exercício do mandato de Prefeito de 
Sento Sé, com remessa dos autos para processo e julgamento nesta superior instância.

À fl. 115, em 24/04/2009, foram os autos sorteados para relatoria desta magistrada.
À fl. 125, foi juntada cópia do Relatório de Investigação Fiscal nº 01/1999 e outros documentos (fls. 126 a 

326).
Às fls. 641 a 644, foi prolatado despacho objetivando a manifestação da defesa sobre as testemunhas não 

localizadas, José Silvestre Santos Coelho, Antônio Vicente Filho e Paulo Roberto Valério da Silva, cujas ouvidas 
foram determinadas mediante Cartas de Ordem, bem como a intimação das partes para os fins dos arts. 10 e 11 
da Lei nº 8.038/1990.

Na fase do art. 10 da Lei nº 8.038/1990, nada requereu o Ministério Público (fls. 669 e 782), ao passo 
que a defesa, na mesma fase processual, postulou diligências às fls. 679/680, deferidas, apenas, para ouvida das 
testemunhas João Batista Dias da França, Gracilda de Araújo Benevides e Raimundo Filho, tendo-se determinado, 
ainda, a manifestação defensiva sobre as testemunhas não localizadas, José Silvestre Santos Coelho, Antonio 
Vicente Filho e Paulo Roberto Valério da Silva (fls. 682/683). Contra esta decisão, não há nos autos notícia da 
interposição de qualquer recurso pelas partes.

Ouvida de testemunhas arroladas pela defesa às fls. 539, 639, 718, 719, 991, 1.104 e 1.105.
Às fls. 689 a 692, declarou-se a renúncia tácita da defesa em relação à ouvida das testemunhas não 

localizadas, considerando-se, em suma, que a insistência na busca destas em endereços nos quais já havia sido 
certificada a não localização, inclusive após sucessivas intimações para o fornecimento de outros meios de 
localização, constitui conduta incompatível com o propósito de produção das citadas provas. No mesmo ato, foi 
determinada a intimação das partes para alegações finais, na forma do art. 11 da Lei nº 8.038/90.

Às fls. 696 a 699, a defesa interpôs agravo regimental, objetivando cumprimento e devolução da Carta 
de Ordem expedida para ouvida das testemunhas João Batista Dias França e Gracilda de Araújo Benevides, além 
da determinação da ouvida das testemunhas Raimundo Rodrigues Filho, Francisco Marçal e Urany dos Santos 
Barros.

O Ministério Público apresentou alegações finais, às fls. 700 a 705, pela condenação do réu como incurso 
no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.038/90, tendo também requerido, para prevenir eventual nulidade, a ouvida da 
testemunha Raimundo Rodrigues Filho.

Às fls. 727 a 731, foi prolatado despacho datado de 24/11/2011, onde se fez histórico do andamento 
da instrução, e se constatou, em resumo, a regular ouvida das duas testemunhas arroladas pela acusação, 
Emídio Souza Neto e Judson Carlos Santos (fls. 376 e 452), e que, das oito testemunhas arroladas pela defesa, 
pendia, somente, a ouvida de João Batista Dias da França, já em andamento na Carta de Ordem nº 0000629-
54.2010.805.0245, e Raimundo Rodrigues Filho. Identificou-se, por fim, a necessidade de se diligenciar a ouvida, 
também, da pessoa de Urany dos Santos Barros, relacionada como testemunha referida, quando o feito ainda 
tramitava no primeiro grau de jurisdição, antes da eleição do réu para o cargo de Prefeito de Sento Sé. Constatadas 
estas circunstâncias, reconsiderou-se a decisão de fls. 689 a 692, no sentido de providenciar a ouvida em conjunto 
das testemunhas faltantes, pois residentes na Comarca de Sento Sé, mediante expedição de nova Carta de Ordem, 
a fim de complementar outra já expedida, e ali em curso, de nº 0000629-54.2010.805.0245.

Após sucessivas requisições das diligências acima referidas, inclusive com solicitação da intermediação do 
eminente Corregedor das Comarcas do Interior (fls. 745, 756/757 e 760), foi prolatada a decisão de fls. 763 a 766, 
onde, verificado o transcurso de prazo mais do que razoável para o cumprimento das Cartas de Ordem para as 
diligências faltantes, aplicando-se ao caso as disposições do § 2º, art. 222, do CPP, segundo o qual “Findo o prazo, 
poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos”, 
fundamento que amparou a intimação das partes para alegações finais, na forma do art. 11 da Lei nº8.038/90.

Às fls. 775 a 781, consta petição da defesa interpondo novo agravo regimental, onde requereu, em 

síntese, o cumprimento e a devolução das Cartas de Ordem mencionadas, para que, só depois, fosse dado 
encaminhamento ao procedimento.

Às fls. 783/784, verifica-se despacho prolatado para inclusão do feito em pauta para julgamento do agravo 
regimental, e expedição de ofício à Comarca de Sento Sé, assinalando prazo de 20 (vinte) dias para a devolução 
das diligências para ali encaminhadas.

Às fls. 788 a 792, a Colenda Segunda Câmara Criminal negou provimento ao agravo regimental, por 
decisão unânime, onde se concluiu pela falta de razoabilidade da “pretensão de suspender o procedimento, 
indefinidamente” (fl. 792), aguardando a devolução das Cartas de Ordem, inclusive em atenção ao referido art. 
222, § 2º, CPP. Não há notícia nos autos de qualquer recurso das partes contra o citado acórdão.

À fl. 794, consta cópia de ofício originário da Comarca de Sento Sé, em que se noticia o adiamento da 
audiência designada para o dia 16/10 (fl. 795), primeiro para 06/11/2013, e, posteriormente, para 21/11/2013, em 
virtude de sucessivas justificativas médicas apresentadas pelo Advogado de defesa, Dr. Thiancle Araújo, conforme 
comunicações recebidas por fax, e juntadas aos autos.

Às fls. 798 a 801, foi proferida decisão determinando a intimação da defesa para alegações finais, na forma 
do art. 11 da Lei nº 8.038/1990, além da requisição de cartas de ordem expedidas para a ouvida de testemunhas.

Às fls. 813 a 815, a defesa interpôs agravo regimental contra a mencionada decisão, objetivando intimação 
para requerimento de diligências, na forma do art. 10 da Lei nº 8.038/1990, antes da apresentação de alegações 
finais.

Às fls. 837 a 852, foram apresentadas alegações finais pela defesa, onde alegou, em resumo, questões 
preliminares de ilicitude das provas que acompanharam a denúncia, por ausência de poderes investigatórios do 
Ministério Público e por violação do contraditório e da ampla defesa, e nulidade do processo por ausência de 
intimação da defesa para a finalidade do art. 10 da Lei nº 8.038/1990. No mérito, a defesa requer a absolvição por 
ausência de provas da materialidade delitiva ou da sua autoria na pessoa do Prefeito denunciado.

Às fls. 857/858, foi prolatada nova decisão, negando seguimento ao agravo regimental, juntado às fls. 832 
a 836, por intempestividade. 

Às fls. 866 a 870, a defesa interpôs novo agravo regimental, desta vez contra a decisão de fls. 857/858, com 
a finalidade de ver processado o recurso interposto às fls. 813 a 815.

Às fls. 873/874, a douta Procuradoria de Justiça, em atenção ao art. 11 da Lei nº 8.038/1990, informou que 
nada tem a requerer a título de diligências para a sessão de julgamento, manifestando-se, ainda, em suma, pelo 
processamento e improvimento do agravo regimental de fls. 813 a 815.

Às fls. 1.184 a 1.188, constata-se decisão no sentido de processar o agravo regimental interposto às fls. 
857/858, apresentando o feito em mesa para seu julgamento, bem como declarando a desnecessidade da ouvida 
da testemunha João Batista Dias da França, diante do contexto probatório e na forma do art. 162, XIV, RITJ/BA.

Às fls. 1.190 a 1.194, a Colenda Segunda Câmara Criminal, por decisão unânime, negou provimento ao 
agravo regimental defensivo, declarando regularmente superada a fase do art. 10 da Lei nº 8.038/1990, na sessão 
de julgamento realizada em 22/02/2014.

O Advogado de defesa, Dr. Thiancle Araújo, em petição protocolada em 26/03/2014 (fl. 1.202), renunciou 
ao mandato, solicitando a intimação do réu para nomeação de novo procurador.

Às fls. 1.198 a 1.200, esta relatora homologou o pedido de desistência referido, e determinou a expedição 
de nova Carta de Ordem ao Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Sento Sé, a ser cumprida no prazo 
de cinco dias, objetivando a intimação do réu para constituição de novo defensor, inclusive por hora certa, se 
necessário, com aplicação analógica do art. 362 do Código de Processo Penal, de nomeação de defensor dativo, 
no caso do não comparecimento.

Determinou-se nova requisição da diligência às fls. 1.207, em despacho datado de 12/06/2014, sem notícia 
de resposta, conforme certidão de 18/06/2014. 
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Às fls. 1.210 a 1.223, a Colenda Segunda Câmara Criminal, por decisão unânime, com base no art. 2º, II e 
III, do Decreto-Lei nº 201/1967, decretou o afastamento cautelar do Sr. Ednaldo dos Santos Barros do exercício do 
mandato de Prefeito de Sento Sé até o julgamento de mérito da presente ação.

À fl. 1.240, subscrita pelo Advogado, Dr. Sebástian Borges de Albuquerque Mello, apresentou procuração 
concedida pelo Prefeito denunciado, nomeando-lhe como procurador.

Às fls. 1.245 a 1.253, a defesa opôs embargos de declaração contra o acórdão de fls. 1.210 a 1.223, 
atribuindo-lhe a existência de omissões com a finalidade de reverter a medida cautelar ali determinada.

À fl. 1.242, determinou-se a intimação da defesa para a finalidade do art. 265, caput, RITJ/BA, que 
apresentou petição às fls. 1.254 a 1.263, onde requereu, em resumo, a imediata suspensão do processo, 
objetivando o reconhecimento da prevenção junto a um dos Desembargadores Relatores das ações penais a 
que responde o Prefeito denunciado, Sr. Ednaldo dos Santos Barros, de nº 0005543-57.2009.8.05.0000, 0005545-
27.2009.8.05.0000, 0016488-06.2009.8.05.0000, 0005544-42.2009.8.05.0000 e 0005556-56.2009.8.05.0000, com a 
consequente reunião dos processos.

Acrescenta-se que, após a remessa dos autos ao eminente Desembargador Revisor, o Advogado, Dr. 
Sebástian Borges de Albuquerque Mello, defensor do Prefeito denunciado, apresentou a petição de fls. 1.342/1.344, 
requerendo que o feito não fosse incluído na pauta de julgamento da sessão de 25/09/2014, em virtude de 
viagem, sob o fundamento de que deseja realizar sustentação oral na ocasião do respectivo julgamento, pleito 
indeferido por decisão desta relatora.

Em petição protocolada sob o nº 2014.00092843-7, datada de 18/09/2014, o Advogado do Prefeito 
denunciado, Dr. Sebástian Borges de Albuquerque Mello, requereu, novamente, o adiamento do julgamento de 
mérito da presente ação penal, previsto para a sessão a de 25/09/2014, apontando, agora, a necessidade de suprir 
omissão na condução do presente processo, consistente na intimação da defesa para o fim do art. 295, caput, 
RITJ/BA.

Em petição de agravo regimental nº 2014.00095462-4, protocolada em 24.09.2014, véspera do julgamento 
de mérito desta ação, onde a defesa se insurgiu quanto ao indeferimento do pedido de retirada do feito da pauta.

É o relatório.
VOTO

Inicialmente, examina-se, como questão preliminar, a petição de agravo regimental nº 2014.00095462-4, 
protocolada em 24.09.2014, onde a defesa requer, novamente, pela terceira vez, após o indeferimento de dois 
requerimentos anteriores, que a presente ação penal seja retirada de pauta, para conversão do feito em diligência, 
objetivando sua intimação para se manifestar sobre depoimentos prestados pelas testemunhas Raimundo 
Rodrigues Filho e Urany dos Santos Barros, sob alegação de que foram juntados aos autos após apresentadas as 
alegações finais.

A preliminar deve ser rejeitada, pelas seguintes razões:
A defesa, inclusive através dos novos Advogados que ora a representam, teve acesso a toda a prova 

produzida, com vista dos autos fora da secretaria, com oportunidade para se pronunciar nos autos, e nada fez.
Além disso, a prova da materialidade delitiva e da sua autoria na pessoa do Prefeito denunciado é 

eminentemente documental. Logo, ainda que não se tivesse oportunizado à defesa conhecer os depoimentos 
testemunhais referidos, não haveria qualquer vício a ser sanado, ressaltando-se que o acesso à prova em questão 
foi amplamente franqueado à defesa.

Conclui-se, portanto, que o propósito da defesa consiste, exclusivamente, em protelar o julgamento de 
mérito da presente ação. Preliminar rejeitada.

Quanto às demais questões preliminares:
A alegação de nulidade do processo por ausência de poderes investigatórios por parte do Ministério 

Público, não deve ser acolhida, tendo em vista as atribuições que lhe foram expressamente atribuídas pelo texto 

constitucional, conforme o art. 129, I, VI, VIII e IX, bem como o entendimento sedimentado na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, ilustrada pelos precedentes reproduzidos abaixo:

A instauração de inquérito policial não é imprescindível à propositura da ação penal 
pública, podendo o Ministério Público valer-se de outros elementos de prova para 
formar sua convicção. Não há impedimento para que o agente do Ministério Público 
efetue a colheita de determinados depoimentos, quando, tendo conhecimento fático 
do indício de autoria e da materialidade do crime, tiver notícia, diretamente, de algum 
fato que merecesse ser elucidado. (Inq 1.957, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 
11-5-2005, Plenário, DJ de 11-11-2005) No mesmo sentido: HC 83.463, Rel. Min. Carlos 
Velloso, julgamento em 16-3-2004, Segunda Turma, DJ de 4-6-2004.

A CF dotou o Ministério Público do poder de requisitar diligências investigatórias e 
a instauração de inquérito policial (CF, art. 129, VIII). A norma constitucional não 
contemplou a possibilidade do parquet realizar e presidir inquérito policial. Não cabe, 
portanto, aos seus membros inquirir diretamente pessoas suspeitas de autoria de crime. 
Mas requisitar diligência nesse sentido à autoridade policial. Precedentes. (RHC 81.326, 
Rel. Min. Nelson Jobim, julgamento em 6-5-2003, Segunda Turma, DJ de 1º-8-2003)

O poder de investigação do Estado é dirigido a coibir atividades afrontosas à ordem 
jurídica   à garantia do sigilo bancário não se estende às atividades ilícitas. A ordem 
jurídica confere
explicitamente poderes amplos de investigação ao Ministério Público – art. 129, VI, 
VIII, da CF, e art. 8º, II e IV, e § 2º, da LC 75/1993. Não cabe ao Banco do Brasil negar, 
ao Ministério Público, informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos 
concedidos pela instituição, com recursos subsidiados pelo erário federal, sob invocação 
do sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para 
instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio público. 
Princípio da publicidade, ut art. 37 da Constituição. (MS 21.729, Rel. p/ o ac. Min. Néri da 
Silveira, julgamento em 5-10-1995, Plenário, DJ de 19-10-2001)

Também rejeita-se esta preliminar.
Igualmente deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do processo, por ausência de intimação da defesa 

para a finalidade do art. 10 da Lei nº 8.038/1990, pois, conforme exposto, inclusive, no acórdão de fls. 1.190 a 
1.194, onde a referida questão já foi apreciada e rejeitada por decisão unânime da Segunda Câmara Criminal, a 
citada fase processual foi regularmente superada.

Veja-se trecho da citada decisão colegiada:

Às fls. 763 a 766, foi determinada intimação das partes para diligências finais, na forma 
do art. 10 da Lei nº 8.038/1990, ocasião em que acusação nada requereu (fl. 782), e 
a defesa, sem apresentar qualquer requerimento naquele sentido, apenas interpôs 
agravo regimental, objetivando a busca de cartas de ordem expedidas para ouvida 
de testemunhas, recurso este improvido pelo acórdão de fls. 788 a 792. Sendo assim, 
conclui-se pela regular superação da fase de diligências finais do art. 10 da Lei nº 
8.038/1990 (fls. 1.190 a 1.194).

Fica rejeitada, da mesma forma, esta preliminar.
Analisa-se, por fim, também como questão preliminar, o requerimento defensivo de fls. 1.254 a 1.263, de 
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suspensão do presente feito, objetivando o reconhecimento da continuidade delitiva entre as imputações que 
originaram as diversas ações penais a que responde o Prefeito denunciado neste Tribunal de Justiça.

O pleito deve ser rejeitado, pelas seguintes razões:
A defesa alega, em síntese, que os fatos que originaram as ações penais em questão foram praticados em 

circunstâncias de continuidade delitiva. Porém, ainda que se cogite do acerto da alegação defensiva, o que não 
é o caso, sabe-se que a reunião de processos não é medida absoluta. É o que se verifica do art. 80 do Código de 
Processo Penal, que outorga poderes ao juiz para manter a separação dos processos, se houver razão conveniente 
para tanto, como se vê do teor do citado dispositivo:

Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido 
praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo 
número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo 
relevante, o juiz reputar conveniente a separação (grifos ausentes no original).

A lição da doutrina sobre o referido dispositivo legal é esclarecedora, consoante se extrai dos trechos 
abaixo reproduzidos do Douto Prof. Guilherme de Souza Nucci:

Separação facultativa em face de motivo relevante: andou bem a lei ao preceituar que fica 
ao critério do juiz a separação dos processos, por qualquer ‘motivo relevante’, impossível 
de ser previsto prévia e expressamente em lei, mas que pode conturbar mais do que 
auxiliar na produção das provas. […] Lembremos que a decisão acerta da separação é 
‘facultativa’. Pode concernir ao magistrado condutor do feito ou ao órgão colegiado, em 
caso de competência originária. […] (Código de Processo Penal comentado. 13ª ed., 
Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 247, grifo ausente no original).

Fernando da Costa Tourinho Filho:

[…] A relevância, obviamente, ficará à prudente discrição do Juiz. […] Na prática podem 
surgir outras hipóteses, cabendo ao Juiz, e somente a ele, decidir se a disjunção é, ou 
não, relevante (Código de Processo Penal comentado. Vol. I, 10ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 290/291, grifo ausente no original).

Júlio Fabbrini Mirabete:

Prevê o dispositivo as hipóteses em que, embora haja continência ou conexão, pode 
o juiz, facultativamente, separar os processos. Cabe a ele, nas hipóteses mencionadas 
no art. 80, aquilatar a conveniência da separação. […] A enumeração, portanto, 
não é taxativa, permitindo a separação por qualquer motivo relevante, em benefício 
dos acusados ou da própria administração da Justiça (Código de Processo Penal 
interpretado. 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 317, grifo ausente no original).

No presente caso, nada recomenda a reunião das diversas ações penais a que responde o Prefeito 
denunciado, Ednaldo dos Santos Barros, referidas pela defesa às fls. 1.254 a 1.263. Ao contrário, tudo conduz a 
que seja mantida a tramitação autônoma do presente feito, tendo em vista que o processo se encontra em fase 
de finalização, restando, apenas o julgamento de mérito. Nada justificaria, portanto, qualquer atraso na prestação 
jurisdicional correspondente.

Ressalta-se, ainda, que tampouco haverá prejuízo para a defesa, em caso de condenação, no que diz 

respeito à aplicação da pena, tendo em vista que há previsão específica, no próprio Código de Processo Penal, a 
respeito das medidas a serem tomadas quando da finalização de cada um dos feitos que correm em separado, na 
forma do art. 82, parte final, do seguinte teor:

Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos 
diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram 
perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a 
unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação 
das penas (grifo ausente no original).

Veja-se, nesse sentido, o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:

48. Soma ou unificação das penas: a soma decorre da aplicação do concurso material 
(art. 69, CP) e a unificação pode decorrer tanto do concurso formal (art. 70, CP) quanto 
do crime continuado (art. 71, CP). Cabe ao juiz da execução penal cuidar do processo 
de soma ou unificação das penas do condenado, o que é lógico, pois é o detentor de 
todas as execuções que correm contra a mesma pessoa, razão pela qual pode visualizar 
amplamente o quadro das suas condenações. Por vezes, há de existir casos de crimes 
continuados ou mesmo de concurso formal não constatados antes do término 
das instruções dos processos individualmente instaurados e julgados. Cabe, pois, a 
unificação na fase executória (Código de Processo Penal comentado. 13ª ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 2014, p. 252).

Sendo assim, com base na parte final do art. 80 do Código de Processo Penal, rejeita-se a questão preliminar 
de reunião da presente ação penal com as demais ações penais, de números 0005543-57.2009.8.05.0000, 0005545-
27.2009.8.05.0000, 0016488-06.2009.8.05.0000, 0005544-42.2009.8.05.0000 e 0005556-56.2009.8.05.0000, todas 
figurando como denunciado o Prefeito de Sento Sé, Ednaldo dos Santos Barros, em curso neste Tribunal de Justiça.

Preliminar rejeitada.
Quanto ao mérito da presente ação penal, de tudo que consta nos autos, conclui-se que a imputação 

contida na denúncia deve ser julgada integralmente procedente, pelas seguintes razões:
Às fls. 06 a 19, verifica-se cópia do Processo de Pagamento nº 195/1998, da Prefeitura de Sento Sé, relativo 

ao exercício de 1998, relacionada à licitação iniciada pela Carta Convite nº 16, tendo por objeto a aquisição de 
medicamentos para o Hospital e Maternidade Dr. Heitor Sento Sé, consoante evidencia a cópia do respectivo 
aviso de licitação, de fl. 17, datado de 09/09/1998, subscrito por Urany dos Santos Barros, Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação.

No referido processo de pagamento, figura como vencedora do correspondente processo de licitação, e, 
portanto, credora da quantia a ela relacionada, de R$ 34.813,00 (trinta e quatro mil oitocentos e treze reais). Este 
montante consta como pago pelo Município de Sento Sé à Farmácia Potyguar, conforme a nota de empenho de 
fl. 08.

É importante destacar que a referida nota de empenho, de fl. 08, encontra-se assinada pelo Prefeito 
denunciado, Ednaldo dos Santos Barros, autorizando o pagamento da citada quantia de R$ 34.813,00 (trinta e 
quatro mil oitocentos e treze reais).

Ainda, quanto ao mencionado processo de pagamento nº 195/1998, de fls. 06 a 19, existem, ali, cópias 
dos recibos supostamente emitidos pela Farmácia Potyguar, todos datados de 23/09/1998, com números de série 
3025, 3026, 3027, 3028, 3029 e 3030. Os citados recibos ostentam, respectivamente, os valores de R$ 3.170,00 (três 
mil cento e setenta reais), R$ 3.288,60 (três mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), R$ 9.327,20 
(nove mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos), R$ 4.660,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta reais), R$ 
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11.891,20 (onze mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte centavos) e R$ 2.476,00 (dois mil, quatrocentos e 
setenta e seis reais). Em conjunto, os comprovantes em tela totalizam o montante de R$ 34.813,00 (trinta e quatro 
mil, oitocentos e treze reais).

O documento de fls. 128/129, constitui cópia do relatório de investigação nº 01/99, datado de 11/05/1999, 
subscrito pelo Auditor Fiscal, Dr. Judson Carlos Santos Neri, da Coordenação de Inteligência Fiscal (CINFI), da 
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, de fls. 128/129, conclusivo no seguinte sentido:

A empresa Emídio de Souza Neto (Farmácia Potyguar), IE 91.9882.970 NO, CNPJ 
13.388.111/0001-69, sito à Avenida Adolfo Moitinho, s/n, Centro, Irecê, está com a 
situação cadastral ativa, conforme informação do SIDAT em 10/02/1999. As notas 
fiscais nº 3023 (R$ 8,00), nº 3025 (R$ 14,00), nº 3026 (R$ 18,00), nº 3027 (R$ 10,00), 3029 
(R$ 11,00) e nº 3030 (R$ 10,50) constantes do talão do contribuinte, apresentam um 
somatório de R$ 71,50, divergente, portanto do valor de R$ 34.813,00 apresentado no 
processo. (ANEXO 9, fls. 128/129, grifo ausente no original).

Os documentos de fls. 202 a 207, consistem em cópias das notas fiscais de nº 3023 e 3025 a 3030, da 
empresa de razão social Emídio de Souza Neto, proprietário da Farmácia Potyguar, demonstrando os valores 
referidos no citado relatório de investigação nº 01/99, totalizando a quantia de R$ 71,50 (setenta e um reais e 
cinquenta centavos).

À fl. 374, Emídio de Souza Neto, proprietário da Farmácia Potyguar, afirmou o seguinte, em juízo:

exerceu a atividade comercial até o ano de 1989 nesta cidade de Irecê na Avenida 
Adolfo Moitinho s/n, onde funcionava a farmácia Potiguá (sic); Que não costumava 
comercializar com prefeitura municipais (sic) e não vendeu mercadoria para nenhuma 
prefeitura; Que não conhece o município de Santo Sé (sic) e não conhece o denunciado; 
Que nunca participou de licitação (fl. 374, grifo ausente no original).

À fl. 452, Judson Carlos Santos Neri, Auditor Fiscal que subscreveu o já citado Relatório de Inteligência Fiscal 
nº 01/99, também foi ouvido durante a instrução processual, e prestou os esclarecimentos abaixo transcritos:

que é procedimento corriqueiro do Tribunal de Contas do Município encaminhar 
a Secretaria de Fazenda para que prepostos destas procurem aferir junto aos 
estabelecimentos comerciais a veracidade das informações contidas em notas 
fiscais expedidas; que durante o serviço de auditoria realizada em documentos 
encaminhados pelo Tribunal de Contas do Município para a Secretaria da Fazenda 
foi constatado pelos auditores fiscais daquela Secretaria foram detectadas (sic) três 
espécies de irregularidade (sic): 1 – algumas delas apresentavam o vício de terem 
sido expedidas por empresas com cadastros cancelados frente a Secretaria da 
Fazenda; 2 – Notas Fiscais paralelas ou ‘clonadas’, que significa que estes documentos 
fraudulentamente buscam representar uma venda ou prestação de serviço que 
efetivamente não ocorreram já que aquela série de número de nota fiscal teria sido 
utilizada anteriormente para refletir outra transação; […] (fl. 452, grifo ausente no 
original).

O documento de fl. 539 é constituído de depoimento de Hélia Fabíola Bezerra Cirilo, durante a instrução 
criminal, esclarecendo: “[…] QUE trabalhava e trabalha até hoje na Prefeitura de Sento Sé; QUE é bioquímica e 
responde ainda hoje pelo laboratório do hospital municipal; […] QUE não se recorda de ter recebido especificamente 
os medicamentos indicados na denúncia; […]” (fl. 539, grifo ausente no original).

O documento de fl. 718 é constituído de depoimento de Francisco Marcos Marçal, durante a instrução 
processual, informando que: “trabalhou na primeira gestão do denunciado Ednaldo Santos Barros, pelo período de 
três anos, como médico lotado no hospital municipal, Dr. Heitor Nunes Sento Sé; que não tem conhecimento deste fato 
[…]” (fl. 718, grifo ausente no original). A testemunha fez a mesma firmação quando ouvido, novamente, à fl. 991.

O documento de fl. 719 é constituído de depoimento de Gracilda de Araújo Benevides, tendo afirmado, 
em juízo, que: “trabalhava para o município de Sento Sé no ano de 1998 na função de laboratório; […] que não 
tem conhecimento do fato narrado na denúncia; […]” (fl. 719, grifo ausente no original).

O documento de fl. 1.103, diz respeito a depoimento Urany dos Santos Barros, irmã do Prefeito denunciado, 
prestou declarações em juízo com dispensa de compromisso, em virtude da relação de parentesco, onde afirmou 
o seguinte: “QUE não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; QUE a depoente era Secretária de Finanças do 
município, na época dos fatos; QUE a depoente na sua função recebia as notas e empenhos encaminhados pelo Setor 
de Contabilidade e a mesma apenas autorizada os pagamentos; […]” (fl. 1.103).

O documento de fl. 1.104 refere-se a depoimento prestado por Raimundo Rodrigues Filho, qualificado 
como lavrador, onde afirmou o que segue, quando ouvido em juízo: “QUE à época dos fatos o depoente era Diretor 
Administrativo do Hospital local; QUE recebiam os medicamentos que eram encaminhados ao hospital e realizavam 
a conferência dos mesmos, juntamente com Dr. Eliomar Cavalcante, já falecido; […] QUE nunca ouviu falar da prática 
de ilícitos, praticados pelo Prefeito Ednaldo Barros; […]” (fl. 1.104, grifo ausente no original).

Qualificado e interrogado em juízo, às fls. 79/80, o Prefeito denunciado, Ednaldo dos Santos Barros, 
afirmou o quanto segue:

[…] QUE como prefeito apenas dava impulso aos processos licitatórios; Que tais 
processos vinham com parecer do setor contábil e do setor Jurídico; […] QUE em 
1998 o município gastou R$ 13.813,00 (sic) com remédios; QUE estes materiais foram 
adquiridos na Farmácia POTYGUAR ‘EMÍDIO DE SOUZA NETO’; QUE inclusive o Senhor 
RAIMUNDO RODRIGUES FILHO pode testemunhar tal fato; […] QUE a comissão 
permanente de licitação era formada por três membros sua irmã URANY DOS SANTOS 
BARROS, VICENTE de Salvador e ALMIR DOS ANJOS daqui de Sento Sé; […] (fls. 79/80).

Passa-se ao exame do contexto probatório:
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, conforme demonstrado pelo 

relatório de investigação nº 01/99, datado de 11/05/1999, subscrito pelo Auditor Fiscal, Dr. Judson Carlos Santos 
Neri, onde, em resumo, se evidenciou que as notas fiscais utilizadas pelo Prefeito denunciado, Ednaldo dos Santos 
Barros, eram falsas. 

Ficou demonstrado que o valor das notas fiscais em questão, consideradas em conjunto, era, na verdade, 
de R$ 71,50 (setenta e um reais e cinquenta centavos), ou seja, muito inferior ao valor declarado pelo Prefeito 
denunciado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, no processo de pagamento nº 195/98, 
onde foi indicado o montante total de R$ 34.813,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e treze reais).

O tipo de falsificação utilizado pelo Prefeito denunciado, Ednaldo dos Santos Barros, para encobrir a 
apropriação indevida do valor indicado na denúncia, de R$ 34.813,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e treze 
reais), foi o emprego do artifício chamado de nota “paralela” ou “clonada”. Conforme elucidado pelo Auditor Fiscal, 
Dr. Judson Carlos Santos Neri, esse tipo de falsificação consiste na referência a prestações de serviços que não 
existiram, mediante a utilização do número de série de notas fiscais idôneas.

As notas fiscais verdadeiras se encontram às fls. 202 a 207, e as falsificadas, “paralelas” ou “clonadas”, às fls. 
09/10.

Assim como a materialidade delitiva, a sua autoria na pessoa do Prefeito denunciado é, também, cristalina.
A nota de empenho de fl. 08 encontra-se assinada pelo Prefeito denunciado, Ednaldo dos Santos Barros, 

autorizando o pagamento da quantia em foco, de R$ 34.813,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e treze reais), 
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circunstância reconhecida na qualificação e interrogatório, onde foi afirmado, pelo Prefeito, que, efetivamente, 
os remédios em questão “[…] foram adquiridos na Farmácia POTYGUAR ‘EMÍDIO DE SOUZA NETO’; […]” (fls. 79/80).

Os autos demonstram, no entanto, que a utilização das notas fiscais questionadas se deu de modo 
fraudulento, apenas para encobrir o dano ao Erário de Sento Sé causado pelo Prefeito denunciado, pois o 
proprietário do referido estabelecimento comercial, Emídio de Souza Neto, negou, peremptoriamente, ter 
realizado a venda dos medicamentos apontados nas notas fiscais falsas, além de ter dito ainda que “[…] não 
vendeu mercadoria para nenhuma prefeitura; Que não conhece o município de Santo Sé (sic) e não conhece o 
denunciado; Que nunca participou de licitação” (fl. 374).

O Prefeito denunciado, Ednaldo dos Santos Barros, na sua qualificação e interrogatório em juízo, com o 
objetivo de conferir veracidade à sua versão, então apresentada, de que comprou remédios da Farmácia Potyguar 
em nome do Município de Sento Sé, chegou a afirmar “[…] QUE inclusive o Senhor RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 
pode testemunhar tal fato […]” (fls. 79/80). Porém, a testemunha Raimundo Rodrigues Filho, à época Diretor 
Administrativo do Hospital local, quando ouvido na instrução processual, não negou a existência do crime, tendo 
apenas referido que nunca ouviu falar da prática de “ilícitos” por parte do Prefeito denunciado.

As testemunhas Hélia Fabíola Bezerra Cirilo (fl. 539), Francisco Marcos Marçal (fls. 718 e 991) e Gracilda de 
Araújo Benevides (fl. 719) disseram, em resumo, que não se recordavam dos fatos descritos na denúncia, ou não 
os conheciam.

A irmã do Prefeito denunciado, Urany dos Santos Barros, à época Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, efetuou negativa genérica da prática do delito em questão, sem, contudo, força probante para 
desconstituir a tese acusatória (fl. 1.103).

Em conclusão, restou comprovado, em síntese, que Ednaldo dos Santos Barros, na qualidade de Prefeito 
de Sento Sé, no exercício de 1998, apropriou-se, indevidamente, da quantia de R$ 34.813,00 (trinta e quatro 
mil, oitocentos e treze mil reais), tendo se utilizado de notas fiscais falsas, “paralelas” ou “clonadas”, da Farmácia 
Potyguar, razão porque se julga integralmente procedente a denúncia, condenando-o nas penas do art. 1º, inciso 
I, do Decreto-Lei nº 201/1967.

O art. 1º, inciso I, e seus §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 201/1967, possuem o seguinte teor:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do 
Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio; 
[…]. § 1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, 
com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de 
três meses a três anos. § 2º A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos 
neste artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, 
para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da 
reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular.

Passa-se à análise das circunstâncias judiciais, na forma do art. 59, do Código Penal:
Trata-se de fato que, pela forma de execução, inclusive mediante a simulação de um procedimento 

licitatório, engendrado para dar impressão de juridicidade à apropriação do dinheiro público referido (fls. 06 
a 14), revela acentuada gravidade concreta, tendo em vista o propósito evidente de encobrir a prática delitiva. 
Destaca-se que o réu, Ednaldo dos Santos Barros, responde a mais 05 (cinco) Ações Penais em curso neste Egrégio 
Tribunal de Justiça, tendo como objeto Dano ao Erário, circunstância que evidencia a sua habitualidade na prática 
de depredação do Erário de Sento Sé.

Além disso, a finalidade de se subtrair à legalidade ficou demonstrada também no presente processo, 
onde foram praticadas condutas com o claro objetivo de impedir o seu regular desenvolvimento, mediante ações 

guiadas por fins claramente procrastinatórios. Nesse sentido, destaca-se aquela que motivou a decisão de fls. 
689 a 692, onde foi declarada a renúncia tácita da defesa em relação à ouvida de testemunhas não localizadas, 
tendo-se considerado, em suma, que a insistência na busca em endereços nos quais já havia sido certificada a 
não localização das testemunhas, inclusive após sucessivas intimações da defesa para o fornecimento de outros 
meios, constituiu em conduta incompatível com o propósito de produção das citadas provas.

Ressalta-se, ademais, que finalizada a instrução processual, restando apenas o julgamento de mérito, 
o Advogado Dr. Thiancle Araújo renunciou ao mandato outorgado pelo réu, impondo-se, por consequência, a 
intimação deste para constituição de novo defensor, fato que conduziu a necessidade da expedição de nova 
Carta de Ordem para a comarca de origem, objetivando a comunicação do ato ao Prefeito réu, para que este, 
se encontrado, constituísse outro defensor para prosseguir no feito. Como já exposto às fls. 1.210 a 1.223, 
não se questiona a legalidade da renúncia ao mandato efetuada pelo Advogado, pois consiste em verdadeira 
prerrogativa profissional, porém não se pode perder de vista que tal conduta, praticada no momento que precede 
o julgamento de mérito da presente ação penal, somada a todos os demais atos de procrastinação processual, 
autoriza concluir pelo nítido propósito do acusado de frustrar, a todo custo, a atuação do Poder Judiciário.

É importante sublinhar, ainda, que não há nos autos notícia da recuperação da quantia subtraída pelo 
Prefeito denunciado, em prejuízo do Município de Sento Sé, de R$ 34.813,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e 
treze mil reais).

Pesando todas essas circunstâncias em desfavor do Prefeito denunciado, aplica-se a penabase de 05 (cinco) 
anos de reclusão, tornada definitiva, tendo em vista a ausência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição 
e aumento, a ser cumprida em regime semiaberto, decretando-se, ainda, a perda de cargo e a inabilitação, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da 
reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular, na forma do art. 1º, §§ 1º e 2º, do Decreto-
lei nº 201/1967.

Do exposto, julga-se procedente a imputação contida na denúncia, para condenar Ednaldo dos Santos 
Barros como incurso no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967, ao cumprimento da pena privativa de liberdade 
de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, decretando-se, ainda, a perda de cargo e a 
inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem 
prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular, na forma do art. 1º, §§ 1º e 2º, 
do Decreto-lei nº 201/1967.

Necessidade do afastamento cautelar do condenado, com fundamento no art. 2º, inciso II, do Decreto-
lei nº 201/1967, considerando sua habitualidade no cometimento de infrações penais da mesma natureza e a 
gravidade concreta do crime em questão, conforme suficientemente demonstrado.

Expeça-se ofício comunicando o teor do presente acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado da 
Bahia, à Câmara de Vereadores de Sento Sé, bem como à Promotoria de Justiça Criminal e ao Juízo de Direito da 
Vara Crime, ambos da Comarca de Sento Sé.

W
TJBA – HABEAS CORPUS Nº 0009869-21.2013.8.05.0000, 2ª CÂMARA CRIMINAL, RELATOR(A): DESª. 
NÁGILA MARIA SALES BRITO, JULGADO EM 01/08/2013.

HABEAS CORPUS. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO 
PREVENTIVA DECRETADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM BASE 
EM ELEMENTOS CONCRETOS EXISTENTES NOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO DE 
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. PRESENÇA 
DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS 
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DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO 
ART. 19, § 1º, DA LEI MARIA DA PENHA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS 
NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM 
DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado, com o fito de obter a revogação da custódia 
preventiva do paciente, preso no dia 22/04/2013, alegando a ausência dos requisitos 
autorizadores previstos no art. 312 do CPP, a ofensa aos princípios do contraditório 
e da ampla defesa e a favorabilidade das condições pessoais do paciente.
2. Ao analisar a decisão impugnada (fls. 29/31), verifica-se que a autoridade impetrada 
fundamentou satisfatoriamente a imposição da prisão preventiva, considerando a 
necessidade da garantia da ordem pública.
3. Afere-se, pois, que a restrição do status libertatis do paciente foi imposta com 
base em fatos concretos a justificar a imprescindibilidade da medida excepcional, 
principalmente o descumprimento por parte do paciente de medidas protetivas de 
urgência deferidas em favor da vítima, consoante dispõe o art. 313, inc. III, do CPP
4. Não procede também a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do 
contraditório, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar, e, como 
tal, autoriza a sua imposição sem necessidade da prévia oitiva do suposto agressor, 
desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, como ocorreu no caso 
em análise, conforme previsão legal contida no art. 19, §1º, da Lei Maria da Penha.
5. Insta pontuar, ademais, que consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, 
eventuais condições pessoais favoráveis ao acusado, tais como primariedade, bons 
antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita, não garantem 
o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos 
no art. 312 do Código de Processo Penal.
6. Por fim, mostra-se inviável o deferimento do pedido de aplicação de medidas 
cautelares diversas da prisão, uma vez que, segundo informou a Juíza da causa, a 
segregação corporal foi decretada justamente em decorrência do descumprimento 
das medidas anteriormente deferidas, o que demonstra que a imposição dessas não 
foram suficientes para garantir a integridade física e psíquica da ofendida.
7. Ante o exposto, por total desamparo fático e jurídico das razões aduzidas, e com 
base no Parecer Ministerial, CONHEÇO deste habeas corpus para DENEGÁ-LO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0009869-21.2013.8.05.0000-0, da comarca 
de Itapicuru, tendo como impetrantes CARLOS HENRIQUE SOUZA TORRES E OUTRO e paciente JEFERSON SILVA 
SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem.

RELATÓRIO

Os Béis. CARLOS HENRIQUE SOUZA TORRES e MILTONS SOUZA GOMES JÚNIOR ingressaram com habeas 
corpus em favor de JEFERSON SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 
VARA CRIME DA COMARCA DE ITAPICURU/BA.

Alegaram que o paciente se encontra preso desde o dia 23/05/2013, em razão de suposto descumprimento 
de medida protetiva deferida em favor da sua ex-companheira.

Sustentaram que a prisão preventiva foi decretada com base apenas em narrações inverídicas da vítima, 
relatando que a autoridade impetrada, em momento algum, tomou o depoimento do paciente, contrariando, 
assim, os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Arguiram ser o paciente réu primário, com bons antecedentes, emprego definido e residência fixa, 
possuindo, desse modo, todas as condições para aguardar o julgamento em liberdade. Aduziram que, diante 
da ausência das hipóteses autorizadoras da custódia preventiva, torna-se possível a aplicação das medidas 
cautelares diversas da prisão.

Por fim, pugnaram pela concessão, em caráter liminar, do mandamus e consequente expedição do alvará 
de soltura, requerendo que a ordem seja confirmada no julgamento do mérito. 

Juntaram os documentos de fls. 16/43.
Distribuído o feito no Plantão Judiciário, a Desembargadora Plantonista determinou a sua regular 

distribuição a uma das Câmaras Criminais, por entender que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no 
art. 1º da Resolução nº 18/2009 deste Tribunal de Justiça (fls. 46/48).

O pedido liminar foi indeferido, consoante se afere na decisão de fls. 52/54.
O impetrante peticionou, às fls. 60/92, pleiteando a reconsideração da decisão monocrática, supra 

mencionada, requerimento este, de igual modo, indeferido.
As informações judiciais foram acostadas às fls. 99/106.
A Procuradoria de Justiça, em opinativo de fls. 108/111, da lavra do Dr. Adalberto Dórea, pugnou pela 

denegação da ordem.
É o relatório.

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado com o fito de obter a revogação da custódia preventiva do paciente, 
preso no dia 22/04/2013, alegando a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, a ofensa 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa e a favorabilidade das condições pessoais do paciente.

A pretensão formulada pelos impetrante não merece acolhimento, estando totalmente dissociada do 
contexto fático e jurídico apurado nestes autos.

Ao analisar a decisão impugnada (fls. 29/31), verifica-se que a autoridade impetrada fundamentou 
satisfatoriamente a imposição da prisão preventiva, considerando a necessidade da garantia da ordem pública, 
tendo consignado o seguinte:

Considerando que o Requerido efetivamente está descumprindo ordem judicial 
deste Juízo, passo a analisar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
[…]
Considerando os fatos relatados, nos dois autos de medida protetiva de urgência 
(0000191.186.2013.805.0127 e 0000263.73.2013.805.0127), nos quais se verifica 
que o Requerido agrediu fisicamente a sua companheira, GERMANA EMIDIO DE 
MACEDO, causando-lhe lesões, além cárcere privado, exigência de dinheiro e 
agressões verbais, considerando, também, que o acusado é violento e costuma 
andar armado com um canivete, conforme consta do depoimento da vítima, 
percebe-se claramente a necessidade custodiá-lo para resguardar a ordem pública 
e a integridade física e psicológica da vítima.
Observa-se que o Requerido fora devidamente notificado e tomou ciente de que 
o descumprimento das medidas que lhe foram impostas anteriormente, poderia 
ensejar decretação de prisão preventiva em seu desfavor, nos termos do art. 20 da 
Lei 11.340/2006.
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Afere-se, pois, que a restrição do status libertatis do paciente foi imposta com base em fatos concretos a 
justificar a imprescindibilidade da medida excepcional, principalmente o descumprimento por parte do paciente 
de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, consoante dispõe o art. 313, inc. III, do CPP, in 
verbis:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão 
preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 
4 (quatro) anos.
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em 
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução 
das medidas protetivas de urgência.

A jurisprudência pátria é uníssona neste sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ELEMENTOS CONCRETOS A 
JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos 
a indicar a necessidade da medida cautelar. O descumprimento de medidas 
protetivas constituem, na espécie, a teor do art. 313, III, do Código de Processo 
Penal, fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.
2. Recurso a que se nega provimento. (RHC 37.122/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA 
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013) 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO 
DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 
ORDEM DENEGADA.
1. A prisão cautelar, assim entendida aquela que antecede a condenação transitada 
em julgado, só pode ser imposta se evidenciada a necessidade da rigorosa 
providência. 
2. Na hipótese, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia 
da ordem pública, haja vista que o acusado, desafiando a autoridade de decisão 
judicial, descumpriu medida protetiva que determinara o seu distanciamento da 
ex-companheira, bem como a proibição de que mantivesse contato com ela ou 
com testemunhas, continuando a dela se aproximar e a importuná-la, inclusive 
em seu local de trabalho, colocando em risco a sua integridade, tanto pessoal, 
quanto profissional.
3. Diante da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e, em 
especial, da necessidade de assegurar a aplicação das medidas protetivas elencadas 
pela Lei Maria da Penha, a prisão cautelar do agressor é medida que se impõe.
4. Ordem denegada. (HC 242.642/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, 
julgado em 16/08/2012, DJe 27/08/2012, grifamos)

Assim, diante da idoneidade jurídica da decisão que decretou a prisão preventiva, não há que se falar em 
arbitrariedade ou ilegalidade a ser sanada por meio deste remédio heroico.

Não procede também a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez 
que a prisão preventiva possui natureza cautelar, e, como tal, autoriza a sua imposição sem necessidade da prévia 
oitiva do suposto agressor, desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, como ocorreu no caso 
em análise, conforme previsão legal contida no art. 19, §1º, da Lei Maria da Penha:

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 
requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.
§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 
independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério 
Público, devendo este ser prontamente comunicado (grifos aditados).

O aresto abaixo colacionado corrobora o entendimento ora esposado:

HABEAS CORPUS - AMEAÇA - MEDIDAS PROTETIVAS - ADMISSIBILIDADE. Inexiste 
ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório na decisão que defere 
medida protetiva sem oitiva do suposto agressor, quando presentes o fumus boni 
iuris e o periculum in mora, pois o art. 19 da Lei 11.340/06 - Lei Maria da Penha 
- prevê expressamente a possibilidade de concessão de medidas protetivas 
de urgência sem audiência das partes. Ordem denegada. (Habeas Corpus 
1.0000.11.085410-6/000, Relator(a): Des.(a) Antônio Armando dos Anjos, 3ª CÂMARA 
CRIMINAL, julgamento em 14/02/2012, publicação da súmula em 28/02/2012)

Ademais, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às 
conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a 
presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ainda mais quando noticiou o efetivo descumprimento 
das medidas protetivas anteriormente deferidas e o comportamento violento do paciente, tendo, por estas 
razões, decidido pela decretação da medida excepcional.

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - Prisão em flagrante - Presença de requisito 
de prisão preventiva - Garantia da ordem pública - Relaxamento - Impossibilidade 
- Primariedade, bons antecedentes e residência fixa - Circunstâncias, por si sós, 
insuficientes - Necessidade de garantir a ordem pública - Conveniência da medida 
- Princípio da confiança no juiz - Manutenção da segregação - Presunção do estado 
de inocência - Violação não configurada - Denegação do ‘writ’ - 1) A primariedade, os 
bons antecedentes e a residência fixa, por si sós, não são suficientes para autorizar o 
relaxamento de flagrante, máxime quando devidamente justificada a segregação na 
necessidade de preservação da ordem pública, que é um dos requisitos autorizadores 
da prisão preventiva - 2) Por força do princípio da confiança no juiz da causa, deve 
prevalecer, em regra, a decisão que nega liberdade provisória, porque, estando 
o subscritor mais próximo dos fatos, ostenta melhores condições para avaliar a 
conveniência ou não da segregação - 3) O princípio constitucional da presunção 
do estado de inocência não constitui óbice à segregação processual, quando esta se 
encontra plenamente justificada nos autos - 4) Ordem denegada. (TJAP Processo: HC 
188207 AP. Relator(a): Desembargador MÁRIO GURTYEV. Julgamento: 17/09/2007. 
Órgão Julgador: Secção Única. Publicação: DOE 4098, página(s) 11 de 26/09/2007, 
grifamos)
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Insta pontuar, ademais, que consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições 
pessoais favoráveis ao acusado, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída 
ou profissão lícita, não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos 
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO 
CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. 
EXTREMA VIOLÊNCIA PERPETRADA CONTRA AS VÍTIMAS. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 
RECURSO IMPROVIDO.
1. […]
2. […]
3. […]
4. É cediço o entendimento desta Corte no sentido de que a existência de 
condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da segregação cautelar, 
quando presentes os requisitos legais, como se dá no caso dos autos.
5. Recurso ordinário a que nega provimento. (RHC 34.823/RS, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013, 
original sem grifos)

Por fim, mostra-se inviável o deferimento do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da 
prisão, uma vez que, segundo informou a Juíza da causa, a segregação corporal foi decretada justamente em 
decorrência do descumprimento das medidas anteriormente deferidas, o que demonstra que a imposição dessas 
não foram suficientes para garantir a integridade física e psíquica da ofendida.

Ante o exposto, por total desamparo fático e jurídico das razões aduzidas, e com base no Parecer Ministerial, 
CONHEÇO deste habeas corpus para DENEGÁ-LO.

W
TJBA – HABEAS CORPUS Nº 0018918-86.2013.8.05.0000, 1ª CÂMARA CRIMINAL, RELATOR(A): DESª. 
IVONE BESSA RAMOS, JULGADO EM 03/12/2013.

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS TRANCATIVO. PACIENTE 
INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS CORRELATOS 
AO DELITO DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO) E À 
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES 
PENAIS).
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE. 
ACOLHIMENTO. FATOS QUE NÃO SE SUBSUMEM, POR ANALOGIA, A QUALQUER 
FIGURA PENAL FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE, POR VIA DE EXCEÇÃO, TRANCAR-SE A AÇÃO 
PENAL. PRECEDENTES. 
1. Trancamento de procedimento investigativo pela via de Habeas Corpus, que é 
medida extraordinária, somente admissível quando se emerge dos autos, prima 
facie, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade do 

investigado, a ausência de indícios a fundamentar a acusação, independentemente 
de revolvimento aprofundado da matéria, bem assim a falta de prova da 
materialidade delitiva e a notória deficiência da Exordial. Precedentes.
2. Comprovação de que o Paciente, a sedizente vítima e os adolescentes Y. M. e 
G. V são, desde a época dos fatos noticiados, colegas que cursam a mesma série 
no estabelecimento Sartre COC, existindo, entre eles, certa intimidade a propiciar 
a realização de provocações mútuas, em tom de brincadeira, peculiares à idade, 
embora não socialmente aceitáveis. Notícias de que, antes da animosidade narrada 
pela vítima em suas declarações de fls. 20/21, ela própria incitava os referidos 
colegas, referindo-se a um deles como “Gaybriel”, fato que, segundo aponta a Sra. 
Indayá Gomes de Araújo Moura Mata, teria desencadeado a peraltice que ensejou a 
instauração do procedimento investigativo em tela (fl. 20).
3. Fatos levados a conhecimento da Direção do estabelecimento de ensino, que 
aplicou a penalidade de suspensão das atividades educacionais por um dia aos 
discentes envolvidos nos fatos, promoveu uma reunião com os representantes 
legais dos referidos alunos e, após, conversou com os adolescentes unitária e 
conjuntamente, promovendo a conciliação entre eles, tendo sido aceitos, pela 
pretensa vítima, os pedidos de desculpas feitos pelos colegas.
4. Situação fática que demonstra ausente a intenção do Paciente e seus outros dois 
colegas em promover ameaça séria de mal futuro grave e injusto, ou em violentar, 
fisicamente, o menor de idade V. E. B. P, tornando-se imperioso concluir que, em 
verdade, a conduta atribuída ao Paciente configura, no máximo, o fenômeno 
conhecido por bullying, que corresponde a um conjunto de atitudes de violência 
física e/ou psicológica, de caráter intencional e repetitivo, praticado por um agressor 
contra uma ou mais vítimas que se encontram impossibilitadas de se defender, 
visando o constrangimento, intimidação ou humilhação.
5. Cometimento de bullying que, em que pese figura cada vez mais reprimida 
também na sociedade brasileira, não encontra correspondente tipificação penal, de 
modo que as consequências advindas de sua prática repercutem somente na seara 
cível, subsumindo-se em eventuais condenações a pagamento de indenizações a 
título de danos físicos ou morais.
6. Práticas correlatas ao bullying, referentes ao cometimento, em tese, de atos 
infracionais análogos às infrações penais previstas no art. 147 do CPB e no art. 21 
da LCP, que, além de carecerem do dolo exigido à configuração da figura típica, não 
chegaram a ofender ou colocar em perigo os bens jurídicos penalmente tutelados, 
quando se constata que tanto a vítima não se sentiu amedrontada ou de qualquer 
forma lesada que continuou matriculada na mesma turma do mencionado 
Estabelecimento de Ensino, estando algumas das condutas por ela relatadas, 
inclusive, em dissonância com as demais versões apresentadas. Possibilidade de 
aplicação do princípio da insignificância no procedimento para apuração de ato 
infracional praticado por adolescente. Precedentes do STJ.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA TRANCAR A INVESTIGAÇÃO QUE 
TRAMITA EM DESFAVOR DO PACIENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus nº 0018918-86.2013.8.05.0000, oriundo 
da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Impetrante o Bel. Antônio Luis Almeida Contreiras (OAB/BA 
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30.898), tendo como Paciente o menor impúbere J. G. P. D, apontando, como Autoridade Coatora, a Promotora 
de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e CONCEDER a Ordem de Habeas Corpus, para trancar 
a investigação referente aos fatos lançados no Boletim de Ocorrência nº 1782/2013, lavrado perante a Delegacia 
para o Adolescente Infrator, em trâmite perante a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Salvador/
BA, que imputa ao Paciente a prática de atos infracionais correlatos ao delito capitulado no art. 147 do CPB e 
à contravenção penal inserta no art. 21 da LCP, CONFIRMANDO, outrossim, os efeitos da Decisão Liminar, nos 
termos contidos no voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Bel. Antônio Luis Almeida Contreiras 
(OAB/BA 30.898), tendo como Paciente o menor impúbere J. G. P. D, apontando, como Autoridade Coatora, a 
Promotora de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA.

Informa o Impetrante que, no dia 15.08.2013, no interior do Estabelecimento de Ensino SARTRE, o Paciente 
J. G. P. D e dois colegas Y. M. e G. V. protagonizaram uma brincadeira com o colega V. E. B. P, todos menores de 
idade e estudantes do referido Colégio, consubstanciada em uma “pilheria” e “chistes”.

Afirma que, diante dos fatos, a genitora da sedizente vítima procurou a Direção do aludido Estabelecimento 
e, não obstante ter sido de pronto adotadas as medidas cabíveis, ela postou nota caluniosa em rede social e se 
dirigiu, posteriormente, à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), narrando a intercorrência.

Aduz, ainda, que a ilustre Delegada, após proceder as necessárias diligências investigatórias, encaminhou 
as peças de perquirição à Promotoria de Justiça, salientando a prescindibilidade de dar curso ao procedimento, 
haja vista tratar-se de fato atípico, no entanto, a nobre Promotora decidiu por dar prosseguimento à apuração, 
designando a data de 14.10.2013 para a oitiva do Paciente.

Consigna que houve composição entre o Paciente e a pretensa vítima, intermediada pela direção do 
Estabelecimento de Ensino, estando eles convivendo de forma sadia e harmônica.

Sustenta, pois, que o Paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de 
locomoção, em face de instauração de procedimento que investiga fatos atípicos, considerando que inexistiu 
gravidade em sua conduta, restando demonstrada, apenas, uma pilhéria verbal sem maiores repercussões 
na seara material ou moral. Além disso, argumenta que falta justa causa para a instauração de procedimento 
investigativo por conta da ausência de comprovação da materialidade do ato infracional, eis que não foi realizado 
o devido exame pericial, em que pese a suposta infração deixar vestígios.

Assevera, por fim, que não foi observada prerrogativa contida na Lei Federal nº 8.625/93, porquanto 
o genitor do Paciente é Promotor de Justiça e, mercê a mencionada Lei Orgânica assegurar o direito de os 
Promotores serem ouvidos em data previamente ajustada, ele foi notificado, impositivamente, para comparecer 
na supracitada audiência acompanhado de seu filho.

Por fim, invocando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, pleiteia a concessão de medida 
liminar para a suspensão de audiência designada pela nobre Promotora de Justiça, até o julgamento final do 
Mandamus; no mérito, requer o trancamento do procedimento persecutório, ante às sustentadas atipicidade da 
conduta atribuída ao Paciente e ausência de justa causa.

À Exordial, foram colacionados os documentos de fls. 11/38.
O pleito liminar foi deferido pelo Exmo. Desembargador Plantonista Nilson Castelo Branco, no intuito 

de sustar a realização da audiência previamente designada, bem assim de desobrigar o Paciente e seu genitor a 
comparecer perante o Parquet até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus.

Em 15.10.2013, o Writ foi distribuído, por sorteio, à Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal 

desta Corte, cabendo sua relatoria a esta Desembargadora.
A Autoridade Coatora apresentou as informações requisitadas às fls. 48/53, juntando os documentos às 

fls. 54/61.
Instado a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo exarou o 

Parecer de fls. 64/70, opinando pela denegação da Ordem.
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Writ.
Cuida-se de pedido de habeas corpus manejado sob alegada existência de constrangimento ilegal, por ato 

da 1ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude de Salvador/BA, a quem apontou como Autoridade Coatora.
As razões ventiladas no writ, aforado em prol do Paciente, são de que inexiste justa causa para a continuidade 

da persecução promovida pelo Órgão Ministerial, ao argumento de que o Paciente está sendo investigado por 
uma conduta atípica, sendo descabida a aplicação de medidas socioeducativas no caso em testilha. Ao promover 
a tese da atipicidade, alega o Impetrante que inexistiu gravidade na conduta do Paciente, restando demonstrada, 
apenas, “uma pilhéria verbal sem maiores repercussões na seara material ou moral”, o que, somado à ausência da 
necessária realização de exame de corpo de delito, leva à falta de justa causa à perquirição infracional, ensejando 
o imediato encerramento da demanda investigatória lançada contra o mesmo.

É cediço que o trancamento da Ação Penal pela via de Habeas Corpus é medida extraordinária, somente 
admissível quando se emerge dos autos, prima facie, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção 
da punibilidade do investigado, a ausência de indícios a fundamentar a acusação, independentemente de 
revolvimento aprofundado da matéria, bem assim a falta de prova da materialidade delitiva e a notória deficiência 
da Exordial. Nessa linha cognitiva, tem-se o entendimento jurisprudencial majoritário consolidado pelos Tribunais 
Superiores:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. 
NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO 
OCORRÊNCIA. QUADRILHA ARMADA E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM PARCIALMENTE 
CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação 
penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando 
patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de 
indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa 
extintiva da punibilidade.
2. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao 
paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a 
acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa.
[...]
4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada. (STF - HC 110315, Ministro 
Relator: Teori Zavascki. Órgão Julgador: Segunda Turma. Julgado em 20/08/2013. 
Publicação: 04-09-2013, grifos acrescidos)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. CALÚNIA (CP, ART. 138 DO CP). 
CRIME PRATICADO POR ADVOGADOS CONTRA JUÍZA FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. 
DESCOMPASSO COM A DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO 
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CONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO.
1. O trancamento da ação penal consubstancia medida reservada a casos 
excepcionais, quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando flagrante 
a ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída.
2. In casu, os Impetrantes postulam o trancamento da representação e dos atos dela 
advindos, incluindo-se a ação penal nº 2010.51.04.003208-8, que, por carecer de 
análise pelo STJ no HC, não pode ser examinada pela Corte, sob pena de indevida 
supressão de instância.
3. A atipicidade da conduta também se exige demonstráveis de plano para 
acolhimento do habeas corpus, exceto em casos excepcionais e teratológicos, em 
que o revolvimento das provas dos autos de origem seja despiciendo. Precedentes: 
HC 104385, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011; RHC 103354, Relator(a): 
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; HC 90017, Relator(a): Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 07/08/2007).
[...]
5. A estreita via do habeas corpus não comporta o revolvimento do conjunto fático-
probatório acostado aos autos, exceto em casos excepcionais e teratológicos. 6. 
Writ não conhecido. (STF - HC 114867, Ministro Relator: Luiz Fux. Órgão Julgador: 
Primeira Turma. Julgado em 25/06/2013. Publicação: 14-08-2013) 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO 
PENAL. NULIDADE ALEGADA. INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE 
OU OUTRA CAUSA A AUTORIZAR A PROVIDÊNCIA PEDIDA. PERMANÊNCIA EM 
LIBERDADE ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO DA APELAÇÃO 
QUE CONFIRMOU SENTENÇA.
1. De acordo com pacífico entendimento desta Corte Superior, admite-se em 
hipóteses excepcionais o trancamento de ação penal no âmbito de habeas 
corpus, tais como nos casos em que patente a ausência de indícios de autoria, de 
prova de materialidade delitiva, ou quando de plano se vislumbra a atipicidade 
da conduta e extinção da punibilidade.
[...]
4. Recurso a que se nega provimento (STJ - RHC: 20718 SP 2007/0005079-7, Ministra 
Relator: Alderita Ramos de Oliveira. (Desembargadora Convocada do TJ/PE. Data 
de Julgamento: 23/04/2013. Órgão Julgador: Sexta Turma. Data de Publicação: DJe 
07/05/2013) 

Desta feita, ainda que se afigure hipótese excepcional, ao Poder Judiciário é lícito verificar, na via 
sumaríssima da ação de habeas corpus, se há, ou não, justa causa para a instauração da persecutio criminis, ou se 
o fato investigado se reveste de tipicidade formal e material, devendo tal controle ser, ressalve-se, rigidamente 
exercido, a fim de que o órgão acusatório não atue de modo arbitrário, seja sem subsidiar sua pretensão em 
mínimo suporte probatório, seja imputando ao investigado comportamento que não constitui infração.

No caso trazido ao acertamento jurisdicional, dessumi-se que o Paciente encontra-se sendo investigado 
pela suposta prática de atos infracionais análogos ao crime de ameaça (art. 147 do CPB) e à contravenção penal 
de vias de fato (art. 21 da LCP), tendo em vista que ele, no dia 15.08.2013, por volta das 14:30 horas, no interior 
da sede do Colégio Sartre COC, situada à Rua Reitor Macedo Costa, nº 108, Salvador/BA, em conjunto com outros 

dois adolescentes, teria desferido tapas e chutes em desfavor do colega e também menor de idade V. E. B. P e, ato 
contínuo, ameaçando estuprar a apontada vítima, caso ela relatasse o ocorrido.

Sucede que, do exame perfunctório dos documentos acostados aos indigitados autos, observa-se que 
o comportamento imputado ao Paciente não se reveste de tipicidade, ante a situação fática particular que se 
apresenta ao acertamento jurisdicional.

É que, indubitavelmente, emerge-se dos fólios que o Paciente, a sedizente vítima e os também adolescentes 
Y. M. e G. V são, desde época dos fatos noticiados, colegas que cursam a mesma série no estabelecimento Sartre 
COC, existindo, entre eles, certa intimidade a propiciar a realização de provocações mútuas, em tom de brincadeira, 
peculiares à idade, embora não socialmente aceitáveis. Nesse sentido, há notícias de que, antes da animosidade 
narrada pela vítima em suas declarações de fls. 20/21, ela própria incitava os referidos colegas, referindo-se a um 
deles como “Gaybriel”, fato que, segundo aponta a Sra. Indayá Gomes de Araújo Moura Mata, teria desencadeado 
a peraltice que ensejou a instauração do procedimento investigativo em tela (fl. 20).

Frise-se, nesse sentido, que, conforme aponta o Relatório emitido pela Diretora Pedagógica do Colégio 
Sartre COC, restou apurado que “ao término da Recuperação Paralela de História, Gabriel apagou a luz da sala e 
Yan apertou a bochecha de Victor, falando ‘que menino lindo, que bochecha linda’”, assim como que “Yan teria 
segurado a perna de Victor, enquanto João Guilherme lhe retirava o tênis, jogando o calçado no fundo da sala” 
(vide informações de fls. 14/15).

Infere-se, ainda, do arcabouço documental, mormente do Relatório acima referido, que, sentindo-se 
incomodadas com as referidas “travessuras”, a vítima e sua genitora compareceram à Direção do estabelecimento 
de ensino, quando o Serviço de Orientação Educacional (SOE) aplicou a penalidade de suspensão das atividades 
educacionais por um dia aos discentes envolvidos nos fatos, promoveu uma reunião com os representantes 
legais dos referidos alunos e, após, conversou com os adolescentes unitária e conjuntamente, promovendo a 
conciliação entre eles, tendo sido aceitos, pela vítima, os pedidos de desculpas feitos pelos colegas. Desde então, 
deve-se ressaltar, não houve qualquer notícia de impetuosidade entre eles.

Demonstra-se ausente, pois, diante da narrativa dos fatos, a intenção do Paciente e seus outros dois 
colegas em promover ameaça séria de mal futuro grave e injusto, ou em violentar, fisicamente, o menor de idade 
V. E. B. P, tornando-se imperioso concluir que, em verdade, a conduta atribuída ao Paciente configura, no máximo, 
o fenômeno conhecido por bullying, que corresponde, citando-se o doutrinador Dirceu Moreira1, a um conjunto 
de atitudes de violência física e/ou psicológica, de caráter intencional e repetitivo, praticado por um “bully” 
(agressor) contra uma ou mais vítimas que se encontram impossibilitadas de se defender, visando constranger, 
intimidar, angustiar ou humilhar.

Sabe-se que a prática de bullying, em que pese figura cada vez mais reprimida também na sociedade 
brasileira, não encontra correspondente tipificação penal, de modo que as consequências advindas de sua prática 
repercutem somente na seara cível, subsumindo-se em eventuais condenações a pagamento de indenizações a 
título de danos físicos ou morais.

Ademais, repise-se que as práticas correlatas ao bullying, referentes ao cometimento, em tese, de atos 
infracionais análogos às infrações penais previstas no art. 147 do CPB e no art. 21 da LCP, além de carecerem do 
dolo exigido à configuração da figura típica, não chegaram, como suso esposado, a ofender ou colocar em perigo 
os bens jurídicos penalmente tutelados, quando se constata que tanto a vítima não se sentiu amedrontada ou de 
qualquer forma lesada que continuou matriculada na mesma turma do mencionado Estabelecimento de Ensino, 
estando algumas das condutas por ela relatadas, inclusive, em dissonância com as demais versões apresentadas.

Nesse desiderato, ainda que eventualmente presente o elemento subjetivo indispensável à caracterização 
dos atos infracionais em testilha, o comportamento atribuído ao Paciente possuiria ínfimo grau de reprovabilidade, 
o que tornaria de rigor aplicar, à hipótese, o Princípio da insignificância.

Sobre o tema, importante apontar que o mencionado Princípio, que está diretamente ligado aos 

1 MOREIRA, Dirceu. Transtorno do assédio moral: Bullying: A violência silenciosa. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2010, p. 21.
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postulados da fragmentariedade e intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem sido acolhido pela 
doutrina e jurisprudência como causa supralegal de exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta que se aplica 
perfeitamente ao modelo abstrato previsto na legislação penal pode vir a ser considerada atípica por força deste 
postulado.

Isto porque, à luz do conceito analítico de crime adotado pela doutrina majoritária, uma conduta será 
considerada criminosa se for típica, ilícita e culpável. E, dentro da tipicidade, deve ser feito um juízo de tipicidade 
formal e um juízo de tipicidade material: no primeiro, analisa-se a adequação do fato ao tipo descrito em lei, ao 
passo que, no segundo, verifica-se a existência de lesão significativa a bens jurídicos relevantes.

Os Egrégios Tribunais Superiores vêm entendendo que, para que uma conduta seja considerada atípica 
em razão do emprego do Princípio em tela, afora a consideração do valor do objeto do crime, devem ser 
relevados os aspectos objetivos do fato, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência 
de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da 
lesão jurídica causada. Nesse sentido:

A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação 
do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a 
configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das 
circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma 
lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade 
legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão 
a bem juridicamente tutelado pela norma penal.
Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do 
objeto do crime e os aspectos objetivos do fato - tais como a mínima ofensividade 
da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido 
grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão 
jurídica causada. […]. (STF – HC 103359. Relatora: Ministra Cármen Lúcia. Órgão 
Julgador: Primeira Turma. Julgado em 18/05/2010. DJe-145 DIVULG 05-08-2010 
PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-05 PP-01085, grifos acrescidos)

Embora atualmente, em razão do alto índice de criminalidade e da consequente 
intranquilidade social, o Direito Penal brasileiro venha apresentando características 
mais intervencionistas, persiste o seu caráter fragmentário e subsidiário, dependendo 
a sua atuação da existência de ofensa a bem jurídico relevante, não defendido de 
forma eficaz por outros ramos do direito, de maneira que se mostre necessária a 
imposição de sanção penal.
Em determinadas hipóteses, aplicável o princípio da insignificância, que, como 
assentado pelo Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do HC nº 84.412-0/SP, deve ter em conta a mínima ofensividade da 
conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo 
grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão 
jurídica provocada. […]. (STJ – HC 146656/SC. HABEAS CORPUS nº 2009/0174097-5. 
Relator: Ministro Haroldo Rodrigues – Desembargador Convocado do TJ/CE. Órgão 
Julgador: T6 – Sexta Turma. Data do Julgamento: 03/12/2009. Data da Publicação/
Fonte: DJe 01/02/2010, grifos acrescidos)

Portanto, não cabe falar em cometimento de ato infracional quando o fato a que ele se relaciona, apesar 
de possuir uma tipificação penal formal, é tido como materialmente atípico, por não lesionar, significativamente, 
o bem jurídico.

Importante trazer à tona que, em idêntica intelecção, o Egrégio Tribunal da Cidadania reconhece a 
incidência do Princípio da insignificância no procedimento para apuração de ato infracional praticado por 
adolescente, conforme se depreende da leitura dos seguintes excertos, in verbis:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ECA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO 
DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO DE CHOCOLATE. VALOR R$ 12,30. HABEAS CORPUS 
CONCEDIDO DE OFÍCIO. RECURSO ESPECIAL NÃO-CONHECIDO.
1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos de lei tidos por violados 
impede o
conhecimento do recurso especial.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível o 
reconhecimento do princípio da insignificância nas condutas regidas pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. O princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação 
restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser 
considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas, 
primordialmente, em seu conteúdo material, de cunho valorativo, no sentido da 
sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, consagrando os 
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima.
4. Recurso especial não-conhecido. Habeas corpus condido de ofício para 
reconhecer a incidência do princípio da insignificância e determinar a extinção 
do feito. (STJ: Recurso Especial nº 1.113.155/RS. Órgão julgador: 5ª Turma. Relator: 
Ministro Arnaldo Esteves de Lima. Julgamento: 18/08/2009, grifos acrescidos)

HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A FURTO QUALIFICADO. RES 
FURTIVA: ALGUNS ISQUEIROS, APARELHOS DE BARBEAR, FUMO E PAPEL PARA FUMO, 
TODOS RECUPERADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APLICABILIDADE MESMO 
ANTE O COMETIMENTO DO FATO POR MENORES. PRECEDENTES DO STJ. PARECER 
MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, PARA, APLICANDO 
O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, TRANCAR A REPRESENTAÇÃO PENAL.
1. A jurisprudência desta Corte tem pacificamente enunciado a possibilidade de 
aplicação do princípio da insignificância ao fato cujo agente tenha praticado ato 
infracional equiparado a delito penal sem significativa repercussão social, lesão 
inexpressiva ao bem jurídico tutelado e diminuta periculosidade de seu autor. 
Precedentes.
2. O princípio da insignificância, que está diretamente ligado aos postulados da 
fragmentariedade e intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem sido 
acolhido pelo magistério doutrinário e jurisprudencial tanto desta Corte, quanto do 
colendo Supremo Tribunal Federal, como causa supralegal de exclusão de tipicidade. 
Vale dizer, uma conduta que se subsuma perfeitamente ao modelo abstrato previsto 
na legislação penal pode vir a ser considerada atípica por força deste postulado.
3. No caso em apreço, além de os bens subtraídos terem sido recuperados, o 
montante que representavam não afetaria de forma expressiva o patrimônio da 
vítima, razão pela qual incide na espécie o princípio da insignificância.
4. Ordem concedida, em conformidade com o parecer ministerial, para, aplicando 
o princípio da insignificância, trancar a representação penal em curso em razão dos 
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fatos ora especificados. (STJ. HC nº 125256/RS. Órgão julgador: 5ª Turma. Relator: 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 29/10/2009, grifos acrescidos)

Veja-se que não se busca, com a aplicação do postulado em comento, estimular a prática de efetivos atos 
infracionais, mas delimitar a utilização da máquina estatal para casos que, verdadeiramente, provoquem violação 
considerável a bem jurídico penalmente tutelado, a fim de que atos dotados de periculosidade ínfima ou mesmo 
ausente não tenham o condão de afogar o judiciário.

In casu, deve-se novamente apontar que o Colégio Sartre COC, local onde ocorreram os fatos levados, 
inicialmente, a conhecimento da Autoridade Policial, tomou as providências pertinentes à hipótese, conversando 
com os alunos envolvidos e seus responsáveis legais, bem assim aplicando, aos primeiros, pertinentes medidas 
de cunho sancionatório e educacional.

Desta feita, observa-se que, no caso em espeque, está-se diante de uma situação de constrangimento 
ilegal, em virtude da instauração de procedimento que busca investigar condutas impassíveis de ensejar a 
aplicação de medidas socioeducativas ao Paciente, por não se subsumirem, por analogia, a qualquer figura penal 
formal e materialmente típica.

Como é sabido, o habeas corpus, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF, deve ser concedido sempre 
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder.

Ante as razões expendidas, conhece-se e CONCEDE-SE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, determinando 
o trancamento da investigação referente aos fatos lançados no Boletim de Ocorrência nº 1782/2013, lavrado 
perante a Delegacia para o Adolescente Infrator, em trâmite perante a Promotoria de Justiça da Infância e da 
Juventude de Salvador/BA, que imputa ao Paciente a prática de atos infracionais correlatos ao delito capitulado 
no art. 147 do CPB e à contravenção penal inserta no art. 21 da LCP, CONFIRMANDO, outrossim, os efeitos da 
Decisão Liminar de fls. 41/43.

W
TJBA – HABEAS CORPUS Nº 0320076-40.2012.8.05.0000, 1ª CÂMARA CRIMINAL, RELATOR(A): DESª. 
IVONE BESSA RAMOS, JULGADO EM 11/02/2014.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL (ARTIGO 
1º DA LEI Nº 8.137/90), FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ARTIGO 288 DO CPB) E 
FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO II, DO CPB). PRETENSÃO DE 
REESTABELECIMENTO DA LIBERDADE DO PACIENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO, JÁ 
ANALISADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. WRIT NÃO CONHECIDO, NESTA PARTE. 
PLEITO DE TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL, E DE TODOS OS 
FEITOS JURISDICIONAIS DELE DECORRENTES. SUSTENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE 
LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA 
QUANDO DO INÍCIO DAS APURAÇÕES POLICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. HIPÓTESE 
DOS AUTOS QUE DIVERGE DAQUELA ENFRENTADA PELA SÚMULA VINCULANTE 
Nº 24 DO STF, À VISTA DA HIPOTÉTICA PERPETRAÇÃO, PELO PACIENTE E CORRÉUS, 
DE DELITOS OUTROS QUE NÃO O DE SONEGAÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO 
DEFINITIVO DO DÉBITO FISCAL ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO.
1. Inquérito Policial nº 172/2009, denominado “Operação Grãos do Oeste”, que 
foi deflagrado em 13.08.2009, com a finalidade de apurar e desarticular suposta 

organização criminosa, com atuação na região de Barreiras/BA, destinada à prática 
de crimes de falsum, relacionados à sonegação do tributo ICMS.
2. Paciente que, em 21.11.2013, juntamente com oito Corréus, foi denunciado pelo 
Parquet Estadual, face à hipotética prática dos crimes capitulados no art. 1º, incisos 
I, II e V, da Lei nº 8.137/90, c/c os arts. 29, 69 e 288, todos do Código Penal Brasileiro, 
e no art. 155, § 4º, inciso II, do mesmo Diploma Penal.
Exordial que narra suposto esquema fraudulento, dirigido em tese pelo Paciente 
MARCOS VELOSO, mediante, sobretudo, a constituição ardilosa de ao menos quatro 
empresas fictícias por intermédio de “testas de ferro” e a utilização de documentos 
fiscais e de DAE’s inautênticos, que levou à sonegação de ICMS hipoteticamente 
incidente sobre operações de transporte e comércio por atacado de cereais e 
leguminosas, lesando o erário estadual em mais de R$ 44.000.000,00 (quarenta e 
quatro milhões de reais). Paciente que ainda teria, em tese, contratado um hacker 
para acessar, virtualmente, contas-correntes de terceiros visando pagar tributos de 
titularidade de empresas vinculadas ao bando.
3. Não se pode condicionar a averiguação em testilha ao lançamento definitivo do 
tributo supostamente sonegado na esfera administrativa, eis que a investigação 
policial e a ulterior ação penal instaurada teve e continua tendo por objetivo 
desvendar não apenas o crime de sonegação fiscal, que de fato depende do aludido 
lançamento, mas de outras condutas criminosas autônomas, que se subsumem às 
figuras típicas capituladas nos arts. 288 (formação de quadrilha) e 155, § 4º, inciso 
II (furto qualificado), ambos do Código Penal Brasileiro. Precedentes do STJ (RHC 
24049/SP, Relatora: LAURITA VAZ, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Julgado em 
16/12/2010, DJe 07/02/2011; e HC 92307/MS, Relator: Ministro JORGE MUSSI. Órgão 
Julgador: QUINTA TURMA, Julgado em 16/09/2010, DJe 25/10/2010).
4. Inquérito Policial e procedimentos suscitados em seu bojo que ultrapassaram a 
questão sobre a existência ou não de débitos fiscais em nome do Paciente e das 
empresas que, de acordo com os elementos de convicção, ele geria, considerando 
a perpetração de outras condutas que, em tese, subsume-se as figuras típicas 
autônomas.
5. Trancamento da Ação Penal pela via de Habeas Corpus que é medida de exceção, 
somente admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de revolvimento 
aprofundado da matéria, a atipicidade dos fatos, a ausência de indícios a fundamentar 
a acusação ou, ainda, hipóteses que demonstram estar extinta a punibilidade do 
Denunciado. Precedentes dos Tribunais Superiores. 

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0320076-40.2012.8.05.0000, impetrado 
pelo Bel. Rener Torres de Sá, em favor do Paciente MARCOS VELOSO, no qual se aponta como Autoridade Coatora 
o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Criminal, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa parte, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, 
nos termos do voto da Relatora.
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RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Bel. RENER TORRES DE SÁ (OAB/BA 
21.226), em favor de MARCOS VELOSO, apontando-se como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Crime da Comarca de Barreiras/BA.

Afirma o Impetrante, em sua Inicial, que o Paciente encontrava-se sendo investigado, no bojo do Inquérito 
Policial nº 172/2009 – DECECAP, pela suposta prática do delito descrito no art. 1º da Lei nº 8.137/90, em razão 
da apreensão de três Notas Fiscais inautênticas, pois com seus correspondentes DAE’s idênticos, embora com 
destinações diversas.

Sustenta que inexiste justa causa para o início da persecução criminal, visto que, por estarse diante de 
hipótese de incidência do referido delito contra a Ordem Tributária, torna-se necessário o prévio lançamento 
definitivo do tributo; para tanto, destaca o teor da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
“não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes 
do lançamento definitivo do tributo”.

Expõe que, quando do procedimento investigativo, face à ausência do lançamento definitivo do tributo, 
a Autoridade Impetrada agiu com desacerto quando deferiu as Representações de interceptação telefônica, de 
busca e apreensão e de prisão temporária formuladas pelo Delegado responsável pelo procedimento investigativo, 
que, por sua vez, ensejaram na elaboração de Relatórios de Inteligência pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado da Bahia.

Requer o deferimento de medida liminar, determinando o sobrestamento do Inquérito Policial nº 
172/2009 - DECECAP e de todos os procedimentos judiciais a ele relativos, assim como, em julgamento 
definitivo, a concessão da Ordem de Habeas Corpus para trancá-los. Pleiteia, ademais, pela devolução de toda a 
documentação apreendida quando do cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão.

À Exordial, foram juntados os documentos de fls. 13/98.
A medida liminar foi indeferida pelo, à época, Juiz Convocado Relator Almir Pereira de Jesus, ante, 

principalmente, a inexistência de fumus boni iuris suficientes a demonstrar a flagrante ilegalidade nas investigações 
levadas a cabo pela Autoridade Policial (fls. 100/101).

A Autoridade Impetrada prestou seus informes às fls. 103/104, no entanto, diante da ausência de 
informação relevante ao julgamento do writ, acolheu-se Parecer da Procuradoria de Justiça, sendo expedidos 
e reiterados Ofícios à referida Autoridade, visando buscar esclarecimentos acerca da constituição definitiva do 
crédito tributário na esfera administrativa imprescindíveis à instauração da ação penal (vide Promoções de fls. 
108/109, 115, 125 e 147 e Ofícios de fls. 112, 118, 134 e 150).

O Impetrante peticionou às fls. 151/152, requerendo a reconsideração da medida liminar, ao afirmar que, 
de forma contrária à lei, o Parquet, posteriormente à presente impetração, ofereceu Denúncia em desfavor do 
Paciente MARCOS VELOSO, tendo sido a ação penal tombada sob o nº 0307284-51.201.8.05.0022. Na oportunidade, 
indicou a persistente ausência de lançamento definitivo do débito ou seu recente lançamento, que de qualquer 
forma ensejaria na nulidade da investigação policial. Instruiu o feito com os documentos de fls. 153/519, dentre 
os quais se encontram a Exordial Acusatória (fls. 156/169) e a respectiva Decisão de recebimento, prolatada pela 
Autoridade Impetrada (fls. 492/498).

A Autoridade, dita Coatora, não prestou os informes adicionais solicitados (fl. 522) e, encaminhados os 
fólios para a Procuradoria de Justiça, o Douto Procurador Antônio Carlos Oliveira Carvalho opinou pela reiteração 
da requisição de informações complementares (fls. 524/525). 

Os autos voltaram conclusos em 14.01.2013 para apreciação do pleito de reconsideração da medida 
liminar, tendo esta Relatora indeferido (fls. 528/529).

Em resposta à encaminhada reiteração do Ofício, a Autoridade, dita Coatora, prestou as informações de 
fl. 531.

Instado a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça Antônio Carlos Oliveira Carvalho opinou pela 
denegação da ordem.

É o relatório.
VOTO

Busca o Impetrante – em sua Inicial de fls. 02/11, complementada pela Petição de fls. 151/152 – trancar o 
Procedimento Inquisitorial nº 172/2009 - DECECAP, além de todos os feitos jurisdicionais dela decorrentes, bem 
assim restabelecer a liberdade do Paciente.

Ab initio, cumpre destacar que a pretensão de concessão da Ordem para revogar a prisão preventiva 
do Paciente não deve ser conhecida, por constituir mera reiteração de pedido, já abordado no julgamento do 
Habeas Corpus nº 0023329-75.2013.8.05.0000, por esta Turma Criminal, em sessão realizada em 04.02.2014.

Isto posto, CONHECE-SE PARCIALMENTE da Impetração, passando-se, então, ao exame do desejado 
trancamento do Procedimento Inquisitorial, e de todos os feitos jurisdicionais dele decorrentes, em que o Paciente 
figura como investigado pela prática, também, de crimes de sonegação fiscal.

Analisando-se detidamente o caso trazido ao acertamento jurisdicional, constata-se que o Inquérito 
Policial nº 172/2009, denominado “Operação Grãos do Oeste”, foi deflagrado em 13.08.2009, com a finalidade de 
apurar e desarticular suposta organização criminosa, com atuação na região de Barreiras/BA, especificamente 
nos municípios de Barreiras/BA, Luiz Eduardo Magalhães/BA e Ibotirama/BA, destinada à prática de crimes de 
falsum relacionados à sonegação do tributo ICMS.

Findas as apurações preliminares, em 21.11.2013, o Paciente MARCOS DOS SANTOS VELOSO, juntamente 
com oito Corréus, foi denunciado pelo Parquet Estadual, face à hipotética prática dos crimes capitulados no art. 
1º, incisos I, II e V, da Lei nº 8.137/90, c/c os arts. 29, 69 e 288, todos do Código Penal Brasileiro, e no art. 155, § 4º, 
inciso II, do mesmo Diploma Penal.

Segundo versa a Inicial Acusatória, o suposto esquema fraudulento, dirigido em tese pelo Paciente MARCOS 
VELOSO, mediante sobretudo a constituição ardilosa de ao menos quatro empresas fictícias por intermédio de 
“testas de ferro” e a utilização de documentos fiscais e de DAE’s inautênticos, sonegou ICMS hipoteticamente 
incidente sobre operações de transporte e comércio por atacado de cereais e leguminosas, lesando o erário 
estadual em mais de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais).

O modus operandi do grupo criminoso constituiria-se, assim, na criação de empresas de “fachada”, em 
nome de sócios “laranja”, com pouco ou nenhum patrimônio, em nome das quais eram emitidas notas fiscais 
falsificadas e/ou clonadas relacionadas à circulação de cargas de grãos, ensejando, destarte, o não recolhimento 
do respectivo tributo estadual (fls. 156/169). Quanto a este fato, ressalte-se que foram denunciadas pelo Parquet 
Estadual nove sujeitos, além de as medidas preparatórias terem sido efetivadas em desfavor de diversas empresas.

Desta feita, extrai-se que a Exordial noticia, principalmente, o alegado cometimento de crimes com 
previsão no art. 1º da Lei nº 8.137/90, por sujeitos em tese permanentemente associados, através da prática de 
condutas de falsum que, caso não absorvidas pelo crime contra a Ordem Tributária, constituiriam crimes próprios, 
autônomos.

Afora isso, narra a Inicial que o Paciente teria, em hipótese, contratado um hacker para acessar, virtualmente, 
contas-correntes de terceiros visando pagar tributos de titularidade de empresas vinculadas ao bando, razão pela 
qual estaria incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

In casu, a Impetração sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para o prosseguimento do feito, 
ante a inexistência de lançamento definitivo do crédito tributário na esfera administrativa quando do início das 
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apurações policiais. Embasa sua pretensão no teor da Súmula Vinculante nº 24 do STF, que estipula, in verbis: “não 
se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do 
lançamento definitivo do tributo”.

Em que pese as alegações do Impetrante, diante do quadro fático narrado na Prefacial Acusatória, é 
de rigor afirmar que não se pode condicionar a averiguação em testilha ao lançamento definitivo do tributo 
supostamente sonegado na esfera administrativa, eis que a investigação policial e a ulterior ação penal instaurada 
teve e continua tendo por objetivo desvendar não apenas o crime de sonegação fiscal, que de fato depende 
do aludido lançamento, mas de outras condutas criminosas autônomas, que se subsumem às figuras típicas 
capituladas nos arts. 288 (formação de quadrilha) e 155, § 4º, inciso II (furto qualificado), ambos do Código Penal 
Brasileiro.

Em idêntica linha intelectiva, após exame de caso semelhante, já decidiu o Egrégio Tribunal da Cidadania, 
consoante se infere dos elucidativos julgados abaixo colacionados:

[...] 3. É verdade que este Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento plenário do HC n.º 81.611/
DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, para considerar que não há justa causa para 
a persecução penal do crime de sonegação fiscal, quando o suposto crédito 
tributário ainda pende de lançamento definitivo, sendo este condição objetiva de 
punibilidade.
4. Não obstante, considerando as peculiaridades concretas do caso, verifica-se 
que a hipótese sob exame em nada se aproxima daquelas outras que inspiraram 
os referidos precedentes. Desconstituir o tipo penal quando há discussão 
administrativa acerca da própria existência do débito fiscal ou do quantum 
devido difere da configuração de crime contra ordem tributária em que é 
imputada ao agente a utilização de esquema fraudulento, com falsificação de 
documentos, utilização de empresas ‘fantasmas’ e de ‘laranjas’ em operações 
suspeitas, supostamente com o intento de lesar o Fisco.
Nesses casos, evidentemente, não haverá processo administrativo-tributário, 
pelo singelo motivo de que foram utilizadas fraudes para suprimir ou reduzir o 
recolhimento de tributos, ficando a autoridade administrativa completamente 
alheia à ação delituosa e sem saber sequer que houve valores sonegados.
5. Apurar a existência desses crimes contra a ordem tributária, cometidos mediante 
fraudes, é tarefa que incumbe ao Juízo Criminal; saber o montante exato de tributos 
que deixaram de ser pagos em decorrência de tais subterfúgios para viabilizar futura 
cobrança é tarefa precípua da autoridade administrativo-fiscal. Dizer que os delitos 
tributários, perpetrados nessas circunstâncias, não estão constituídos e que 
dependem de a Administração buscar saber como, onde, quando e quanto foi 
usurpado dos cofres públicos para, só então, estar o Poder Judiciário autorizado 
a instaurar a persecução penal equivale, na prática, a erigir obstáculos para 
desbaratar esquemas engendrados com alta complexidade e requintes de malícia, 
permitindo a seus agentes, inclusive, agirem livremente no sentido de esvaziar 
todo tipo de elemento indiciário que possa comprometê-los, mormente porque 
a autoridade administrativa não possui os mesmos instrumentos coercitivos de 
que dispõe o Juiz Criminal.
6. A ação penal em curso busca elucidar não apenas crimes contra a ordem 
tributária, mas também os crimes de formação de quadrilha, apropriação indébita 
previdenciária e falsidade ideológica. Dessa forma, tendo em conta a evidente 
independência dos referidos delitos, descabe falar em trancamento da ação penal 

quanto a esse suposto delito, incumbindo, pois, ao Juízo Criminal, na instrução 
processual contraditória, investigar a existência do ilícito penal. 
Precedentes desta Corte e do STF.
7. Recurso desprovido. (RHC 24049/SP, Relatora: Ministra LAURITA VAZ. Órgão 
Julgador:
QUINTA TURMA. Julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011)

[...] AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DAS EXAÇÕES NO ÂMBITO 
ADMINISTRATIVO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. LINHA DE INVESTIGAÇÃO QUE 
INCLUÍA A PRÁTICA DOS CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E LAVAGEM DE 
DINHEIRO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Segundo entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça, os crimes 
de sonegação fiscal, sonegação de contribuição previdenciária e apropriação 
indébita previdenciária, por se tratarem de delitos de caráter material, somente se 
configuram após a constituição definitiva, no âmbito administrativo, das exações 
que são objeto das condutas (Precedentes).
2. Embora não seja lícito à autoridade policial proceder a atos de investigação 
sem a ocorrência da aludida condição objetiva de punibilidade, não se reputa 
ilegal o procedimento inquisitorial no qual também são investigadas a prática de 
outros crimes conexos com aqueles, tampouco a interceptação telefônica deferida 
nos termos da legislação aplicável, em respeito às garantias individuais previstas 
na Constituição Federal. […]. (HC 92307/MS, Relator: Ministro JORGE MUSSI. Órgão 
Julgador: QUINTA TURMA. Julgado em 16/09/2010, DJe 25/10/2010)

É cediço que a exígua via de Habeas Corpus obsta o revolvimento aprofundado do conjunto fático-
probatório, em virtude deste remédio heroico constituir meio célere, com rito sumaríssimo, destinado a dirimir 
ilegalidade ou abuso de poder que estejam, de forma patente, impedindo o exercício do direito de locomoção. 
Outrossim, inviável é a utilização desta Ação Constitucional para aferir a verdade real que se busca no processo 
penal, porquanto o exame minucioso acerca da certeza da culpabilidade do Réu somente pode ser realizado à 
vista das provas colhidas no curso da instrução criminal, sendo defeso o reexame de fatos e provas.

Por esta razão, o trancamento da Ação Penal pela via de Habeas Corpus é medida de exceção, somente 
admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de revolvimento aprofundado da matéria, a atipicidade 
dos fatos, a ausência de indícios a fundamentar a acusação ou, ainda, hipóteses que demonstram estar extinta a 
punibilidade do Denunciado, consoante entendimento jurisprudencial majoritário consolidado pelos Tribunais 
Superiores (grifos acrescidos):

[...] 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação 
penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando 
patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de 
indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa 
extintiva da punibilidade.
2. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao 
paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a 
acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. […]. (STF - HC 
110315, Ministro Relator: Teori Zavascki. Órgão Julgador: Segunda Turma. Julgado 
em 20/08/2013. Publicação: 04-09-2013)

[...] 1. O trancamento da ação penal consubstancia medida reservada a casos 
excepcionais, quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando flagrante 
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a ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída. [...]
5. A estreita via do habeas corpus não comporta o revolvimento do conjunto fático-
probatório acostado aos autos, exceto em casos excepcionais e teratológicos. […]. 
(STF - HC 114867, Ministro Relator: Luiz Fux. Órgão Julgador: Primeira Turma. Julgado 
em 25/06/2013. Publicação: 14-08-2013)

[...] 1. De acordo com pacífico entendimento desta Corte Superior, admite-se 
em hipóteses excepcionais o trancamento de ação penal no âmbito de habeas 
corpus, tais como nos casos em que patente a ausência de indícios de autoria, de 
prova de materialidade delitiva, ou quando de plano se vislumbra a atipicidade 
da conduta e extinção da punibilidade. […]. (STJ - RHC: 20718 SP 2007/0005079-7, 
Ministra Relator: Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE, 
Data de Julgamento: 23/04/2013. Órgão Julgador: Sexta Turma. Data de Publicação: 
DJe 07/05/2013)

Digno de nota novamente indicar que, in casu, quando do oferecimento da Exordial Acusatória pelo 
Ministério Público Estadual, restava devidamente demonstrado o fumus comissi delicti dos crimes insertos no art. 
1º, incisos I, II e V, da Lei nº 8.137/90 e nos arts. 288 e 155, § 4º, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, assim 
como a existência de indícios veementes de que o Paciente se associou com outros oito sujeitos para, fazendo 
uso de expedientes fraudulentos, sonegar o tributo estadual ICMS hipoteticamente incidente sobre operações de 
transporte e comércio por atacado de cereais e leguminosas, por eles realizadas, tendo MARCOS VELOSO ainda, 
supostamente, contribuído para o pagamento de tributos de titularidade de empresas vinculadas ao grupo por 
intermédio de acesso ilegal a contas correntes de terceiros.

É que, inobstante assista razão ao Impetrante quando afirma que não havia o lançamento definitivo do 
tributo na esfera administrativa à época do início das averiguações, consoante esposado na Prefacial Acusatória 
(fls. 156/169), o crédito fiscal, em importe superior a R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais), foi 
constituído definitivamente em 02/04/2013, ou seja, antes do oferecimento da Denúncia, e, destarte, inscrito em 
dívida ativa. Leiam-se excertos da Exordial, in litteris:

Convém registrar, a lavratura do Auto de Infração nº 278905.0901/12-2, vide 
documentos às fls. 806-809 do IP 172/2009, referente à empresa Agrovitta, 
devidamente inscrito em Dívida Ativa sob o nº 00437-19-0000-13, em 02/04/13, 
conforme documentos constantes às fls. 925-928 deste inquérito policial, bem 
como a Notícia-Crime nº 0778/2013 elaborada pela INFIP constante às fls. 02-04 do 
SIMP nº 003.0.207610/2013.
Consta dos referidos autos, que por ocasião de fiscalização realizada por prepostos 
da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/BA) na empresa Agrovitta, os sócios 
ÉRICA CORREA DE OLIVEIRA, JOAQUIM DE LIMA JESUS JÚNIO e LUÍS AUGUSTO 
CORREA, gerida de fato por MARCOS VELOSO, com o auxílio de seu filho THIAGO 
VELOSO, foram constatadas irregularidades que implicaram em um débito fiscal, 
acrescido de multa, e atualizado no importe de R$ 44.226.691,17 (quarenta e quatro 
milhões, duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e um reais e dezessete 
centavos), valor esse devidamente inscrito em Dívida Ativa (inscrição nº 00437-
19-0000-13) em 02/04/13, após tramitação de Procedimento Administrativo Fiscal 
(PAF), vide certidão da dívida ativa acostada às fls. 80-85 dos autos do SIMP nº 
003.0.207610/2013 (grifos acrescidos).

Repise-se, nesse desiderato, que além de a maioria das condutas narradas na Denúncia referir-se ao delito 
capitulado no art. 1º da Lei nº 8.137/90, consta, nos fólios, indícios de que o Paciente também cometeu os crimes 
autônomos de Formação de quadrilha (art. 288 do CPB) e de Furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso II, do CPB), 
o que significa dizer que o Inquérito Policial e os procedimentos suscitados em seu bojo – que subsidiaram a 
instauração de ação penal – ultrapassaram a questão sobre a existência ou não de débitos fiscais em nome do 
Paciente e das empresas que, de acordo com os elementos de convicção, ele geria.

Conclui-se, pois, que a hipótese dos autos diverge daquela enfrentada pela Súmula Vinculante nº 24, à 
vista da hipotética perpetração, pelo Paciente e Corréus, de delitos outros que não o de sonegação fiscal. Portanto, 
inexiste qualquer constrangimento ilegal a ensejar o trancamento precoce do Inquérito Policial, mormente da 
ação penal, instaurada após, repita-se, o lançamento definitivo do tributo na esfera administrativa.

Ante o todo exposto, CONHECE-SE PARCIALMENTE e DENEGA-SE a Ordem de Habeas Corpus, na esteira 
do Opinativo Ministerial.

W
TJBA – HABEAS CORPUS Nº 0012618-11.2013.8.05.0000, 2ª CÂMARA CRIMINAL, RELATOR(A): DESª. 
NÁGILA MARIA SALES BRITO, JULGADO EM 03/10/2013.

HABEAS CORPUS. ART. 121, §3º, C/C O ART. 13, §2º, “D”, TODOS DO CP. ARGUIÇÃO 
DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDUZIR INVESTIGAÇÃO 
PRELIMINAR. TESE AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. 
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. 
ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE O CREMEB. 
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ORDEM 
DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado com o objetivo de obter o trancamento 
da ação penal, sustentando a nulidade absoluta do procedimento investigatório 
realizado pelo Ministério Público e a ausência de justa causa para o recebimento da 
ação penal.
2. A alegação de que a atividade investigatória do Órgão Ministerial deve ser 
exercida apenas de maneira suplementar/complementar à da Polícia Judiciária não 
encontra amparo na doutrina e na jurisprudência majoritárias.
3. O ponto essencial da insurgência suscitada cede espaço ante a adoção por parte 
dos Tribunais pátrios da Teoria dos Poderes Implícitos, segundo a qual o Ministério 
Público pode adotar as medidas necessárias tanto ao fiel cumprimento de suas 
funções institucionais quanto ao pleno exercício das competências que lhe foram 
outorgadas, diretamente, pela própria Constituição da República, ou seja, ao 
assegurar ao Parquet o poder investigatório e o de controle externo da autoridade 
policial, o ordenamento assegura, também, os meios hábeis para efetivar tal intento, 
sendo tal permissivo encontrado no art. 129, incisos VI, VIII e IX, da CF/88 e artigo 8º, 
incisos II e IV, e § 2º, da Lei Complementar n.º 75/1993. 
4. Conclui-se, pois, ser plenamente possível a investigação criminal conduzida 
pelo Ministério Público, independentemente, de forma exclusiva ou suplementar, 
até mesmo porque prescinde o órgão ministerial do inquérito policial para o 
oferecimento da denúncia quando presentes elementos suficientes para o seu 
oferecimento.
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5. No que tange à alegação de ausência de justa causa para a propositura do feito, 
esta também não deve prosperar. 
6. O trancamento da ação penal, como pretendido na exordial do mandamus, 
somente pode ser autorizado, em sede de habeas corpus, em hipóteses excepcionais, 
nas quais restem demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de 
causas de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova 
sobre a materialidade do delito.
7. Analisando o teor da denúncia (fls. 14/19) e dos demais documentos que 
instruem a exordial deste writ, verifica-se que existem indícios da prática de ilícito 
penal, devendo ser ressaltado que, ainda que as evidências fossem mínimas e 
frágeis, comportariam o regular curso da ação penal, conforme entendimento da 
jurisprudência acima colacionada.
8. Ademais, diante da evidente complexidade dos fatos apurados na ação penal 
originária, demonstrada, inclusive, pela necessidade de realização de laudo pericial, 
não se verifica a manifesta ausência de justa causa imprescindível para autorizar o 
trancamento do feito, mostrando-se, in casu, imperioso o revolvimento do conjunto 
fático-probatório para apurar se houve, como imputado na inicial acusatória, a 
caracterização de uma das modalidades do delito culposo, o que, como sabido, é 
inviável nesta via sumária do habeas corpus.
9. Deve-se pontuar que o fato de o Órgão de classe a qual pertence a paciente, 
qual seja o Cremeb, ter decidido, por meio da sua 3ª Câmara de Ética Médica, pelo 
arquivamento do processo administrativo movido em desfavor daquela, relacionado 
aos mesmos fatos que deram causa à ação penal que ora se pretende trancar, 
não implica no automático impedimento de deflagração da persecutio criminis, 
principalmente porque, diante do princípio da independência entre as instâncias 
criminal, cível e administrativa, o Órgão Ministerial não se encontra vinculado às 
conclusões alcançadas pelo ente representativo de classe.
10. Ante o exposto, por total desamparo fático e jurídico das razões aduzidas, e com 
base no Parecer Ministerial, CONHEÇO deste habeas corpus para DENEGÁ-LO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0012618-11.2013.805.0000-0, da Comarca 
de Vitória da Conquista/BA, tendo como impetrante KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA E OUTRO e como paciente 
ANA PAULA BUERY DE MELO.

Acordam os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem.

RELATÓRIO

OS BÉIS. KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA E JOSÉ CARLOS MELO MIRANDA DE OLIVEIRA INGRESSARAM COM 
HABEAS CORPUS EM FAVOR DE ANA PAULA BUERY DE MELO, APONTANDO COMO AUTORIDADE COATORA O MM. 
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA.

Afirmaram que a paciente foi denunciada por ter causado, culposamente, a morte de uma gestante, 
durante a realização de um parto cesáreo, fato ocorrido em 07/09/2005.

Arguiram que o recebimento da denúncia se deu de forma arbitrária, uma vez que a autoridade impetrante 
tinha conhecimento de que as investigações e as provas existentes nos autos foram produzidas, exclusivamente, 
pelo Ministério Público, sem qualquer participação da polícia judiciária no procedimento inquisitorial, havendo, 

desse modo, uma indevida usurpação das atribuições constitucionais da Polícia Civil.
Esclareceram que o Parquet pode realizar investigações em matéria criminal, no entanto, tal atividade 

deve ser exercida dentro de determinados limites e, sobretudo, de maneira complementar/subsidiária à atividade 
da polícia judiciária, ou quando houver omissão desta no cumprimento de seus deveres funcionais, o que não 
ocorreu no caso em análise.

Alegaram que a autoridade impetrada, ao invés de reconhecer a inépcia da denúncia, com base no art. 395, III, 
do CP, visto que o lastro probatório que a fundamentou é totalmente ilegal e nulo, recebeu a peça acusatória, fazendo 
tábua rasa de uma série de artigos insculpidos na CRFB, bem como olvidando-se do entendimento mais pacífico sobre 
a matéria, que fundamenta este pedido de HC.

Aduziram, com base nas circunstâncias do ato cirúrgico e dos depoimentos dos profissionais que 
participaram do parto, que a paciente agiu de forma absolutamente correta, não podendo ser responsabilizada, 
mesmo a título culposo, da morte da vítima, o que conduz à inexistência de lastro probatório mínimo para a 
propositura da ação penal.

Por fim, pugnaram pela concessão, em caráter liminar, do mandamus, no sentido de suspender o 
andamento da ação penal, requerendo, no mérito, o trancamento da persecução criminal, em razão da ausência 
de justa causa.

Juntaram os documentos de fls. 11/273.
A liminar foi indeferida às fls. 276/279.
As informações judiciais foram acostadas às fls. 300/319.
A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 321/329, manifestou-se pela denegação da ordem.
Brevemente relatado, passo à análise do mérito.

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado com o objetivo de obter o trancamento da ação penal, sustentando 
a nulidade absoluta do procedimento investigatório realizado pelo Ministério Público e a ausência de justa causa 
para o recebimento da ação penal.

Não merece acolhimento a pretensão dos impetrantes.
A alegação de que a atividade investigatória do Órgão Ministerial deve ser exercida apenas de maneira 

suplementar/complementar à da Polícia Judiciária não encontra amparo na doutrina e na jurisprudência 
majoritárias.

Os Tribunais Superiores têm decidido, de forma pacífica, no sentido de que o Ministério Público possui 
amplos poderes investigatórios, não sendo estes restritos à autoridade policial, razão pela qual não há que se 
falar em nulidade por violação às regras de competência.

O ponto essencial da insurgência suscitada cede espaço ante a adoção por parte dos Tribunais pátrios 
da Teoria dos Poderes Implícitos, segundo a qual o Ministério Público pode adotar as medidas necessárias tanto 
ao fiel cumprimento de suas funções institucionais quanto ao pleno exercício das competências que lhe foram 
outorgadas, diretamente, pela própria Constituição da República, ou seja, ao assegurar ao Parquet o poder 
investigatório e o de controle externo da autoridade policial, o ordenamento assegura, também, os meios hábeis 
para efetivar tal intento, sendo tal permissivo encontrado no art. 129, incisos VI, VIII e IX, da CF/88 e artigo 8º, 
incisos II e IV, e § 2º, da Lei Complementar n.º 75/1993.

Melhor explicitando, a Teoria dos Poderes Implícitos, numa ótica teleológica do ordenamento constituinte 
originário, elucida e legitima a existência de poderes não expressamente discriminados na Magna Carta de 1988, 
admitindo que qualquer norma constitucional que atribui a um órgão a realização de um dado fim, permite-
lhe, implicitamente, o uso dos meios necessários e hábeis a atingir tal intento, ressalvada a vedação taxativa da 
própria Constituição Federal.
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Ademais, o inquérito policial é um instrumento destinado, ordinariamente, a subsidiar a atuação 
persecutória do próprio Ministério Público, que é - nas hipóteses de ilícitos penais perseguíveis mediante ação 
penal de iniciativa pública - o verdadeiro destinatário das diligências executadas pela Polícia Judiciária, sendo 
aquele o titular originário da persecutio criminis estatal.

Importa frisar que o entendimento ora esposado neste voto se coaduna com jurisprudência dominante 
do Supremo Tribunal Federal, conforme inteligência dos precedentes abaixo colacionados:

É perfeitamente possível que o órgão do Ministério Público promova a colheita de 
determinados elementos de prova que demonstrem a existência da autoria e da 
materialidade de determinado delito. Tal conclusão não significa retirar da Polícia 
Judiciária as atribuições previstas constitucionalmente, mas apenas harmonizar as 
normas constitucionais (arts. 129 e 144) de modo a compatibilizá-las para permitir 
não apenas a correta e regular apuração dos fatos supostamente delituosos, mas 
também a formação da opinio delicti. O art. 129, inciso I, da Constituição Federal, 
atribui ao parquet a privatividade na promoção da ação penal pública. Do seu turno, 
o Código de Processo Penal estabelece que o inquérito policial é dispensável, já 
que o Ministério Público pode embasar seu pedido em peças de informação que 
concretizem justa causa para a denúncia. Ora, é princípio basilar da hermenêutica 
constitucional o dos ‘poderes implícitos’, segundo o qual, quando a Constituição 
Federal concede os fins, dá os meios. Se a atividade fim – promoção da ação penal 
pública – foi outorgada ao parquet em foro de privatividade, não se concebe 
como não lhe oportunizar a colheita de prova para tanto, já que o CPP autoriza 
que ‘peças de informação’ embasem a denúncia. Cabe ressaltar, que, no presente 
caso, os delitos descritos na denúncia teriam sido praticados por policiais, o que, 
também, justifica a colheita dos depoimentos das vítimas pelo Ministério Público. 
(HC 91.661, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 10-03-2009, Segunda Turma, 
DJE de 3-4-2009, grifo nosso) No mesmo sentido: HC: 93.930, Rel. Min. Ricardo 
Lewandoswski, julgamento em 2-12-2010, Primeira Turma, Informativo 611HC 
89.837, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 20-10-2009, Segunda Turma, DJE 
de 20-11-2009.

O inquérito policial qualifica-se como procedimento administrativo, de caráter 
pré-processual, ordinariamente vocacionado a subsidiar, nos casos de infrações 
perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, a atuação persecutória do 
Ministério Público, que é o verdadeiro destinatário dos elementos que compõem 
a ‘informatio delicti’. Precedentes. A investigação penal, quando realizada por 
organismos policiais, será sempre dirigida por autoridade policial, a quem 
igualmente competirá exercer, com exclusividade, a presidência do respectivo 
inquérito. A outorga constitucional de funções de polícia judiciária à instituição 
policial não impede nem exclui a possibilidade de o Ministério Público, que 
é o ‘ dominus litis’ , determinar a abertura de inquéritos policiais, requisitar 
esclarecimentos e diligências investigatórias, estar presente e acompanhar, 
junto a órgãos e agentes policiais, quaisquer atos de investigação penal, mesmo 
aqueles sob regime de sigilo, sem prejuízo de outras medidas que lhe pareçam 
indispensáveis à formação da sua ‘ opinio delicti’, sendo-lhe vedado, no entanto, 
assumir a presidência do inquérito policial, que traduz atribuição privativa da 
autoridade policial. Ainda que inexista qualquer investigação penal promovida 
pela Polícia Judiciária, o Ministério Público, mesmo assim, pode fazer instaurar, 
validamente, a pertinente ‘ persecutio criminis in judicio’ , desde que disponha, 

para tanto, de elementos mínimos de informação, fundados em base empírica 
idônea, que o habilitem a deduzir, perante juízes e Tribunais, a acusação penal. 
[…]. (HC 89.837, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 20-10-2009, Segunda 
Turma, DJE de 20-11-2009, grifos nossos) 

No mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. PREFEITO MUNICIPAL. INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA PROCEDER INVESTIGAÇÕES. 
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME DE 
AUTORIA COLETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
1. Em que pese o Ministério Público não poder presidir inquérito policial, a 
Constituição Federal atribui ao parquet poderes investigatórios, em seu artigo 
129, incisos VI, VIII e IX, e artigo 8º, incisos II e IV, e § 2º, da Lei Complementar n.º 
75/1993. Se a Lei maior lhe atribui outras funções compatíveis com sua atribuição, 
conclui-se existir nítida ligação entre poderes investigatórios e persecutórios. 
Esse poder de modo algum exclui a Polícia Judiciária, antes a complementa na 
colheita de elementos para a propositura da ação, pois até mesmo um particular 
pode coligar elementos de provas e apresentá-los ao Ministério Público. Por outra 
volta, se o parquet é o titular da ação penal, podendo requisitar a instauração de 
inquérito policial, por qual razão não poderia fazer o menos que seria investigar 
fatos?
1. [...]
2. [...]
3. Ordem denegada, ficando prejudicada a liminar anteriormente deferida. (origem; 
STJ- HC 38495/SC- HABEAS CORPUS 2004/0135804-0- SEXTA TURMA- Relator: HÉLIO 
QUAGLIA BARBOSA- DJ 27.03.2006)

Também este E. Tribunal de Justiça já se posicionou nesta linha de intelecção, consoante se afere na 
ementa do Habeas Corpus de nº 0301268-84.2012.8.05.0000, da lavra da eminente Desembargadora Inez Maria 
Brito Santos Miranda, cujo acórdão foi publicado em 30/08/2012:

HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA E SUSPENSÃO DO 
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA APLICADAS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL REALIZADO DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. VÍCIO DE LEGITIMIDADE NÃO VISLUMBRADO. ART. 129, VI E VIII DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA DECISÃO 
QUE DECRETOU AS MEDIDAS CAUTELARES EM DESFAVOR DA PACIENTE. HIPÓTESE 
NÃO CONSTATADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OBTIDA POR EXTENSÃO 
DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS STJ/230243/BA. PEDIDO 
PREJUDICADO. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA 
FUNÇÃO PÚBLICA, ANTE O IMINENTE TÉRMINO DO MANDATO DE VEREADORA 
DA PACIENTE, SOB PENA DE CONFIGURAR CASSAÇÃO INDIRETA E VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM CONHECIDA 
E CONCEDIDA PARA REVOGAR A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA 
DE VEREADORA.

Da mesma forma entende a doutrina, conforme lições de Nestor Távora2:

2 TÁVORA, Nestor. Curso de direito processual penal. 3ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2009. p. 74
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é perfeitamente possível ao Ministério Público a realização de investigações no 
âmbito criminal. […] o que se pretende, sendo plenamente possível por decorrência 
do texto constitucional, é a possibilidade do órgão ministerial promover, por força 
própria, a colheita de material probatório para viabilizar o futuro processo. Poderia 
assim o promotor de justiça instaurar procedimento administrativo investigatório, 
e colher os elementos que repute indispensáveis, dentro de suas atribuições […].

Conclui-se, pois, na esteira da doutrina e jurisprudência prevalecentes, ser plenamente possível a 
investigação criminal conduzida pelo Ministério Público, independentemente, de forma exclusiva ou suplementar, 
até mesmo porque prescinde o órgão ministerial do inquérito policial para o oferecimento da denúncia quando 
presentes elementos suficientes para o seu oferecimento. 

No que tange à alegação de ausência de justa causa para a propositura do feito, esta também não deve 
prosperar.

O trancamento da ação penal, como pretendido na exordial do mandamus, somente pode ser autorizado, 
m sede de habeas corpus, em hipóteses excepcionais, nas quais restem demonstradas, de plano, a atipicidade da 
conduta, a incidência de causas de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova 
sobre a materialidade do delito. 

Nesse sentido as lições de Júlio Fabbrini Mirabete:

[...] somente se justifica a concessão do habeas corpus por falta de justa causa para a 
ação penal quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela 
simples exposição dos fatos com o reconhecimento de que há imputação de fato 
atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação 
(in Código de Processo Penal Interpretado, 7a. Ed., São Paulo, Atlas, 2000, p. 842).

A jurisprudência mansa e pacífica dos Tribunais pátrios corrobora esse posicionamento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
ESTELIONATO NA MODALIDADE ‘DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA’ 
(CP, ART. 171, § 2º, INC. I). PRETENSA ATIPICIDADE, PORQUANTO A NORMA PENAL 
INCRIMINA A PROMESSA FRAUDULENTA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, E NÃO 
A VENDA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPROCEDÊNCIA 
DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS NA INICIAL, UMA VEZ QUE HÁ PROVA 
ROBUSTA APONTANDO PARA A VENDA FRAUDULENTA. IMPOSSIBILIDADE DO 
REEXAME DE FATOS E PROVAS, EM HABEAS CORPUS, DA AÇÃO PENAL VIA WRIT. 
EXCEPCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 7. O trancamento de ação penal 
por intermédio do habeas corpus é medida excepcionalíssima, justificando-se 
somente quando despontar fora de dúvida a ausência de materialidade ou de 
autoria ou alguma excludente de tipicidade ou de punibilidade, o que não é o 
caso destes autos. Precedentes: HHCC 99.740, Rel. o Min. Carlos Britto, 2ª Turma, 
DJe de 1/2/2011; 100.246, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 29/4/2011; 
101. 012, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 10/12/201 e 106.271, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, 1ª Turma, DJe de 6/5/2011. 8. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual 
se nega provimento. (STF; RHC 95782/MG; RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS; Min. LUIZ FUX; 02/08/2011)

CRIMINAL. RHC. HOMICÍDIO CULPOSO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. TRANCAMENTO 
DE AÇÃO PENAL. VÍTIMA QUE TERIA SIDO FERIDA POR GOLPE DE FACA, ATENDIDA 
PELO PACIENTE QUE, EM SEGUIDA, A ENCAMINHOU PARA A RESIDÊNCIA. 
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, ALGUMAS HORAS DEPOIS. 
FALECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO-EVIDENCIADA DE PLANO. 
IMPROPRIEDADE DO MEIO ELEITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Denúncia que imputou a prática, em tese, do delito de homicídio culposo 
ao paciente, aduzindo que, se o ofendido tivesse recebido cuidados médicos 
eficientes, no mesmo dia e no momento em que chegou ao Pronto Socorro, sua 
morte poderia ter sido evitada. 
II. Negligência médica que teria desencadeado um novo processo causal, que 
resultou no falecimento da vítima.
III. A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, 
de pronto, sem a necessidade de exame valorativo dos elementos dos autos, 
evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a 
acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade.
IV. O habeas corpus constitui-se em meio impróprio para a análise de questões 
que exijam o exame do conjunto fático-probatório – como a apontada falta de 
caracterização de negligência na conduta praticada pelo paciente – tendo em 
vista a incabível dilação que se faria necessária.
V. Maiores considerações sobre ausência de elemento subjetivo que refogem à 
via eleita.
VI. Recurso desprovido. (RHC 14.067/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA,
julgado em 13/05/2003, DJ 23/06/2003, p. 392)

Analisando o teor da denúncia (fls. 14/19) e dos demais documentos que instruem a exordial deste writ, 
verifica-se que existem indícios da prática de ilícito penal, devendo ser ressaltado que, ainda que as evidências 
fossem mínimas e frágeis, comportariam o regular curso da ação penal, conforme entendimento da jurisprudência 
acima colacionada.

Ademais, constata-se que todos os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP foram atendidos, tendo o 
Parquet apontado, de modo claro e objetivo, a suposta conduta culposa da paciente no evento, em tese, delitivo, 
expondo todas as suas circunstâncias, o que possibilita o exercício da ampla defesa e do contraditório, consoante 
se afere nos trechos da peça acusatória ora transcritos:

[...] Conforme se extrai da peça informativa anexa, a denunciada, na qualidade 
de médica obstétrica, responsável pelo acompanhamento de pré-natal da vítima 
NÚBIA SILVA CERQUEIRA, negligenciou o dever de agir para evitar resultado nefasto 
possível e previsível, procrastinando as diligências e procedimentos de diagnóstico 
mais seguro e terapêutico, assim como a realização de uma cirurgia cesariana para a 
retirada do bebê já viável, para evitar a morte tanto do bebê quanta da vítima, mãe da 
criança, eis que no curso de mais de 31 (trinta e uma) semanas, uma Ultrassonografia, 
datada de 09 de agosto de 2005 (fl. 85 do Procedimento Ministerial Protocolado 
sob o nº 644.4.61603/2006), revelava que a vítima, Sra. NÚBIA SILVA CERQUEIRA, 
apresentava risco de insuficiência placentária, estando a placenta localizada em 
região anterior baixa obstruindo o orifício do colo, o que demonstra o quadro de 
‘placenta prévia evoluindo do grau ‘0’ para o grau ‘I’’, omitiu o dever de agir para 
evitar o resultado: deslocamento de placenta que levou à morte a vítima, uma vez 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICABAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA1º SEMESTRE / 2015 1º SEMESTRE / 2015
108 109

que ao invés de providenciar com a urgência recomendada em toda a literatura 
médica acerca de tais complicações a realização de uma cesariana, após o cômputo 
de 32 (trinta e duas) semanas, conforme recomendação da doutrina médica para a 
viabilidade de sobrevivência do feto, omitiu tais cuidados durante quase um mês, 
após o conhecimento desse exame que revelara o grave problema, tendo em vista 
que no dia 06 de setembro de 2005, já no curso de 35 (trinta e cinco) semanas e 
5 (cinco) dias, nova ultrassonografia foi apresentada pela vítima à sua médica, 
ora denunciada, demonstrando já instalado um quadro gravíssimo, registre-se: 
‘placenta localizada em região baixa prévia, obstruindo o orifício do colo, grau I’ 
(fl. 88). Todavia, a denunciada nenhuma providência adotou com o fim de obstar 
o resultado, limitando-se apenas a aconselhar a vítima durante a apresentação do 
resultado de tal exame ultrassonográfico a ‘ficar tranquila’, pois estaria na iminência 
de viajar e quando retornasse cuidaria do caso, embora soubesse na qualidade de 
médica obstétrica a gravidade do caso e os riscos aclarados com o exame diagnóstico 
da evolução de tal quadro para os fatos que efetivamente ocorreram resultando na 
morte da vítima (originais grifados).

Conclui-se que não há como sustentar a ausência de justa causa para o manejo da ação penal, tendo em 
vista a presença dos requisitos mínimos autorizadores do início da persecução criminal, ainda mais quando a 
conduta da paciente, em tese, se amolda às hipóteses de previsibilidade abstrata do verbo contido no preceito 
primário da norma penal supostamente infringida, tornando, assim, o fato abarcado pela tipicidade formal.

Embora os impetrantes aleguem que as conclusões do laudo elaborado pelo perito do próprio Órgão 
Ministerial sejam favoráveis à paciente, verifica-se ao final da resposta ao item 5 que foi feita uma ressalva com 
relação à possibilidade de enquadramento da conduta desta como “imprevidência ou negligência”, por não ter 
tomado as medidas preventivas capazes de prevenirem as possíveis consequências danosas à vítima e ao seu 
concepto.

Assim, diante da evidente complexidade dos fatos apurados na ação penal originária, demonstrada, 
inclusive, pela necessidade de realização de laudo pericial, não se verifica a manifesta ausência de justa causa 
imprescindível para autorizar o trancamento do feito, mostrando-se, in casu, imperioso o revolvimento do 
conjunto fático-probatório para apurar se houve, como imputado na inicial acusatória, a caracterização de uma 
das modalidades do delito culposo, o que, como sabido, é inviável nesta via sumária do habeas corpus.

Dessarte, não se mostra prudente impedir, de forma prematura, o prosseguimento normal do feito sem 
que seja dada às partes a oportunidade de demonstrar a veracidade das suas alegações, após a regular produção 
de provas, colhidas sob o manto do contraditório, o que somente pode ser realizado com a devida instrução 
criminal.

Deve-se pontuar que o fato de o Órgão de classe a qual pertence a paciente, qual seja o Cremeb, ter 
decidido, por meio da sua 3ª Câmara de Ética Médica, pelo arquivamento do processo administrativo movido 
em desfavor daquela, relacionado aos mesmos fatos que deram causa à ação penal que ora se pretende trancar, 
não implica no automático impedimento de deflagração da persecutio criminis, até mesmo porque, diante do 
princípio da independência entre as instâncias criminal, cível e administrativa, o Órgão Ministerial não se encontra 
vinculado às conclusões alcançadas pelo ente representativo de classe.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONCLUSÃO, NO PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO, DE INEXISTÊNCIA DE AUTORIA, DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA 
MÉDICA. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXAME DA MATERIALIDADE DELITIVA NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.
1. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, 
que somente é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a 
inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
2. A denúncia, na hipótese, descreve fatos que, em tese, configuram infração 
penal e possibilita a defesa da acusada. Não é possível o trancamento da ação 
penal, na ação mandamental, mormente quando a alegação de falta de justa 
causa demanda o reexame do material cognitivo constante nos autos.
3. As instâncias administrativa e penal são independentes, não estando o 
Judiciário vinculado às decisões tomadas por órgãos da Administração Pública.
4. Precedentes do STJ.
5. Ordem denegada. (HC 34941/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em 03/03/2005, DJ 04/04/2005, p. 328)

Com efeito, se não restam evidentes a atipicidade da conduta, a existência de causa da extinção da 
punibilidade ou a ausência de elementos da autoria e materialidade delitiva, impossível a concessão da ordem.

Ante o exposto, por total desamparo fático e jurídico das razões aduzidas, e com base no Parecer 
Ministerial, CONHEÇO deste habeas corpus para DENEGÁ-LO.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000658-69.2000.8.05.0079, 1ª CÂMARA CRIMINAL, RELATOR(A): DES. 
LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE, JULGADO EM 11.03.2014.

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. APELANTES 
CONDENADOS COMO INCURSOS NAS PENAS PREFIGURADAS NO ART. 157, §2°, I E 
II, C/C O ART. 288, AMBOS DO CPB, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL, 
ÀS PENAS DEFINITIVAS DE 09 (NOVE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM 
REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALBERGAMENTO.
I. In specie, bem é de ver, que o quadro probante - que emerge da instrução criminal 
- absolve os acusados dos rigores da postulação inaugural acusatória, já que, nos 
autos, nem com o auxílio de lupas aplanáticas, podem ser vistos os delitos que lhes 
foram imputados.
Forte, em Luis Flávio Gomes e Raúl Cervini, dir-se-á que “a regra probatória 
fundamentalmente exaure-se nas ideias de que quem acusa tem que provar”3. É certo 
que, de tal ônus, não se desincumbiu, prestezmente, o órgão ministerial. De pronto, 
há de haurir-se conclusão desenganada de que as declarações do corréu, JOSÉ 
CARDOSO DOS SANTOS, encontram-se eivadas da pecha de parcialidade, sendo 
certo que, na hipótese solvenda, o seu interrogatório isolado não se presta a escorar 
uma condenação como a ora sob destrame.
Sabe-se e ressabe-se, por sinal, que a chamada de corréu isolada das demais provas 
dos autos, por si só, não é suficiente para lastrear a prolação de um veredictum 
condenatório, não devendo, portanto, ser sopesada, como veraz. 
II. Sobreleve-se outrossim que a predita declaração do corréu, JOSÉ CARDOSO DOS 
SANTOS, foi feita na fase inquisitorial, não havendo sido confirmada em juízo.
Ponha-se em relevo que, em conformidade com a letra legalitária do art. 155 do 
Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 

3 Luis Flávio Gomes e Raúl Cervini. Crime Organizado: enfoques criminológico, jurídico (Lei 9.034/95) e político-criminal. 2. ed. São Paulo: RT, 1997, p. 

196.
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prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, 
só e somente, nos elementos informativos obtidos na fase investigativa.
Sublinhe-se, a propósito do tema decidendo, que há uma inderrogável garantia, 
ínsita ao processo penal democrático, a saber, todo imputado há de ser julgado 
“com base na prova judicializada”4, enquanto garantia da jurisdição.
In hipotesis, as declarações do corréu, JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS, são meros atos 
de investigação inerentes à investigação preliminar do inquérito. 
Quando tal ocorre, tais atos investigativos são de serventia vã, entremostrando-se 
cheios de andrajos, portanto, não podendo sequer ser considerados como uma 
simples prova peregrina.
Como corolário mais que inelutável, tais atos do inquérito não sinalizam caminhos, 
nem rumos aviventados e racionais, capazes de justificar um édito condenatório.
III. Ademais, perlustrando-se os autos, vislumbra-se que a prova testemunhal 
produzida, durante a instrução probatória, afigura-se, por demais, frágil.
Realce-se que, in hipotesis, foram arrolados pela acusação, só e somente, agentes da 
polícia, que trouxeram argumentos vagos e imprecisos no que tangencia aos crimes 
que são imputados aos apelantes. Trata-se, em verdade, de testemunhas,  que não 
presenciaram a prática de qualquer ato ilícito pelos insurgentes.
Sobreleve-se que não se defende, na trilha de excelência desse raciocínio, que os 
depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação não sejam válidos e legítimos 
pelo só fato de serem agentes da polícia, convindo, nesse passo, sublinhar que, em 
diversos julgados deste órgão colegiado, tem-se conferido especial relevância aos 
depoimentos de tais agentes, até porque a lei não estadeia qualquer empecilho em 
casos que tais. O que se está defendendo nesta toada é que a prova emergente da 
dilação processual não se mostra altaneira o suficiente, a ponto de servir de escoras 
a um édito condenatório, máxime diante da fragilidade pré-narrada.
É fato incontroverso que as testemunhas arroladas pela acusação não presenciaram 
os fatos. Testemunhas, pois, de auditu, de ouvir dizer. É de comum sabença que, 
no processo criminal, as afirmações dessas “testemunhas auriculares - qualificação 
atribuída a toda testemunha que afirma, ou declara, por ouvir dizer”, são desvaliosas. 
Vide, a propósito, Plácido e Silva, in Vocabulário Jurídico – V. III a IV, verbete – 
testemunha.
Enfim, testemunhos precaríssimos os arrolados pela acusação. Não flagraram os 
recorrentes nas práticas delitivas. Colhe-se, no espectro das irrepreensíveis lições 
dos escoliastas da matéria decidenda, que, in casu, não ocorreu aquela “aclamação, 
o anúncio preciso, firme, enérgico, que aponta e indica o criminoso […] o alarme 
que provoca o fato criminoso, o arroído, se quisermos ressuscitar a expressiva 
denominação da legislação dos tempos coloniais...”, di-lo-ia Eduardo Espínola Filho5.
Tampouco percebe-se, no caso, a hipótese de quem acabava de cometer a infração, 
ainda na esfera do flagrante propriamente dito ou real, exatamente porque não 
restaram “vestígios quentes, ainda, ou cinzas fumegantes”, no dizer de Garraud, em 
cita remissiva de Espínola, na obra mencionada, mesma página 325.
Mas, no processo penal, hipóteses, ilações e suposições, por maior ilusão que se 
tenha, sequer, são indícios suficientes para a caracterização de autoria, muito 
menos, para autorizarem uma condenação.
Portanto, não devem os pré-narrados depoimentos escudarem as condenações dos 
apelantes, dada a inconsistência das declarações, em derredor dos fatos. 

4 Aury Lopes Jr. Introdução Crítica ao Processo Penal. Fundamentos da Instrumentalidade Garantista. 3.ed. Revista Atualizada e Ampliada. Rio de Janei-

ro: Editora Lumen Juris, 2005, p. 261.

5 Eduardo Espínola Filho. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Rio, v. III.p. 324-325.

Adite-se, ainda, que o corréu, Neilton Félix Nascimento dos Santos, confessou, em 
juízo, a autoria delitiva, asseverando, ainda, que “nunca teve contato com o cabo 
Rocha e o soldado Jorge Luiz para tratar de ações criminosas” (sic, fl. 149).
IV. Pelo quanto predelineado, conclui-se, inequivocamente, que a instrução 
probatória ressente-se de higidez jurídica. É inelutável, assim, que o esquálido 
manancial probatório encerra um rosário interminável de contradições inamomíveis.
Resumindo-se, de um só lance, afiance-se, sem receio de equívoco, que o acervo 
probando não projeta luzes, mas sombras, ou até mesmo forma um denso nevoeiro 
incapaz de permitir ao julgador uma visão límpida e translúcida de conjunto, ainda 
que se utilize, para tanto, de um farol de milhas.
Nessa senda intelectiva, por sem dúvida, há de ser aplicado o princípio do in dubio 
pro reo, dada a total insuficiência de provas, in specie.
Numa palavra, dir-se-á que não basta a mera probabilidade, é preciso certeza 
para haver condenação, uma vez que “uma só condenação injusta é mais fatal à 
tranquilidade humana que dez absolvições imerecidas”6.
Ora, como visto, à sobejidão, basta a precariedade da prova, a dúvida, a incerteza 
da prova, coligida na fase contraditória, para que o juiz proclame o non liquet, 
absolvendo o imputado.
V. Pronunciamento da Procuradoria de Justiça pelo improvimento dos recursos.
VI. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CRIME Nº 0000658-69.2000.8.05.0079, em que 
são partes JORGE LUÍS NASCIMENTO DOS SANTOS E MANOEL MESSIAS ROCHA como apelantes e o MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL como apelado, acordam os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AOS APELOS, à unanimidade, nos termos do voto 
do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

De logo, há de ser encampado o relatório albergado na sentença de fls. 512/525, com espeque no princípio 
da economia processual, havendo de acrescer-se, ainda, o quanto segue explicitado.

Buscam os apelantes a via recursal na tentativa de ver reformada a sentença a quo que os teria condenado 
pela prática dos crimes, precógnitos, no art. 157, §2°, I e II, c/c o art. 288, ambos do CPB, na forma do artigo 69 
do Código Penal, às penas definitivas de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Pretendem os recorrentes, em suas razões, a reforma da sentença, postulando a absolvição, ao argumento 
de que inexistiriam provas suficientes a lastrear um édito condenatório em desfavor deles, seja no que tangencia 
ao crime de roubo, seja no que toca ao crime de quadrilha.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, refuta as pretensões dos apelantes e pugna pela 
manutenção, in totum, da condenação, sob a alegativa de que o decisum hostilizado estaria em consonância com 
a prova carreada aos autos.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.
É o relatório.

6 Nicolas Flamarino Malatesta. Lógica das Provas em Matéria Criminal. Traduzido por Alexandre Augusto Correia. Anotações de Hélio Pereira Bicudo. São 

Paulo: Edição Saraiva, 1960, v. I, p.91
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VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conhece-se dos apelos.
Pretendem os recorrentes, em suas razões, a reforma da sentença, postulando a absolvição, ao argumento 

de que inexistiriam provas suficientes a lastrear um édito condenatório em desfavor deles, seja, no que tangencia 
ao crime de roubo, seja no que toca ao crime de quadrilha.

In specie, bem é de ver que o quadro probante - que emerge da instrução criminal - absolve os acusados 
dos rigores da postulação inaugural acusatória, já que, nos autos, nem com o auxílio de lupas aplanáticas, podem 
ser vistos os delitos que lhes foram imputados.

Chega a ser acaciana a assertiva de que o ônus da prova, no processo penal, é da acusação, em homenagem 
ao princípio da não-culpabilidade, uma vez que “o natural nos homens é a inocência, pela qual se presume, 
correspondendo à acusação a obrigação da prova no juízo penal”.7

Forte, em Luis Flávio Gomes e Raúl Cervini, dir-se-á que “a regra probatória fundamentalmente exaure-se 
nas ideias (sic) de que quem acusa tem que provar”8.

É certo que, de tal ônus, não se desincumbiu, prestezmente, o órgão ministerial.
De pronto, há de haurir-se conclusão desenganada de que as declarações do corréu, JOSÉ CARDOSO 

DOS SANTOS, encontram-se eivadas da pecha de parcialidade, sendo certo que, na hipótese solvenda, o seu 
interrogatório, isolado, não se presta a escorar uma condenação, como a ora sob destrame.

Sabe-se e ressabe-se, por sinal, que a chamada de corréu, isolada das demais provas dos autos, por si só, 
não é suficiente para lastrear a prolação de um veredictum condenatório.

Vislumbra-se, nos autos, haver o corréu, JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS, afirmado que: 

Que na verdade praticou o dito assalto, tendo como comparsas ‘Pirulito’, ‘índio’ e 
‘Neilton’, este motorista do veículo usado para tanto; que Neilton estava de posse 
de um veículo locado e se ofereceu para aprontar uma e estando todo mundo duro 
aceitaram e foram a Porto Seguro sentar o aço no mercado, tomando a importância 
de setecentos e cinquenta e sete reais; […] dito dinheiro foi dividido entre cinco 
pessoas, os quatro mencionados e ‘Cabelo’ que levou parte igual; […] que se 
encontra nesta cidade faz cerca de dez dias e foi trazido por Braz, para meter assalto, 
entretanto, pensando num assalto que marcou para a empresa Brasileiro, preferiu 
nada fazer nesta cidade para não sujar; o assalto a citada empresa de ônibus iria 
ocorrer daqui mais uns dias; […] que o Cabo Rocha e o Soldado Jorjão também 
fazem parte do grupo, inclusive o primeiro chegou a se reunir na casa dele com o 
interrogado, Braz e Pirulito, para marcar o dia do assalto […].

Conclui-se, inelutavelmente, que as declarações do corréu, JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS, não devem ser 
sopesadas como verazes.

Por oportuno, eis os melhores escólios:

Prova-isolada imputação de corréu - insuficiência à condenação - Simples imputação 
de co-réu, quando não corroborada por outros elementos probantes, não constitui 
meio seguro de prova (Ac. un, da 4ª Câm. do TaCRim. de S. Paulo, in 2 Jurisp. Penal 
de Proc. Penal, de J.L.V. de Azevedo Franceschini, Vol. 8, p. 410).

7 Malatesta. A Lógica das Provas em Matéria Criminal. Buenos Aires: Libraria Editorial General Lovalle, 1945, p. 115

8 Luis Flávio Gomes e Raúl Cervini. Crime Organizado: enfoques criminológico, jurídico (Lei 9.034/95) e político-criminal. 2. ed. São Paulo: RT, 1997, p. 

196.

No processo criminal, a imputação do corréu somente tem valia probatória quando é 
confirmada por outros elementos de convicção. Não se pode reconhecer como prova 
plena a imputação isolada de corréu para suporte de um veredito condenatório, 
porque seria instituir-se a insegurança no julgamento criminal, com possibilidade 
de erros ‘judiciários’ (RT, 410:316).

Na trilha de excelência desse raciocínio, estribilha Mittermaier9:

O depoimento do cúmplice oferece também graves dificuldades. [...] Têm-se 
visto, algumas vezes, criminosos, reconhecendo não poderem escapar à pena, 
esforçarem-se, em seu desespero, por arrastar outros cidadãos ao abismo, em que 
se despenham; outros, muitas vezes, denunciam cúmplices, aliás, inocentes, com o 
fim único de afastar as suspeitas daqueles que realmente tomaram parte no delito, 
e de tornar a instrução mais complicada ou mais difícil; ou, ainda, porque esperam, 
acusando as pessoas em posição eminente, obter o benefício de um tratamento 
menos rigoroso.

O não menos clássico Enrico Altavilla10 asseriu: “Valor da chamada de corréu [...] Os grandes tratadistas 
clássicos da prova não lhe têm atribuído grande valor”.

Escrevia Mario Pagano (1): “Pode talvez suceder que, algumas vezes, os seus lábios, ao apontar o cúmplice, 
digam a verdade. Mas, ordinariamente, acontece que a sua indicação é instrumento de vingança, de maldade 
ou de esperada proteção. Isto equivale a dizer que a indicação do co-réu é maior número de vezes falsa que 
verdadeira”.

Genuzio Bentini, citado por Romeiro Neto11, timbra em afirmar que: “Chiamata di correo e riconoscimento 
sono le braccia della croce sulla quale si inchioda l*innocenza”. Em tradução livre: “Chamada do corréu e 
reconhecimento são os braços da cruz, em que se crucifica a inocência”.

Da doutrina alienígena, colhe-se a lição de Francisco Muñoz Conde12, para quem: “En realidad, la mayoria 
de los autores consideran que lás declaraciones de los coimputados o coacusados non son prueba, o que, en todo caso, 
no pueden ser consideradas al mismo nivel que la prueba testifical”. Em tradução livre: “Na realidade, a maioria dos 
autores consideram que as declarações dos coimputados ou coautores não são prova, ou que, em todo caso, não 
podem ser consideradas no mesmo nível que a prova testemunhal”.

Sobreleve-se outrossim que a predita declaração do corréu, JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS, foi feita na fase 
inquisitorial, não havendo sido confirmada em juízo.

Ponha-se, em relevo, que, em conformidade com a letra legalitária do art. 155 do Código de Processo 
Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não 
podendo fundamentar sua decisão, só e somente, nos elementos informativos obtidos na fase investigativa.

No que pertine à predita norma processual, residente no art. 155 do pergaminho adjetivo penal, dilucida, 
percucientemente, Andrey Borges de Mendonça que: 

Portanto, em obediência ao princípio do contraditório, necessário que as provas 
produzidas no inquérito sejam judicializadas, ou seja, sejam repetidas em juízo, agora 
sim, observando-se o contraditório. É o que alguns autores chamam de princípio da 
judicialização das provas. Caso o magistrado baseasse a sentença condenatória em 

9 C.J.A. Mittermaier. Tratado da prova em matéria criminal. Tradução: Herbert Wüntzel Heirinch. 2. Tiragem – Campinas: Bookseller Editora Ltda., 1997, 

p.260

10 Enrico Altavilla. Psicologia Judiciária. Trad: Fernando de Miranda. São Paulo: Livraria Acadêmica Saraiva&Cia. Editores, 1946, v.2, p.163.

11 Romeiro Neto. Defesas Penais. Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1960, p. 48

12 Francisco Muñoz Conde. La búsqueda de la verdad en el processo penal. 2. ed. Buenos Aires, Hammurabi, 2003, p. 71.
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elementos produzidos exclusivamente durante o inquérito, estar-se-ia condenando 
com base em provas não coletadas sob o crivo do contraditório, em afronta direta a 
este princípio. Justamente por isto a nova legislação deixou claro que o magistrado 
deve se guiar, na fundamentação, pela prova produzida em contraditório judicial. 
Entretanto, ao contrário do que era a intenção inicial do anteprojeto, o legislador 
não vedou que o magistrado considere os elementos informativos produzidos 
durante o inquérito policial para a condenação. A restrição constante é que o 
magistrado considere exclusivamente os referidos elementos (Nova reforma do 
Código de Processo Penal: comentada artigo por artigo. São Paulo: Método, 2008, 
p. 155).

Sublinhe-se, a propósito do tema decidendo, que há uma inderrogável garantia, ínsita ao processo penal 
democrático, a saber, todo imputado há de ser julgado “com base na prova judicializada”13, enquanto garantia da 
jurisdição.

Por sinal, colhe-se da lição prestantíssima de Carnelutti14 , sempre um clássico, que:

si se quiere restituir al procedimiento definitivo su función y hasta, me atrevería 
a decir, su libertad e su dignidad, es necesario tener el valor de cortar el cordón 
umbilical que lo liga a la encuesta preliminar. El proceso penal vive, en el curso de 
ésta, una especie de vida intrauterina, que debe ser rigurosamente separada de la 
vida extrauterina. Esto significa, fuera de toda metáfora, que la eficacia de las pruebas 
asumidas en el curso de la encuesta, deve limitarse a los fines de la encuesta; tales 
pruebas pueden servir solamente para la decisión del ministerio público sobre el 
punto de si debe o no debe pedir autorización del juiz para castigar (...) pero los 
elementos de convicción del juez no podrán ser proporcionados sino por lo que ha 
ocurrido ante él, o sea por lo que él ha visto u oído.

Em tradução livre:

se se quer restituir ao procedimento definitivo sua função e até, me atreveria a 
dizer, sua liberdade e sua dignidade, é necessário ter o valor de cortar o cordão 
umbilical que o liga à investigação preliminar. O processo penal vive, no curso 
desta, uma espécie de vida intrauterina, que deve ser rigorosamente separada da 
vida extrauterina. Isto significa, fora de toda metáfora, que a eficácia das provas 
assumidas no curso da investigação, deve limitar-se aos fins da investigação; tais 
provas podem servir somente para a decisão do ministério público sobre o ponto 
de se deve ou não se deve pedir autorização do juiz para castigar (…) porém os 
elementos de convicção do juiz não podem ser proporcionados senão pelo que 
ocorreu ante ele ou seja pelo que ele viu e ouviu (grifos na origem).

In hipotesis, as declarações do corréu, JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS, são meros atos de investigação, 
inerentes à investigação preliminar do inquérito. Quando tal ocorre, tais atos investigativos são de serventia vã, 
entremostrando-se cheios de andrajos, portanto, não podendo, sequer ser considerados como uma simples 
prova peregrina.

13 Aury Lopes Jr. Introdução Crítica ao Processo Penal. Fundamentos da Instrumentalidade Garantista. 3. ed. Revista Atualizada e Ampliada. Rio de Janei-

ro: Editora Lumen Juris, 2005, p. 261.

14 Francesco Carnelutti. Princípios Del Processo Penal. Traducción de Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa- America, v. 2, 

p.111.

Aliás, distinção comezinha merece ser feita entre atos de prova e atos de investigação, em consonância 
com a lição sempre escorreita de Aury Lopes Jr15:

Assim, são atos de prova aqueles que:
Estão dirigidos a convencer o juiz de uma afirmação;
Estão a serviço do processo e integram o processo penal;
Dirigem-se a formar a convicção do juiz para o julgamento final – tutela de segurança;
Servem à sentença;
Exigem estrita observância da publicidade, contradição e imediação;
São praticados ante o juiz que julgará o processo.
Substancialmente distintos, os atos de investigação (realizados na investigação 
preliminar):
Não se referem a uma afirmação, mas a uma hipótese;
Estão a serviço da investigação preliminar, isto é, da fase pré- processual e para o 
cumprimento dos seus objetivos;
Servem para formar um juízo de probabilidade e não a convicção do juiz para o 
julgamento;
Não exigem estrita observância da publicidade, contradição e imediação, pois 
podem ser restringidas;
Servem para a formação da opinio delicti do acusador; […].

Como corolário, mais que inelutável, tais atos do inquérito não sinalizam caminhos, nem rumos aviventados 
e racionais, capazes de justificarem um édito condenatório.

A breve trecho, dir-se-á, sem receio de engano, que tais atos de investigação que se evolam da fase 
inquisitiva – se admissíveis fossem no caso solvendo – seriam provas caducas, sem lucidez e iluminura suficiente 
para escorarem uma condenação.

Ademais, perlustrando-se os autos, vislumbra-se que a prova testemunhal produzida, durante a instrução 
probatória afigura-se, por demais, frágil.

Realce-se que, in hipotesis, foram arrolados pela acusação, só e somente, agentes da polícia, que trouxeram 
argumentos vagos e imprecisos, no que tangencia aos crimes, que são imputados aos apelantes. Trata-se, em 
verdade, de testemunhas que não presenciaram a prática de qualquer ato ilícito pelos insurgentes.

Ouçam-se os depoimentos dos agentes da polícia, Nilmar Batista Pereira e Gutemberg Correia Souza 
Magno, ipsis verbis:

[…] o depoente é o chefe do serviço de vigilância e investigação da Delegacia 
local onde compareceu o indivíduo conhecido como Ferrerinha, o qual registrou 
uma ocorrência sobre ser-lhe tomado de assalto um automóvel; relatou esse 
indivíduo que estava se dirigindo para Porto Seguro, a mando de um indivíduo 
de nome José Carlos, proprietário de um supermercado no Juca Rosa, para fazer 
cobranças de cheques, quando resolveu fazer o transporte de quatro indivíduos 
para aquela cidade, com o intuito de cobrar o valor da passagem, mas, no percurso 
fora assaltado pelos elementos, os quais lhe deixaram na localidade de Trancoso, 
em Porto Seguro, donde o Ferreirinha viera a pé; como ocorreu um assalto na 
localidade de Vera Cruz e havia sido utilizado um automóvel Uno, com as mesmas 
características dadas pelo Ferreirinha e que o automóvel fora abandonado nesta 
cidade, o depoente não acreditou de logo na versão, pois, além disso, o Ferreirinha 

15 Aury Lopes Jr. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris: 2008, v.1, p. 492-493.
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não apresentava condições de cansaço físico compatível com quem houvera andado 
aquela distância à noite; ademais, não se dirigiu logo à Delegacia para relatar a 
ocorrência; então o depoente começou a investigar-lhe e Ferreirinha terminou por 
admitir que efetivamente participara do assalto em Vera Cruz, na função de ‘cavalo 
(o responsável pela transporte dos demais agentes)’ e que haviam tomado parte 
no assalto Índio, Pirulito e José Carlos, os quais estavam escondidos no Bairro Juca 
Rosa; o depoente formou uma equipe juntamente com o policial Magno e mais 
dois policiais e rumaram para o local indicado, onde prenderam, José Carlos, Jôze 
e Neilton, sendo que José Carlos portava um revólver calibre 38 na cintura; levados 
para a Delegacia, José Carlos de plano disse que não era necessário fazer-lhe muitas 
perguntas, nem usar de brutalidade pois eles haviam feito o assalto a mando dos 
policiais Cabo Rocha, Jorjão e Moura Júnior; disse, ainda, que o plano era fazer 
uma assalto maior, no Bradesco ou na Expresso Brasileiro, pelo volume de dinheiro 
por estes movimentado e que aquele assalto que fizeram foi porque estavam sem 
dinheiro; José Carlos ainda relatou que fora trazido de São Paulo pelo indivíduo 
conhecido como Braz, que, por sua vez, tinha ligação com os Militares, também foi 
dito que houve uma reunião dos integrantes da quadrilha na sede da Companhia 
da Policia Militar e outra em Itabela, sem especificar em que local, onde trataram 
sobre a oportunidade e a escolha de uma local para fazerem um assalto de grande 
porte; dos réus conhecia apenas o Ferreirinha, o qual andava com um advogado já 
falecido; e que já tinha passagens na polícia ‘por causa de cheques’; Braz também 
esteve preso pela mesma razão [...] que Braz disse à sua genitora, durante uma visita 
desta à delegacia, que a mesma procurasse Jorjão, a fim de que este constituísse um 
Advogado para defendê-lo, senão ele iria dizer muita coisa; que ouviu comentário 
na Delegacia, entre policiais, de uma extorsão em Porto Seguro envolvendo o cabo 
Rocha, Moura Júnior e um Gringo […] (fls. 337/338).
[...] que após a prisão de Ferreirinha, o depoente se deslocou para o bairro Juca 
Rosa, onde efetuou a prisão dos indivíduos José Carlos, Jôze, e o primo desta, aqui 
presente, em virtude do cometimento de um assalto, no dia anterior, na comunidade 
de Vera Cruz, então o José Carlos disse que não era necessário tocar a mão nele, pois 
tinha policiais envolvidos, citando os nomes do cabo rocha, Jorjão Moura Junior, e 
o do individuo conhecido como Braz; os detidos foram conduzidos para a Delegada 
e entregues para a autoridade Policial que prosseguiu com as investigações(...) 
que José Carlos revelou que fora trazido para esta cidade por Braz, o qual aqui lhe 
apresentou ao restante, ou seja, o pessoal da PM: que ouviu falar do envolvimento 
de Braz com Jorjão (…) que José Carlos se expressou ‘para não lhe tocar a mão, para 
que a Policia não agisse com rigor, pois estava com um revólver 38 na cintura’; que 
José Carlos já fez a revelação do envolvimento dos militares, no próprio local onde 
fora preso, na presença do depoente; que houve um fato envolvendo uns cheques 
de uma Senhora e no qual se apontou a participação de Braz, Jorjão e um indivíduo, 
já falecido, conhecido como ‘Zé Pequeno’ (p. 339/340).

Sobreleve-se que não se defende, na trilha de excelência desse raciocínio, que os depoimentos das 
testemunhas arroladas pela acusação não sejam válidos e legítimos, pelo só fato de serem agentes da polícia, 
convindo, nesse passo, sublinhar que, em diversos julgados deste órgão colegiado tem-se conferido especial 
relevância aos depoimentos de tais agentes, até porque a lei não estadeia qualquer empecilho em casos que tais. 
O que se está defendendo, nesta toada, é que a prova emergente da dilação processual, não se mostra altaneira 
o suficiente, a ponto de servir de escoras a um édito condenatório, máxime, diante da fragilidade pré-narrada.

É fato incontroverso que as testemunhas arroladas pela acusação não presenciaram os fatos. Testemunhas, 
pois, de auditu, de ouvir dizer. É de comum sabença que, no processo criminal, as afirmações dessas “testemunhas 
auriculares - qualificação atribuída a toda testemunha que afirma, ou declara por ouvir dizer”, são desvaliosas. 
Vide, a propósito, Plácido e Silva, in Vocabulário Jurídico – V. III a IV, verbete – testemunha.

A propósito da desconfiança e falibilidade do testemunho, de auditu, ou testemunho conteste, ouçam-se 
os escoliastas da matéria:

François Gorphe (La critique du temoignage, 2. ed., p.21-22), anotando, na edição de 1927 da sua grande 
obra, que vários sistemas legislativos proscrevem, em princípio, o testemunho indireto, não vacilou em apregoar: 
“O testemunho indireto, ex credulitate, como, outrora, o chamavam os legistas e canonistas, em oposição ao 
testemunho ex scientia, tem sido, sempre e em toda parte, objeto de uma desconfiança legítima”16.

Também Malatesta17, inspirado em Carnelutti, critica o testemunho de segundo grau, ou ulterior:

Se, ao contrário, a testemunha narra ter percebido, em lugar do delito mesmo, uma 
prova do delito, tem-se uma prova indireta de grau ulterior . A esta última categoria 
pertence o testemunho de auditu, chamado também testemunho conteste, o 
qual se tem quando a experiência da testemunha se refere ao testemunho alheio 
(testemunho da testemunha: a testemunha narra não o que ela mesmo viu, mas o 
que outro lhe havia narrado ter visto).

Por igual, Francisco Carnelluti18, em lição de rara maestria, pontuou:

A prova indireta distingue-se, portanto, em prova indireta de primeiro grau ou de 
grau ulterior, segundo ela sirva para estabelecer diretamente a existência do fato a 
prova ou dê uma prova indireta dele […]; assim, a testemunha que narra ter ouvido 
um fato por quem o viu é uma prova indireta de segundo grau do fato, […] Não é 
necessário acrescentar que quanto mais se eleva o grau da prova, e com ele cresce 
a distância entre a prova e o fato a provar, diminui proporcionalmente seu valor; 
não se exclui que mesmo provas indiretas de segundo grau ou de grau ulterior 
podem ser eficazes, mas os perigos do erro tanto mais se insinuam quanto mais 
se multiplicam o número de juízos dos quais a existência ou inexistência do fato a 
provar é o produto.

Enfim, testemunhos precaríssimos, os arrolados pela acusação. Não flagraram os recorrentes nas práticas 
delitivas. Colhe-se, no espectro das irrepreensíveis lições dos escoliastas da matéria decidenda, que, in casu, não 
ocorreu aquela “aclamação, o anúncio preciso, firme, enérgico, que aponta e indica o criminoso […] o alarme que 
provoca o fato criminoso, o arroído, se quisermos ressuscitar a expressiva denominação da legislação dos tempos 
coloniais [...]”, di-lo-ia Eduardo Espínola Filho19.

Tampouco, percebe-se, no caso, a hipótese de quem acabava de cometer a infração, ainda na esfera 
do flagrante propriamente dito ou real, exatamente, porque não restaram “vestígios quentes, ainda, ou cinzas 
fumegantes”, no dizer de Garraud, em cita remissiva de Espínola, na obra mencionada, mesma página 325.

16 Apud Eduardo Espínola Filho. Código de Processo Penal Anotado. 5..ed., atualizado de acordo com a legislação e a jurisprudência, abrangendo o pro-

cesso por crimes eleitorais. Rio de Janeiro: Editora Rio, VII, p.92.
17 Malatesta. Lógica das Provas em Matéria Criminal. Traduzido por Alexandre Augusto Correia. Anotações de Hélio Pereira Bicudo. São Paulo: Edição 

Saraiva, 1960, v. I, p.91.

18 Francisco Carnelluti. Lições sobre o Processo Penal. Tradutor Francisco José Galvão Bruno. Campinas: Bookseller, 2004, p. 283-284.

19 Eduardo Espínola Filho. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Rio, v. III.p. 324-325.
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Mas, no processo penal, hipóteses, ilações e suposições, por maior ilusão que se tenha, não são indícios 
suficientes para a caracterização de autoria, muito menos para autorizarem uma condenação.

Portanto, não devem os pré-narrados depoimentos escudar as condenações dos apelantes dada a 
inconsistência das declarações em derredor dos fatos.

Adite-se, ainda, que o corréu, Neilton Félix Nascimento dos Santos, confessou, em juízo, a autoria delitiva, 
asseverando, ainda, que “nunca teve contato com o cabo Rocha e o soldado Jorge Luiz para tratar de ações 
criminosas” (sic, fl. 149).

Pelo quanto predelineado, conclui-se, inequivocamente, que a instrução probatória ressente-se de 
higidez jurídica. É inelutável, assim, que o esquálido manancial probatório encerra um rosário interminável de 
contradições inamomíveis.

Resumindo-se, de um só lance, afiance-se, sem receio de equívoco, que o acervo probando não projeta 
luzes, mas sombras, ou até mesmo forma um denso nevoeiro incapaz de permitir ao julgador uma visão límpida 
e translúcida de conjunto, ainda que se utilize, para tanto, de um farol de milhas.

Nessa senda intelectiva, por sem dúvida, há de ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, dada a total 
insuficiência de provas, in specie.

Numa palavra, dir-se-á que não basta a mera probabilidade, é preciso certeza para haver condenação, uma 
vez que “uma só condenação injusta é mais fatal à tranquilidade (sic) humana que dez absolvições imerecidas”20 .

A acusação deve apresentar provas incontroversas da existência do delito e 
convincentes da culpabilidade do delinquente, nunca podendo a suspeita, que abre 
caminho à dúvida, ser fundamento para uma condenação, pela necessidade de não 
se impor jamais pena a um inocente21.

Ecoa, a una voce, na acústica doutrinária e jurisprudencial, que uma decisão condenatória somente é 
possível diante de um juízo de certeza, porquanto, como bem dilucida Nelson Hungria22, “a verossimilhança, 
por maior que seja, não é jamais, a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. 
Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”.

Afinando-se pela mesmíssima clave, estribilha Inocêncio Borges da Rosa23, com o alíneo que lhe 
é peculiar: “O acusado deve ser absolvido quando, em qualquer espécie ou elemento de prova, torne 
racionalmente crível a hipótese da sua inocência”. 

Didaticamente, ensina Romeiro Neto24, com esplendorosa lucidez:

Alguma coisa capaz de produzir a certeza, porque sem a certeza, aquela que o 
apóstolo Tomé queria ter quando recebeu a notícia da ressurreição do Cristo – 
mittere digitum in locum clavorum - meter o dedo no lugar do cravo - tocar a certeza, 
senti-la, seria impossível condenar.
Essa é a certeza que o juiz escrupuloso deve reclamar para justificar uma condenação.

20 Nicolas Flamarino Malatesta. Lógica das Provas em Matéria Criminal. Traduzido por Alexandre Augusto Correia. Anotações de Hélio Pereira Bicudo. São 

Paulo: Edição Saraiva, 1960, v. I, p.91

21 Aloísio Sayol de Sá Peixoto. Acusação de Homicídio Suicídio. Goiânia: Livraria e Editora Cultura Goiana, 1976, p.335

22 Nelson Hungria. Comentários ao Código Penal. 4.ed.. Rio de Janeiro: Forense, v. V, p. 59

23 Inocêncio Borges da Rosa. Dificuldades na Prática do Direito. Porto Alegre, p.140/141.

24 Romeiro Neto. Defesas Penais. Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1960, p.39

Nesse mesmo sentir, René Floriot25 já asseriu, enfaticamente, que “a dúvida deve sempre provocar a 
absolvição. Torna-se cem vezes mais angustiante desonrar e aprisionar um inocente do que deixar sair em 
liberdade um criminoso”.

A propósito, melhor seria evocar o clamoroso erro judiciário de que foi vítima Manuel da Mota 
Coqueiro26, através da narrativa comovente de José do Patrocínio:

Mota Coqueiro tornara-se amante de Chiquinha, filha de Francisco Benedito 
da Silva, cujo romance não obteve a aprovação paterna. Tanto assim que Mota 
Coqueiro chegou a ser surrado por Benedito da Silva. Em represália, Mota 
Coqueiro pressiona Benedito da Silva, seu agregado, a deixar a fazenda de sua 
propriedade, juntamente, com a sua família, composta de oito pessoas. Além disso, 
escravos, dias antes, tentaram invadir a casa de Benedito da Silva. Nesse clima 
de graves desavenças, dias depois, Benedito da Silva e sua família apareceram 
mortos. Uma tragédia, verdadeiro morticínio. Principal suspeito, Mota Coqueiro 
é acusado e tem que fugir. Afinal, Mota Coqueiro foi preso, perto de Campos, 
em 23 de outubro de 1852, e escoltado para responder a processo. O que havia 
contra ele era o depoimento de um inspetor de quarteirão. O mais eram indícios, 
provas circunstanciais, testemunhos de pessoas que tinham ‘ouvido dizer’, o que 
não impediu que Mota Coqueiro fosse chamado pela imprensa de Campos, ‘a fera 
de Macabu’. Após processado, foi julgado e condenado a morrer na forca. Seu 
advogado entra com um pedido de graça ao Imperador. No entanto, o Conselho 
de Estado, examinando o pedido de graça, entendeu que: ‘o réu não merece a 
Imperial Clemência’. O Imperador, limitando-se a apoiar a decisão, despachou: 
‘Como parece’. E a justiça seguiu seu curso inexorável. Seguiu seu caminho. Mota 
Coqueiro finalmente foi enforcado em 06 de março de 1855. Vinte e dois anos 
depois, já moribundo, um homem, conhecido por Herculano, confessa ao filho 
o segredo: havia sido ele o verdadeiro autor da terrível chacina. Mota Coqueiro 
morrera inocente por um crime que não cometera. Daí para cá, nunca mais o 
Imperador decretou a pena de morte.
Sempre a comutava em pena de prisão perpétua. Retratando, indignadamente, o 
terrível erro judiciário, José do Patrocínio bradou:
‘Não pode haver maior torpeza do que condenar a quem não mereceu a 
condenação’.

Tão infamante erro judiciário mancha a história do processo penal brasileiro. Nada horroriza tanto a 
consciência humana quanto a imolação da inocência no altar do sacrifício. Infelizmente, a história tem sido 
pródiga desses exemplos trágicos que tanto martirizam a inocência.

Mas é preciso aprender a lição extraída de tão trágico e doloroso episódio, para que outros erros 
judiciários não sejam cometidos por quem tem a tarefa de julgar.

Por fim, não se pode olvidar a advertência de Souza Neto27: “A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se 
alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Esses são julgados, não julgam”.

Ora, como visto à sobejidão, basta a precariedade da prova, a dúvida, a incerteza da prova, coligida na 
fase contraditória, para que o juiz proclame o non liquet, absolvendo o imputado.

De tudo quanto asseverado, haverá de se haurir conclusão desenganada de que, in hipotesis, não há, 

25 René Floriot. Erros Judiciários. Lisboa: Cia Editora do Ninho, p.347.

26 Mota Coqueiro e a pena de morte. José do Patrocínio. 1852. Macaé - Rio de Janeiro apud. R.B. de Magalhães Júnior . A vida Turbulenta de José do 

Patrocínio. 2. ed. São Paulo: Lisa, 1971, p. 47.

27 Souza Neto. A mentira e o delinquente. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1947, p.80.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICABAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA1º SEMESTRE / 2015 1º SEMESTRE / 2015
120 121

de capa a capa do processo, prova, ou indício veemente, como quer a lei, da autoria delitiva, que justifique um 
édito condenatório em desfavor dos recorrentes, JORGE LUÍS NASCIMENTO DOS SANTOS E MANOEL MESSIAS 
ROCHA, motivo pelo qual é inarredável proclamar-se as suas absolvições, com espeque, no art. 386, V, do CPP.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000240-35.2009.8.05.0203, 1ª CÂMARA CRIMINAL,  RELATOR(A): DES. 
ESERVAL ROCHA, JULGADO EM 12.03.2013.

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 - CONJUNTO 
PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
CONGRUÊNCIA - INEXISTÊNCIA - PENA-BASE FIXADA DE MANEIRA EXACERBADA 
- REDIMENSIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 
Nº 11.343/2006 - SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
RESTRITIVAS DE DIREITOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O Apelante foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33 da Lei nº 
11.343/2006, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime 
inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
II - Autoria e materialidade comprovadas. A primeira pelos depoimentos das 
testemunhas e a segunda pelos Laudos Periciais, de maneira que resta evidenciado 
que o conjunto probatório dá certeza suficiente para autorizar a condenação.
III - O Apelante sustentou ter ocorrido violação ao princípio da correlação, na 
sentença, porque houve condenação pelo delito de tráfico de drogas, alegando que 
tal fato não teria sido comprovado. No entanto, a decisão que condenou o réu não 
trouxe fato estranho à inicial acusatória, na medida em que a denúncia narrou
atitude suspeita por parte do réu, tendo a abordagem policial constatado que 
pessoas adquiriram droga deste. Os depoimentos demonstraram que o réu também 
guardava ou tinha em depósito certa quantidade de droga, condutas descritas 
no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e imputadas ao réu na denúncia. Ainda que não 
flagrada a comercialização da droga, traduzida nas condutas de “vender” ou “expor 
à venda”, nenhuma dúvida resta de que houve a prática das ações típicas descritas 
no dispositivo legal mencionado. Sendo assim, há exata correlação entre tudo o que 
foi relatado na denúncia e a formação do convencimento do magistrado.
IV - Quanto às demais alegações, não houve violação à Súmula Vinculante nº 11, pois 
não se comprovou nenhuma irregularidade ou abuso de poder no uso das algemas. 
Também não se sustenta a afirmação de que a apreensão da droga teria ocorrido de 
forma ilícita, uma vez que o réu afirmou ter levado os policiais até a sua residência.
V - No que tange à dosimetria da reprimenda, analisando detidamente todos os 
elementos contidos no caderno processual e os argumentos expostos na sentença 
recorrida, conclui-se que o magistrado exacerbou na fixação da pena-base. Do trecho 
anteriormente transcrito, extrai-se que a ponderação acerca das circunstâncias do 
art. 59 do Código Penal ocorreu de maneira equivocada, pois o magistrado afastou 
a pena-base do mínimo legal, deixando de indicar fatos concretos que embasassem 
a análise negativa das circunstâncias judiciais.
VI - A defesa buscou o reconhecimento da causa de diminuição de pena descrita 
no art. 46 da Lei 11.343/06. Contudo, tal pleito não merece ser acolhido, porque 
nenhuma prova foi produzida no sentido de que o réu não era, à época dos fatos, 
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de 
acordo com esse entendimento.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000240-35.2009.805.0203-0, da Comarca de 
Prado, sendo Apelante ANTONIO GERALDO RODRIGUES SANTANA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, na forma 
do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RELATÓRIO

I - O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou ANTONIO GERALDO RODRIGUES SANTANA narrando os seguintes 
fatos:

[…] Aos 28 de junho de 2009, por volta das 15:00 h, Na Rua Isaura, localizada no 
bairro Novo Prado, Prado/BA, o denunciado foi flagrado por policiais militares da 
Caema PMBA, vendendo às pessoas de Cledson Viturino de Andrade, Christiano 
Ramos da Silva e Diego Batista Correia diversas pedras de cloridrato de cocaína 
associado a bicarbonato de sódio, droga popularmente conhecida como crack.
Os milicianos encontravam-se em ronda policial quando avistaram atitudes suspeita 
por parte dos compradores e do réu. Após abordarem a todos, constataram que 
aqueles compradores tinham adquirido cerca de cinco pedras de crack da pessoa 
do increpado naquela mesma ocasião […].

Encerrada a instrução criminal, o réu foi condenado ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão 
em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (fls. 97/100).

Irresignado, o réu interpôs recurso de Apelação, alegando, em suas razões (fls. 103/112), que não foi 
observado o princípio da congruência, ressaltando que nenhum policial declarou ter encontrado droga em 
poder do acusado.

Afirmou que não há provas da comercialização da droga, afirmando que houve violação à Súmula 
vinculante nº 11 do STF, pugnando pela absolvição ou, alternativamente, redução da pena e aplicação do art. 46 
da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões às fls. 113/117, o Apelado refutou todas as alegações do acusado, pugnando pelo não 
provimento do recurso.

Manifestou-se a Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (fls. 123/130).
Examinados, lancei este relatório e o submeti à douta Revisão.
É o relatório.

VOTO

III - Passando ao exame do mérito, o Apelante sustentou ter ocorrido violação ao princípio da correlação, na 
sentença de fls. 97/100, porque houve condenação pelo delito de tráfico de drogas, alegando que tal fato não teria sido 
comprovado.

Como se sabe, o delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para a sua caracterização 
que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Não se 
exige, portanto, a venda de entorpecentes a terceiro para que ocorra a consumação do delito.

Embora o recorrente não tenha sido apanhado comercializando as drogas, é certo que vigora no nosso 
Direito o sistema da “livre convicção”, da “verdade real” ou do “livre convencimento”, segundo o qual o juiz forma sua 
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convicção pela livre apreciação da prova, não estando adstrito a critérios valorativos e apriorísticos, sendo livre na 
sua escolha, aceitação e valoração.

Discorrendo sobre o sistema de valoração da prova adotado pelo nosso Código de Processo Penal 
(persuasão racional) preleciona Vicente Greco Filho:

Esse sistema, em primeiro lugar, dá à lei liberdade de apreciação, ou seja, as provas 
não têm valor predeterminado nem peso legal. Cada circunstância de fato será 
apreciada no contexto das demais provas e pode valer mais ou menos segundo 
o entendimento não preordenado do Juiz. Em segundo lugar, porém, limita a 
lei esse convencimento e a apreciação dos fatos e circunstâncias constantes dos 
autos, segundo o princípio id quod non est in acits nom est in mundus (o que não 
está nos autos não existe). Consagra-se, aí, o princípio da verdade formal, ou seja, 
o juiz decidirá segundo a verdade dos autos e não segundo a verdade da natureza 
(verdade real) (Manual de Processo Penal, São Paulo : Saraiva, 1995, p. 190).

No mesmo sentido, a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

Adotou a lei o princípio do livre convencimento (ou livre convicção, ou da verdade 
real), segundo o qual o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, 
não ficando adstrito a critérios valorativos e apriorísticos e é livre em sua escolha, 
aceitação e valoração. ‘Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, 
valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o 
juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica 
subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade 
material. O juiz criminal é, assim, restituído à sua própria consciência’ (Exposição de 
Motivos, item VII, Código Processo Penal Interpretado, 7ª ed., São Paulo : Atlas, 2000, 
p. 414).

Na hipótese, não se trata de violação ao princípio da correlação. A propósito, ensina Paulo
Rangel:

É a correlação que deve existir entre o que se pediu e o que foi concedido. Trata-se 
de uma garantia processual decorrente do princípio constitucional da ampla defesa 
visando impedir surpresas desagradáveis ao réu comprometendo sua dignidade 
enquanto pessoa humana. O princípio em epígrafe vem ao encontro dos direitos 
de ampla defesa, do contraditório e dos poderes de cognição do juiz (limitado 
que é pelo objeto do processo). Nesse caso, todos os pedaços do fato que não 
constam do objeto do processo, porém que mudam a acusação e dos quais o réu 
não se defendeu, somente poderão ser conhecidos pelo juiz, em sua sentença, se 
houver o aditamento da denúncia e, mesmo assim, se surgirem através de provas, 
substancialmente, novas a fim de evitar o arquivamento implícito do inquérito 
policial. Do contrário, a sentença será manifestamente nula (O garantismo penal e o 
aditamento à denúncia. Jus Navigandi: Teresina, dez. 2000).

A decisão que condenou o réu não trouxe fato estranho à inicial acusatória, na medida em que a denúncia 
narrou atitude suspeita por parte do réu, tendo a abordagem policial constatado que pessoas adquiriram droga 
deste.

Os depoimentos demonstraram que o réu também guardava ou tinha em depósito certa quantidade de 
droga, condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao réu na denúncia.

Ainda que não flagrada a comercialização da droga, traduzida nas condutas de “vender” ou “expor à venda”, 
nenhuma dúvida resta de que houve a prática das ações típicas descritas no dispositivo legal mencionado.

Sendo assim, há exata correlação entre tudo o que foi relatado na denúncia e a formação do convencimento 
do magistrado.

Constata-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada, conforme se depreende do 
auto de constatação provisório de fl. 22 e laudos periciais de fls. 41/43 e fls. 69/74.

A autoria também restou sobejamente comprovada pelos seguintes depoimentos (fls. 58, 60, 61 e fls. 
65/67):

[...] Que reconhece o acusado aqui presente como sendo o indivíduo que foi 
preso com as substâncias entorpecentes mencionadas nos autos; Que confirma a 
apreensão dos produtos de fls. 21; que as demais pessoas apreendidas na ocasião 
confirmaram para o depoente que haviam comprado droga momentos antes na mão 
de Gerrá; Que o informante conduziu os policiais até o local onde funcionava a boca 
de fumo do acusado, oportunidade em que ao chegarem ao local surpreenderam a 
negociação narrada nos autos [...].
[...] que reconhece o acusado aqui presente como sendo o indivíduo que foi 
apontado pelos usuários detidos na ocasião como sendo o que vendeu drogas aos 
mesmos; [...].
[...] que se encontrava na companhia de Cristiano, Cledson e Gerrá quando a CAEMA 
chegou abordando todos [...]; viu que Cledson e Cristiano chegaram para comprar 
drogas na mão de Gerrá, tendo visto o momento [...].
[...] Que os policiais da CAEMA encontraram drogas na residência em que o acusado 
estava hospedado; [...]; que as drogas encontradas na residência pertenciam ao 
depoente; [...]; que foi o próprio interrogado quem levou os policiais até a casa que 
havia alugado; [...]; que reconhece o recipiente ora apresentado como contendo três 
pedras da substância entorpecente encontrada na residência onde o interrogado 
estava hospedado [...].

Portanto, diante da comprovação indubitável da droga apreendida e dos testemunhos alinhados nos 
autos, é forçoso concluir pela autoria do recorrente. 

Quanto às demais alegações, não há falar em violação à Súmula Vinculante nº 11, pois não se comprovou 
nenhuma irregularidade ou abuso de autoridade no uso das algemas. Também não se sustenta a afirmação de 
que a apreensão da droga teria ocorrido de forma ilícita, uma vez que o réu afirmou ter levado os policiais até a 
sua residência.

Por outro lado, entendo que assiste razão à defesa quando busca a redução da pena aplicada ao réu e 
também da aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

No que tange à dosimetria da reprimenda, analisando detidamente todos os elementos contidos no 
caderno processual e os argumentos expostos na sentença recorrida, conclui-se que o magistrado exacerbou-se 
na fixação da pena-base.

In casu, tem-se que a sentença recorrida, no que tange à dosimetria da pena, assim dispôs (fl.73):

[...] A culpabilidade e os antecedentes do réu não demonstram se tratar de agente 
perigoso (fls. 34). A sua conduta social é regular, não apresentando personalidade 
voltada para a ação delituosa. Os motivos do crime o desfavorecem, já que há 
grande reprovabilidade social em sua conduta. As circunstâncias do delito não 
demonstram, de igual forma, grande intensidade da agressão à ordem jurídica.
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Assim, fixo-lhe a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa. 
[…].

Do trecho anteriormente transcrito, extrai-se que a ponderação acerca das circunstâncias do art. 59 do 
Código Penal ocorreu de maneira equivocada, pois o magistrado afastou a pena-base do mínimo legal, deixando 
de indicar fatos concretos que embasassem a análise negativa das circunstâncias judiciais.

Como cediço, ao magistrado compete, especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias 
judiciais do acusado, declinar motivadamente as suas razões, sob pena de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição 
Federal.

Em razão do princípio do livre convencimento motivado, deve fundamentar objetivamente a majoração 
da pena-base, indicando dados concretos e existentes nos autos. Não basta a mera repetição do enunciado legal, 
sendo necessária a verificação de cada circunstância frente aos elementos colhidos na instrução.

Precedentes desta Primeira Câmara Criminal (APC nº 12124-5/2007; DJ 3/9/2007).
Logo, os argumentos utilizados pelo juiz de piso para majorar a pena-base são, na realidade, pressupostos 

lógicos para a própria existência do crime imputado ao réu, circunstâncias elementares do tipo penal, não 
podendo ser utilizadas para tal propósito.

Assim, deve ser reduzida a pena, na primeira fase, ao mínimo legal.
Deve ser aplicada, ainda, a redução maior que aquela aplicada na sentença, relativa ao art. 33, § 4º, da Lei 

nº 11.343/2006, tendo em vista que a redução no patamar mínimo não restou fundamentada.
Nos autos verifica-se que o Apelante é tecnicamente primário e possui bons antecedentes, não integra 

organização criminosa e nem se dedica a atividades criminosas, o que autoriza a aplicação da causa de diminuição 
em 2/3 (dois terços).

Finalmente, a defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição de pena descrita no art. 46 da Lei 
nº 11.343/06. Contudo, tal pleito não merece ser acolhido porque nenhuma prova foi produzida no sentido de 
que o réu não era, à época dos fatos, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se 
de acordo com esse entendimento.

CONCLUSÃO

IV- Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso, reduzindo a pena-base para 5 (cinco) anos 
de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Reduzo a pena na segunda fase, em 1/6, decorrente 
da incidência do art. 65, I, do Código Penal, fixando-a em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 
(quatrocentos e dezessete) dias-multa. Faço incidir, ainda, a redução de 2/3, decorrente do art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias em regime aberto e 
pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa .

Substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à 
comunidade e limitação de fim de semana, na forma a ser determinada pelo Juízo de Execuções Penais, em 
audiência admonitória designada após o trânsito em julgado deste acórdão.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009094-89.2012.8.05.0113, 1ª CÂMARA CRIMINAL, RELATOR(A): DESª. 
RITA DE CÁSSIA MACHADO M. F. NUNES, JULGADO EM 15/07/2014.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO 

(ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 
N.º 10.826/2003). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGANDO 
FALTA DE PROVA DA AUTORIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA 
DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NOS ELEMENTOS DE 
CONVICÇÃO COLIGIDOS NOS AUTOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA 
DOSIMETRIA DA PENA NA SEGUNDA FASE, BEM COMO DE MODIFICAÇÃO 
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO EM PARTE. 
CONFISSÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL INVOCADA NA 
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E NÃO MENCIONADA NA FIXAÇÃO DAS PENAS. 
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E VALORAÇÃO DE TAL ATENUANTE, COM 
REPERCUSSÃO NAS PENAS INTERMEDIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE 
COMPENSAÇÃO, NO CASO CONCRETO, COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, 
UMA VEZ QUE A RETRATAÇÃO EM JUÍZO DE ADMISSÃO ANTERIOR DA PRÁTICA DOS 
DELITOS IMPEDE CONSIDERAR QUE O AGENTE APRESENTASE ARREPENDIDO E 
COM DESEJO DE EMENDA, OBSTANDO, POR CONSEGUINTE, O RECONHECIMENTO 
DE TAL FACETA POSITIVA DE SUA PERSONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA 
REPRIMENDA CORPORAL QUE NÃO AUTORIZA A MODIFICAÇÃO DO REGIME 
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “A”, DO CP. 
REDUÇÃO, EX OFFICIO, DA SANÇÃO PECUNIÁRIA RELATIVA AO CRIME PREVISTO 
NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO.
I - Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Everlan Santana 
da Silva, insurgindo-se contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª 
Vara Crime da Comarca de Itabuna, que condenou o réu pela prática do delito de 
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, aplicando-lhe, 
por conseguinte, as penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 
(quinhentos) dias-multa, por infração ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 
n.º 11.343/2006, e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, por descumprimento do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, 
totalizando 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em 
regime inicial fechado, e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, cada um no valor de 
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. No mesmo decisum, 
ainda foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.
II - Nas razões de inconformismo, o recorrente, em apertada síntese, postula 
pela absolvição por falta de prova da autoria (art. 386, inciso VII, do CPP) ou, 
subsidiariamente, pela reforma da dosimetria, reconhecendo a incidência da 
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e compensando-a com a 
agravante da reincidência (art. 61, I, CP), bem como modificando o regime inicial de 
cumprimento da sanção corporal para o semiaberto.
III. Ab initio, cumpre esclarecer que, após procedimento de identificação criminal 
acostado às fls. 144/145, foi certificado que o acusado, embora se tenha apresentado 
desde as investigações até durante parte da instrução processual como sendo Alan 
de Jesus, trata-se, em verdade, da pessoa de nome Everlan Santana da Silva, evadido 
do Conjunto Penal de Itabuna desde o feriado da Páscoa no ano de 2012, após ter-
lhe sido deferido o benefício da saída temporária, nos autos de execução referentes 
a crime anterior, consoante se infere de ofício de fl. 39.
IV - Extrai-se também do in folio, a partir dos dados informativos colhidos em sede 
inquisitorial e do acervo probatório produzido em juízo, que, no dia 24/05/2012, por 
volta das 10h40min, na Rua de Fátima, Bairro Daniel Gomes, Cidade de Itabuna, o 
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réu, ao avistar a guarnição da polícia militar que realizava ronda de rotina na região, 
empreendeu fuga, adentrando em um barraco. Os milicianos, então, iniciaram 
perseguição, ingressando no referido imóvel, oportunidade na qual surpreenderam-
no com 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, número de série raspado, 
municiado com 05 (cinco) cartuchos, um deles “picotado”, e a quantia de R$ 36,00 
(trinta e seis reais). Na mesma ocasião, foi efetivada busca no interior da casa, tendo 
sido encontradas, dentro de recipiente plástico, 08 (oito) pedras de substância com 
característica de crack, embaladas individualmente em pedaços plásticos, 05 (cinco) 
buchas de erva com aparência de maconha, 02 (duas) cápsulas de pó aparentando 
ser cocaína e 01 (um) rolo de papel filme.
V. A materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Prisão em 
Flagrante (fls. 06/29), do Auto de Exibição e Apreensão (fl. 11) e dos Laudos Periciais 
(fls. 31/35 e 46).
VI. Vale destacar que o exame balístico foi conclusivo no que diz respeito à aptidão 
da arma de fogo para realização de disparos em ação simples e em ação dupla, à 
compatibilidade entre o calibre deste artefato bélico e o tipo de munição que o 
acompanhava, e a remoção do seu sinal identificador por esmerilhamento.
VII. Ademais, os pareceres técnicos acerca das substâncias entorpecentes 
constataram, em caráter preliminar, tratar-se de 2,04g (dois gramas e quatro 
centigramas) de cocaína em pó, 2,75g (dois gramas e setenta e cinco centigramas) 
de cocaína em pedra e 6,55g (seis gramas e cinquenta e cinco centigramas) de 
maconha, tendo sido posteriormente juntado parecer definitivo apenas no tocante 
ao vegetal cannabis sativa, L.
VIII. Consigne-se, ainda, que a ausência do segundo laudo relativo aos demais 
tóxicos não obsta a comprovação da infração praticada. Primeiramente, porque a 
jurisprudência tem flexibilizado a comprovação da materialidade dos delitos relativos 
ao tráfico de drogas, considerando as peculiaridades do caso concreto e demais 
documentos acostados aos autos, quando inexiste nos autos perícia definitiva. 
Além disso, não se pode olvidar que o fato típico persistiria mesmo considerando 
apenas a maconha apreendida, uma vez que seu uso é proscrito no Brasil, já que se 
encontra relacionada na Lista F-2 da Portaria n.º 344/98 da Secretaria de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde, bem como tendo em vista sua quantidade, a forma 
de acondicionamento e as circunstâncias do flagrante, as quais revelam, sem laivos 
de incerteza, a sua destinação comercial.
IX. A autoria delitiva, por sua vez, foi devidamente comprovada, em especial, a partir 
das provas orais produzidas, a saber, os depoimentos das testemunhas de acusação 
(fls. 08/09, 12, 88 e 109) e dos interrogatórios do sujeito passivo da persecução (fls. 
13 e 110/111).
X. Oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade 
das narrativas prestadas, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicas 
com os demais elementos colhidos dos autos, e oportunizado o contraditório. 
Inobstante isso, alvitra registrar que não foram arroladas testemunhas de defesa, 
nem foi requerida qualquer diligência pelo órgão de assistência jurídica do réu.
XI. Ante todo o exposto, inelutável concluir que as provas acostadas autorizam, 
com grau de certeza, o juízo condenatório, não havendo que se reparar a sentença 
guerreada nesse capítulo.
XII. Superada tal questão, passa-se à apreciação dos pedidos derradeiros relativos 
à aplicação das reprimendas. Nesse sentido, observa-se que o juiz a quo fixou as 
penas-base de ambos os delitos imputados no mínimo legal, a saber, 05 anos de 

reclusão para o tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 03 (três) anos de 
reclusão para o do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003. Na segunda 
etapa da dosimetria, reconheceu apenas a agravante da reincidência, em razão de 
que elevou as reprimendas em 1/3, estabilizando-as, respectivamente, no patamar 
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, e, à míngua 
de causas de aumento e de diminuição, tornou-as definitivas. Por simetria, as penas 
pecuniárias foram fixadas em 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico 
de drogas e 15 (quinze) dias-multa para o de porte ilegal de arma de fogo com sinal 
de identificação raspado, adulterado ou suprimido, cada dia-multa no valor de 1/30 
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
XIII. Ocorre que o magistrado sentenciante, ao fundamentar seu convencimento 
acerca da matéria deduzida, invocou expressamente, dentre outras razões, a 
confissão extrajudicial do recorrente como dado formador de sua persuasão 
racional - tanto assim o é, que transcreveu trechos do interrogatório perante a 
autoridade policial na fundamentação do decisum. Inobstante isso, declarou não 
haver, na hipótese, atenuante em favor do autor. Assim sendo, é patente que o 
pleito defensivo, nessa quota, deve ser albergado, reconhecendo-se a incidência da 
atenuante da confissão espontânea.
XIV. A valoração da mesma, todavia, não se deve dar no mesmo patamar do dado da 
reincidência, conforme se passa a explicar.
XV. É cediço que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 
EREsp 1.154.752/RS, pôs fim a antiga divergência entre a 5ª e 6ª Turmas daquela 
Instância Extraordinária, acerca da possibilidade ou não de compensação entre 
as circunstâncias em tela, sendo que o primeiro dos aludidos órgãos fracionários 
dissidentes manifestava-se pelo descabimento de se atribuir peso idêntico às 
mesmas, em atenção ao disposto no art. 67 do CP, enquanto que o segundo o 
admitia. Desde então, a Corte Cidadã vem mantendo a posição firmada supra, 
com a ressalva da compreensão particular de alguns de seus Ministros (a exemplo 
do Exmo. Min. Paulo Dias Moura Ribeiro - Cf., e.g.: HC 278.192/SP, julgado em 
22/05/2014), tendo, inclusive, recentemente, resolvido o assunto em questão pelo 
rito dos recursos repetitivos.
XVI. O Pretório Excelso, porém, vem mantendo tese contrária ao quanto pacificado 
pelo STJ, a qual há muito fora encampada por aquele Colegiado.
XVII. Isto posto, percebe-se que a matéria, conquanto esteja avançando para uma 
aplicação uniforme, está longe de revelar-se pacífica. E, nesse contexto, bem como 
considerando que a mesma suscita debates também nesta Colenda 2ª Turma da 1ª 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, esta Relatora debruçou-
se mais aprofundadamente em torno da temática, achando-se apta para apresentar, 
sem cunho de definitividade e visando a somente lançar pálidas contribuições ao 
melhor raciocínio técnico-jurídico sobre a mesma, as conclusões até aqui obtidas.
XVIII. Assim, reputa-se possível a compensação em comento, entretanto, à luz 
dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, a mesma não 
restará caracterizada em todo o caso, ressalvadas hipóteses, por exemplo: em que 
a condição de multireincidência do réu, por sua maior reprovabilidade, autorize a 
preponderância desta sobre a indicação de arrependimento demonstrada na última 
de suas contumazes empreitadas criminosas; e em que a admissão meramente 
parcial da conduta ou a retratação em juízo de confissão anterior permitam 
considerar que as declarações do acusado tenham sido motivadas não pelo desejo 
de emenda - o qual denotaria faceta favorável de sua personalidade - mas por 
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interesse ou conveniências pessoais, por estratégia de defesa ou até mesmo por 
influência ou coação a que, eventualmente, se encontra submetido.
XIX. A primeira exceção já ressoa na jurisprudência da 5ª Turma do STJ, firme no sentido 
de que a natureza e quantidade dos maus antecedentes do réu caracterizadores de 
reincidência são critérios idôneos para justificar tão só uma equivalência parcial de 
sopesamento entre os elementos acidentais em tela.
XX. A segunda, por sua vez, resta verificada exatamente na situação sob destrame. 
Isso porque, consoante cediço, o apelante, em seu interrogatório judicial, negou a 
prática dos delitos imputados, retificando a narração dos fatos efetuada durante 
as diligências preliminares, a saber, de que tanto a arma quanto as drogas 
apreendidas pertenciam-lhe, sendo as últimas, todavia, para consumo próprio. 
Consectariamente, malgrado seja indiscutível que sua primeira manifestação, ainda 
que mais tarde retratada, ainda possa servir para, em cotejo com todo o acervo 
probatório produzido, complementar a convicção da autoridade a quo, acarretando 
proveito tanto à certeza da condenação quanto, em certa medida, à celeridade do 
feito, não se pode olvidar que a mesma é insuficiente para empreender um juízo 
positivo acerca da personalidade do agente, e, portanto, tal atenuante não pode ser 
considerada igualmente preponderante à agravante da reincidência.
XXI. Por todo o exposto, reconhece-se, in casu, por motivo de política-criminal, a 
incidência da circunstância prevista no art. 65, III, do CP. Contudo, com esteio 
nas prescrições do art. 67 daquele diploma normativo, fica a mesma valorada no 
patamar de 1/8, o qual, aplicado sobre as penas intermediárias determinadas pelo 
magistrado de piso (após a subsunção do art. 61, I, do CP à razão de 1/6, em atenção 
ao princípio da incidência cumulativa), importa no desconto de 08 (oito) meses e 
22 (vinte e dois) dias para a infração do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e de 
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias para a do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 
10.826/2003, redimensionando as sanções, respectivamente, para 05 (cinco) anos, 
01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão, e 03 (três) anos e 23 (vinte e três) dias de 
reclusão.
XXI. Na terceira fase, inexistindo majorantes e minorantes, tornam-se as reprimendas 
definitivas. E, por força do cúmulo material consagrado no art. 69 da lei penal 
substantiva, restam as mesmas unificadas em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 01 (um) 
dia de reclusão.
XXII. Atendendo às diretrizes do art. 33, § 2º, do CP, o regime inicial de cumprimento 
da pena privativa de liberdade deve ser o fechado, máxime por se tratar de réu 
reincidente, não merecendo guarida o pedido defensivo de modificação para 
sistema de custódia mais brando, sendo inaplicável, ao caso concreto, por óbvio, a 
Súmula 269 do STJ.
XXIII. Por fim, considerando que o órgão jurisdicional primevo fixou a pena 
patrimonial para o crime de tráfico de drogas em 500 (quinhentos) dias-multa 
– logo, no mínimo legal - e, para o de porte ilegal de arma de fogo com sinal de 
identificação raspado, suprimido ou adulterado, estabeleceu-a em 15 (quinze)
dias-multa – assim, um pouco acima do piso cominado no CP e aplicável a tal 
legislação especial nos termos do art. 12 daquele Código - sem apresentar, porém, 
qualquer justificativa para tanto, reduz-se, de ofício, esta última sanção, para o 
mínimo de 10 (dez) dias-multa, totalizando as reprimendas pecuniárias em 510 
(quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. 
XXIV. Parecer Ministerial pelo provimento parcial do apelo.

XXV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a incidência 
da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), redimensionando-se 
as penas privativas de liberdade, e, de ofício, reduzir a sanção pecuniária relativa ao 
delito de porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação raspado, suprimido 
ou adulterado para o patamar mínimo cominado em lei.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0009094-89.2012.8.05.0113, 
provenientes da Comarca de Itabuna/BA, em que figura, como Apelante, EVERLAN SANTANA DA SILVA, e, como 
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, 
para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), redimensionando-se 
as penas privativas de liberdade, e, de ofício, reduzir a sanção pecuniária relativa ao delito de porte ilegal de arma 
de fogo com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado para o patamar mínimo cominado em lei, e 
assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

A presentante do Ministério Público do Estado da Bahia denunciou Alan de Jesus, qualificado nos autos, 
imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 16, parágrafo único, 
inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (fls. 02/03).

Segundo consta da exordial, no dia 24/05/2012, por volta das 10h40min, na Rua de Fátima, Bairro Daniel 
Gomes, Cidade de Itabuna, o denunciado, ao avistar a guarnição da polícia militar, que realizava ronda de rotina 
no bairro, empreendeu fuga, adentrando em um barraco. Os milicianos, então, iniciaram perseguição contra o 
agente, ingressando no referido local, oportunidade na qual encontraram-no na posse de 01 (um) revólver calibre 
38, marca Taurus, número de série raspado, municiado com 05 (cinco) cartuchos, um deles picotado, bem como 
a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais).

Na mesma ocasião, foi efetivada busca no interior do imóvel, sendo encontradas, dentro de recipiente 
plástico, 08 (oito) pedras de substância com características de crack, embaladas individualmente em pedaços 
plásticos, 05 (cinco) buchas de erva com aparência de maconha, 02 (duas) cápsulas de pó similar a cocaína e 01 
(um) rolo de papel filme.

Em razão da falta de certeza com relação à identidade civil do flagranteado, foi expedida Guia de 
Identificação Criminal (fl. 16), procedimento que restou cumprido às fls. 144/145, concluindo-se que o sujeito 
se tratava, em verdade, de Everlan Santana da Silva, o qual, ademais, de acordo com ofício encaminhado, à fl 39, 
pelo Diretor do Conjunto Penal de Itabuna, quando da apresentação do custodiado naquela unidade prisional, 
encontrava-se no cumprimento de pena privativa de liberdade, tendo evadido do estabelecimento durante o 
gozo do benefício da saída temporária no período da Páscoa daquele mesmo ano.

Laudo de Exame Pericial à fl. 31 (arma de fogo), Laudos de Constatação Preliminar às fls. 32/35 
(entorpecentes apreendidos) e Laudo Definitivo à fl. 46 (apenas em relação ao vegetal Cannabis sativa, L).

A defesa preliminar foi apresentada às fls. 53/54, através de defensor público, e a peça acusatória foi 
recebida em 07/09/2014 (fl. 56).

Concluída a instrução (fls. 65/66, 77, 87/88, 97 e 108/111) e ofertadas alegações finais pelas partes (MP - fls. 
115/118 – e órgão defensivo - fls. 119/127), a MM. Juíza de Direito, em sentença proferida às fls. 132/138, julgou 
procedente a pretensão ministerial, condenando Everlan Santana da Silva por tráfico de drogas e porte ilegal de 
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arma de fogo de uso restrito, aplicando-lhe, por conseguinte, as penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 
reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta, por infração ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 
e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por descumprimento do art. 16, parágrafo 
único, IV, da Lei nº 10.826/2003, totalizando 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em 
regime inicial fechado, e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário 
mínimo vigente à época do fato. No mesmo decisum, ainda foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Devidamente intimados os sujeitos parciais do processo (fls. 141v, 147 e 147v), a defesa interpôs, 
tempestivamente, recurso de apelação à fl. 142, indicando suas razões às fls. 149/157, nas quais, em síntese, 
postula pela absolvição por falta de prova da autoria (art. 386, inciso VII, do CPP), ou, subsidiariamente, pela 
reforma da dosimetria, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) 
e compensando-a com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), bem como modificando o regime inicial de 
cumprimento da sanção corporal para o semiaberto.

Em suas contrarrazões às fls. 159/165, o apelado pugna pela manutenção da decisão guerreada. 
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo, às fls. 170/177.
Digno de registro, por fim, que o apelante respondeu ao processo em primeiro grau de jurisdição preso 

provisoriamente, por força de decreto preventivo (fls. 22/23), apenso tombado sob nº 0008032-14.2012.805.0113), 
e que informações sobre seus antecedentes foram acostadas às fls. 128/131.

É o relatório.
VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Everlan Santana da Silva, insurgindo-se contra 
sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Itabuna, que condenou o réu pela 
prática do delito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, aplicando-lhe, por conseguinte, 
as penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao delito 
tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, por descumprimento do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, totalizando 09 (nove) anos e 
04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, 
cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. No mesmo decisum, ainda 
foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões de inconformismo, o recorrente, em apertada síntese, postula pela absolvição por falta de 
prova da autoria (art. 386, inciso VII, do CPP) ou, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria, reconhecendo a 
incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e compensando-a com a agravante da 
reincidência (art. 61, I, CP), bem como modificando o regime inicial de cumprimento da sanção corporal para o 
semiaberto.

À guisa de prólogo, verifica-se que o instrumento processual em pauta preenche todos os seus pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade. Ademais, constata-se que o mesmo apresentou desenvolvimento 
regular (segundo as diretrizes do CPP e do RITJBA). Por conseguinte, resta possível o enfrentamento do thema 
decidendum.

Nessa senda, tem-se, da análise exauriente das razões de fato e de direito aduzidas, que assiste razão em 
parte ao apelante, pelos fundamentos a seguir explicitados.

Antes, contudo, cumpre esclarecer que, após identificação criminal, foi certificado que o acusado, embora 
se tenha apresentado desde as investigações até durante parte da instrução processual como sendo Alan de Jesus, 
trata-se, em verdade, segundo concluído no procedimento de identificação criminal acostado às fls. 144/145, da 
pessoa de nome Everlan Santana da Silva, evadido do Conjunto Penal de Itabuna desde o feriado da Páscoa no 
ano de 2012, após ter-lhe sido deferido o benefício da saída temporária, nos autos de execução referentes a crime 
anterior, consoante se infere de ofício de fl. 39.

Feita tal consideração, passa-se ao exame do pedido principal, qual seja, o absolutório.
Extrai-se do in folio, a partir dos dados informativos colhidos em sede inquisitorial e do acervo probatório 

produzido em juízo, que, no dia 24/05/2012, por volta das 10h 40min, na Rua de Fátima, Bairro Daniel Gomes, Cidade 
de Itabuna, o réu, ao avistar a guarnição da polícia militar que realizava ronda de rotina na região, empreendeu 
fuga, adentrando em um barraco. Os milicianos, então, iniciaram perseguição, ingressando no referido imóvel, 
oportunidade na qual surpreenderamno com 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, número de série raspado, 
municiado com 05 (cinco) cartuchos, um deles “picotado”, e a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais). Na mesma 
ocasião, foi efetivada busca no interior da casa, tendo sido encontradas, dentro de recipiente plástico, 08 (oito) 
pedras de substância com característica de crack, embaladas individualmente em pedaços plásticos, 05 (cinco) 
buchas de erva com aparência de maconha, 02 (duas) cápsulas de pó aparentando ser cocaína e 01 (um) rolo de 
papel filme.

A materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/29), do Auto 
de Exibição e Apreensão (fl. 11) e dos Laudos Periciais (fls. 31/35 e 46).

Vale destacar que o exame balístico foi conclusivo no que diz respeito à aptidão da arma de fogo para 
realização de disparos em ação simples e em ação dupla, à compatibilidade entre o calibre deste artefato bélico 
e o tipo de munição que o acompanhava, e a remoção do seu sinal identificador por esmerilhamento.

Ademais, os pareceres técnicos acerca das substâncias entorpecentes constataram, em caráter preliminar, 
tratar-se de 2,04g (dois gramas e quatro centigramas) de cocaína em pó, 2,75g (dois gramas e setenta e cinco 
centigramas) de cocaína em pedra e 6,55g (seis gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha, tendo sido 
posteriormente juntado parecer definitivo apenas no tocante ao vegetal cannabis sativa, L.

Consigne-se, ainda, que a ausência do segundo laudo relativo aos demais tóxicos não obsta a comprovação 
da infração praticada. Primeiramente, porque a jurisprudência tem flexibilizado a comprovação da materialidade 
dos delitos relativos ao tráfico de drogas, considerando as peculiaridades do caso concreto e demais documentos 
acostados aos autos, quando inexiste nos autos perícia definitiva, ex vi:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME 
EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. 2. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. 
MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. 
EXISTÊNCIA DE DOIS LAUDOS DE CONSTATAÇÃO CONCLUDENTES ACERCA DA 
SUBSTÂNCIA PROSCRITA. 3. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. 4. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. […]
2. Apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que 
a comprovação do crime de tráfico de drogas depende da realização do exame 
toxicológico definitivo, as peculiaridades do caso concreto não podem ser 
simplesmente desconsideradas. Na espécie, os laudos de constatação foram 
concludentes a respeito da materialidade da infração, com fundamentação e 
descrição científica das substâncias apreendidas, sendo desarrazoado declarar 
a nulidade da condenação, desqualificando exames técnicos regularmente 
produzidos e as demais provas coletadas durante a instrução criminal, porquanto 
efetivamente cumpridos os objetivos da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. […] 
4. Habeas corpus não conhecido. (HC 174.428/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 19/11/2013. grifos aditados) 
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Além disso, não se pode olvidar que o fato típico persistiria mesmo considerando apenas a maconha 
apreendida, uma vez que seu uso é proscrito no Brasil, já que se encontra relacionada na Lista F-2 da Portaria nº 
344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde), bem como tendo em vista sua quantidade, 
a forma de acondicionamento e as circunstâncias do flagrante, as quais revelam, sem laivos de incerteza, a sua 
destinação comercial.

A autoria delitiva, por sua vez, foi devidamente comprovada, em especial, a partir das provas orais 
produzidas.

As testemunhas Eusébio França dos Santos (fls. 08/09 e 88) e Leandro Silva Souza (fls. 12 e 109), militares, 
que participaram das diligências que culminaram com a prisão do apelante, relataram, perante a autoridade 
policial e em Juízo, de forma uníssona, que encontraram em poder do sentenciado uma arma municiada e com 
numeração raspada, bem como dinheiro em espécie, e, no interior de imóvel onde este se escondera e no qual 
afirmou ter fixado residência, lograram êxito em descobrir psicoativos de natureza diversas.

Cumpre transcrever trechos de tais depoimentos na fase processual instrutória:

[...] Que estavam em ronda no Daniel Gomes quando suspeitaram de uma pessoa 
que ao ver a guarnição empreendeu fuga e entrou em um barraco. Que a guarnição 
perseguiu a tal pessoal e no interior do imóvel abordou o acusado aqui presente. Que na 
cintura do acusado foi encontrada a arma. Que dentro de um recipiente havia drogas. 
Que foi apreendida uma quantia de dinheiro. No momento da abordagem, o acusado 
se identificou como Alan de Jesus. A arma estava municiada com cinco cartuchos 
e tinha a numeração raspada. Exibida as fotos de fls. 31 pelo depoente foi dito que a 
arma é aquela que consta da foto. Que dentro do barraco no momento da entrada da 
polícia só havia o acusado dentro do barraco ‘pode ter chegado depois’. Que o acusado 
informou que residia naquele imóvel. […] que não se recorda o local exato em que foi 
encontrado o recipiente com drogas mas sabe que tal recipiente estava no interior do 
imóvel. Que dentro do recipiente havia maconha. crack e cocaína. Que não conhecia o 
acusado anteriormente.
O local onde era realizada a ronda policial é conhecido pela ocorrência de tráfico de 
drogas. Que a guarnição já fez várias abordagens e prisões naquele local. Que não se 
recorda se o acusado assumiu a propriedade da droga. Que as diligencias ocorreram na 
parte da manhã. Que não se
recorda se populares presenciaram a prisão do acusado. Que dentro da casa foi 
encontrado dinheiro e um papel filme. Que não recorda de apreensão de papel contendo 
nomes e valores [...] (Eusébio França dos Santos - fl. 88).

[...] que participou das diligencias que culminaram na prisão do acusado. O acusado 
ao avistar a guarnição tentou fugir. Que o acusado foi abordado e em sua cintura 
foi encontrada a arma de fogo. Que a arma estava municiada. Indagado se quando 
visualizou o acusado o mesmo estava dentro do barraco ou na rua respondeu que ‘na 
rua’. Que foi feita a busca no local e encontrado um recipiente contendo substancias 
com aparência de crack, maconha e cocaína ‘não sei precisara quantidade’. Que não 
lembra o que foi dito por Everlan quando a droga foi encontrada. Que o acusado 
declarou que ‘ficava naquela casa’. A casa onde a droga foi encontrada foi a mesma casa 
para onde o acusado correu quando avistou a guarnição. Que não conhecia o acusado 
anteriormente nem sabia do envolvimento dele em crimes. Que após os fatos também 
não soube de nada relacionado ao acusado. Que o acusado não ofereceu resistência à 
abordagem não tendo sido necessário emprego de força para detê-lo. Que a arma não 
apresentava numeração. Era um revolver 38. Que o acusado se apresentou como ALAN 

e foi qualificado na delegacia como ALAN. […] que reconhece o acusado aqui presente 
como sendo a pessoa que foi abordada e conduzida na data mencionada na denúncia. 
Que somente o acusado foi abordado naquela oportunidade. Que não se recorda de ter 
sido encontrado papel com anotações em poder do acusado. Que a arma continha cinco 
projéteis. Que a droga foi encontrada na residência ‘segundo ele, o acusado, ele morava 
lá. Segundo ele, moravam ele e a companheira’. Que foi apreendida uma importância 
em dinheiro: papel e moeda. Que o depoente não se lembra da quantidade. Que não 
sabe
informar se aquela residência é tida como ponto de drogas [...] (Leandro Silva Souza - fl. 
109).

Oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos 
prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos colhidos dos 
autos, e oportunizado o contraditório. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova 
idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, 
notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato 
de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in 
casu. (STJ - AgRg no REsp 1312089/AC, rel. Min. Moura Ribeiro, 5ª Turma, DJe de 
28/10/2013)

De outra banda, o sujeito passivo da persecução, durante a fase investigativa, confessou a propriedade 
da arma, afirmou que em razão de ser viciado em crack, cocaína e maconha, as substâncias entorpecentes 
encontradas eram para seu consumo, acrescentou ser da namorada a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) e 
negou que o papel filme encontrado lhe pertencia:

[…] Confessa a propriedade do revólver calibre 38, marca TAURUS, com n° de série 
raspado, municiado com 05 (cinco) cartuchos encontrado nesta data em seu poder por 
policiais militares quando estava no bairro Daniel Gomes, o qual adquiriu há 01 mês, na 
feira do bairro São Caetano em mãos de pessoa desconhecida, pelo valor de R$ 900,00 
(novecentos reais), com cinco cartuchos. QUE comprou esta arma para se defender do 
‘pessoal’ do raio A do bairro ZIZO. Quanto ás drogas são de seu consumo, pois é viciado 
em ‘crack’, cocaína e ‘maconha’. O rolo de papel filme não pertence ao Interrogado, mas 
o dinheiro (R$ 36,00) é da namorada do Interrogado […] (fl. 13).

Em juízo, o acusado apresentou versão destoante, rechaçando as acusações, asseverando estar dormindo 
na residência com sua namorada quando os policiais invadiram o local, sendo encontrado, “nos fundos da casa”, 
drogas e arma, refutando a propriedade destas, assim como negando ser usuário de substância entorpecente:

[…] ‘estava preso desde 2009 e estava solto por motivo de saidão por bom 
comportamento. Por eu estar tirando no pavilhão B, eu não sou de nenhum raio, por 
causa dessa guerra que existe aí entre os raios A e B, o pessoal do bairro onde eu moro 
em Ilhéus se diz do raio A e tentaram tirar minha vida, invadindo minha casa em Ilhéus 
e eu saí correndo. Meu patrão me arrumou este endereço em Itabuna para mim porque 
ficava mais perto para eu voltar para o presídio’. Que realmente tinha droga e tinha 
arma na casa. Que foi minha namorada que me levou para lá. Que eu não sabia que 
rolava esses negócios lá. Que a namorada do interrogado estava na casa no momento 
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da ação policial. Que não é verdade que o revolver estivesse na cintura do interrogado. 
Que o interrogado estava dormindo quando a polícia chegou ‘ele me pegou dormindo 
mais ela. Ele me algemou e mandou minha namorada me vestir a roupa’. […] que já 
sofreu uma única condenação. Que não sabe informar a quantos anos de prisão foi 
condenado ‘eu não tive o direito de ver os meus processos’. Que ao ser preso ‘eu falei 
o meu nome verdadeiro para eles. Eles queriam que eu assinasse. Pelo fato de eu não 
querer assinar para assumir droga que não era minha eu dei o nome falso para eles’. Que 
no presídio o interrogado está no Pavilhão B ‘quem comanda o Pavilhão B eu não sei 
mas o frente lá é Bartô’. Que não sabe quem comanda o pavilhão A. Que o interrogado 
não é usuário de nenhum tipo de droga. Que foi preso no Bairro Daniel Gomes. Que 
não sabe a qual grupo ou raio o bairro Daniel Gomes está ligado. Indagado a que raio é 
ligado o bairro Zizo respondeu que ‘pelo que eu vejo os presos gritar lá, é do A’. Indagado 
se tem rixa entre o pessoal do Zizo e do Daniel Gomes respondeu que ‘não sei não’. 
Que em momento nenhum correu ao ver a viatura. ‘eles é que invadiram minha casa. 
Quando eles invadiram eu estava dormindo com minha namorada’. […] que o patrão 
do interrogado se chama Pedro Alves. Que o patrão do interrogado levou o interrogado 
até a pessoa de nome Angelina com quem o interrogado passou a se relacionar. Que 
foi Angelina quem levou o interrogado até a tal casa. Que Angelina disse que sabia 
que havia tráfico de drogas naquela casa mas não queria falar para o interrogado. 
Que a arma e as drogas foram encontradas nos fundos da casa. Que o material estava 
escondido debaixo de um fogão. Que em relação à condenação anterior, o interrogado 
foi acusado de assalto. Que não confessou nem aos policiais militares nem na delegacia 
que a arma e as drogas lhe pertenciam ‘eu não confessei porque não eram minha’. Que 
não foi o interrogado quem lançou a assinatura com nome Alan de jesus às fls. 13/14. 
‘quem assinou foi o policial que estava aqui dando o depoimento. Eu falei o nome e ele 
foi lá e escreveu. Que primeiro os policiais começaram a me bater e depois enfiaram 
minha cabeça umas duas vezes no balde de água’. Que não sabe os nomes dos policiais 
que o agrediram mas eram militares. Que não foi submetido a exame de corpo de delito. 
Que não ofereceu nenhuma resistência à abordagem policial ‘jamais’ [...] (fls. 110/111).

Assim sendo, as declarações do apelante não se entremostram verossimilhantes, ao contrário dos 
testemunhos acusatórios, os quais mantiveram-se hígidos, e encontram amplo amparo nos demais elementos 
de convicção coligidos aos autos.

Por oportuno, alvitra registrar que não foram arroladas testemunhas de defesa, nem foi requerida qualquer 
diligência pelo órgão de assistência jurídica do réu.

Ante todo o exposto, inelutável concluir que as provas acostadas autorizam, com grau de certeza, o juízo 
condenatório, não havendo que se reparar a sentença guerreada nesse capítulo.

Superada tal questão, passa-se à apreciação dos pedidos derradeiros relativos à aplicação das 
reprimendas, a saber, de reconhecimento da incidência da circunstância prevista no art. 65, III, “d”, do CP e 
consequente compensação com a consagrada no art. 61, I, do mesmo codex, e de modificação do regime inicial 
de cumprimento da sanção corporal para o semiaberto.

Nesse sentido, observa-se que o juiz a quo fixou as penas-base de ambos os delitos imputados no mínimo 
legal, a saber, 05 anos de reclusão para o tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 03 (três) anos de reclusão 
para o do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003. Na segunda etapa da dosimetria, reconheceu apenas 
a agravante da reincidência, em razão de que elevou as reprimendas em 1/3, estabilizando-as, respectivamente, 
no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, e, à míngua de causas 
de aumento e de diminuição, tornou-as definitivas. Por simetria, as penas pecuniárias foram fixadas em 500 
(quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 15 (quinze) dias-multa para o de porte ilegal de 

arma de fogo com sinal de identificação raspado, adulterado ou suprimido, cada diamulta no valor de 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ocorre que o magistrado sentenciante, ao fundamentar seu convencimento acerca da matéria deduzida, 
invocou expressamente, dentre outras razões, a confissão extrajudicial do recorrente como dado formador de 
sua persuasão racional - tanto assim o é, que transcreveu trechos do interrogatório perante a autoridade policial 
na fundamentação do decisum. Inobstante isso, declarou não haver, na hipótese, atenuante em favor do autor. 
Assim sendo, é patente que o pleito defensivo, nessa quota, deve ser albergado, reconhecendo-se incidência da 
atenuante da confissão espontânea.

A valoração da mesma, todavia, não se deve dar no mesmo patamar do dado da reincidência, conforme 
se passa a explicar.

É cediço que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.154.752/RS, pôs fim 
a antiga divergência entre a 5ª e 6ª Turmas daquela Instância Extraordinária, acerca da possibilidade ou não de 
compensação entre as circunstâncias em tela, sendo que o primeiro dos aludidos órgãos fracionários dissidentes 
manifestava-se pelo descabimento de se atribuir peso idêntico às mesmas, em atenção ao disposto no art. 67 
do CP, enquanto que o segundo o admitia (Cf., e.g.: HC 152.079/DF, julgado em 12/08/2010, HC 152.085/DF, 
julgado em 20/04/2010 e Resp 1.123.841/DF, julgado em 29/11/09 – todos da 5ª Turma do STJ e noticiados nos 
informativos de jurisprudência n.º 442, 431 e 417, respectivamente; HC 124.172/RN, julgado em 18/02/2010, 
HC 121.681/MS, julgado em 17/03/2009 e HC 41.846/MS, julgado em 16/09/2008 – todos da 6ª Turma do STJ e 
noticiados nos informativos de jurisprudência n.º 423, 387 e 368, respectivamente). O acórdão do retrocitado 
leading case restou assim ementado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. NOTÓRIO DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE. 
ROUBO. CÁLCULO DA PENA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE 
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. Quando se trata de notório dissídio jurisprudencial, 
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que devem ser mitigados os 
requisitos formais de admissibilidade concernentes aos embargos de divergência. 
Precedentes. 2. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da 
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem 
igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. 3. Embargos 
de divergência acolhidos para restabelecer, no ponto, o acórdão proferido pelo 
Tribunal local. (STJ – S3 – EREsp 1154752/RS 2010/0149989-9 – Rel Min. Sebastião 
Reis Júnior – Decisão por maioria – Data do Julgamento: 23/05/2012 – Data da 
Publicação no DJe: 04/09/2012 – Informativo de Jurisprudência 498)

Desde então, a Corte Cidadã vem mantendo a posição firmada supra, com a ressalva da compreensão 
particular de alguns de seus Ministros (a exemplo do Exmo. Min. Paulo Dias Moura Ribeiro - Cf., e.g.: HC 278.192/
SP, julgado em 22/05/2014), tendo, inclusive, recentemente, resolvido o assunto em questão pelo rito dos recursos 
repetitivos, como se pode verificar a partir dos arestos abaixo colacionados:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 
COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
1 - Quando do julgamento dos REsp n. 1.154.752/RS (DJe 4.9.2012), a Terceira Seção 
deste Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que é possível, na 
segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência 
com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, 
de acordo com o artigo 67 do Código Penal. 2 - Incidência da Súmula n. 83 desta 
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Corte Superior. 3 - Agravo regimental não provido. (STJ – T6 – AgRg no REsp 1421498/
RO 2013/0393722-4 – Rel Min. Rogério Schietti Cruz – Decisão unânime – Data do 
Julgamento: 03/06/2014 – Data da Publicação no DJe: 20/06/2014)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME 
EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
2. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA 
COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. 3. EMPREGO DE ARMA E 
CONCURSO DE AGENTES. AUMENTO DA REPRIMENDA EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). 
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 443/STJ. 4. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. […] 2. É possível a compensação 
da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, uma 
vez que estas circunstâncias são igualmente preponderantes, nos termos do art. 
67 do Código Penal. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício 
para redimensionar a pena do paciente para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de 
reclusão e 13 (treze) dias-multa. (STJ – T5. HC 286486/SP 2014/0003489-8. Rel Min. 
Marco Aurélio Bellizze Decisão unânime.Data do Julgamento: 27/05/2014. Data da 
Publicação no DJe: 04/06/14)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). 
PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação 
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso 
especial provido. (STJ – S3 – REsp 1341370/MT 2012/0180909-9 – Rel Min. Sebastião 
Reis Júnior – Decisão unânime – Data do Julgamento: 10/04/2013 – Data da 
Publicação no DJe: 17/04/2013 - Informativo de Jurisprudência 522) 

O Pretório Excelso, porém, vem mantendo tese contrária ao quanto pacificado pelo STJ, a qual há muito 
fora encampada por aquele Colegiado:

Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. 
Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão 
espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a 
jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, 
a teor do art. 67 do Código Penal, ‘a agravante da reincidência prepondera sobre 
a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação 
pleiteada’ (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem 
resolução de mérito por inadequação da via processual. (STF – T1 – HC 105543/MS 
– Rel Min. Roberto Barroso – Decisão unânime – Data do Julgamento: 29/04/2014 – 
Data da Publicação no DJe: 27/05/2014)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO 
AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 
CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
[…] II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e 

agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias 
preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre 
a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação 
pleiteada. Precedentes. III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (STF – 
T2 – RHC 120677/SP – Rel Min. Ricardo Lewandowski – Decisão unânime – Data do 
Julgamento: 18/03/2014 – Data da Publicação no DJe: 02/04/2014)

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCURSO DE ATENUANTE E 
AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA 
PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Pedido de compensação, na segunda fase da 
imposição de pena ao réu, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão 
espontânea. 2. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre 
as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do 
crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. 
Precedentes. 3. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime 
e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal 
e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo 
pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime 
ou na personalidade do agente. 4. Ordem denegada. (STF. T1.HC 102486/MS. Rela. 
Mina. Cármen Lúcia. Decisão unânime Data do Julgamento: 06/04/2010 – Data da 
Publicação no DJe: 21/05/2010 - Informativo de Jurisprudência 581)

Isto posto, percebe-se que a matéria, conquanto esteja avançando para uma aplicação uniforme, está 
longe de revelar-se pacífica. E, nesse contexto, bem como considerando que a mesma suscita debates também 
nesta Colenda 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, debrucei-me mais 
aprofundadamente em torno da temática, achando-me apta para apresentar, sem cunho de definitividade 
e visando a somente lançar pálidas contribuições ao melhor raciocínio técnico-jurídico sobre a mesma, às 
conclusões até aqui obtidas. 

Assim, reputo possível a compensação em comento, entretanto, à luz dos princípios da individualização 
da pena e da proporcionalidade, a mesma não restará caracterizada em todo caso, restando ressalvadas 
hipóteses, por exemplo: em que a condição de multireincidência do réu, por sua maior reprovabilidade, autorize 
a preponderância desta sobre a indicação de arrependimento demonstrada na última de suas contumazes 
empreitadas criminosas; e em que a admissão meramente parcial da conduta ou a retratação em juízo de confissão 
anterior permitam considerar que as declarações do acusado tenham sido motivadas não pelo desejo de emenda 
- o qual denotaria faceta favorável de sua personalidade -, mas por interesse ou conveniências pessoais, por 
estratégia de defesa ou até mesmo por influência ou coação a que, eventualmente, se encontra submetido.

A primeira exceção já ressoa na jurisprudência da 5ª Turma do STJ, firme no sentido de que a natureza e 
quantidade dos maus antecedentes do réu caracterizadores de reincidência são critérios idôneos para justificar 
tão só uma equivalência parcial de sopesamento entre os elementos acidentais em tela:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME 
EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. 2. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICABAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA1º SEMESTRE / 2015 1º SEMESTRE / 2015
138 139

ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL E EXATA. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA 
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DE UM DOS RÉUS. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA 
PENA E DA PROPORCIONALIDADE. AUMENTO DA PENA, NA TERCEIRA FASE, ACIMA 
DO MÍNIMO LEGAL DE 3/8 (TRÊS OITAVOS). QUANTIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INVIABILIDADE. SÚMULA 443/STJ. 3. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. […] 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal 
de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 
1.154.752/RS, assentou a orientação no sentido de que a atenuante da confissão 
espontânea, por envolver a personalidade do agente, também é circunstância 
preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência. A 
compensação da confissão espontânea e da reincidência, contudo, deve atender a 
certos parâmetros, como a espécie, a natureza e os graus de reincidência, sob pena 
de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 3. 
No caso, é impossível promover a compensação integral e exata entre a confissão e 
a reincidência, pois, apesar da valoração da confissão dos réus, a dupla reincidência 
específica do segundo paciente exige, indubitavelmente, maior reprovação do 
que a conduta perpetrada pelo primeiro, considerado primário, ou por acusado 
que carregue a condição de reincidente por força de um único e isolado evento 
em sua vida, caso contrário, mesmo diante da comprovação de condições 
subjetivas distintas, ambos receberiam igual sanção penal. (STJ – T5 – HC 281071/
SP 2013/0363427-0 – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – Decisão unânime – Data do 
Julgamento: 27/05/2014 – Data da Publicação no DJe: 09/06/2014)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. 
RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. DIREITO PENAL. 
TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. 
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE FURTO E 
AMEAÇA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE 
NA VIA ELEITA. CONFISSÃO PARCIAL DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. 
RECONHECIMENTO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 
COMPENSAÇÃO TOTAL. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE MULTIREINCIDENTE. REGIME 
INICIAL SEMIABERTO. PACIENTE REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA 
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. HIPÓTESE DE 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 269 DESTA CORTE SUPERIOR. PROGRESSÃO DE REGIME. 
FUNDAMENTO NÃO VENTILADO PERANTE A CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE 
DE SE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDA. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. [...] 5. A Terceira Seção desta Corte 
Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp nº 1.154.752/RS, pacificou o 
entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da 
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código 
Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias. 6. No caso em 
questão, não é possível promover a compensação total entre a confissão e a 
reincidência, em razão de ser o Paciente duplamente reincidente, o que demonstra 
maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um 
único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e 
da proporcionalidade. Precedente. […] 10. Ordem de habeas corpus não conhecida. 
Writ concedido, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, a fim de reduzir a 
reprimenda do Paciente para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão 
e 08 (oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (STJ – T5 – HC 268287/SP 

2013/0104914-2 – Rela. Mina. Laurita Vaz – Decisão unânime – Data do Julgamento: 
27/05/2014 – Data da Publicação no DJe: 03/06/2014)

A segunda, por sua vez, resta verificada exatamente na situação sob destrame. Isso porque, consoante 
cediço, o apelante, em seu interrogatório judicial, negou a prática dos delitos imputados, retificando a narração 
dos fatos efetuada durante as diligências preliminares, a saber, de que tanto a arma quanto as drogas apreendidas 
pertenciam-lhe, sendo as últimas, todavia, para consumo próprio. Consectariamente, malgrado seja indiscutível, 
que sua primeira manifestação, ainda que mais tarde retratada, possa servir para, em cotejo com todo o acervo 
probatório produzido, complementar a convicção da autoridade a quo, acarretando proveito tanto à certeza da 
condenação quanto, em certa medida, à celeridade do feito, não se pode olvidar que a mesma é insuficiente 
para empreender um juízo positivo acerca da personalidade do agente, e, portanto, tal atenuante não pode ser 
considerada igualmente preponderante à agravante da reincidência.

Por todo o exposto, reconhece-se, in casu, por motivo de política-criminal, a incidência da circunstância 
prevista no art. 65, III, do CP. Contudo, com esteio nas prescrições do art. 67 daquele diploma normativo, fica 
a mesma valorada no patamar de 1/8, o qual, aplicado sobre as penas intermediárias determinadas pelo 
Magistrado de piso (após a subsunção do art. 61, I, do CP à razão de 1/6, em atenção ao princípio da incidência 
cumulativa), importa no desconto de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias para a infração do art. 33, caput, da Lei 
nº 11.343/2006, e de 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias para a do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, 
redimensionado as sanções, respectivamente, para 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão, e 03 
(três) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo majorantes e minorantes, tornam-se as reprimendas definitivas. E, por força 
do cúmulo material consagrado no art. 69 da lei penal substantiva, restam as mesmas unificadas em 08 (oito) 
anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia de reclusão. 

Atendendo as diretrizes do art. 33, § 2º, do CP, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de 
liberdade deve ser o fechado, máxime por se tratar de réu reincidente, não merecendo guarida o pedido defensivo 
de modificação para sistema de custódia mais brando, sendo inaplicável, ao caso concreto, por óbvio, a Súmula 
269 do STJ, que dispõe: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena 
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Por fim, considerando que o órgão jurisdicional primevo fixou a pena patrimonial para o crime de tráfico 
de drogas em 500 (quinhentos) dias-multa – logo, no mínimo legal -, e, para o de porte ilegal de arma de fogo 
com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, estabeleceu-a em 15 (quinze) dias-multa – assim, 
um pouco acima do piso cominado no CP e aplicável a tal legislação especial nos termos do art. 12 daquele 
código - sem apresentar, porém, qualquer justificativa para tanto, reduz-se, de ofício, esta última sanção, para o 
mínimo de 10 (dez) dias-multa, totalizando as reprimendas pecuniárias em 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no 
valor unitário mínimo.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, para reconhecer 
a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), redimensionando-se as penas privativas 
de liberdade, e, de ofício, reduzir a sanção pecuniária relativa ao delito de porte ilegal de arma de fogo com sinal 
de identificação raspado, suprimido ou adulterado para o patamar mínimo cominado em lei.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000214-37.2005.8.05.0022, 1ª CÂMARA CRIMINAL, RELATOR(A): DESª. 
IVONE BESSA RAMOS, JULGADO EM 11/03/2014.

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. 
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SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU AUGUSTO MUMBACH PELA PRÁTICA DO 
CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003, À PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME 
INICIAL ABERTO, E À PENA PECUNIÁRIA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-
MULTA, CADA UM À RAZÃO DE UM TRINTA AVOS DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE 
À ÉPOCA DOS FATOS. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. 
RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
I - APELO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, 
SOB O ARGUMENTO DE QUE A LEI PENAL DE REGÊNCIA ESTARIA, À ÉPOCA 
DOS FATOS, EM VACATIO LEGIS INDIRETA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 
ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/03) QUE, EM SEUS ARTIGOS 30 
E 32, SUSPENDEU A APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 12 E 16 DAQUELA LEI, DURANTE 
DETERMINADO PERÍODO, O QUAL FOI PRORROGADO POR SUCESSIVOS 
DIPLOMAS LEGAIS. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA DEFENDIDA PELO 
APELANTE QUE SE REFERE A CRIMES DIVERSOS DO QUAL FOI CONDENADO. 
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO QUE FOI LOCALIZADA NO INTERIOR DO 
VEÍCULO AUTOMOTOR DO APELANTE, OU SEJA, FORA DE SUA RESIDÊNCIA OU 
DO LOCAL DE SEU TRABALHO. CONDUTA DESCRITA NOS AUTOS E COMPROVADA 
POR INTERMÉDIO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRESENTES NOS FÓLIOS 
QUE SE CONSUBSTANCIA NO VERBO TRANSPORTAR ARMA DE FOGO DE USO 
PERMITIDO, SUBSUMINDO-SE, POIS, À FIGURA TÍPICA PREVISTA NO ART. 14 DA 
LEI Nº 10.826/03 - QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ATO DE POSSUIR ARMA DE 
FOGO DE USO PERMITIDO, TIPIFICADO, A SEU TURNO, NO ART. 12 DO MESMO 
DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTES STJ.
SUSCITADA INCIDÊNCIA DE ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL. NÃO ACOLHIMENTO. 
ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO QUE SE CONSTITUI EM UM JUÍZO CONTRÁRIO 
AOS PRECEITOS EMANADOS PELA SOCIEDADE, QUE CHEGAM AO CONHECIMENTO 
DE OUTREM NA FORMA DE USOS E COSTUMES, DA ESCOLARIDADE, DA TRADIÇÃO, 
DA FAMÍLIA ETC. EXCULPANTE QUE PODE SER INEVITÁVEL OU EVITÁVEL, SENDO 
QUE, NO ÚLTIMO CASO, O SUJEITO DESCONHECE O INJUSTO DO FATO, PORÉM, 
POSSUI POR COMPLETO A CONDIÇÃO DE CHEGAR À CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE 
DO FATO POR CONTA PRÓPRIA. ELEMENTOS INSERTOS NOS AUTOS QUE NÃO 
INDICAM A PRESENÇA DE TAL EXCULPANTE, SOBRETUDO ANTE O PRÓPRIO 
INTERROGATÓRIO DO ACUSADO (FL. 31), DA ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO 
DE EMPRESA POR ELE EXERCIDA E DE SEU GRAU DE ESCOLARIDADE SUPERIOR 
COMPLETO. CIRCUNSTÂNCIAS EM TORNO DOS FATOS QUE NÃO INDICAM 
EVENTUAL DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA POR PARTE DO 
ORA ACUSADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE O 
DENUNCIADO CARECIA DE TAL CONSCIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO 
CPPB.
II - APELAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, 
PARA QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SEJA SUBSTITUÍDA POR PENAS 
RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA. MAGISTRADO A QUO QUE CONCEDEU 
AO RÉU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, COM ARRIMO NO ARTIGO 
77 DO CPB. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PRÉVIA DA POSSIBILIDADE DA 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 44 DA MESMA LEI. CONDIÇÃO 
PREVISTA NO ARTIGO 77, INCISO III, DO CPB. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA 
EXECUÇÃO DA PENA QUE É AUTOMATICAMENTE AFASTADA QUANDO CABÍVEL 

A REFERIDA SUBSTITUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO JUIZ DE 
EXECUÇÃO, QUE É DE RIGOR, POIS SATISFEITOS OS REQUISITOS PREVISTOS EM 
LEI. 
RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO-SE P ROVIMENTO AO APELO DO 
RECORRENTE AUGUSTO MUMBACH E DANDO-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0000214-37.2005.8.05.0022, da 
Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, em que figura como Apelantes/Apelados o Réu AUGUSTO MUMBACH 
e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo do Réu AUGUSTO 
MUMBACH, assim como em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Crime do MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL, nos termos do voto da Relatora.

VOTO

Integra o presente voto o Relatório submetido à apreciação do Exmo. Desembargador Revisor.
Constata-se, ab initio, que se trata de Apelações manejadas por ambas as partes, tendo sido os Recursos 

protocolizados em 13.07.2007 pelo Réu AUGUSTO MUMBACK e em 13.08.2007 pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL. Note-se que a sentença condenatória foi publicada em 06.07.2007 (fl. 72-v), ao passo que o Parquet 
foi intimado de seu teor no dia 07.08.2007, o Patrono regularmente constituído nos autos no dia 12.07.2007 e o 
Acusado no dia 15.05.2012 através de Edital (fls. 72 e 163). Nesse desiderato, resta firmada a tempestividade dos 
Apelos, nos moldes do art. 593, caput, do CPPB.

Assim é que, também ante o preenchimento dos demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos 
de admissibilidade, exigidos no caso sob exame, impõe-se o conhecimento dos Recursos.

O Apelante AUGUSTO MUMBACK foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 
10.826/2003, ao cumprimento, em regime inicial aberto, da pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do 
pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a um trinta avos do salário mínimo 
vigente à época do fato. Ademais, o Julgador primevo concedeu ao Réu o benefício da suspensão condicional da 
pena, com arrimo no art. 77 do CPB, impondo-lhe as condições estabelecidas (fls. 70/72).

Insurge-se o Condenado AUGUSTO MUMBACK e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a Sentença de 
fls. 70/72. O primeiro aduz, em suas Razões, a ausência de tipicidade dos fatos narrados na Exordial Acusatória, 
vez que, à época dos fatos, a lei penal de regência estaria vacatio legis indireta, assim como que incide, in casu, 
erro de proibição inevitável (fls. 78/98). Já o segundo Apelante alega que agiu com desacerto o Magistrado a quo 
quando concedeu, ao Réu, a suspensão condicional da pena, dispondo que a aplicação do referido benefício só 
é cabível quando não for possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, 
conquanto, no caso dos autos, além de cabível, a substituição é indicada, pois satisfeitos os requisitos previstos 
em lei (fls. 108/110).

Passa-se, pois, à análise isolada dos Apelos interpostos.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICABAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA1º SEMESTRE / 2015 1º SEMESTRE / 2015
142 143

I – DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU AUGUSTO MUMBACK
Conforme suso esposado, o Acusado, em suas Razões Recursais, inicialmente aponta a suposta atipicidade 

do fato a ele imputado, afirmando que, quando de sua prisão em flagrante, o crime a ele imputado encontrava-se 
com sua eficácia suspensa por conta da abolitio criminis temporária.

Veja-se que, de fato, o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), em seus arts. 30 e 32, concedeu, 
inicialmente, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que, mediante apresentação da nota fiscal ou comprovação 
da origem lícita, fosse solicitado o registro da arma, ficando extinta a punibilidade durante esse período, em razão 
da posse irregular. Trata-se, assim, da abolitio criminis temporária, ou seja, da suspensão da aplicação dos arts. 12 
e 16 da Lei nº 10.826/03 durante determinado período por lei, o que significa dizer que todo aquele que fosse 
flagrado em posse de arma, munição e acessórios de uso permitido ou de uso restrito, no período da vacatio legis, 
não poderia ser criminalmente processado, face à atipicidade da conduta.

Posteriormente, a partir de sucessivos diplomas legais, o período de abolitio criminis temporária foi 
prorrogado, seja quanto à posse irregular ou ilegal de arma, munição ou acessórios de uso permitido seja quanto 
às de uso restrito, culminando com a edição da Lei nº 11.118/05, a qual prorrogou para a data de 23 de junho de 
2005, o período de vacatio legis indireta. Em seguida, no dia 22 de junho de 2005, foi editada a Medida Provisória 
nº 253, prorrogando, mais uma vez, o prazo previsto no art. 32 da Lei nº 10.826/93, para a data de 23 de outubro 
de 2005.

Conclui-se, assim, que até 23 de outubro de 2005, os possuidores de armas de fogo e mesmo munições, 
seja de uso permitido, seja de uso restrito, poderiam proceder a sua entrega às autoridades policiais, sem que 
houvesse infração a qualquer tipo penal.

Em janeiro de 2008, o Presidente da República, por meio da Medida Provisória nº 417, posteriormente 
convertida na Lei nº 11.706, de 19 de junho de 2008, promoveu a alteração do art. 30 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto 
do Desarmamento), o qual passou a dispor:

Art. 30 - Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido ainda 
não registrada deverão solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008, 
mediante apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de 
residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação da origem 
lícita da posse, pelos meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada 
na qual constem as características da arma e a sua condição de proprietário, ficando 
este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências 
constantes dos incisos I a III do caput do art. 4O desta Lei.
Parágrafo único. Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, o 
proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, 
certificado de registro provisório, expedido na forma do § 4º do art. 5º desta Lei.

Vê-se, assim, que novo período de abolitio criminis foi estabelecido, porém, com a ressalva de sua aplicação 
apenas para os proprietários e possuidores de arma de fogo de uso permitido.

Ademais, em 14 de abril de 2009, foi publicada a Lei nº 11.922/09, que no seu art. 20 prorrogou para 31 de 
dezembro de 2009 o prazo para que os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido solicitarem 
o necessário registro.

À vista do exposto, conclui-se que a abolitio criminis temporária defendida pelo Apelante refere-se a 
crimes diversos do qual foi condenado, já que a norma fez alusão apenas à suspensão, durante determinado 
período, da aplicação dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03.

Importante ressalvar que, no caso trazido ao acertamento jurisdicional, a conduta descrita nos autos se 
consubstancia no verbo transportar, subsumindo-se, pois, à figura típica prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03 

- que não se confunde com o ato de possuir arma de fogo de uso permitido, tipificado, a seu turno, no art. 12 do 
mesmo Diploma Legal.

De fato, o conjunto probatório demonstra que, efetivamente, no dia 10.12.2004, aproximadamente às 
01:30 horas, na Rua Coronel Magno, Centro, Barreiras/BA, o Apelante AUGUSTO MOMBACH foi flagrado, por 
Policiais Militares, transportando, no interior de seu veículo Ford F250, cor preta, placa policial NGP-6969/GO, 
uma arma de fogo tipo pistola, marca TAURUS, calibre 380, nº KWD 57686, contendo dois carregadores e trinta 
e cinco munições intactas do mesmo calibre, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e 
regulamentar (vide o Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05/07, o Registro de Comunicação de fls. 10/11, o Auto 
de Exibição e Apreensão de fl. 13, o Laudo Pericial de fls. 28/29 e os testemunhos prestados às fls. 56/60).

É de rigor trazer à tona que, em que pese similares, as condutas previstas nos arts. 12 e 14, ambos da Lei 
nº 10.826/03, possuem um diferencial relevante, eis que, enquanto o primeiro estatui ser crime:

possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, 
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência 
ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o 
responsável legal do estabelecimento ou empresa.

O segundo dos aludidos dispositivos estabelece ser crime:

portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que 
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de 
fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar.

Na hipótese, repise-se que a arma de fogo foi encontrada no interior do veículo automotor do Apelantes, 
ou seja, fora de sua residência ou do local de seu trabalho.

Sobre o tema, na mesma linha intelectiva, leiam-se os recentes julgados abaixo colacionados, in verbis:

[...]
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a vacatio 
legis estabelecida pelos artigos 30 e 32 da Lei nº 10.826/2003, para a regularização 
das armas dos seus proprietários e possuidores, é reconhecida hipótese de abolitio 
criminis temporalis.
4. Tal compreensão, todavia, somente abrange as hipóteses de posse de arma de 
fogo, assim compreendidas aquelas em que a arma está na residência ou no local 
de trabalho do acusado, configurando-se o porte de arma, delito diverso do crime 
de posse, não há se falar em hipótese abrangida pela vacatio legis.
[…]. (STJ: HC 216.779/RS. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 
Órgão julgador: SEXTA TURMA. Julgado em 29/08/2013, DJe 12/09/2013)

Desta feita, não há que se falar em atipicidade da conduta do Apelante por abolitio criminis temporária, 
posto que o art. 14 da Lei nº 10.826/03, possui plena aplicação desde sua vigência.

De outro giro, a Defesa sustenta, subsidiariamente, em seu Apelo, que o Réu AUGUSTO MOMBACH agiu 
mediante erro de proibição inevitável, levando-se em consideração que “desconhecia a ilicitude do fato que 
involuntariamente cometera” (fl. 96).
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É cediço que o erro de proibição, também chamado de erro sobre a ilicitude do fato, constitui-se em 
um juízo contrário aos preceitos emanados pela Sociedade, que chegam ao conhecimento de outrem na forma 
de usos e costumes, da escolaridade, da tradição, da família etc. Ele pode ser inevitável ou evitável, sendo que, 
no último caso, o sujeito desconhece o injusto do fato, porém, possui por completo a condição de chegar à 
consciência da ilicitude do fato por conta própria.

Ocorre que se torna inviável, diante dos fatos e da inexistência de qualquer prova, chegarse à conclusão 
da existência de tal exculpante, sobretudo ante o próprio interrogatório do Acusado (fl. 31), da atividade de 
administração de empresa por ele exercida e de seu grau de escolaridade superior completo. É que as circunstâncias 
em torno dos fatos não indicam eventual desconhecimento da ilicitude da conduta por parte do ora Acusado, 
além de que a Defesa não se desincumbiu de comprovar que o Denunciado carecia de tal consciência.

Dito isso, recorde-se que, à teor do art. 156 do CPPB, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, 
de sorte que a parte deve demonstrar, no bojo processual, a fidedigna ocorrência de um acontecimento que 
alegou em seu interesse. Afinal, como sustentam os ilustres doutrinadores Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas 
Fischer28, ipsis litteris:

Por outro lado, não parece correta a conclusão no sentido de que todos os ônus da 
prova seriam de responsabilidade da acusação. Essa, a acusação, há de provar os 
fatos por ela alegados. [...]
Não se lhe incumbe demonstrar, porém, a inexistência de excludentes de ilicitude e 
de culpabilidade, como já se sustentou na doutrina nacional. [...]
Quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente fática (de fato) da 
ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa etc.) ou mesmo de culpabilidade, 
haverá uma ampliação do objeto do processo, atribuída, exclusivamente, como 
regra, a ela (defesa).

Não merece, pois, prosperar o referido pleito defensivo.

II – DO APELO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
O Parquet, em suas Razões, sustenta que agiu com desacerto o Magistrado a quo quando concedeu, ao 

Réu, a suspensão condicional da pena, dispondo que a aplicação do referido benefício só é cabível quando não 
for possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, conquanto, no caso dos 
autos, além de cabível, a substituição é indicada, pois satisfeitos os requisitos previstos em lei (fls. 108/110).

Assiste razão à acusação quando requer, no ponto, a reforma do decisum objurgado, posto que, como 
explicitamente disposto em lei, um dos requisitos para a suspensão da execução da pena privativa de liberdade 
não superior a dois anos é que não seja cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas 
de direitos.

Prescreve o art. 77 da Lei Penal:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, 
poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, 
bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código 
(grifos acrescidos).

28 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli e FISCHER, Douglas in Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 

310.

Em sendo assim, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena é automaticamente 
afastada quando é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mormente 
porque, in casu, esta afigura-se mais benéfico ao Réu.

Nesta conjectura, à verificação da pena cominada e dos ditames do art. 44 do CPB, conclui-se que o pleito 
recursal do Ministério Público Estadual deve ser acolhido, para que seja parcialmente reformada a sentença 
objurgada, no intuito de que a sanção corporal, corretamente fixada pelo Magistrado de Piso, seja substituída 
por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Ante todo o exposto, na esteira do Parecer Ministerial, DÁ-SE CONHECIMENTO, NEGANDO-SE 
PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo Réu e DANDO-SE PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público, 
mantendo a condenação de AUGUSTO MOMBACH pela prática do delito capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, 
substituindo, todavia, a sanção corporal fixada pelo Magistrado de Piso por duas penas restritivas de direitos, a 
serem fixadas pelo juízo da execução.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014139-57.2004.8.05.0274, 2ª CÂMARA CRIMINAL, RELATOR(A): 

DES. JEFFERSON ALVES DE ASSIS, JULGADO EM 20/09/2012.

APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR. ART. 311 DO CP. 
RÉ CONDENADA À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-
MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE 
NA CONDUTA . NÃO CABIMENTO. APELANTE REALIZOU NOVA NUMERAÇÃO EM 
UM DOS COMPONENTES DO VEÍCULO. AFASTADA TESE DE ATIPICIDADE DA SUA 
CONDUTA. DELITO DESCRITO NO ART. 311 DO CP. A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. 
IMPOSSIBILIDADE. RESTOU COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS 
FATOS DELITUOSOS NARRADOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM 
REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA 
DE JUSTIÇA OPINOU PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE 
APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 0014139-
57.2004.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como apelante VEREILA CARVALHO 
SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora 
da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO. Na análise 
meritória, acordam os nobres Desembargadores em NEGAR PROVIMENTO ao recurso proposto pelo apelante.

E assim decidem pelas razões a seguir expostas:

RELATÓRIO

VEREILA CARVALHO SILVA, inconformada com a sentença proferida às fls. 198/206, da lavra do M.M. Juízo 
de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Vitória da Conquista - BA, que condenou a Ré à pena de 03 (três) anos 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICABAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA1º SEMESTRE / 2015 1º SEMESTRE / 2015
146 147

de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 
duas restritivas de direito, pela prática do crime tipificado no art. 311 do CP, interpôs a presente APELAÇÃO (fl. 
209).

Narra a exordial acusatória:

[...]
No mês de agosto de 2004, VAREILA CARVALHO SILVA adquiriu o veículo Corsa Wind, 
placa policial CCI-4368, de cor roxa, ano de fabricação 1996, nas mãos de PAULO CÉSAR 
MORAIS TEIXEIRA – o qual habitualmente compra e revende carros – pela quantia de R$ 
7.700,00 (sete mil e setecentos reais).
Em meados de setembro do corrente, a primeira Denunciada dirigiu-se ao DETRAN 
desta Cidade para proceder a transferência do automóvel para o seu nome, sendo 
encaminhada para a regular vistoria. Conforme apurado, contudo, os funcionários do 
Departamento de Trânsito informaram à Acusada que a providência não poderia ser 
efetivada porque o bloco do motor do veículo não possuía numeração.
Inconformada, VAREILA CARVALHO SILVA procurou PAULO CÉSAR MORAIS TEIXEIRA, 
vendedor do automotor, o qual sugeriu que o problema fosse resolvido através da 
colocação de um número no motor do carro, indicando inclusive o endereço de um 
mecânico conhecido que faria o serviço. De fato, o segundo Denunciado garantiu até 
mesmo um número para gravação na peça.
Embora tivesse conhecimento da absoluta irregularidade do procedimento, já que o 
próprio vendedor a alertava da ilicitude, VAREILA CARVALHO SILVA levou o veículo para 
realizar a operação.
Efetivamente, a primeira Acusada dirigiu-se à oficina de FLORISVALTER FROTA 
MAGALHÃES, onde pagou a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) pelo serviço. Consta que 
o mecânico retirou o motor e gravou o número indicado, recolocando-o no automóvel, 
em seguida, enquanto VAREILA CARVALHO SILVA aguardava no carro.
Em seguida, a primeira Denunciada retornou ao DETRAN para solicitar nova vistoria, 
oportunidade em que foi constatada a fraude.
A policia foi imediatamente acionada e VAREILA CARVALHO SILVA foi presa em flagrante 
delito.
Uma vez que perante a Autoridade Policial, a imputada confessou detalhadamente 
as práticas delituosas que implicaram na adulteração de sinal identificador de veículo 
automotor, particularmente de um de seus componentes, inclusive fornecendo os 
nomes dos demais Acusados (fl.03).

O presente recurso pleiteia, em suas razões às fls. 210/214, a absolvição da apelante afirmando que 
a conduta é atípica, além de aduzir que agiu ao pálio de excludente de ilicitude, bem como não se provou a 
materialidade do fato. Ministério Público apresentou contra-razões recursais às fls. 217/221, pugnando pelo 
improvimento do recurso.

Distribuídos os autos a esta Superior Instância determinou-se que tivessem vista à Procuradoria de 
Justiça, tendo esta se manifestado em douto parecer de nº 71/2012 às fls. 224/228 opinando pelo conhecimento 
e improvimento do recurso de apelação.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do Recurso.
O presente recurso não merece prosperar, senão vejamos:

Analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que as alegações trazidas pelo 
apelante não ficaram comprovadas tendo em vista que se encontram dissociada do suporte probatório existente 
nos autos.

Ora, não tem sentido a alegação recursal, pois, da verdade dos autos extrai-se exatamente o contrário: 
através dos elementos existente nos autos resta de forma inequívoca a conduta delitiva do apelante.

Diz o Art. 311: “Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, 
de seu componente ou equipamento: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa”.

No caso em questão a apelante realizou nova numeração em um dos componentes do veículo, não 
havendo o que se falar em atipicidade na conduta, sendo possível a configuração do delito descrito no art. 311 
do CP, o qual tem como objetivo resguardar a autenticidade do sinal identificador do veículo, de seu componente 
ou equipamento, prescindindo de finalidade específica do agente para a sua caracterização.

A materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovados pelo laudo pericial (fl. 
37), como pela própria confissão da apelante, extrajudicialmente (fls. 22/23), que havia cometido a adulteração, 
demonstrando com isso que tinha ciência da ilicitude do seu ato, juntamente com os demais elementos 
probatórios existentes nos autos apontam de forma inequívoca a Apelante como responsável pelo crime a que 
fora incurso, salientando que a ré nada trouxe aos autos para provar o alegado.

Vê-se que as provas colhidas são seguras a evidenciar a ilicitude do crime cometido pela Acusada, 
demonstrado também através de testemunhos que a ré tinha ciência do ato criminoso.

Dessa forma, restou cabalmente comprovada a autoria e a materialidade dos fatos delituosos narrados na 
denúncia, não havendo que se falar em reforma da bem-lançada sentença condenatória.

Isto Posto, meu voto é no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0129240-15.2009.8.05.0001, 2ª CÂMARA CRIMINAL, RELATOR(A): 

DESª. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ, JULGADO EM 05/12/2013.

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTS. 158, § 1º E 333 C/C O ART. 
69 DO CP (EXTORSÃO E CORRUPÇÃO ATIVA). RÉU SOLTO. RECURSO DEFENSIVO 
QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA, BEM COMO, PELA 
NULIDADE DO FEITO, POR AUSÊNCIA DE REINTERROGATÓRIO DO RÉU AO FINAL DA 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL E INVERSÃO NA ORDEM DE TESTEMUNHAS DE DEFESA E 
ACUSAÇÃO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, REQUER-SE A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, EM RAZÃO 
DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL, BEM COMO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA 
A CONDENAÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, O AFASTAMENTO DA MAJORANTE APLICADA 
AO CRIME DE EXTORSÃO, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA. PARECER DA 
PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. 
DENÚNCIA QUE DESCREVE O FATO CRIMINOSO E A CONDUTA DO APELANTE, DE 
MODO A VIABILIZAR, EM SUA PLENITUDE, A AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA 
DA INICIAL QUE NÃO SE SUSTENTA. INTERROGATÓRIO JUDICIAL, DE FATO, REALIZADO 
ANTES DA OITIVA DE TESTEMUNHAS, E EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 
11.719/2008. APELANTE, PORÉM, QUE MESMO SENDO PESSOALMENTE INTIMADO 
PARA A ÚLTIMA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, ONDE FOI OUVIDA UMA TESTEMUNHA 
DE DEFESA E INTERROGADO O CORRÉU, NÃO COMPARECEU. ADVOGADO DE DEFESA 
DO APELANTE, ADEMAIS, QUE REQUEREU, NA ÚLTIMA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, A 
DISPENSA DA PRESENÇA DO CLIENTE, NADA PLEITEANDO EM FASE DE DILIGÊNCIAS 
FINAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA AOS AUTOS DE 
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DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS DE DEFESA, COLHIDOS ATRAVÉS DE CARTA 
PRECATÓRIA, ANTES DA OITIVA, NO JUÍZO PROCESSANTE, DE UMA TESTEMUNHA 
ARROLADA PELA ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE RESSALVADA PELO ART. 400 DO CPP. 
DEMAIS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO OUVIDAS ANTES DAS TESTEMUNHAS DE 
DEFESA E DA JUNTADA DA REFERIDA CARTA PRECATÓRIA. VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO 
DA AMPLA DEFESA INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONJUNTO 
PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA, ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, 
DOS AUTOS DE RECONHECIMENTO, DE DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS 
DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO, A AUTORIA DO PELANTE NO CRIME DE EXTORSÃO. 
AGENTES POLICIAIS QUE, SEM QUALQUER ATO DE INSTIGAÇÃO OU INDUZIMENTO, 
AGUARDARAM O EXAURIMENTO DO CRIME DE EXTORSÃO, PARA A FLAGRÂNCIA. 
DELITO, ADEMAIS, QUE SE CONSUMA COM O CONSTRANGIMENTO DA VÍTIMA, 
ATRAVÉS DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, COM A FINALIDADE 
DE OBTENÇÃO DE INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA, ESTA, POR SUA VEZ, 
CONSIDERADA MERO EXAURIMENTO DO CRIME. SÚMULA 96 DO STJ. INCABÍVEIS, NO 
CASO CONCRETO, AS FIGURAS DO FLAGRANTE PREPARADO OU CRIME IMPOSSÍVEL. 
CORRÉU ABSOLVIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME 
DE EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO APELANTE DA MAJORANTE DO 
CONCURSO DE PESSOAS, PREVISTA NO ART. 158, § 1º, DO CP. DEPOIMENTO ISOLADO 
DE APENAS UM AGENTE POLICIAL E DIVORCIADO DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, 
QUE NÃO AUTORIZAM A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE CORRUPÇÃO 
ATIVA. DOSIMETRIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS AO SENTENCIADO QUE 
AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, 04 (QUATRO) ANOS DE 
RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ABSOLVER O APELANTE PELO 
CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, BEM COMO, AFASTAR A MAJORANTE DO CONCURSO 
DE PESSOAS EM FACE DO CRIME DE EXTORSÃO, ESTABELECENDO-SE, NO MÍNIMO 
LEGAL, A PENA DEFINITIVA, E EM REGIME ABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE 
EXTORSÃO, MANTENDO-SE O APELANTE EM LIBERDADE, ATÉ O TRÂNSITO EM 
JULGADO DO ACÓRDÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0129240-15.2009.8.05.0001, da Comarca 
de Salvador, em que figura como apelante ANDRÉ BARRETO DE AZAMBUJA e como apelado, o MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao apelo defensivo, para 
absolver o apelante pelo crime de corrupção ativa, bem como, afastar a majorante do concurso de pessoas em 
face do crime de extorsão, estabelecendo-se, no mínimo legal, a pena definitiva, e em regime aberto, pela prática 
do crime de extorsão, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra ALBERT DA HORA ALVES e ANDRÉ 
BARRETO DE AZAMBUJA, ora apelante, qualificados nos autos, o primeiro como incurso nas sanções do art. 158, § 
1º, primeira parte, e art. 171, todos do CP (extorsão e estelionato) e o segundo, como incurso nas sanções do art. 
158, § 1º, primeira parte, art. 171 e art. 333, todos do CP (extorsão, estelionato e corrupção ativa).

Consta na peça acusatória, em síntese, que no dia 25.07.2009, por volta das 23:50h, na Av. Sabino Silva, 
Bairro do Jardim Apipema, na cidade de Salvador, a vítima foi abordada pelos denunciados, que, munidos de 
arma de fogo, e um deles, identificado por André Barreto de Azambuja, passando-se por policial, exigiram da 
vítima a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ocasião em que esta negociou para que o valor fosse 
reduzido para R$ 5.000 (cinco mil reais), R$ 2.000 (dois mil) a serem pagos no dia 29.07.2009 e a segunda parcela, 
no valor de R$ 3.000,00 (três mil) a ser paga em momento posterior.

Narra ainda a denúncia, que no dia do pagamento da primeira parcela, Policiais do DCCP (Departamento 
de Crimes Contra o Patrimônio) acompanharam a vítima no momento da entrega da primeira parcela, tendo sido 
o acusado André Barreto de Azambuja preso em flagrante delito, ocasião em que ofereceu a um dos policiais, a 
importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para livrar-se do flagrante, sendo o denunciado Albert da Hora 
Alves identificado ao longo das investigações policiais.

A denúncia foi instruída com o inquérito policial de fls. 04/88 e recebida por despacho datado de 
02.10.2009 (fl. 93).

Auto de exibição e apreensão à fl. 14 e autos de reconhecimento às fls. 18 e 44.
Respostas à acusação às fls. 103/105 e 127/133.
Termos de qualificação e interrogatório do apelante às fls. 182/183 e do corréu às fls. 336/337, ocasião em 

que os réus negaram os fatos descritos na denúncia.
Ouvida de testemunhas de acusação às fls. 189/193 e 326 e de defesa às fls. 327/328 e 335.
Ouvida de outras testemunhas de defesa, realizada através de Sistema Audiovisual, conforme evidenciam 

as assentadas de fls. 294 e 308.
Alegações finais do Ministério Público às fls. 340/344 e da defesa às fls. 347/352 e 353/375.
Sobreveio sentença às fls. 376/416, absolvendo o réu Albert da Hora Alves pelos crimes descritos na 

denúncia e condenando André Barreto de Azambuja apenas pelos crimes de extorsão e corrupção ativa, 
tipificados, respectivamente, nos arts. 158, § 1º e 333 c/c o art. 69, todos do CP.

Quanto ao crime de extorsão, aplicou-se a pena-base no mínimo legal: 04 anos de reclusão, aumentada 
em 1/3, em face da majorante prevista no § 1º, do art. 158, do CP, restando fixada em 05 anos e 04 meses de 
reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

Quanto ao crime de corrupção ativa, igualmente, aplicou-se a pena-base no mínimo legal, no caso, de 02 
anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

Em face do concurso material de crimes, as penas restaram definitivas em 07 (sete) anos e 04 (quatro) 
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa, em seu valor unitário 
mínimo.

Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.
A defesa do sentenciado André Azambuja opôs embargos declaratórios, que foram indeferidos pela 

decisão de fls. 435/438, interpondo, tempestivamente, recurso de apelação, às fls. 441/442.
Razões recursais apresentadas às fls. 448/513, pugnando, preliminarmente, pela inépcia da denúncia, bem 

como, pela nulidade do feito, por ausência de reinterrogatório do réu ao final da instrução processual e inversão 
na ordem de testemunhas de defesa e acusação. No mérito, em síntese, requer-se a absolvição do réu, em razão 
da figura do crime impossível, bem como, por insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, o 
afastamento da majorante aplicada ao crime de extorsão, com a consequente redução da pena.

Intimação pessoal da sentença às fls. 559/560.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público às fls. 572/573, requerendo o improvimento do apelo.
A Procuradoria de Justiça apresentou parecer às fls. 575/589, manifestando-se pelo conhecimento e 

improvimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.
É o relatório.
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VOTO

Quanto à preliminar de inépcia da denúncia, observa-se que a inicial acusatória descreve o fato criminoso 
e a conduta do apelante, de modo a viabilizar, em sua plenitude, a ampla defesa, razão pela qual, não se sustenta 
qualquer alegação de nulidade.

STJ: O trancamento da Ação Penal por inépcia da denúncia só pode ser acolhido quando 
sua deficiência impedir a compreensão da acusação e, consequentemente, a defesa dos 
réus, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois a inicial contém a exposição clara 
dos fatos tidos como
delituosos , a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes, de maneira a 
permitir a articulação defensiva. (HC nº. 113.657SP, Relator Ministro Napoleão Nunes 
Maia, 5ª Turma, unânime, julgado em 03/12/2009, publicado no DJ em 05/10/2009)

As duas outras questões preliminares versam sobre a nulidade do feito, por ausência de reinterrogatório 
do réu ao final da instrução processual e inversão na ordem de testemunhas de defesa e acusação.

Compulsando os autos, verifica-se que o interrogatório judicial do apelante, de fato, foi realizado antes da 
oitiva de testemunhas, e em data posterior à vigência da Lei nº 11.719/2008, que, dirimindo qualquer dúvida a 
respeito da natureza jurídica do interrogatório judicial no processo penal, erige o instituto a indiscutível meio de 
defesa, alocando-o na marcha processual, ao final da instrução criminal.

Por outro lado, na hipótese dos autos, constata-se que o apelante, mesmo sendo pessoalmente intimado 
em 25.05.2011 (fl. 325), para a audiência do dia 07.07.2011 - última audiência de instrução - onde foi ouvida uma 
testemunha de defesa e interrogado o corréu, não compareceu.

Ademais, nesta última audiência, em 07.07.2011, se fez presente o advogado de defesa do apelante, que 
requereu, na ocasião, a dispensa da presença do cliente, nada pleiteando em fase de diligências finais, quanto 
ao pedido de reinterrogatório do mesmo, conforme evidencia o termo de audiência de fl. 334, em que consta a 
assinatura do nobre causídico, não sendo cabível, portanto, o acolhimento do pleito de cerceamento de defesa.

Por fim, verifica-se que os autos de depoimentos de testemunhas de defesa, colhidos através de carta 
precatória (fls. 294/296 e 308/310), foram juntados aos presentes autos, antes da oitiva, no juízo processante, de 
apenas uma testemunha arrolada pela acusação (fl. 326).

Ainda assim, tal possibilidade resta ressalvada pelo art. 400 do CPP, do seguinte teor:

Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das 
testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto 
no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 
reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

Por sua vez, dispõe o art. 222: “A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do 
lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes”.

Além disso, constata-se que as demais testemunhas de acusação (fls. 189/193) foram ouvidas antes das 
testemunhas de defesa e da juntada da referida carta precatória, inexistindo, no caso, violação ao exercício da 
ampla defesa.

Preliminares rejeitadas.

Ressalte-se que a preliminar de nulidade do flagrante, sob o fundamento de crime impossível, sustentada 
no apelo, por se confundir com o próprio mérito recursal, com este será analisado.

Mérito.
Após análise do manancial probatório, constata-se, através do auto de exibição e apreensão, dos autos de 

reconhecimento, de declarações da vítima e depoimentos de testemunhas em Juízo, a autoria do apelante, nos 
crimes de extorsão e de corrupção ativa, nos termos da denúncia.

O auto de fl. 14 descreve a apreensão da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em poder do apelante 
André Barreto de Azambuja e produto da extorsão feita contra a vítima, Ciro Pereira Nascimento. De acordo com a 
prova colhida nos autos, o apelante foi preso em flagrante, logo após receber da vítima a referida quantia, exigida 
dias antes através do emprego de grave ameaça.

No auto de reconhecimento de fl. 18, a vítima Ciro Pereira Nascimento reconheceu o réu e diz, ainda:

sem restar-lhe dúvida, a pessoa de André Barreto de Azambuja, como sendo o indivíduo 
que no sábado, dia 25/07/2009, juntamente com dois ou três, adentrou a garagem do 
seu prédio, a bordo de um Fiat Palio azul, portando uma pistola, o ameaçou, exigindo-
lhe a quantia de R$ 40.000,00,
sendo acordada para o dia de ontem a entrega de dois mil reais, a qual foi efetivamente 
entregue no dia de hoje, tendo sido o referido indivíduo preso na posse de dois mil reais.

No auto de reconhecimento de fl. 44, o Sr. Claudionor Nonato da Conceição Filho, porteiro do prédio onde 
reside a vítima, reconheceu e relata:

sem restar-lhe dúvida, a pessoa de André Barreto de Azambuja, como sendo um dos 
indivíduos que na sexta e sábado, dias 24 e 25/07/2009, juntamente com outros dois ou 
três, adentrou o prédio onde trabalha, portando uma pistola, o ameaçou, exigindo-lhe 
que lhes levassem ao apartamento do morador Ciro, tentou arrombar o imóvel, assim 
como o veículo, sendo impedido por seu parceiro nas duas vezes, demonstrando estar 
sempre nervoso e agitado.

Ressalte-se que, eventual desobediência às formalidades insculpidas no art. 226, II, do CPP, consiste em 
mera irregularidade, não havendo se falar em nulidade do referido auto e muito menos da sentença, já que não 
foi fundamentada apenas com este meio de prova.

STF: Reconhecimento pessoal que, mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é 
molde a ensejar a anulação da prova assim obtida (JSTF 238/258).

Vítima Ciro Pereira Nascimento, em Juízo: Que há cerca de um ano e alguns meses 
atrás, o declarante adentrou na garagem do seu prédio, que tem portão eletrônico, e foi 
abordado por dois indivíduos; que os elementos chegaram a lhe mostrar rapidamente 
uma carteira preta da polícia exigindo, a princípio, a quantia de de quarenta mil reais, 
depois conformando-se em receber dois mil reais para deixar o depoente em paz; que 
no dia anterior a esse fato, dois elementos estiveram no prédio onde reside o depoente e 
ameaçaram o porteiro, sempre tentando colher informações a respeito da vida pessoal 
do depoente; que os elementos, na segunda-feira após esse fato, voltaram a pressionar 
o depoente, alegando que iriam ao seu trabalho; que se não atendesse o seu pleito, 
iriam prejudicar o declarante e que iriam retornar; [...] que o depoente procurou auxílio 
da Polícia Civil; [...] que sacou a quantia de dois mil reais e após os criminosos manterem 
contato consigo, marcaram um encontro em frente ao Vitória Center; que avisou aos 
policiais o que estava acontecendo e estes foram até o local; que apenas um elemento 
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foi buscar o dinheiro, que não foi o acusado aqui presente, de nome Albert da Hora; [...] 
que tem certeza que o André Azambuja de fato, foi o indivíduo que foi receber o dinheiro 
em suas mãos; [...] que o denunciado André Azambuja foi preso em flagrante; que não 
tem ideia de como foi escolhido pelos elementos para figurar como vítima; [...] que não 
esteve em nenhum bar momentos antes da extorsão (fls. 192/193).

Testemunha Rickson Hosanah Henrique Ribeiro: Que é policial civil do Estado da 
Bahia; que chegou ao seu conhecimento por ordem de serviço da digna autoridade 
policial que uma pessoa na Sabino Silva estaria vítima de extorsão que estava sendo 
perpetrada por três elementos; que passou a integrar a equipe investigativa; que cerca 
de uma semana depois montaram campana no Vitória Center, localizado entre a Av. 
Centenário e a Av. Sabino Silva, local esse marcado pela vítima para entrega da quantia 
exigida pelos elementos no valor de dois mil reais; que a extorsão consistia em afirmação 
realizada pelos delinquentes de que integrariam a polícia do Estado da Bahia e que a 
vítima estaria sendo investigada por tráfico de entorpecentes; [...] que prometeram não 
prender a vítima caso suas exigências fossem atendidas, qual seja, a entrega da quantia 
acima tratada; que durante a campana a vítima levou a quantia de dois mil reais e 
entregou ao acusado André Azambuja, tudo sob a observação do depoente e de mais 
dois colegas; que após o recebimento do dinheiro, o depoente e seus companheiros de 
serviço deram voz de prisão ao depoente; que o acusado André Azambuja ficou muito 
nervoso, trazendo alguns argumentos vazios (fls. 189/190).

Testemunha Pedro Paulo Mota Muniz: Que a vítima informou que havia tido uma 
negociação com os indivíduos e tinha acertado um lugar para proceder a entrega; 
que o local era no Edifício Vitória Center; que juntamente com mais dois colegas da 
Polícia Civil montaram campana nas proximidades do Vitória Center; que o depoente 
permaneceu na viatura, mas soube através dos seus colegas que se aproximou um 
elemento e recebeu da vítima certa quantia em dinheiro; que seus colegas deram voz de 
prisão conduzindo o elemento para o Departamento; [...] que a vítima que informou o 
local e a hora da entrega do dinheiro (fl. 191).

O corréu Albert da Hora Alves, absolvido na sentença, em seu interrogatório judicial, após negar o 
envolvimento no crime, chegou a declarar que:

no momento em que aconteceu o fato dos autos, o interrogando encontrava-se em 
sua residência e André teria dito ao mesmo que iria ao Shopping Barra comer alguma 
coisa; que no mesmo dia do fato, tomou conhecimento de que André estava preso pelas 
alegações constantes nos autos; [...] que o nome do mesmo foi arrolado em virtude de 
ter feito ligação telefônica para o celular do segundo denunciado (fls. 336/337).

Diante de todo o conjunto probatório relatado, nota-se que o depoimento da testemunha de defesa de 
fls. 327/328, encontra-se inteiramente divorciado da realidade dos autos. As demais testemunhas de defesa nada 
declaram a respeito do fato criminoso, limitando-se, quando muito, a justificar a vinda do apelante para a Bahia, 
com o fim de resolver questões sobre bens e herança de família.

No que toca o fato criminoso, sabe-se que no flagrante esperado, a atitude dos agentes policiais ou de 
um terceiro, apenas consiste em aguardar o cometimento do crime ou o seu exaurimento, sem qualquer ato de 
instigação ou induzimento, diferente do que ocorre no flagrante preparado, em que a situação é artificialmente 
criada.

Como se vê, não se trata, na hipótese dos autos, de flagrante preparado, que ensejaria a figura do crime 
impossível, mas sim, de flagrante esperado, uma vez que a flagrância não foi provocada pelos agentes policiais. 
De fato, a Polícia, tendo a informação sobre o crime, aguardou o momento do seu exaurimento, para executar a 
prisão.

STJ: Já é firme, nesta Corte, o entendimento segundo o qual não há falar em flagrante preparado, mas esperado, 
se a vítima ou a polícia não induz o agente à prática do delito [...] (HC nº. 29.779/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Sexta 
Turma, j. em 04/09/2008 Dje 22/09/2008).

Ademais, há de se ressaltar que no crime de extorsão, o momento da obtenção de indevida vantagem 
econômica consiste em mero exaurimento do crime, que se consuma na ocasião do constrangimento da vítima, 
através do emprego de violência ou grave ameaça.

TJRS: Não há falar em crime impossível, em tentativa e em flagrante preparado, pois 
devidamente evidenciada a extorsão consumada, com o constrangimento sofrido 
pela vítima, mediante ameaça, e o intuito da obtenção da indevida vantagem 
econômica. Ademais, a teor da Súmula nº 96 do STJ, o crime de extorsão consuma-se 
independentemente da obtenção desta vantagem, porque se configura por ocasião 
do constrangimento mediante violência ou grave ameaça. (AC 70027499904, Relª 
Desª Isabel de Borba Lucas, DJ 26/05/2009)

TJMG: Sendo a extorsão um crime formal e plurissubsistente, perfaz-se com o 
constrangimento da vítima mediante violência ou grave ameaça, independentemente 
da obtenção da indevida vantagem buscada. (AC 1.0245.06.084470-2/001, 3ª Câmara 
Criminal, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, pub. Em 27/02/2008)

Assim é que, na realidade dos autos, o crime de extorsão se consumou no momento em que o apelante, 
no dia 25.07.2009, na residência da vítima, localizada na Av. Sabino Silva, Bairro do Jardim Apipema, na cidade de 
Salvador, em concurso de pessoas e utilizando de grave ameaça, constrangeu a vítima Ciro Pereira Nascimento, 
visando a obtenção de indevida vantagem econômica.

A majorante prevista no art. 158, § 1º, primeira figura, do CP, relativa à prática do crime em concurso de 
pessoas, por sua vez, não restou configurada nos autos, uma vez que o corréu foi absolvido por ausência de 
provas de sua participação. 

Assim é que, uma vez não provada a co-autoria, resta inviabilizada a aplicação da majorante.
Quanto ao crime de corrupção ativa, compulsando os autos, verifica-se que apenas um depoimento 

isolado de um agente policial e divorciado das demais provas dos autos, apontam a autoria do apelante, o que 
não autoriza, por consequência, uma condenação.

De fato, apenas a testemunha Rickson Hosanah Henrique Ribeiro relatou em Juízo que o apelante, “diante 
da resistência do depoente e seus companheiros e durante o trajeto, ofereceu a quantia de cinquenta mil reais para que 
fosse posto em liberdade” (fls. 189/190).

No entanto, as demais testemunhas policiais, ouvidas durante a instrução criminal e que também 
conduziram o apelante à Delegacia, não lembraram ou negaram ter visto o fato do apelante ter oferecido qualquer 
quantia em dinheiro para livrar-se solto.

Testemunha Pedro Paulo Mota Muniz: “Que não se recorda de oferecimento de dinheiro por André Azambuja 
dentro do carro no trajeto para a Delegacia, para que não fosse efetuada a prisão” (fl. 191).

Testemunha André Luiz de Sá Oliveira Franco: “Que não se recorda se por ocasião da prisão em flagrante, 
o indivíduo autuado ofereceu a algum policial alguma importância em dinheiro para livrá-lo do flagrante” (fl. 326).
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Desse modo, inexistindo nos autos prova segura e incontroversa para a condenação pelo crime de 
corrupção ativa, impõe-se a absolvição do réu, mantendo-se, porém, a condenação pelo crime de extorsão, com 
o afastamento da majorante prevista no § 1º, do art. 158, do CP, fixando-se a pena no mínimo legal, 04 (quatro) 
anos de reclusão em regime aberto, diante das condições subjetivas favoráveis ado apelante.

Por responder ao processo solto e inexistindo fatos novos que impeçam a manutenção do status libertatis 
do réu, concede-se o direito de permanecer em liberdade, até o trânsito em julgado do Acórdão.

W
TJBA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0140771-74.2004.8.05.0001, 2ª CÂMARA CRIMINAL, RELATOR(A): 

DES. JEFFERSON ALVES DE ASSIS, JULGADO EM 19/09/2013.

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO MEDIANTE 
SEQUESTRO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL E DE AGENTES, DENTRE OS QUAIS 
POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO. CONDENAÇÃO 
LASTREADA EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 
PRELIMINAR REPELIDA. TESTEMUNHA EXTRANUMERÁRIA - FACULDADE DADA 
AO MAGISTRADO DESDE QUE A TESTEMUNHA CONHEÇA DO FATO CRIMINOSO. 
APLICABILIDADE DO ART. 209 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR 
DE NULIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO. PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA - 
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE 
ESPÉCIES DIFERENTES. CONCURSO MATERIAL. RECURSOS IMPROVIDOS.
Estando demonstrado pela prova oral colhida durante a instrução processual, 
sobretudo pelas declarações das vítimas, que os réus foram os autores dos crimes, 
tendo estes sido reconhecidos por aquelas, tanto na fase policial, quanto em Juízo, 
não há que se falar que o decreto condenatório se fundamentou exclusivamente no 
inquérito policial. Preliminar de nulidade repelida.
O Juiz só é obrigado a ouvir as testemunhas extranumerárias quando elas sabem 
sobre o fato criminoso ou suas circunstâncias de modo a incutir no magistrado fortes 
convicções de certeza sobre o elemento a ser desvendado, não se evidenciando 
este elemento essencial, caracteriza-se o pleito defensivo como meramente 
procrastinatório. Preliminar repelida.
Quando a palavra da vítima é harmônica, na Polícia e em Juízo, e se traduz no 
reconhecimento dos acusados como praticantes dos crimes contra o patrimônio, é 
forçoso convir pela existência de prova mais do que suficiente à condenação, pois 
a vítima não tem motivo para incriminar gratuitamente alguém que, até então, não 
conhecia.
Demonstrado que o crime de extorsão mediante sequestro foi cometido em um 
primeiro momento, desvinculando-se do iter criminis da extorsão, não há que se 
falar em crime único, pois o delito de extorsão mediante sequestro é crime formal, 
o qual se consuma no exato momento em que a vítima veio a ser subjugada, não se 
exigindo o efetivo pagamento do resgate para consumação.
Não é possível a aplicação da continuidade delitiva para concursos dos crimes de 
extorsão mediante sequestro e de extorsão, isso porque, embora sejam do mesmo 
gênero - crimes contra patrimônio - não são da mesma espécie, elementar necessária 
para a aplicação do favor legal inserto no artigo 71 do Código Penal.

Não há falar em equívoco na dosimetria da pena quando a fixação da pena-base 
acima do mínimo legal é fundamentada na existência de circunstâncias judiciais 
desfavoráveis.
Preliminares rejeitadas. Recursos improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0140771-4.2004.805.0001-0, em que 
figuram como Apelantes FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA, RAIMUNDO DE OLIVEIRA PITANGA e SINÉSIO RIBEIRO 
COSTA e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam, os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e julgá-los improvidos, pelas 
razões adiante alinhadas.

RELATÓRIO

FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA, RAIMUNDO DE OLIVEIRA PITANGA e SINÉSIO RIBEIRO COSTA, ora 
Apelantes, foram incursos nas penas dos artigos 158, §1°, 159, § 1°, 288 e 14, todos do Código Penal.

A peça acusatória de fls. 02/05 narra que, no dia 10 de setembro de 2004, por volta das 15h30h, no Alto 
da Santa Cruz, nesta cidade do Salvador, os réus supracitados, sendo o primeiro policial militar, em comunhão de 
propósitos e identidade de ações, valendo-se de armas que portavam ilegalmente e mais do automotivo marca 
Volkswagen, modelo Gol, placa MNC 4878, que ostentava adesivo do Poder Judiciário, sequestraram ALEXSANDRO 
DE JESUS DA SILVA.

Fizeram-no, pelo que se infere da denúncia, com intuito de obter vantagem ilícita equivalente a R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), daí o porquê da capitulação - exigida de seu irmão, SANDRO DE JESUS DA SILVA, que, 
mesmo empenhado para tanto, não logrou levantar a importância in totum.

Assim, os sequestradores concordaram em liberar o refém “sob condição”, circunstância que deu azo à 
reiteração das ameaças.

As vítimas solicitaram auxílio à Polícia e, com autorização judicial, procedeu-se à interceptação telefônica 
dos diálogos travados com os chantagistas.

Em dia e hora ajustados pelos próprios, organizou-se exitosa operação de captura, surpreendidos dois 
dos denunciados quando recebiam a quantia demandada.

Finda a instrução, com supedâneo no reconhecimento procedido pelas vítimas e nas interceptações 
telefônicas, o Ministério Público apresentou suas alegações finais às fls. 805/7, procedimento adotado pelo réu 
SINÉSIO às fls. 827/32, bem assim pelos corréus RAIMUNDO fls. 837/42 e FRANCISCO às fls. 844/55.

Consta de fls. 857/83, sentença condenatória, ante a qual, inconformados, a tempo e modo apelaram os 
réus.

FRANCISCO o fez às fls. 904/17, arguindo preliminarmente a nulidade absoluta do feito e aduzindo 
considerações meritórias: recurso contra-arrazoado às fls. 923/7.

RAIMUNDO adotou a medida às fls. 965/83, por intermédio da Defensoria. Alega que a prova é pouca para 
condenar, pugnando pela absolvição, ainda mais à vista da parcialidade do magistrado.

SINÉSIO apresenta suas razões de inconformismo às fls. 1025/45: argui preliminar de nulidade da sentença, 
fundada apenas no Inquérito; alega carência probatória para efeito de conformação de autoria; pugna, outrossim, 
minoração da pena-base, desde quando o magistrado de

origem valorou negativamente circunstância comprovadamente favorável ou neutra. Aduz que a
aplicação, em concurso material, do crime de extorsão com o delito de extorsão mediante sequestro
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configura bis in idem, tendo em vista que, no caso dos autos, ocorreu o parcelamento da vantagem
econômica.
Contrarrazões, às fls. 1064/66, pugna o ilustre representante do MINISTÉRIO PÚBLICO pelo conhecimento 

e desprovimento dos apelos, baldos de fundamentação. 
A emérita Procuradoria de Justiça, no opinativo de fls. 1078/9, é pelo improvimento de todos os recursos.
É, em síntese, o relatório.
Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
Preliminares de nulidade absoluta do feito e de sentença nula, porquanto baseada apenas no IP.
Dos Apelantes, SINÉSIO argui preliminar de nulidade da sentença, a qual teria tomado por base 

exclusivamente o Inquérito, feita remissão ao novel art. 155/CP.
Primeiro que a sentença foi prolatada em 14/08/2006, data anterior à alteração do Código de Processo. O 

diploma alterador, Lei nº 11.690/2008, introduziu, dentre outros, esse artigo que invoca o Apelante, em matéria 
probatória.

E a lei processual, sabido e consabido, alcança o processo na fase em que se encontra. De tal sorte que, 
mesmo sem o implemento do trânsito em julgado, não surte efeito quanto a decreto já lançado e tornado público.

Ainda que não fosse o caso, eis que o dispositivo legal citado pelo Recorrente responde à sua interrogação. 
Senão vejamos.

Segundo o item, a mor de fundar condenação, são indignas as provas egressas da fase policial passíveis 
de renovação mas não renovadas. Aquelas irrepetíveis, entretanto, produzidas no seio do inquérito, nada obsta 
que sirvam de subsídio para a sentença.

Trata-se, o caso em estudo, exatamente deste: a interceptação telefônica, ponto forte da prova no caso 
sub judice, não poderia ser reproduzida.

Mesmo porque a prisão em flagrante fez cessar o delito de extorsão em curso, restando custodiados e 
incomunicáveis, entre si e com as vítimas, os réus.

Ainda assim, não se olvide a peculiaridade da interceptação telefônica dentre as demais espécies de 
prova. Afinal, requer mediação judicial, avaliada sua justeza porquanto vulnere garantia constitucional. No caso 
em análise, requerida à Autoridade Judiciária, foi deferida.

Vale ressaltar que a interceptação telefônica, autorizada judicialmente, é admitida pela jurisprudência 
pátria como prova para a condenação, a saber: “Em sede de investigação do crime de extorsão mediante 
sequestro, em face da imensa dificuldade de sua apuração, é de se admitir a escuta telefônica como meio de 
prova para identificação da autoria” (STJ – 6.ª T. – HC 7.869 – Rel. Vicente Leal – j. 13.10.1998 – DJU 09.11.1998, 
p. 174); e “Não há que se invalidar o resultado obtido em decorrência de interceptações telefônicas que foram 
realizadas mediante autorização judicial, nos termos da Lei 9.296/96” (STJ – 5.ª T. – HC 50.319 – Rel. Felix Fischer 
– DJU 01.08.2006).

Mediante tais argumentos, rejeito a preliminar arguida. 
FRANCISCO adota, de sua vez, postura ainda mais radical, suscitando preliminarmente a nulidade absoluta 

de todo o feito.
Chega a elencar os aspectos nos quais o processo, a lei fere, em seu entender. Consistem em não terem 

sido ouvidas dadas testemunhas essenciais ao desvelo dos fatos e em que o Boletim de Ocorrência (B.O.) descreve 
adequadamente os envolvidos.

Quanto ao B.O., eis que se trata de declaração unilateral, narração proveniente da vítima reduzida a termo 
por um agente público. Não se subordina a qualquer regra formal. É, inclusive, dispensável quando há flagrante, 
substituída pelo depoimento da vítima no bojo do Auto de Prisão.

De modo que não se vislumbra a nulidade arguida quanto ao redito boletim, digna de rechaço, pois.
Quanto à oitiva da testemunha A ou B, é de recordar, a produção da prova sabe-se livre e, sendo ônus, 

não é mandatória. Sua valia - condicionada à liceidade, por evidente – está na exata medida da capacidade de 
convencer. É, em matéria penal, ao que se presta, a provar a acusação ou dela esquivar-se, tout court.

É também livre o convencimento do magistrado, de sorte que, na fase da sentença, finda a instrução 
livremente produzida, somente em observância às solenidades, aprecia seu extrato e decide.

Segundo o artigo 209 do CPP, o Juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além 
das indicadas pelas partes. O verbo indicado não é impositivo, mas facultativo diante das provas carreadas.

Ademais o advogado supracitado teve a oportunidade de requerer a ouvida da testemunha que desejava 
e, só após a inquirição de todo rol de suas testemunhas, postulou a oitiva de uma testemunha dita referida, com 
o fito transparente de postergação, visto que não conseguiu comprovar a inocência de seu cliente.

Arrolar testemunhas, de conhecimento cediço, é faculdade da parte. Contudo, tomando-a por 
insatisfatória, o juiz, seu destinatário, pode determinar o incremento ex officio, ouvindo testemunha não arrolada, 
conforme dita o art. 209/CPP.

Se assim não o fez, foi por entender a prova já existente nos autos como bastante à conformação da culpa, 
com o que concordamos e do que trataremos no próximo tópico atinente ao mérito.

Pela sistemática dada à prova testemunhal prevista no art. 209 do CPP, além das testemunhas numerárias 
(art. 395), que obrigatoriamente devem ser ouvidas pelo juízo, podem outras testemunhas ser ouvidas, como 
o caso das referidas, ou, facultativamente e a seu critério, o douto juiz a quo entenda necessário obter maiores 
esclarecimentos sobre os fatos imputados ao réu.

Essa discricionariedade não é ampla, ex vi do § 2º do r. artigo, ou seja, para ser ouvida qualquer pessoa 
como testemunha, ainda que a destempo, deve ela conhecer sobre o fato criminoso ou suas circunstâncias de 
modo a incutir no magistrado fortes convicções de certeza sobre o elemento a ser desvendado. Se ela nada sabe 
de interesse para a solução da lide, com critério, haverá que ser indeferido o petitório que pretende sua oitiva, 
em virtude da constatação de intenção procrastinatória, sem que haja configuração de cerceamento de defesa.

Nesse escopo, versa o Egrégio STJ: “O Juiz só é obrigado a ouvir as testemunhas indicadas pelas partes, 
quando atendidas as disposições dos arts. 395 e 398 do Código de Processo Penal. Fora disso só quando ele 
próprio julgar necessário” (RSTJ 34/78-9), e o art. 209, do mesmo diploma legal.

No caso em tela, o pleito da Defesa foi manifestamente protelatório, tendo em vista que as aludidas 
testemunhas nada sabem sobre o fato criminoso ou suas circunstâncias, e, como tal elemento essencial não fora 
evidenciado, a teor da norma, essa tentativa se caracteriza como ato meramente procrastinatório, bem indeferido 
pelo despacho de fls. 696/697.

Ora, tenho por rejeitada a preliminar.
Uma análise acurada do caderno processual permite afirmar, de plano, que não merecem guarida os 

argumentos suscitados pelo apelante, uma vez que é inconteste a comprovação da autoria e da materialidade 
do delito.

A materialidade dos crimes está sobejamente comprovada nos autos, através do auto de exibição e 
apreensão à fl. 24, auto de entrega à fl. 42, bem como outros documentos colacionados aos autos.

O denunciado SINÉSIO RIBEIRO COSTA foi efetivamente interrogado e refutou ter perpetrado o delito 
contra a pessoa de ALEXSANDRO DE JESUS DA SILVA, sustentado não conhecer a vítima e não ter passado pelo 
Alto da Santa Cruz no dia 10 de setembro de 2004. Com relação ao segundo crime, contestadas também as 
assertivas dispostas na exordial, confirmando, todavia, que o veículo utilizado pelos denunciados pertence a sua 
esposa, que a pistola 380 é de sua propriedade e que recebeu um pacote de dinheiro acreditando ser pagamento 
realizado em virtude da segurança prestada (fls. 337/340).

O denunciado RAIMUNDO DE OLIVEIRA PITANGA, ao ser interrogado em Juízo, rechaçou todos os fatos 
alegando na peça basilar, arguindo que não participou do sequestro e extorsão na data de 10 de setembro do 
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ano de 2004. Alegou também, que estava no interior do veículo de propriedade da esposa do denunciado Sinésio 
Ribeiro Costa, com o escopo de ir até o comitê do Vereador Nilton José e que desceu do veículo referido a mando 
do denunciado Francisco Carlos de Almeida (fls. 341 usque 344).

Quanto à extorsão mediante sequestro, os acontecimentos na ótica da vítima, fl. 64:

O declarante foi sequestrado na rua de sua residência e já na altura da Avenida 
Luís Eduardo Magalhães, esses três homens pararam o carro e passaram com o 
declarante para um outro carro, um Fiesta/Ford de cor vermelha, quatro portas e 
seguiram para a estrada do CIA, Via Parafuso.
Durante o trajeto da casa do declarante até a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, 
logo quando entrou no carro o homem que dirigia o veículo ameaçou o declarante, 
dizendo ‘-Tem conversa? Quero cinco mil’, ao que o declarante respondeu: ‘eu não 
tenho onde arranjar esse dinheiro’, quando então ele falou, ‘então você vai morrer’, 
tendo o declarante pedido que não fizesse isso contra ele porque ele é uma pessoa 
boa ...depois de pouco tempo … o celular do declarante, 91113015, tocou, era a 
esposa do declarante falando se os tais homens teriam feito alguma coisa com 
ele e onde estavam. O declarante não teve chance de falar nada para a esposa 
porque o homem que estava sentado no banco de trás tomou o telefone da mão 
do declarante e respondeu para a esposa: ‘se o dinheiro vale mais que a vida do 
seu marido, amanhã você vai saber que ele morreu, que levou um bocado de tiros; 
conseguiu entender que sua mulher que […] só conseguiu três mil e quinhentos 
reais’; o mesmo homem virou-se para o declarante e disse: ‘você nasceu de novo’. 
Dito isso, o motorista começou a fazer o trajeto de volta para Salvador, deixando 
o declarante no módulo da Polícia Militar localizado no Relógio de São Pedro […] 
O declarante ficou dentro do Fiesta na frente do módulo […] enquanto os que 
estava no carona, conversava com os PMs que estavam de plantão e os outros dois 
seguiram para encontrar com sua esposa que iria entregar o dinheiro a quinhentos 
metros dali. Quando sua esposa chegou […] entregou os R$ 3.500,00 […] e então 
foi liberado […] Já deram um ultimato ao declarante dizendo que se ele não pagar 
trezentos reais até amanhã eles vão pegar o declarante e matar.

A vítima ALEXSANDRO DE JESUS DA SILVA, ao prestar depoimento em Juízo, assim se reportou:

Alega o declarante que no dia 10 de setembro de 2004, por volta das 15:00 horas, 
estava na porta da residência de sua comadre, quando de inopino chegaram três 
homens, sendo que deu uma gravata, colocou um pistola na cabeça e o outro 
apontou um revólver para cabeça do declarante; Que em audiência reconhece o 
denunciado Sinésio como sendo aquele que lhe aplicou uma gravata e colocou uma 
pistola na sua cabeça e como Francisco o outro homem que colocou um revólver
357 na cabeça do declarante, puxando-lhe a camisa; Que o irmão do declarante 
manteve contato através do seu telefone com FRANCISCO e disse que só possuía a 
quantia de 3.000,00; Que o declarante ficou no Relógio de são pedro em companhia 
de Viana e aparecendo no local o
denunciado Raimundo Pitanga; Que Raimundo Pitanga conversou com Sinésio, 
Francisco e Viana; Que os denunciados Francisco e Sinésio saíram do relógio de São 
Pedro para receber o resgate, ficando Viana e Raimundo Pitanga com o declarante; 
que Francisco e Sinésio ficaram com o celular do declarante.

SANDRO DE JESUS DA SILVA, irmão da vítima referida, foi ouvido na unidade policial às fls. 44/46, 
confirmando que seu irmão só foi solto, em face de ter pago o resgate de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) 
e que mesmo assim ficou recebendo telefonemas de ameaças de morte para pagar o restante, sob pena de 
ceifarem a vida de seu irmão, conforme fl. 67:

Disse que é irmão de Alexsandro de Jesus Silva, conhecido por Alex, vítima de 
extorsão praticada por três indivíduos que o sequestraram [ao irmão] há quase 
um mês, por volta das 14h, no bairro Santa Cruz, próximo à Escola Arthur de Sales. 
Naquela ocasião, os três indivíduos chegaram num Gol vermelho quatro portas, 
cuja placa não sabe declinar, desceram do veículo armados, pegaram Alex, que 
estava de costas, deram uma gravata, obrigando-o a entrar no Gol, em seguida 
passaram para um Fiesta, vermelho quatro portas, levando-o para a Via Parafuso, 
próximo a Camaçari. O declarante tomou conhecimento através de Mara, esposa 
de Alex, que lhe telefonou para comunicar que Alex tinha sido levado por policiais 
não sabendo dizer para aonde, então o declarante ligou para o celular de Alex, 
quando um dos indivíduos atendeu, dizendo que iria matar seu irmão porque 
era descarado e desligou o celular. Passados quinze a vinte minutos, o declarante 
recebeu um telefonema de um indivíduo originada do celular de Alex, dizendo 
que queria R$1.000,00 (hum mil reais) e se não conseguisse que mataria Alex. Em 
seguida, tornaram a ligar dizendo que […] mil reais era pouco […] que eles não 
iam trabalhar tanto para receber só mil reais, queriam R$ 3.000,00 (três mil reais). O 
declarante disse que não tinha esse dinheiro, mas poderia conseguir R$ 1.500,00 e 
daria um DVD, televisão, celular e o som , tendo o indivíduo respondido que não era 
ladrão para andar com brechó na mão; se não conseguisse os três mil que poderia 
preparar o funeral do irmão. Por volta das 18h20, o declarante recebeu outra ligação 
da mesma pessoa dizendo que não queria mais os três mil, que queria R$ 5.000,00 e 
se não conseguisse os cinco mil que não iria mais ligar […] Então o declarante saiu 
pedindo dinheiro emprestado às pessoas amigas […] e juntou com uma quantia 
que tinha no banco, perfazendo o total de R$ 3.200,00. Daí, o declarante ligou para 
o indivíduo, dizendo que tinha R$ 3.500,00, tendo o indivíduo falado: ‘Você não vai 
conseguir mais dinheiro para mim, não?’ O declarante disse que […] não tinha mais 
onde conseguir, se aceitasse que iriam conversar, tendo o indivíduo lhe respondido: 
‘Você pegue esses três mil e quinhentos reais e venha aqui para o Campo Grande’ 
[…] Ao chegar em frente ao Hotel Campo Grande, localizado no Forte de São Pedro, 
o indivíduo mandou que o declarante descesse do veículo com o dinheiro na mão 
e fosse andando em direção a um carro de som que estava parado […] O indivíduo 
falou que se o declarante fizesse alguma arte não iria mais ver seu irmão e pediu 
o dinheiro, ordenando o declarante para entrar no carro onde veio e seguisse até 
o Relógio de São Pedro, onde encontraria Alex, próximo à Loja Esplanada […] Ao 
chegar no Relógio de São Pedro, Alex foi liberado, não tendo os indivíduos lhe 
devolvido o celular marca Samsung […] aparelho este com o qual os indivíduos se 
comunicam com o declarante querendo o restante do dinheiro. Uma hora depois, 
o elemento voltou a ligar, dizendo que o dinheiro que o declarante tinha lhe dado, 
estava faltando trezentos reais e que ele foi homem com o declarante, mas ele não 
foi com ele que iria ficar mal com os parceiros dele. Para o declarante conseguir os 
trezentos reais, senão, da próxima vez, ele não ia querer dinheiro, ia matar Alex. 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICABAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA1º SEMESTRE / 2015 1º SEMESTRE / 2015
160 161

Passados dois dias, o declarante tornou a receber outra ligação do indivíduo, 
querendo saber
quando iria receber os trezentos reais e os mil e quinhentos reais que estavam 
faltando para os cinco mil que tinham acertado antes [...] Cinco dias depois, 
o indivíduo ligou para Alex perguntando sobre os trezentos reais e que ficou 
combinado de se encontrar amanhã em local ainda não definido.

SANDRO DE JESUS DA SILVA, responsável pela deliberação do resgate e pagamento aos denunciados 
FRANCISCO e SINÉSIO, ratifica in totum as assertivas do seu irmão, narrando em Juízo o seguinte:

Alega o declarante que no dia 10 de setembro do ano de 2004, recebeu um 
telefonema aproximadamente às 16:30 horas do seu amigo Ricardo, informando 
que três indivíduos tinham pego seu irmão Alexsandro e colocado no interior do 
gol de cor vermelha; Que o declarante de imediato pegou seu telefone celular e 
ligou para o celular de seu irmão 91113015 com o objetivo de falar com o mesmo; 
Que o indivíduo que atendeu o celular de Alexsandro disse que se não recebesse 
o dinheiro iria ceifar a vida de seu irmão; Que em uma das ligações o seu irmão 
conversou com o declarante, dizendo que arranjasse o dinheiro, pois senão seria 
morto; Que posteriormente o indivíduo que havia ligado para o declarante, voltou a 
ligar e disse que a importância do resgate não era mais o valor estipulado, pedindo a 
quantia de R$ 5.000,00; Que o declarante entregou um envelope contendo 3.200,00 
ao homem; Que em audiência identifica esse indivíduo como sendo Sinésio; Que o 
declarante perguntou a Sinésio sobre seu irmão e este informou que o encontraria 
na Av. Sete de Setembro próximo ao Relógio de São Pedro.

Face às declarações de SANDRO, requereu-se ao juiz autorização para interceptar as ligações telefônicas 
das linhas pertencentes ao próprio SANDRO e a ALEX, através das quais estava sendo estabelecida comunicação 
(fls. 71/4).

As transcrições constam de fls. 132/51 e coincidem com a narração de SANDRO. Destaque-se, ainda, que 
houve reconhecimento ao vivo, da vítima ALEXSANDRO, quanto aos sequestradores, como se vê às fls. 53/4:

Alexsandro de Jesus da Silva, já devidamente qualificado nos autos do flagrante, 
convidado a proceder ao reconhecimento, deslocou-se a uma sala especial 
localizada no andar térreo do prédio onde funciona esta coordenação e através de 
um espelho […] o declarante reconheceu ali uma pessoa de camisa de cor vinho, 
uma outra vestindo uma camisa de cor laranja e um outro trajando uma camisa 
de cor preta, como os elementos que hoje às 17h foram presos em flagrante por 
policiais da Polinter logo após receberem das mãos de seu irmão Sandro de Jesus 
da Silva a quantia de quinhentos reais em pagamento à promessa de não matar o 
reconhecedor. Que ali ficou sabendo que o de camisa vinho chama-se Francisco 
Carlos de Almeida, também conhecido com Quincas, policial militar, como o mesmo 
que, no dia 10 do presente mês sequestrou o declarante no Gol vermelho, levando em 
companhia ou outros dois reconhecidos à Via Parafuso, sempre ameaçando matar o 
declarante se não pagasse a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 
chegando a empurrar o revólver no pescoço do declarante[...]; quanto ao de camisa 
laranja que acaba de reconhecer na sala veio a saber tratar-se de Sinézio Ribeiro 
Costa, tendo sido este o mesmo que aplicou uma gravata no pescoço do declarante, 
levando-o para dentro do Gol vermelho e durante todo o percurso pela Via Parafuso 
proferia ameaças de morte […]; também reconheceu o elemento de camisa preta e 

aqui ficou sabendo que o nome dele é Raimundo de Oliveira Pitanga, o qual estava 
em frente ao módulo que o declarante ficou preso por algumas horas enquanto seu 
irmão Sandro providenciava o pagamento do resgate. Assim reconheceu a todos os 
três de maneira tranquila sem vacilações e confessa que ficou alegre com o trabalho 
da polícia.

O auto de reconhecimento realizado na Delegacia corrobora que os denunciados foram os autores do 
delito de extorsão mediante sequestro assim como da extorsão (fl. 53).

Consta ainda, no corpo da peça informativa, declaração das testemunhas que emprestaram numerário ao 
Sr. SANDRO DE JESUS DA SILVA, com o fito de pagar o resgate do seu irmão aos denunciados (fls. 126/129).

A intercepção telefônica realizada pela polícia judiciária foi de suma importância no evento criminoso, 
visto que propiciou a prisão em flagrante dos denunciados, confirmando com convicção a extorsão perpetrada 
contra a vítima citada.

Ademais, a escuta telefônica, considerada prova não renovável, foi muito bem lastreada, fornecendo 
suporte na conclusão do inquérito policial, estabelecendo liame probatório para condenação escorreita dos 
denunciados.

Ainda assim, os acusados buscam escusar-se da responsabilidade penal.
O Apelante FRANCISCO almeja convencer de sua não-culpabilidade. Não obstante caracterizadas tanto 

sua autoria, quanto sua intenção de perpetrar o delito, nega. Vejamos: À Polícia diz, fl. 13, que presta serviços de 
segurança a comerciantes no bairro da Paz, sendo seus empregados os corréus, RAIMUNDO PITANGA e SINÉSIO 
RIBEIRO; que é policial militar, lotado na 15ª CIPM, e que, à data do fato em juízo, haveria um comício de um 
candidato a vereador, filho de um major da PM, para o qual foi escalado. Prossegue narrando:

Devido ao conhecimento com o Major, o interrogado, Ribeiro e Pitanga iriam 
participar do comício a ser realizado hoje. Como Ribeiro e Pitanga não possuem 
carro, o interrogado se prontificou a dar uma carona a ambos até a Lapinha. No 
caminho, Ribeiro solicitou ao indiciado que desse uma passada pelo Campo Grande, 
tendo o indiciado estacionado seu veículo próximo ao Hotel da Bahia, enquanto 
Ribeiro e Pitanga desceram do carro e se dirigiram à Praça. Após aproximadamente 
cinco minutos, o interrogado se impacientou com a espera e resolveu descer do 
carro para chamar os companheiros, pois se aproximava o horário do comício. Ao se 
aproximar de Pitanga e Ribeiro, o interrogado e seus companheiros foram abordados 
por policiais civis que os conduziram a esta unidade policial […] o interrogado nega 
a autoria dos crimes de extorsão, formação de quadrilha e bando […].

Em juízo, ainda pior, fls. 355/60, diz que assinou o Auto de Prisão coagido, negando que estivesse armado 
quando preso ou que houvesse um celular no console do seu carro, como admitira na fase inquisitorial.

SINÉSIO RIBEIRO, fl. 14, diante da Autoridade Policial:

No dia de hoje foi convidado por Francisco Ribeiro para participar de uma reunião 
no comitê do candidato a vereador Nilton José, a ser realizado na Lapinha, por 
volta das 17h. No caminho, Francisco e o proprietário e condutor do veículo e 
Pitanga disseram ao interrogado que passariam pelo Campo Grande para pegar um 
dinheiro. O interrogado se recorda que no interior do veículo estava um telefone 
celular Samsung Vision, de cor prata, de série 384E1D53, o qual chamou por duas 
vezes e ninguém atendeu. Ao chegar ao Campo Grande, o referido aparelho 
chamou novamente e também não foi atendido, entretanto Francisco pediu ao 
interrogado que olhasse o número do identificador de chamadas e retornasse a 
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ligação utilizando o mesmo aparelho. O interrogado, utilizando o referido aparelho, 
fez uma ligação para o número 8805-7747 e foi atendida por uma voz masculina que 
disse para o interrogado: ‘o dinheiro esta na mão’, tendo o interrogado perguntado 
onde se encontrava referido indivíduo. O interrogado, juntamente com Pitanga, 
desceram do veículo e se dirigiram ao local indicado – em frente à antiga Sorveteria 
do Campo Grande, ao lado do Hotel da Bahia. E lá nesse local, se aproximou do 
interrogado e lhe entregou certa quantia em dinheiro, o interrogado não sabe dizer 
o valor recebido, pois, como foi tudo muito rápido, não teve tempo de conferir. Ao se 
afastar alguns metros do local, o interrogado, Pitanga e Francisco foram abordados 
por policiais civis que o detiveram e o conduziram para esta Unidade Policial […] O 
interrogado revela que achou estranha a negociação para receber o dinheiro acima 
mencionado, entretanto decidiu participar juntamente com Francisco e Pitanga do 
recebimento do referido valor. Declara, ainda, que desconhecia de que se tratava de 
uma extorsão, que nunca participou de nenhum sequestro e não está envolvido em 
nenhum grupo de extermínio
[…].

Em juízo, fls.337/40, reprisa a narração.
RAIMUNDO PITANGA, também denunciado, fls. 15, esclarece que não é policial militar e que no episódio 

“entrou de gaiato”, que participa da empresa de segurança de Francisco, apelidado “Quincas”, utilizando nas 
rondas os veículos modelo Gol, sendo um prata e outro vermelho, bem assim um Apollo azul.

Pouco acresce em juízo, fls.341/4, fornecendo detalhes sem maior importância para a instrução processual.
Como de geral conhecimento, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância 

na identificação da autoria, face ao contato direto com os agentes. 
Assim, apresentando-se essa palavra firme, séria, coerente e não havendo demonstração de interesse 

outro que não o de relatar os fatos ocorridos, cumpre aceitá-la e, com base nela, impor a decisão condenatória. 
Vejamos a jurisprudência;

PROVA - Palavra da vítima - Crimes contra o patrimônio - Suficiência - Condenação 
- Inteligência artigo 217 do Código de Processo Penal Quando a palavra do agente 
passivo é harmônica, na Polícia e em Juízo, e se traduz no reconhecimento dos 
acusados como praticantes do roubo, é forçoso convir pela existência de prova 
mais do que suficiente à condenação, pois a vítima não tem motivo para incriminar 
gratuitamente alguém que, até então, não conhecia. (TACRIMSP - Apelação n° 1.011 
135/9 - Rel. José Habice - J. 09.05 96 - RJTACRIM p. 31/79)

Como visto, a lacônica negativa dos Apelantes não prevalece face ao arcabouço probatório. 
Restou suficientemente comprovada a prática de atos penalmente relevantes, com dolo, correta a 

imputação pelas referidas práticas e sua confirmação pelo juízo a quo. 
Diga-se isso porque o Apelante SINÉSIO questiona em suas razões de apelação, o concurso material 

entre extorsão mediante sequestro e extorsão, afirmando ter havido, em verdade “parcelamento da vantagem 
econômica”, não mais.

É tese que merece rechaço, diga-se de logo. A extorsão mediante sequestro - crime de natureza hedionda 
- consumou-se no exato momento em que a vítima veio a ser subjugada.

Ademais, na espécie, a privação de liberdade deu-se por prazo juridicamente relevante. E, por ser crime 
formal, não se exige efetivo pagamento do resgate para consumação (RT 606/399).

Mesmo assim, houve o pagamento de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), valor consignado em vários 
depoimentos; ato contínuo, a libertação do refém e, enfim, o exaurimento do tipo.

Pois bem. Já livre o refém, puseram-se os Apelantes a chantagear, sobretudo, seu irmão, mas também a 
própria vítima e outros membros da família, mediante ameaças de morte: é a extorsão.

Ocorreram, portanto, dois crimes diferentes, um deles de extorsão, de que foi vítima SANDRO e outro 
de extorsão mediante sequestro, de que foi vítima ALEXSANDRO e desses dois crimes o recorrente FRANCISCO 
participou, tanto quanto SINÉSIO e RAIMUNDO.

Pelo que se infere, era ele que comandava o grupo de pessoas e foi ele quem determinou o pagamento 
do resgate, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sempre mantendo ameaçadas as vítimas.

O crime de extorsão restou configurado, sendo a vítima constrangida, mediante violência e grave ameaça, 
exigindo-se a importância em dinheiro e reiterando-se o constrangimento.

EXTORSÃO - Caracterização - CP, artigo 158. O crime de extorsão, que tem como 
núcleo o ato de constranger alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer 
alguma coisa, com o fito de obter vantagem econômica indevida, com uso de 
violência ou grave ameaça, não exige para sua consumação a efetividade do proveito 
econômico. Eficaz o constrangimento, suficiente para ensejar a ação ou omissão da 
vítima em detrimento do seu patrimônio, perfaz-se o tipo penal do artigo 158, do 
CP. (STJ - HC n° 6.767 – SP - Rei. Min Vicente Leal - J. 17.02.98 - DJU 23 03 98)

EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO - Consumação - Momento em que ocorre a 
privação da liberdade de locomoção da vítima, com a finalidade de exigir vantagem 
pecuniária a título de preço ou condição do resgate, independentemente do seu 
recebimento - Crime formal e de consumação antecipada - Caracterização - Recursos 
parcialmente providos. (TJSP - Ap. Criminal n° 1.038.269- 3/2-0000-000 - Cotia - 10a 
Câmara “B” da Seção Criminal - Relator Marcelo Matias Pereira - J. 15 06.2007 – v.u)

Além disso, também não vinga a tese de que não ocorreu o delito de extorsão, em razão do suposto 
parcelamento da vantagem econômica decorrente do crime de extorsão mediante sequestro. Isto porque, o 
delito de extorsão mediante sequestro se consuma, em se tratando de crime formal, com o constrangimento 
causado pelo Réu, sendo, pois, desnecessária a obtenção da vantagem patrimonial almejada, a teor do verbete 
sumular nº 96 do STJ.

É de se cogitar se não caberia a continuidade delitiva. Todavia, não a admite quanto a crimes de espécies 
diferentes a Corte Superior de Justiça, ainda que de mesma natureza ou insertos em mesmo capítulo do Código 
Penal.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO E EXTORSÃO EM CONTINUIDADE 
DELITIVA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO.
1. [...]
2. [...]
3. É entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade da aplicação da continuidade 
delitiva para concursos dos crimes de roubo e de extorsão, isso porque, embora sejam 
do mesmo gênero - crimes contra patrimônio - não são da mesma espécie, elementar 
necessária para a aplicação do favor legal inserto no artigo 71 do Código Penal.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença, determinando o recolhimento 
do alvará de soltura, caso já tenha sido expedido. (REsp 704.932/SP, 6ª Turma, Rel. Min. 
HELIO QUAGLIA BARBOSA, DJ de 15/08/2005)
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CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. DELITO ÚNICO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. 
RECURSO PROVIDO.
I - Hipótese em que o réu, após subtração do carro e outros pertences pessoais da vítima, 
obrigoua, mediante grave ameaça com arma de fogo, a fornecer senhas bancárias 
mantidas junto aos Bancos Bradesco e BRB, de onde foi sacada a quantia total de 
novecentos reais, configurando a prática dos delitos de roubo e extorsão em concurso 
material.
II - A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal rechaçam a ocorrência 
de crime único em casos como o presente. III - Recurso provido, nos termos do voto do 
Relator. (Resp 615.704/DF, 5ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 02/08/2004)

CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. 
CRIMES DA MESMA NATUREZA. ESPÉCIES DIVERSAS.
1. A continuidade delitiva exige para a sua configuração a prática de dois ou mais crimes 
da mesma espécie, que possuam, pois, a mesma definição legal.
2. O roubo e a extorsão, embora sejam da mesma natureza, são de espécies distintas , 
não sendo possível a continuidade delitiva entre eles.
3. Recurso Especial provido. (REsp 236.765/SP, 5ª Turma, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 
de 08/04/2002)

O derradeiro requerimento, é de redução da pena imposta; pelo que contemplaremos se foi, a expiação 
infligida, bem lançada.

Fazendo alusão às circunstâncias do art. 59/CP, sustentam os recorrentes que o Juiz não tem arbítrio 
para impor a majoração da pena base, mas o encargo de fundamentar concretamente as circunstâncias por ele 
entendidas como desfavoráveis.

In casu, na primeira fase da dosimetria, culpabilidade, motivo, antecedentes, consequências e personalidade 
foram valoradas negativamente.

Discorre SINÉSIO, acerca das variadas acepções do vernáculo culpabilidade no Código Penal, apontando 
equívoco judicial quando toma por intensidade do dolo, imputabilidade.

Bem assim, que se considerou maus antecedentes processos em curso, contrariando entendimento 
pacífico da Corte Superior, valorando negativamente motivo que é integrativo do tipo.

Vejamos a motivação ostentada a bem de calcular a pena, se é factível.
Culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal, significa grau de reprovabilidade da conduta 

perpetrada. Está na direta razão da exigibilidade de conduta diversa, portanto, quanto mais se afastar o agente, 
injustificadamente, do comportamento ajustado, normático, mais reprovável seu agir.

Mesmo demonstrando ilustração, o respeitável causídico ao corrigir o magistrado, não tem o poder de 
corrigir o malfeito de seu patrocinado ou de qualquer dos réus.

Foi até benigno o juiz sentenciante, quando estipulou no patamar mínimo as penas-base pelo crime de 
extorsão para Francisco, inclusive, sendo policial militar, haja vista o Estatuto respectivo (Lei Estadual nº 7.990/01) 
que elenca, ao art. 38, sintetiza os valores policiais militares: “o sentimento de servir à sociedade, traduzido pela 
vontade de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à preservação da ordem pública e à garantia 
dos direitos fundamentais da pessoa humana”.

Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro operou-se discreta majoração além do mínimo, bem 
fundamentada especialmente no que o douto Magistrado denomina vita anteacta, portanto os antecedentes 
dos apenados.

Não se trata, propriamente, dos antecedentes em acepção jurídica, mas a conduta social pregressa ao 
fato, como vinham procedendo os acusados.

E, de fato, o que exsurge dos fólios não favorece aos acusados.
Além do que, ressalta o julgador de origem, não houve restituição do valor pago a título de resgate e dos 

depoimentos prestados pela vítima da extorsão mediante sequestro, o que se nota é um temor intenso de que 
volte a ser assaltada por esse grupo, que diz ser de extermínio, qualificativo que, mesmo improvado, não elimina 
o desassossego do ofendido.

A jurisprudência da Corte Superior chancela o aumento além do mínimo, desde quando justificado e 
razoável. Senão vejamos.

HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA 
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
DESFAVORÁVEIS. FIXADO REGIME INTERMEDIÁRIO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. 
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a fixação da pena-base acima do 
mínimo legal é fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2. No caso, o Magistrado indicou como desfavoráveis os maus antecedentes, a 
personalidade e a conduta social, o que autoriza a exasperação da reprimenda.
3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a imposição de regime 
prisional mais gravoso ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal. (STJ; 
HABEAS CORPUS 129.681/MS; RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES)

No mesmo sentido, HC 114715, DJe 03/11/2009.
Quanto ao réu RAIMUNDO PITANGA, entendeu corretamente o magistrado a quo pela menor participação 

do mesmo, promovendo a redução da pena na fração de um terço.
À luz das circunstâncias, bem como ancorado nas considerações supra, rejeito as preliminares e, no mérito, 

nego provimento aos recursos, mantendo a sentença vergastada, pelos próprios fundamentos, e inclusive as 
penas definitivas aplicadas de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias multa, 
à razão mínima, para cada um dos réus FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA e SINÉSIO RIBEIRO COSTA; e de 11 
(onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, no piso, para o réu RAIMUNDO DE OLIVEIRA 
PITANGA.  
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TJBA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0303489-40.2012.8.05.0000, TRIBUNAL PLENO, 
RELATOR(A): DES. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, JULGADO EM 12/02/2014.

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 
MUNICIPAIS Nº 8.167/2012, 8.378/2012 e 8.379/2012. ALTERAÇÃO DE PLANO 
DIRETOR. MUNICÍPIO DE SALVADOR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. 
AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. INCONSTITUCIONALIDADE 
DECLARADA. EFEITOS. MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 27 DA LEI N. 9.868/99. 
PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DA COLETIVIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. A ampla e efetiva participação popular deve ser garantida para a elaboração de 
norma que implique em alteração do plano diretor do desenvolvimento urbano da 
cidade (PDDU), sob pena de violação ao disposto no art. 64 da Constituição Estadual.
2. Identificada a afronta à exigência de integração popular no processo legislativo 
das leis nº 8.167/2012, 8.378/2012 e 8.379/2012 do município de Salvador, imperioso 
o reconhecimento de sua inconstitucionalidade.
3. A singela participação do povo através de audiências, com publicização em 
antecedência reduzida e sem os meios adequados, e acesso aos estudos técnicos 
necessários, não é bastante para assegurar o cumprimento daquela exigência.
4. Descumprido parâmetro constitucional nos termos apresentados, forçosa a 
declaração de inconstitucionalidade dos arts. 4º, I a VIII, 14, 15, 16, 17, caput e §3º, 
20, 21, 23, 24, parágrafo único, 25, II, 33, 36, caput e §3º, 40, 41, II, 42, 45, 52, III, 53, 
55, III e IV, alínea a, 56, I, alínea a, II, alínea a, e III a V, 57, I e III, 59, caput e §4º, 76, III, 
78, II, 79, III, 84, I e IV, 85, 88, 89, 94, 95, 98, I e II, 100, I e IV, 119, I, alínea g, e II, alínea 
h, 123, 131, II, alínea b, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 
e 161 da Lei Municipal nº 8.167/2012, bem assim, em sua integralidade, as Leis nº 
8.378/12 e 8.379/12.
5. Em decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade das leis, não há 
produção de efeitos desde sua origem, com a invalidação de todos os atos dela 
derivados e o impedimento de que outros sejam praticados segundo o seu teor.
6. Entretanto, excepcionalmente, o art. 27 da Lei nº 9.868/99 autoriza que o Tribunal 
proceda à modulação dos efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade 
da norma, podendo, em atenção à segurança jurídica e acaso verifique excepcional 
interesse social, permitir que a norma declarada inconstitucional produza certos 
efeitos por determinado lapso temporal, desde que constatado que a modulação 
traga efetivo benefício à coletividade.
7. In casu, identificado o relevante interesse coletivo, admite-se a modulação do art. 
4º da Lei nº 8.378/12, tangente à manutenção do art. 181, inciso VI, da Lei nº 7.400/08 e 
exclusivamente no que se refere à edificação e construção do Centro Administrativo 
Municipal, localizado no Vale dos Barris, permitindo-se a sua vigência pelo prazo de 
12 (doze) meses ou até que seja editada nova lei, o que ocorrer primeiro.
8. De igual sorte, mantém-se o disposto no art. 6º da Lei nº 8.378/12, referente à 
Zona de Uso Especial (ZUE) VI, que cuida do Centro Administrativo Municipal, com 
permissão de vigência pelo prazo de 12 (doze) meses ou até que seja editada nova 
lei, o que ocorrer primeiro.
9. Outrossim, assente-se com a modulação dos arts. 34 a 39 e 120 da Lei nº 8.379/12, 
pertinente à regulamentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), dado o 
seu importante papel como instrumento no controle do uso e ocupação do solo, 
mantendo-se vigentes esses dispositivos pelo prazo 12 (doze) meses ou até que seja 
editada nova lei, como requerido pelo Município e pelo MP/BA.

10. Por fim, conquanto declarada a inconstitucionalidade de artigos da Lei nº 
8.167/12, preservam-se os alvarás concedidos desde 2012, em observância aos 
acórdãos que deferiram a medida cautelar e em conformidade com o princípio da 
segurança jurídica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação direta de inconstitucionalidade nº 0303489-
40.2012.8.05.0000, em que é requerente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e requeridos o PREFEITO 
DA CIDADE DO SALVADOR e a CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição 
plenária, por maioria absoluta de votos, em declarar a inconstitucionalidade dos arts. 4º, I a VIII, 14, 15, 16, 17, 
caput e §3º, 20, 21, 23, 24, parágrafo único, 25, II, 33, 36, caput e §3º, 40, 41, II, 42, 45, 52, III, 53, 55, III e IV, alínea a, 
56, I, alínea a, II, alínea a, e III a V, 57, I e III, 59, caput e §4º, 76, III, 78, II, 79, III, 84, I e IV, 85, 88, 89, 94, 95, 98, I e II, 100, 
I e IV, 119, I, alínea g, e II, alínea h, 123, 131, II, alínea b, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
160 e 161 da Lei Municipal nº 8.167/2012, bem assim, em sua integralidade, das Leis nº 8.378/12 e 8.379/2012, 
com base no art. 27 da Lei nº 9.868/99, e, por maioria de dois terços dos seus membros, modular os efeitos da 
decisão no que tange (i) ao art. 4º da Lei nº 8.378/2012, apenas no ponto em que modifica o art. 181, inciso VI, da 
Lei nº 7.400/08 e exclusivamente no que se refere à edificação e construção do Centro Administrativo Municipal 
localizado no Vale dos Barris, (ii) ao art. 6º da Lei nº 8.378/2012, apenas no que se refere à Zona de Uso Especial – 
ZUEVI, que cuida do Centro Administrativo Municipal, e (iii) aos arts. 34 a 39 e 120 da Lei nº 8.379/2012, no que 
tange à regulamentação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, mantendose excepcionalmente, a eficácia 
dessas normas pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação deste acórdão, ou até que seja editada nova 
lei em estrita observância do processo legislativo especial, o que ocorrer primeiro, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Tem-se sob análise ação direita de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado da 
Bahia, na qual se busca a declaração da contrariedade à Constituição baiana de dispositivos das Leis nº 8.167/2012, 
nº 8.378/2012 e nº 8.379/2012, todas do Município do Salvador.

Em sua exordial, alegou o demandante que a Lei nº 8.167/2012, que dispõe sobre o Ordenamento do 
Uso e da Ocupação do Solo do Município, publicada em 17 de janeiro de 2012, embora em princípio destinada 
a regulamentar aspectos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador, promoveu uma ampla 
reforma no PDDU. Aduziu que, por meio da edição da referida lei, foram transpostas para a LOUOS “prescrições 
contidas no Projeto de Lei nº 428/2011, que pretendia a alteração do PDDU, proposto à Câmara de Vereadores em 
25/11/2011, suspenso por decisão judicial da 5º Vara da Fazenda Pública em 21/12/2011” (fl. 03).

Pontuou que os dispositivos atacados, que alteraram o PDDU “com elevação do gabarito das construções 
em diversas zonas da cidade, supressão do Parque Ecológico do Vale do Encantado e alteração no Sistema de Áreas 
de Valor Ambiental e Cultural – SAVAN” (fl. 12), foram incluídos na Lei indicada “no último momento da sessão 
extraordinária convocada no dia 28/12/2011” (fl. 12), véspera da data de aprovação do diploma, sem a prévia 
realização de audiências públicas para oitiva da comunidade e sem apresentação dos estudos técnicos necessários 
à análise das medidas aprovadas.

Advogou a existência de ofensa ao devido processo legislativo especial previsto para elaboração e alteração 
do PDDU, aos princípios da legalidade, moralidade e da separação de poderes, bem assim descumprimento da 
exigência de estudos prévios de sustentabilidade ambiental e planejamento urbanístico. Isto porque não foram 
atendidas três exigências básicas para a aprovação do plano diretor: a promoção de audiências públicas e debates 
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com a participação da população e de associações representativas dos vários seguimentos da comunidade, a 
publicidade e o acesso aos documentos e informações produzidos.

Após tecer diversas considerações a respeito da situação, pediu fosse deferida liminar para suspender os 
efeitos dos artigos de lei impugnados.

Em vista do que prevê o art. 10 da Lei nº 9.868/99, foi determinada a intimação do Prefeito da Cidade do 
Salvador e do Presidente da Câmara de Vereadores do mesmo Município, autoridades das quais emanou a lei 
impugnada, a fim de se pronunciarem sobre o pedido liminar.

Assim é que o Município do Salvador apresentou sua manifestação, acompanhada de documentos, às 
fls. 443/542. Preliminarmente, defendeu a existência de litispendência entre a presente demanda e a Ação Civil 
Pública de nº 0325342-39.2011.805.0001, em trâmite junto à 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Salvador, 
na qual se discute a existência de nulidade no processo de elaboração do PL nº 428/2011, e que “enquanto não se 
resolver o referido processo, não poderá o Tribunal apreciar o pedido da ação declarativa de inconstitucionalidade” 
(fl. 450).

Alegou a impossibilidade jurídica do pedido, pois a Constituição baiana apenas traz regras específicas para 
a elaboração ou alteração do PDDU, e a norma impugnada seria mera lei ordinária. Asseverou que Carta estadual 
e a Lei Municipal nº 3.345/83 preveem processo legislativo especial, no qual é exigida a ampla participação 
popular, e que o “PDDU atual (Lei 7400) foi elaborado com observância do processo previsto nesta Lei e traz em 
seu bojo o conteúdo normativo para a elaboração do próximo PDDU que deverá ocorrer em mais oito anos a 
partir do primeiro, sendo esta a sistemática do planejamento urbano” (fl. 478).

Dissertou longamente que a elaboração/alteração do PDDU está, efetivamente, sujeita a processo 
legislativo especial para afirmar que a “LOUOS é lei comum e, por isso, não precisa observar este processo” (fl. 
483), sendo, portanto, válidas as normas da Lei nº 8.167/2012 apontadas como inconstitucionais. Insistiu que a 
exordial tenta “dar um cunho de inconstitucionalidade que inexiste, por falta de participação comunitária onde a 
mesma sequer é exigível” (fl. 486).

Seguindo, afirmou que “a alteração do PDDU em pontos relativos à Copa do Mundo, não é o mesmo que 
elaborar o PDDU integralmente” (fl. 489). Ademais, sustentou que a Câmara de Vereadores pode alterar projeto de 
lei encaminhado pelo Executivo por meio de emendas, sem qualquer restrição.

Na sequência, a Câmara de Vereadores pronunciou-se às fls. 543/560. Noticiou que:

recebeu em 29/11/2011 o PROJETO DE LEI 428/2011, enviado através da Mensagem 
de n. 028/2011 de Autoria do Executivo Municipal, cujo conteúdo ‘Dispõe sobre a 
alteração do Zoneamento previsto na Lei n. 7.400/08 – PDDU promove incentivos à 
implantação de hotéis de turismo e dá outras providências’ (fl. 543).

Informou que “a matéria do Projeto de lei e consequente lei já vigente, objetiva adequar o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano de Salvador – PDDU, oportunizando a cidade às modificações necessárias a Capa do 
Mundo” (fl. 545). Alegou que foram realizadas audiência públicas para discussão do Projeto de Lei, inclusive em 
localidades distintas.

Às fls. 565/568, a ASSOCIAÇÃO DE DIRIGENTES DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DA BAHIA - 
ADEMI-BA formulou pedido de intervenção no feito na condição de amicus curiae, o que foi deferido à fl. 579.

Referida associação pronunciou-se às fls. 588/597, alegando falta de interesse processual do Ministério 
Público na propositura da demanda, bem assim que os dispositivos impugnados encontram-se inseridos na 
LOUOS, que detém natureza de lei ordinária e que não está sujeita a processo legislativo especial.

Em 27 de junho de 2012, em sessão plenária, à unanimidade de votos, foram rejeitadas as preliminares de 
litispendência e conexão suscitadas pelo Município do Salvador e a preliminar de falta de interesse processual do 

Ministério Público arguida pela ADEMI. Ainda por unanimidade de votos, foi deferida a medida cautelar requerida 
na exordial para suspender a eficácia dos artigos 23, 24, parágrafo único, 89, 94, 95, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 
160 e 161 da Lei Municipal nº 8.167/2012, bem assim das normas viciadas por arrastamento (artigos 4º, I a VIII; 
14; 15; 16; 17, caput e §3º; 20; 21; 23, parágrafo único; 25, II; 33; 36, caput e §3º; 40; 41, II; 42; 45; 52, III; 53; 55, III e 
IV, alínea a; 56, I, alínea a, II, alínea a, e III, IV e V; 57, I e III; 59, caput, §4º; 76, III; 78, II; 79, III; 84, I e IV; 85; 88; 89; 94; 
95, III e IV; 98, I e II; 100, I e IV; 119, I, alínea g e II, alínea h; e 131, II, alínea b, 123, 153, 154, 156, 157, 158, 159 da 
Lei nº 8.167/2012), enquanto se aguarda o julgamento final desta ação declaratória de inconstitucionalidade. Por 
maioria de votos, atribuiu-se eficácia ex tunc à medida cautelar deferida. O acórdão foi juntado os autos às fls. 
612/635.

Às fls. 639/659, a Federação das Associações de Bairros de Salvador – FABS requereu sua habilitação como 
amicus curiae, pugnando pela procedência da ação. Aduziu que:

as alterações da LOUOS por meio de emendas que eram destinadas ao PDDU 
infringem diretamente o Estatuto das Cidades e toda a ordem jurídica posta na 
Constituição do Estado da Bahia, já que teve como fulcro burlar toda a participação 
popular no projeto, e exclui o caráter deliberativo do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente, passando a tratá-lo como órgão meramente opinativo sem qualquer 
força decisória na deliberação e avaliação dos projetos a serem executados no 
Município (fls. 653/654).

Em decisão de fls. 715/716, deferiu-se a habilitação da FABS, bem assim, em atenção ao quanto 
determinado pelo plenário na sessão do dia 27 de junho de 2012, expediu-se ofício ao Instituto de Arquitetos do 
Brasil Departamento Bahia – IAB/BA, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/BA, ao Sindicato de 
Arquitetos e Urbanistas do Estado da Bahia – SINARQ e à Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia – OAB/BA, 
informando a tais entidades a existência e teor da presente ação para que, querendo, ofertassem manifestação na 
condição de amigas da Corte. Na mesma oportunidade, reiterou-se a determinação para que fossem requisitadas 
as devidas informações à Casa Legislativa e ao Município do Salvador.

Às fls. 720/757, foram juntadas aos autos 37 (trinta e sete) laudas de documentos e manifestações 
contrárias à Lei nº 8.167/2012, inclusive representação dirigida ao Ministério Público, entregues por um grupo de 
entidades da sociedade civil no gabinete deste Relator.

Em petição, às fls. 759/765, o MP/BA noticiou o descumprimento do comando judicial proferido pelo 
Tribunal Pleno desta Corte de Justiça na sessão realizada no dia 27 de junho de 2012, requerendo que fosse:

determinado à Superintendência da SUCOM que, reconhecido o efeito repristinatório 
da legislação anteriormente vigente em relação ao ordenamento do uso do solo 
urbano, adeque e restrinja a execução das providências elencadas na Portaria 
n. 124/2012, abstendo-se de suspender termos de viabilidade de localização e 
expedindo, regularmente, os alvarás de construção e funcionamento, quando 
presentes os requisitos exigidos pela legislação anteriormente em vigor, evitando 
com isso, que os novos empreendimentos imobiliários e a população como um 
todo sejam prejudicados desnecessariamente (fls. 763/764, grifos omitidos).

A Câmara Municipal opôs embargos de declaração às fls. 798/808, arguindo a existência de omissão 
no acórdão de fls. 612/635. Por sua vez, o Município do Salvador opôs aclaratórios às fls. 811/814, apontando 
obscuridade no referido pronunciamento judicial. 

Em provimento de fls. 816/822, foi determinada a intimação do Município, na pessoa do Chefe do 
Executivo e dos seus representantes judiciais para que, nos exatos termos fixados às fls. 612/635 e sob pena de 
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configurar-se ato atentatório ao exercício da jurisdição, desse o devido e imediato cumprimento ao comando 
judicial oriundo do plenário deste Tribunal de Justiça, processando os requerimentos de expedição de alvarás, 
licenças de funcionamento, autorizações de construção e demais atos de sua competência em atenção aos 
artigos da Lei nº 8.167/2012 que não tiveram sua eficácia sobrestada e às disposições da legislação anterior à 
sua edição que voltaram a produzir efeitos em razão da suspensão, com efeitos retroativos à edição da norma, 
dos artigos 23, 24, parágrafo único, 89, 94, 95, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 160, 161, 4º, I a VIII, 14, 15, 16, 17, 
caput e §3º, 20, 21, 23, parágrafo único, 25, II, 33, 36, caput e §3º, 40, 41, II, 42, 45, 52, III, 53, 55, III e IV, alínea a, 
56, I, alínea a, 56, I, alínea a, e III, IV e V, 57, I e III, 59 caput, §4º, 76, III, 78, II, 79, III, 84, I e IV, 85, 88, 89, 94, 95, III, 
IV, 98, I e II, 100, I e IV, 119, I, alínea g e II, alínea h, 131, II, alínea b, 123, 153, 154, 156, 157, 158 e 159 da Lei nº 
8.167/2012, tudo na forma explicitada neste pronunciamento.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA/BA requereu sua habilitação no 
feito às fls. 861/868. 

Arrazoando, afirmou que não existiu “ampla e efetiva participação popular, inclusive no que se refere 
a estudos técnicos no âmbito da Engenharia” (fl. 865) no processo de elaboração e aprovação da Lei nº 
8.167/2012.

Sustentou que:

os dispositivos, incluídos na Lei indicada, alteram o PDDU, com elevação do 
gabarito das construções em diversas zonas da cidade, supressão do Parque 
Ecológico do Vale do Encantado e alteração no Sistema de Áreas de Valor 
Ambiental e Cultural – SAVAN, foram aprovados sem a prévia realização de 
audiências públicas para oitiva da comunidade e dos Órgãos e Entidades 
representativas da Sociedade e Meio Ambiente, sem apresentação dos estudos 
técnicos necessários à análise das medidas aprovadas, bem como, de estudos 
prévios de sustentabilidade ambiental e planejamento (fl. 865).

Apontou que:

a LOUOS se configura como um atentado contra os valores culturais, urbanísticos, 
ambientais e paisagísticos da cidade, acabando com uma das últimas grandes 
reservas de Mata Atlântica de Salvador, o Parque do Vale Encantado. Representa 
o aumento abusivo do gabarito das edificações da orla, sem estudos que o 
justifiquem e sem garantias de que não haverá sombreamento em nossas praias 
e de que estarão preservadas as condições que garantem a adequada areação 
da cidade.
A Lei Municipal nº 8.167/2012 apresenta uma série de questões sem respostas 
técnicas plausíveis, incluindo entre elas, as diretrizes para a área de borda 
marítima da cidade que não se restringe somente ao gabarito das construções, 
mas de uma gama de parâmetros que necessitam de um grande estudo que 
mostre a necessidade de sua alteração.
O CREA-BA observa inúmeros problemas técnicos, pontos obscuros e sem as 
devidas diretrizes necessárias no texto da Lei, que impedem a realização de 
uma política de desenvolvimento urbano sustentável do Município de Salvador, 
podendo causar grave e irreversível prejuízo ao erário público e às praias.
Entre outros dispositivos, pode-se mencionar o art. 148 da citada Lei, que 
em seu inciso II estabelece a possibilidade da construção de hotéis na borda 
atlântica, permitindo ultrapassar o Coeficiente de Aproveitamento Máximo 
estabelecido para a zona em que pretende se implantar em até 50% (cinquenta 

por cento), utilizando-se para tanto dos instrumentos de política urbana da Outorga 
Onerosa ou TRANSCON, que poderá ser usado em qualquer situação, retirando um 
instrumento que possibilitaria maior arrecadação do Município, dando-se privilégio 
a um instrumento de âmbito particular.
Nesse particular há um retrocesso de proteção ambiental e fiscal para a cidade, 
tornando ainda mais caótico o crescimento urbano e ambiental da Cidade do 
Salvador.
Trazemos a colação também o inciso III do artigo 148 da referida Lei, que acarreta 
risco muito grande para as praias necessitando de estudos específicos na elaboração 
da revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Salvador, 
deixando claro que a Lei não reflete o interesse da população soteropolitana.
Embora a Lei contenha em anexo, mapas que afirma se relacionar com os dispositivos 
que pretende alterar, não foram apresentados os estudos técnicos que serviram de 
base para sua redação e apresentam inconsistências com os citados dispositivos, 
assim como, não há definição da autoria dos profissionais da proposta de alteração 
do Plano Diretor.
Ainda, as Leis n. 5.194/66 e a Resolução 218/73 e 1.010/2005 do CONFEA exige a 
indicação da autoria técnica da ‘alteração’ do Plano Diretor da Cidade, o que não 
ocorreu perante o Conselho.
A Lei n. 8.167/2012 regula a aplicação dos instrumentos da política urbana previstos 
no Estatuto da Cidade a exemplo do TRANSCON de maneira a renunciar receita 
fiscal sem demonstrar qual o benefício da utilização desse instrumento de cunho 
econômico privado em detrimento da arrecadação pública que ocorre com a 
outorga onerosa.
Quanto à orla marítima a Lei não define se será aplicado o aumento do gabarito a 
poligonal referente à Área de Borda no mapa – Sistemas de Áreas de Valor Ambiental 
e Cultural – SAVAM, o trecho da encosta e da primeira cumeada, entre o Campo 
Grande e o Largo da Vitória.
Este e outros equívocos devem ser corrigidos e adotadas as restrições de gabarito. A 
Lei deveria, mas não estabelece critério para a alteração do gabarito na orla marítima, 
levando em consideração as legislações federais e estaduais vigentes, como o 
tombamento, áreas de preservação ambiental, patrimônio da União, precedidas de 
estudos técnicos e análises conjuntas de diversos órgãos envolvidos.
Ainda quanto à orla, a Lei em comento, autoriza o sombreamento de pelo menos 
08 (oito) praias em horários determinados, geralmente entre 9 (nove) e 15 (quinze) 
horas, não considerando a grande importância das praias para a Cidade e, pelo grau 
de ameaças que estão constantemente submetidas, caberia uma proposta de Plano 
Urbanístico específico. Não há estudos suficientes para garantir sua ocupação sem 
afetar a estrutura de uso público das praias e da própria cidade, pois não houve um 
aprofundamento na questão.
O que se verifica é que a Lei 8.167/2012 é uma proposta insatisfatória para diversas 
questões, sem estabelecimento de metas quantificáveis para subsidiar a definição 
de prioridades, custos, Orçamento Participativo e atendimento a Lei Orgânica do 
Município.
Além disso, é fundamental destacar que a nova LOUOS foi aprovada de forma 
intempestiva e precipitada, sem qualquer estudo técnico de fundamentação e sem 
diálogo com a sociedade, desrespeitando o preceito constitucional da democracia 
participativa e também o Estatuto da Cidade, conquista democrática que deve ser 
preservada, sendo inadmissível a mutilação e distorção do Conselho da Cidade, 
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antes mesmo de sua protelada instalação.
Tem-se assim que as alterações da LOUOS, por meio de emendas que eram 
destinadas ao PDDU infringem diretamente o Estatuto das Cidades e toda a ordem 
jurídica posta na Constituição do Estado da Bahia, já que teve como fulcro burlar 
toda a participação popular no projeto, e exclui o caráter deliberativo do Conselho 
Municipal do Meio Ambiente, passando a tratá-lo como órgão meramente opinativo 
sem qualquer força decisória na deliberação e avaliação dos projetos a serem 
executados no Município (fls. 866/867).

A habilitação do CREA-BA foi deferida às fls. 873/874. Às fls. 876/886 e 892/906, o MP/BA manifestou-se 
sobre os recursos horizontais da Câmara e do Município.

Na sessão plenária do dia 1º de agosto de 2012, foram inadmitidos os aclaratórios aviados pelo Município 
do Salvador e conhecidos e improvidos os ofertados pela Casa Legislativa. Acórdãos juntados às fls. 910/917 e 
919/926.

Às fls. 928/931, o Município noticiou o cumprimento da decisão de fls. 816/822.
A Ordem dos Advogado do Brasil, Seção Bahia, requereu sua habilitação no feito às fls. 933/951.

Asseverou que:

o processo de produção, implementação e execução de políticas públicas urbanas 
previstas no plano diretor, dar-se-á através da democracia representativa, no exercício 
das competências dos representantes eleitos da democracia direta (no caso os 
Vereadores), e também mediante a denominada democracia participativa, a partir 
da cooperação permanente da sociedade e de consultas públicas, tudo nos termos do 
princípio da gestão democrática das cidades, posto pelo art. 60, IV e V da Constituição 
Federal (fl. 937).

Alegou que:

os fatos e provas colhidos nos autos e a legislação em vigor comprovam que 
tais mecanismos integram a legislação Municipal e foram observados, seja pelo 
funcionamento e atuação do Conselho Municipal, seja pela audiências públicas 
realizadas cujas convocações e atas foram colacionadas aos autos, as quais se presumem 
válidas são válidas, independentemente da singeleza ou não do seu conteúdo (fl. 938).

E manifestou-se “pela improcedência da declaração de inconstitucionalidade fundamentada na ofensa aos 
arts. 60 e 64 da Constituição Estadual” (fl. 939).

Além disso, manifestou-se pela “declaração de inconstitucionalidade dos arts. 148 e 149, por violação ao art. 
1º, §2º e 13 da Constituição Estadual” (fl. 941), bem como pela 

improcedência da pretensão de ver declarada inconstitucional o art. 161, uma vez que 
o Conselho Municipal do Meio Ambiente não é órgão do poder Executivo, mas instância 
participativa sui generis do Sistema Municipal de Meio Ambiente, também pois não há 
no art. 77 da Constituição Estadual incidência sobre matéria legislativa que disponha 
sobe PPP, realização de obra pública ou disposição dos bens públicos, bem como porque 
a outorga onerosa do direito de construir não é tributo ou matéria orçamentária (fls. 
950/951).

Ainda, aduziu que:

quanto ao seu conteúdo, a Lei Municipal nº 8.167/2012 somente conterá vício 
constitucional de substância em face da Constituição do Estado da Bahia e reflexamente 
à Constituição Federal se aquelas normas que contemplem alteração de destinação de 
áreas sem que tenham sido aprovadas sem o seu respectivos plano, projetos e estudos 
que lhes são anexos, o que não ocorreu na espécie, visto os parâmetros técnicos que 
aparentemente substanciam os anexos da Lei atacada (fl. 946).

O Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento da Bahia, o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do 
Estado da Bahia e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia requereram sua habilitação à fl. 958.

A Casa Legislativa prestou suas informações sobre o mérito da ação às fls. 983/995. Defendeu, novamente, 
a existência de participação popular no processo de aprovação da Lei nº 8.167/2012, “uma vez que as audiências 
públicas referentes à matéria objeto da presente ação foram realizadas” (fl. 988) e “a lei não estabelece um número 
mínimo ou máximo para a participação da sociedade” (fl. 990). Sustentou que “o critério apontado na decisão de 
‘SINGELA PARTICIPAÇÃO POPULAR’ no processo legislativo em tela, não tem amparo jurídico ou legal ou jurídico (sic) 
nas normas regentes ou mesmo no posicionamento jurisprudencial” (fl. 991). Ademais, assevera que “a questão 
referente à composição e competência do Conselho Municipal do Meio Ambiente tem intima correlação com a Lei de 
Uso e Ordenamento do solo, uma vez que um dos objetivos do ordenamento urbano é justamente a preservação do 
meio ambiente, consoante se extrai do art. 2º, IV da lei impugnada” (fl. 995).

Em pedido de fls. 997/998, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU-BA requereu novamente 
seu ingresso no feito como amicus curiae.

A Câmara Municipal interpôs recurso extraordinário (fls. 1.002/1.021) e especial (fls. 1.175/1.196) contra o 
acórdão de fls. 910/917. O Município, por sua vez, interpôs apelos extremos às fls. 1344/1380 e 1438/1484 contra 
o provimento de fls. 919/926.

Posteriormente, às fls. 1.550/1.552, foi deferido o ingresso da OAB/BA, do IAB-BA, do Sindarq-BA e do 
CAU/BA no feito. No intuito de compatibilizar o direito fundamental à razoável duração do processo e o direito 
fundamental de acesso à justiça, determinou-se a formação de instrumentos para o processamento dos recursos 
extremos interpostos pela Câmara e pelo Município contra o acórdão que deferiu a medida cautelar, a fim de 
viabilizar o seu julgamento sem obstar o trâmite desta ação direta de inconstitucionalidade.

O Município prestou informações sobre o meritum causae às fls. 1.568/1.627. Alegou que “a referencia da 
Constituição Estadual ao devido processo legislativo, diz respeito à elaboração e/ou alteração a ser realizada no Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano [...]. A Constituição do Estado não se refere à Lei Ordinária” (fl. 1.585). Reiterou a 
arguição de conexão entre esta ação e a Ação Civil Pública de nº 0325342-39.2011.805.0001 sob o fundamento 
de que: 

apesar desde E. Tribunal ter indeferido a preliminar de conexão arguida pelo 
Município de Salvador entre esta ADI Estadual e a ACP acima citada, a reunião dos 
processos foi determinada em decisão monocrática na ACP, proferida pelo seu Relator, 
Desembargador Salomão Resedá, ao tomar conhecimento da ADI (fl. 1.586).

Assim, requereu que fosse reconhecida a prevenção do referido Desembargador para processar e julgar 
esta demanda.

Sustentou que “a LOUOS também se constitui em instrumento válido e legítimo aos ajustamentos ao PDDU” 
(fl. 1.588), não estando sujeita, enquanto lei ordinária, ao mesmo processo legislativo especial do PDDU. Asseverou 
que “a matéria trazida pela Lei Municipal 8.167/2012, com o que se queixa o Ministério Público, não ofende as diretrizes 
de planejamento urbano do Município de Salvador estabelecidas na Lei 7.400/2008 (PDDU), mas, ao contrário, vem ao 
cabo de atualizá-las e dar-lhes efetividade” (fl. 1.593). 
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Defendeu que:

não se trata, como pretende construir, de ampla reforma do Plano Diretor ou de edição 
de novo Plano Diretor, o que de fato estariam sujeitos à importante contribuição 
popular, o que se vê é uma atualização de pontos específicos, em matéria que não lhe é 
exclusiva, como o zoneamento e os coeficientes indicados (fl. 1.593).

Insistiu que, “não obstante prescindível, a participação popular foi garantida” (fl. 1.605), “singela participação, 
mas participação” (fl. 1.606). Arguiu que “não há proibitivo de que matéria de zoneamento e coeficiente de 
aproveitamento sejam introduzidas numa lei ordinária, como justamente o é a lei de uso do solo” (fl. 1.614). Afirmou 
que: “quanto à polêmica do sombreamento é preciso ficar claro que o limite se dá somente em um único dia – solstício 
de inverno, quando o sol está mais baixo no ano – sendo a cada dia, a partir dai, menor o seu comprimento” (fl. 1.615), 
bem assim que “as construções de hotéis terão afastamentos nas laterais, o que favorece a paisagem urbana e a 
ventilação das quadras posteriores” (fl. 1.615).

Ainda, argumentou que:

a necessidade de preservação da segurança jurídica, mormente quando o quadro 
social formado decorre da confiança legítima do cidadão no Poder Público, somada 
à existência de interesse social em tal sentido, levam à necessidade de atribuição de 
efeitos ‘ex nunc’ a provimento judicial que eventualmente venha a reconhecer a 
inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.167/2012 (fl. 1.621).

Juntou aos autos os documentos de fls. 1.628/2.392.
Às fls. 2.399 e 2.401, a 2ª Vice-Presidente proferiu decisão entendendo pela impossibilidade de 

processamento dos recursos especiais e extraordinários interpostos pela Câmara de Vereadores e pelo Município 
do Salvador, respectivamente, pela modalidade instrumental e determinando a remessa dos autos originais para 
que as referidas irresignações fossem apreciadas. 

O IAB/BA, o SINDARQ/BA e o CAU/BA apresentaram manifestação conjunta às fls. 2.424/2.464, trazendo 
aos autos parecer técnico sobre a Lei nº 8.167/2012, e pugnando pela declaração de inconstitucionalidade dos 
dispositivos impugnados.

No que tange às Áreas Destinadas Preferencialmente à Hotelaria, aduziram que “os efeitos gerados por 
uma maior permissividade na legislação urbanística jamais serão efeitos passageiros, uma vez que as edificações 
construídas com base nessas ‘disposições transitórias’ não deixarão de existir” (fl. 2.444), bem assim que “a Lei nem 
sequer demonstra graficamente ensaios de sombreamento, sem falar na definição da faixa de areia constante no 
parágrafo segundo do artigo 148 – que define o mínimo de 100 metros, como se esse fosse o perfil da nossa orla” (fl. 
2.444). Informaram que “a numeração destas áreas de 3 a 10 – que supõe a existência de oito áreas – como previsto 
no Art. 150 não aparece no Mapa 8A, que indica dez poligonais como sendo Áreas Destinadas Preferencialmente a 
Hotelaria sem numerá-las, criando uma inconsistência entre o corpo da Lei e o Anexo” (fl. 2.445).

Afirmaram que “tais incentivos aumentam a permissividade de sombreamento das faixas de areia da praia 
lindeiras às ADPH em relação ao regulamentado na Lei 7.400/2008 (PDDU), ignorando ainda trechos de praia com 
extensão inferior a 100 metros (cf. §2º, art. 148), que poderão ser sombreados a qualquer hora do dia” (fl. 2.445). 
Ilustraram sua manifestação com gráficos das poligonais destinadas às ADPH, a fim de demonstrar os potenciais 
danos à paisagem e à ventilação da cidade.

Em relação à supressão do Parque Ecológico do Vale Encantado, aduziram que:

esta região possui características ambientais relevantes, como a existência de mananciais 
hídricos e de remanescentes da Mata Atlântica”, de modo que “a preocupação na 

preservação destas áreas deve-se à necessidade de buscar a preservação do equilíbrio 
do meio urbano e de conforto ambiental da cidade, mantendo a maior porção de sua 
cobertura vegetal necessária para um bom padrão de vida da população” (fl. 2.454).

Defenderam que:

a utilização do TRANSCON em Área de Borda, que o PDDU não permitia utilizar, 
apenas beneficia os proprietários particulares de áreas passíveis de utilização desses 
instrumentos, em prejuízo duplo para o Município – que deixa de arrecadar fundos 
para aplicar nos diversos programas acima descritos, além de sofrer as consequências 
geradas pelo acréscimo no número de unidades e da população, resultando em aumento 
nos impactos ambientais e estruturais negativos para a Área de Borda Marítima, que 
inclusive está sendo objeto de estudo de Lei de Tombamento, para preservação da 
paisagem” (fl. 2.459).

Concluíram que os impactos da nova LOUOS “podem ser, em muitos casos, irreversíveis e permanentes para 
a paisagem e o meio ambiente urbanos e para a qualidade de vida dos habitantes de Salvador, caso os artigos que os 
autorizam não sejam revogados em caráter definitivo” (fl. 2.465).

Em despacho de fl. 2.466 foi determinado o encaminhamento dos autos à 2ª Vice-Presidência, em atenção 
à decisão de fls. 2.399 e 2.401, tendo sido o MP/BA intimado a apresentar contrarrazões aos apelos extremos 
encartados nos autos (fl. 2.468).

O parquet apresentou parecer às fls. 2.470/2.488. Ressaltou que:

As normas atacadas promovem graves mudanças no planejamento urbano de 
Salvador, como destacou o Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento Bahia 
(Anexo II da Inicial). Produzem impacto direto e imediato na cidade, ocasionando 
danos ambientais irreversíveis e prejudicam a qualidade de vida dos soteropolitanos.
Com a nova redação da LOUOS, os hotéis de turismo localizado entre o Farol da 
Barra e o quiosque das baianas em Amaralina não terão mais gabarito fixado 
pelo número de andares, mas com base no sombreamento das praias. As novas 
edificações poderão sombrear as praias até as 10hs da manhã e a partir das 14hs, ou 
seja, nesta região, que abrange grande parte da orla, os soteropolitanos e turistas 
só poderão desfrutar de 4hs de sol. Por outro lado, além das edificações hoteleiras, 
houve o aumento significativo do gabarito de empreendimentos residenciais 
próximos à orla nos bairros de Boa Viagem, Ondina, Rio Vermelho, Armação, Pituaçu, 
Boca do Rio, Itapuã e Stella Maris. No caso do bairro de Ondina, por exemplo, o 
gabarito saltou de 12 para 18 andares. Outro ponto que merece atenção, nos dias 
atuais, é a questão da mobilidade urbana. Na última década, segundo dados do 
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN houve um aumento de 48% na 
frota de veículos automotores em Salvador. Sem a devida infraestrutura viária 
e aglomerações habitacionais em áreas determinadas da cidade, Salvador tem 
sido palco de demorados engarrafamentos. De acordo com a Transalvador, o 
soteropolitano enfrenta engarrafamentos diários de 20km em média, podendo 
chegar a pontos de lentidão de 40km/h. A título de exemplo, a Av. Paralela, que 
em quatro anos teve 30% de aumento de fluxo diário, tem pontos de lentidão 
durante todo o dia. Com a nova LOUOS essa situação se agravará, pois a lei permite 
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a construção de edificações com gabaritos ainda mais elevados, que aumentam de 
forma significativa a aglomeração de pessoas, com reflexos diretos no sistema viário.
A crise de mobilidade é agravada pela utilização de Transcons nos empreendimentos 
da orla. Ao preterir o instituto da outorga onerosa em favor da ampla utilização das 
TRANSCONS, a Câmara Municipal de Salvador renunciou a receitas relevantes, pois 
o Município deixa de perceber receita em pecúnia para receber títulos sem liquidez, 
o que impedirá a execução de obras de infraestrutura de liberação do tráfego por 
falta de recursos.
Na região da Av. Paralela, a LOUOS permite a construção de empreendimentos em 
áreas remanescentes de Mata Atlântica. O Parque Ecológico do Vale do Encantado, 
que está localizado entre a Av. Paralela e o bairro de Patamares, com a nova legislação 
foi suprimido.
Esses exemplos de dano imediato à cidade poderiam ser multiplicados, a revelar 
claramente a grave omissão produzida pela ausência de estudos prévios de impacto 
ambiental, urbanístico e social na elaboração da Lei 8.167/2012 (fls. 2486/2487).

O IAB/BA e o SINDARQ/BA apresentaram contrarrazões aos recursos especial (fls. 2.489/2.501) e 
extraordinário (fls. 2.502/2.514) aviados pela Câmara. O MP/BA ofertou resposta aos recursos especiais e 
extraordinários interpostos pelo Município (fls. 2.515/2.531 e fls. 2.550/2.567) e pela Câmara (fls. 2.568/2.581 e fls. 
2.532/2.549). A 2ª Vice-Presidência inadmitiu os apelos extremos às fls. 2.583/2.590 e, em razão da petição de fls. 
2.593/2.601, determinou o retorno dos autos ao Relator antes do trânsito em julgado das referidas decisões (fl. 
2.684).

Às fls. 2.593/2.601, o parquet protocolou petição noticiando que:

o Poder Executivo Municipal (com a aquiescência da Câmara de Vereadores de 
Salvador, em conduta visivelmente fraudulenta, sem qualquer audiência pública 
com a comunidade soteropolitana, sem prévios estudos técnicos, sem publicidade 
social alguma, protocolou diversos projetos de lei com conteúdo normativo idêntico 
aqueloutro, cuja eficácia está suspensa por força da liminar deferida neste processo (fl. 
2.594).

Bem assim que, “os aludidos projetos de lei foram alvo de emendas aditivas de plenário (também sem qualquer 
audiência pública ou projetos técnicos), apreciadas imediatamente e sem conhecimento dos próprios vereadores da 
bancada de oposição, aprovadas de pronto, em procedimento manifestamente inválido” (fl. 2.594).

Ponderou que foi aprovada

na madrugada do dia 12.12.12, uma nova Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação 
do Solo Urbano de Salvador - LOUOS com conteúdo idêntico ao suspenso e seguindo 
idêntico e viciado procedimento legislativo, em afronta direta à autoridade da decisão 
judicial prolatada nestes autos, repristinando, por vias transversas, o conteúdo de uma 
norma legal com eficácia suspensa (fl. 2.594).

Aduziu que “dúvida inexiste de que a conduta do Prefeito Municipal e do poder Legislativo deste Município 
caracteriza incontroversa fraude à jurisdição constitucional, operada com violência ao devido processo legal, na busca 
de elidir os efeitos da liminar concedida” (fl. 2.597).

Requereu fossem

intimados os Chefes do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipais para que se 
manifestem em 48 (quarenta e oito) horas, com juntada também dos estudos técnicos 
que embasaram as emendas aditivas e os projetos votados relativos ao planejamento 
urbanístico, com as respectivas RT - Responsabilidade Técnica do urbanista que os 
subscreveu, a chancela do Conselho da Cidade, bem como a íntegra dos seus textos e 
das atas das audiências públicas em que teriam sido debatidos e a gravação realizada 
pela TV Câmara do processo de votação dos projetos referidos, sob pena de imediata 
suspensão de efeitos e multa diária (fl. 2.601).

Em pronunciamento judicial de fls. 2.688/2.689, foi deferido, em parte, o pleito e determinada a intimação 
dos Chefes do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipais para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
juntassem aos autos cópia da ata da sessão deliberativa realizada no dia 12 de dezembro de 2012 e madrugada do 
dia 13 de dezembro de 2012 e cópia do Projeto de Lei nº 428/11-PDDU e dos demais Projetos de Lei relacionados 
ao Plano Diretor de Desenvolvido Urbano - PDDU e à Lei de Ordenamento, Uso e Ocupação do Solo da Cidade do 
Salvador que também tivessem sido aprovados na referida sessão.

A Câmara Municipal protocolou petição às fls. 2.693/2.698, suscitando a perda do objeto da presente 
ação, por ter sido a Lei nº 8.167/2012 revogada pela Lei nº 8.378/2012, votada no dia 12 de dezembro de 2012, e 
juntada aos autos cópia da ata da sessão e dos projetos de lei solicitados.

Às fls. 3.226/3.235, a Câmara Municipal interpôs agravo contra a decisão que inadmitiu seu recurso 
especial.

O MP/BA requereu, às fls. 3.259/3.278, o aditamento da petição inicial, a fim de que seja também 
declarada a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.378/2012 e nº 8.379/2012, editadas em repetição à Lei 
nº 8.167/2012, originariamente impugnada, bem como estendidos os efeitos da medida cautelar anteriormente 
deferida para também suspender a eficácia dos referidos diplomas.

Apontou, essencialmente, violação aos arts. 60 e 64 da Constituição do Estado da Bahia, em razão de 
afronta ao devido processo legal legislativo, e aos arts. 167, 168 e 225 do mesmo diploma, por desrespeito às 
exigências mínimas de fundamentação de normas do ordenamento do uso do solo urbano em estudos prévios 
de sustentabilidade ambiental e concordância com o Plano Diretor, bem como abuso do poder de emenda e 
invasão de competência privativa.

Expôs que:

pela análise do processo legislativo de aprovação das Leis Municipais de Salvador 
nº 8.379/2012 e 8.378/2012, verifica-se que as propostas foram apresentadas para 
votação sem qualquer estudo técnico, qualquer planejamento abalizado, sem 
consideração de padrões mínimos de qualidade ambiental, seja no tocante ao texto 
original seja no tocante às diversas emendas apresentadas em plenário, cujo conteúdo 
foi deliberadamente ocultado dos próprios Vereadores, impossibilitando o debate 
parlamentar e a participação popular. Fez-se um simulacro de processo legislativo (fl. 
3.270).

Firmou que:

padecem de inconstitucionalidade as Leis Municipais de Salvador nº 8.379/2012 e 
8.378/2012, pois foram aprovadas com violação evidente da exigência constitucional da 
participação social no processo legislativo de planejamento urbanístico e da exigência 
de consistência técnica dos estudos preparatórios, essenciais para assegurar padrões de 
qualidade ambiental e urbana às normas de planejamento (fl. 3.721).
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O Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia e o Prefeito do Município do Salvador peticionaram, 
conjuntamente, às fls. 3.245/3.258, ratificando os requerimentos de aditamento da exordial e declaração de 
inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.378 e 8.379/2012 e requerendo a modulação dos efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade dos dois diplomas. 

Atento à garantia constitucional do acesso à justiça, determinou-se, às fls. 3.472/3.474, a imediata remessa 
dos autos à 2ª Vice-Presidência para que fosse processado o agravo de fls. 3.226/3.235, interposto pela Câmara de 
Vereadores. Ainda, deferiu-se o pedido de aditamento, na esteira de diversos precedentes do Supremo Tribunal 
Federal, determinando-se que, quando do retorno dos autos da 2ª Vice-Presidência, a Secretaria procedesse à 
imediata intimação da Casa Legislativa para, em razão do aditamento, complementar as informações já prestadas 
nos autos.

Autos remetidos à 2ª Vice-Presidência, foram apresentadas contrarrazões às fls. 3.478/3.485. A Câmara de 
Vereadores interpôs agravo regimental, às fls. 3.487/3.505, contra a decisão de fls. 3.472/3.474. Em razão disso, foi 
determinado o retorno dos autos a este Relator (fl. 3.535).

Prosseguindo, o Estado da Bahia requereu sua intervenção no feito, como amicus curiae, às fls. 3.539/3.545, 
defendendo a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados nos autos, em especial os arts. 152 e 154 da Lei 
nº 8.167/2012, que:

passaram a prever que se o Parque Tecnológico não estiver edificado até o final de 2013, 
os dois lotes que compõem a área de aproximadamente 1.000.000m2 passarão a estar 
sujeitos aos parâmetros da Zona de Uso Predominantemente Residencial (ZPR-4) e do 
CSM, prevendo a reversão ao Município dos lotes doados ao Estado da Bahia (fl. 3.542).

Assegurou que:

a violação à Constituição Estadual é evidente, pois a previsão de retorno da propriedade 
dos lotes doados ao Estado da Bahia e destinados à implantação do Parque Tecnológico 
implica contrariedade ao art. 7º, inciso I, ao assegurar que os bens que vierem a ser 
atribuídos integram o seu patrimônio, além do art. 11, inciso V, que ao criar obstáculo 
indevido para que seja promovido projeto que compõe as políticas estaduais de 
desenvolvimento econômico e social e, ainda, contraria a função social da propriedade, 
prevista pelo art. 171, inciso V, todos da Constituição Estadual (fls. 3.543/3.544).

Às fls. 3.564/3.566, foi proferido despacho noticiando a existência, nos autos, de agravo de instrumento 
interposto pela Câmara de Vereadores contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial, bem assim que este 
Relator não possui competência para inadmitir referido recurso e é obrigado, pela lei e pela Constituição, que 
prevê, como garantias fundamentais, o acesso à justiça e o direito à ampla defesa com os recursos a ela inerentes, 
a assegurar o processamento da mencionada irresignação. Determinou-se, mais uma vez, a remessa dos autos 
à Secretaria Especial de Recursos, na forma da lei processual civil e do RITJBA, para que procedesse à necessária 
digitalização, indexação dos autos e remessa ao STJ. Certificada a remessa eletrônica do recurso à Corte Superior 
(fls. 3.569/3.570), retornaram os autos conclusos.

Posteriormente, a Câmara de Vereadores foi intimada às fls. 3.574/3.575 para complementar suas 
informações, o que fez às fls. 3.579/3.646. Alegou, primeiramente, a existência de conexão entre a presente 
ADI e a de nº 0015175-39.2011.805.0000, sustentando a incompetência deste Relator. Em seguida, defendeu 
a constitucionalidade das Leis municipais nº 8.167 e 8.379/2012, a impossibilidade de deferir-se o aditamento 
pleiteado pela parte autora com anuência do Município do Salvador, além de defender “a absoluta e inquestionável 

necessidade, no caso concreto, de que seja realizada de maneira prévia, perícia técnica especializada nas áreas objeto 
da pretendida modulação” (fl. 3.641).

O Estado da Bahia protocolou petição às fls. 3.709/3.713, complementando sua manifestação anterior e 
requerendo seja julgada 

parcialmente procedente a ação direta, decretando a inconstitucionalidade dos arts. 
152, no que concerne à alteração promovida nos §§ 3º e 4º do art. 181 da Lei 7.800/2008, 
bem como do seu art. 154, da lei impugnada, e reconhecendo a constitucionalidade das 
alterações pertinentes ao Conselho Municipal de Salvador, previstas pelos arts. 296/297, 
com a redação dada pelo art. 152 (fl. 3.713).

Levado o pleito a julgamento, na sessão plenária do dia 24 de julho de 2013, por maioria de votos, 
rejeitaram-se as alegações de incompetência do Relator e perda do objeto da ação, suscitadas pela Câmara, 
ratificou-se a decisão monocrática que deferiu o aditamento da petição inicial requerido pelo MP/BA com 
concordância do Município do Salvador e estendeu-se os efeitos da medida cautelar concedida nos autos para 
suspender, com efeitos ex tunc, a eficácia das Leis municipais nº 8.378/2012 e 8.379/2012 enquanto se aguarda o 
julgamento final da ação. À unanimidade de votos, julgou-se prejudicado o agravo regimental de fls. 3.487/3.505.

Às fls. 3.753/3.754, em razão da ausência de publicação da parte dispositiva do referido acórdão, as 
entidades, associações e órgãos de classe que integraram o feito na condição de amicus curiae foram intimadas a, 
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, manifestarem-se nos autos, ofertando, inclusive, seus pronunciamentos 
finais, facultando-se às partes, no mesmo prazo, complementar as razões já apresentadas acerca no mérito da 
ação.

A Sociedade Brasileira de Urbanismo apresentou parecer às fls. 3.756/3.778, da lavra da urbanista Glória 
Cecília Figueiredo, opinando pela declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas com efeitos ex 
tunc. Sustentou que a maior parte dos artigos impugnados referem-se a modificações indevidamente feitas 
“em conteúdos próprios do Plano Direto, inclusive tendo sido alterados diversos mapas do PDDU 2008, bem como 
valores de coeficientes de aproveitamento” (fl. 3.763), em “inequívoca invasão do campo de definições próprias de 
um plano diretor, considerando que ele é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana 
(Constituição Federal de 1988, Art. 182)” (fl. 3.764).

Ressaltou que o zoneamento “tem um caráter estruturante para o plano diretor, na medida em que 
estabelece as diferentes zonas de uso e ocupação do espaço e os limites do coeficiente de aproveitamento” (fl. 3.764), 
sendo inconstitucionais os dispositivos impugnados, que implicam em “uma maior permissividade do potencial 
construtivo em muitas áreas, principalmente pela ampliação da abrangência de zonas com maiores coeficientes 
de aproveitamento” (fl. 3.764).

Pontuou: “como extremamente graves as modificações na área de borda marítima, dos gabaritos de altura 
e dos valores de coeficiente de aproveitamento”, que “induzem a um aumento, sem critérios adequados, do potencial 
construtivo da área de borda marítima, que é um espaço ambientalmente sensível do Município”, que, “por suas 
características ambientais singulares, requer maiores restrições para a edificação e parâmetros específicos que 
assegurem sua manutenção e preservação, bem como o não comprometimento da sua paisagem” (fl. 3.767).

Ressaltou, à fl. 3.767, que “apenas o zoneamento, definido em Plano Diretor e cujas atribuições são especificadas 
mediante a delimitação de zonas, pode designar normas, critérios e parâmetros para o uso e a ocupação do solo 
municipal”, de modo que “apenas as zonas, definidas pelo zoneamento do Plano Diretor, podem estabelecer limites 
de coeficiente de aproveitamento, sendo completamente descabida a prerrogativa de se ultrapassar o CAM nas ADPH”, 
Áreas Destinadas Preferencialmente à Hotelaria. Em relação à Outorga Onerosa e ao TRANSCON, identificou 
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uma generalização, sem critérios adequados, da sua utilização até o limite do CAM, que 
passaria a ser permitido em usos residenciais em qualquer Zona de Uso e nos Corredores 
de Usos Diversificados e para usos comerciais e de serviços nos Centros e Subcentros 
Municipais e nos Corredores de Usos Diversificados (fl. 3.767).

Sintetizou que:

De modo contundente afirmamos que qualquer definição e alteração do 
zoneamento, bem como da natureza e abrangência das zonas correlatas; do 
gabarito de altura das edificações; dos limites dos coeficientes de aproveitamento; 
do sistema viário; do sistema de transporte coletivo; e do sistema de áreas de valor 
ambiental e cultural; deve ser feita no âmbito do Plano Diretos, dada a sua condição 
de instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Para 
tanto devem-se considerar, necessariamente, aspectos como distribuição territorial 
de densidades e contingentes populacionais nos subespaços da cidade; cenário 
atual consolidado, mas também, demandas e projeções demográficas tendenciais 
por usos, ocupações, atividades e funções espaciais.
Nestas definições também é fundamental haver um dimensionamento e 
especificação das necessidades de oferta, manutenção e expansão das redes 
de infraestrutura, serviços e equipamentos públicos, notadamente aqueles de 
responsabilidade constitucional do Município, quais sejam, os serviços públicos 
de interesse local, incluído o de transporte coletivo (CF, Art. 30, V); condicionantes 
ambientais, geológicos de ocupação territorial; articulação com a estratégia de 
desenvolvimento socioeconômico local e regional e com as diretrizes do plano 
diretor voltadas ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a 
garantia do bem-estar de seus habitantes. Tais aspectos também devem balizar 
as normas, parâmetros e condicionantes urbanísticos, que são decorrentes e ou 
definidores do zoneamento, sistema viário e sistema de transporte coletivo, dentre 
outras definições estruturantes do plano diretor. Assim é importante esclarecer que 
definições de categorias de usos, empreendimentos e atividades, bem como dos 
parâmetros e condicionantes urbanísticos correlatos; definições de parâmetros 
e condicionantes urbanísticos associados ao sistema viário e de transporte 
coletivo; disposições sobre critérios e condicionantes para o licenciamento de 
empreendimentos e atividades, para o remembramento e desdobro, bem como 
relacionadas às atividades e empreendimentos nos quais se exige Estudo de Impacto 
de Vizinhança são conteúdos passíveis de regulação de uma lei de ordenamento do 
uso e ocupação do solo urbano.
No entanto, o principal problema que se coloca nas definições dessa natureza, feitas 
pela Lei municipal nº 8.167/2012, é que as mesmas foram feitas de modo vinculado 
às alterações indevidas do zoneamento, do gabarito de altura das edificações, 
dos limites de coeficientes de aproveitamento, do sistema viário, do sistema de 
transporte público e do sistema de áreas de valor ambiental e cultural do PDDU 
2008 (fls. 3.768/3.768).

No que concerne ao pedido de modulação dos efeitos e decisão que declare a inconstitucionalidade dos 
dispositivos impugnados, asseverou que: 

os aspectos tratados na proposta de modulação de efeitos são centrados principalmente 
em alterações estruturantes do zoneamento, do sistema viário, do sistema de transporte 

coletivo e em uma permissividade dos parâmetros urbanísticos e potencial construtivo, 
através de aumento injustificado dos limites de coeficientes de aproveitamento, sendo 
que suas proposições não contam com estudos técnicos de fundamentação das 
decisões, muito menos a ampla participação popular requerida constitucionalmente e 
legalmente em tais definições de planejamento urbano (fl. 3.777).

Concluiu que “é o conteúdo da modulação proposta, caso utilizada, que colocaria em risco a segurança 
jurídica e os interesses sociais da população de Salvador” (fl. 3.777).

O CAU/BA, o IAB/BA e o SINARQ/BA manifestaram-se em defesa da declaração de inconstitucionalidade 
com efeitos retroativos às fls. 3.787/3.810. Alegaram que:

uma cidade não pode ser vista tão somente como ‘oportunidades de negócios’, 
notadamente aqueles ligados ao setor imobiliário, à guisa de ‘captar’ investidores 
ávidos apenas para reproduzir seus capitais, que encaram a urbe como um ativo 
financeiro, um grande fundo imobiliário gerado pelos Coeficientes de Aproveitamentos 
Básicos (CABs) e Coeficientes de Aproveitamento Máximos (CAMs), instrumentos que 
acabam por servir apenas a um modo de produzir o espaço, reduzindo o zoneamento 
ao mero ato de especializar os fundos imobiliários (fl. 3.788).

Examinando o pedido de modulação dos efeitos de eventual declaração de inconstitucionalidade, 
asseveraram que “a PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) base da concessão da PPP da Nova Fonte Nova 
tinha como um dos três parâmetros de avaliação do projeto vencedor a viabilidade legal do empreendimento e, à 
época, a área da Fonte Nova estava sujeita ao PDDU Lei 7.400/2008 e à LOUOS Lei 3.377/84”, de modo que “a volta 
para esta condição jurídica (de origem) é que reestabelece a plena segurança jurídica, base do projeto da Nova Fonte 
Nova” (fl. 3.791).

Ressaltaram que “o parque hoteleiro baiano tem atualmente 33% de leitos ociosos” e que “os leitos existentes 
em Salvador (35 mil) e no Litoral Norte (14 mil), somados àqueles já em construção (10 mil), atendem aos 60 mil leitos 
exigidos pela FIFA” (fl. 3.794). Encetaram que “a modulação de efeitos, do modo proposto, nos parece completamente 
inadequada em termos de Urbanismo e do Planejamento da Cidade, vista como uma totalidade complexa” (fl. 3.796).

O Ministério Público e o Município do Salvador pronunciaram-se às fls. 3.812/3.818, renovando e detalhando 
o pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos diplomas objurgados. Instruíram 
sua petição com o parecer de fls. 3.820/3.887, a fim de demonstrar a necessidade da referida modulação.

Às fls. 3.888/3.930, a ADEMI/BA pugnou pela improcedência da ação. Subsidiariamente, requereu “a adoção 
da técnica do ‘apelo ao legislador’, determinando-se a Câmara a reapreciação das Leis 8378/12 e 8379/12 dentro do 
prazo determinado e com observância quanto à participação popular das condições definidas por este Tribunal” 
(fl. 3.932) ou, ainda, “seja aplicada a técnica da modulação da eficácia da decisão para permitir a vigência integral 
da LOUOS expressa na Lei 8379/12 e, no que pertine a Lei 8378/12 (PDDU da Copa), a manutenção dos dispositivos 
elencados pela MPE e pelo Sr. Prefeito em seu pedido de modulação” (fl. 3.932).

Argumentou que:

os dispositivos questionados pelo MPE, adequadamente lançados em lei específica de 
controle de uso e da ocupação do solo, além de reiterarem dispositivos estabelecidos na 
Lei do PDDU, guardam perfeita coerência com a regra transitória prevista nos arts. 333 e 
338 desta lei, que preveem as diretrizes para a edição de legislação de ordenamento do 
uso e da ocupação do solo do Município (art. 333) e a vigência transitória das normas 
relacionadas ao uso do solo nele previstas (art. 338) (fl. 3.889).
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Alegou que:

a análise específica de cada um dos dispositivos incluídos no ‘arrastamento’ denota que, 
à exceção dos arts. 153, 154, 156, 157, 158 e 159 que, em efetivo, guardam correlação 
com o disposto no art. 152 da Lei 8167/2012 (cuja inconstitucionalidade é diretamente 
pretendida nesta ação), nenhum dos demais dispositivos (arts. 23, 24, § único, 89, 94, 
95, 148, 149 e 160) que se pretende diretamente declarados inconstitucionais guardam 
o menos vínculo com quaisquer dos artigos que por arrastamento se pretende declarar 
inconstitucionais (fl. 3.890).

Defendeu a inconstitucionalidade do art. 60, incisos IV e V, da Constituição do Estado da Bahia, bem 
como dos arts. 64 e 167 da mesma Carta, pois estendem “a participação popular não apenas ao planejamento 
municipal, mas a iniciativa de todo e qualquer projeto de lei de interesse municipal, o que contraria a Constituição 
Federal, em face da autonomia municipal nela assegurada” (fl. 3.892). Argui que o art. 77, incisos III, IV, V e VII, da 
Carta estadual busca pretende sobrepor-se “aos ditames da Lei Orgânica Municipal, ferindo a autonomia municipal 
constitucionalmente assegurada” (fl. 3.892).

Sustentou a constitucionalidade dos dispositivos impugnados sob o fundamento de que:

as leis reguladoras do solo: (a) dispensam a participação popular no seu processo 
legislativo; (b) os seus dispositivos substituem as regras transitórias postas no PDDU; (c) 
a iniciativa do processo legislativo de aprovação da lei de ordenamento distinguindo-se 
da lei do plano diretor não está afeta, exclusivamente, ao executivo, mas, também, ao 
legislativo, tratando-se de competência concorrente segundo a Lei Orgânica Municipal 
(art. 46º); (d) cuidando-se de competência concorrente, não se pode considerar abusivo 
o exercício do direito de oferecer emendas relacionadas ao uso do solo urbano ainda 
que intervindo em normas do PDDU consideradas transitórias (fl. 3.918).

Argumentou que “o zoneamento, o arruamento, os parâmetros urbanísticos, os gabaritos de altura, tem 
a ver com a implementação do Plano Diretor, não com a sua elaboração, fato que, induvidosamente, dispensa a 
participação comunitária” (fl. 3.921).

No que tange ao pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, asseverou 
que “a pretendida modulação dos efeitos nos termos em que proposta, reveste-se de caráter casuístico ao projetar 
para o futuro a prevalência de poucos dentre muitos dispositivos de relevante interesse social ou que atinam com a 
segurança jurídica” (fl. 3.928). Sustentou que:

a eventual verificação de irregularidade no processo legislativo deveria redundar na 
utilização da técnica denominada ‘apelo ao legislador’, segundo a qual seria concedida 
a Câmara de Vereadores prazo para editar uma nova normativa com a correção da 
situação imperfeita existente na lei inquinada de vício (fl. 3.928).

Uma vez que “a inconstitucionalidade afirmada diz respeito a ato ou atos omissivos, quais sejam, a ausência 
de participação popular e a ausência de estudos técnicos no processo legislativo que resultou na aprovação das leis 
questionadas, que, a rigor, configuram vício formal” (fl. 3.929).

A manifestação da ADEMI/BA foi acompanhada do parecer de fls. 3934/3984, da lavra do jurista Toshio 

Mukai, que defendeu que:

as normas legais decorrentes do plano diretor não estão obrigadas a observar a regra 
da participação popular porque a norma legal do §4º do art. 40 do Estatuto somente 
concede à população o poder de fiscalização das suas execuções, enquanto que a 
elaboração e aprovação do Plano Diretor sim, necessita da participação popular (fl. 
3.982).

Afirmando que “apenas os planos específicos, ou seja os planos regionais municipais, decorrentes do Plano 
Diretor, estão também sujeitos à participação popular; já as leis de uso e ocupação do solo, que não planos, mas sim 
legislações específicas e concretas do uso do solo, não estão obrigadas à participação popular” (fl. 3.982). Concluiu 
que são descabidas as teses levantadas pelo MP estadual, pois

todas as disposições constantes da Constituição do Estado, sobre os Municípios e 
aprovações do Plano Diretor e das leis decorrentes, bem assim da obrigatoriedade da 
participação popular em suas aprovações, não se constituem em normas gerais, mas 
sim normas invasivas e transgressoras da autonomia municipal, estando, ainda todas 
elas, suspensas pela superveniência da norma geral federal constante do Estado da 
Cidade (§4º do art. 40), de acordo com o §4º do art. 24 da Constituição da República (fl. 
3.983).

Por sua vez, o Estado da Bahia apresentou razões finais às fls. 3985/4006, requerendo a procedência parcial 
da ação para

declarar a inconstitucionalidade dos arts. 152, no que concerne à alteração promovida 
nos §§3º e 4º do art. 181 da Lei nº 7800/2008, bem como do seu art. 154, da lei impugnada, 
pronunciando a nulidade com eficácia ex tunc; declarar a constitucionalidade das 
alterações pertinentes ao Conselho Municipal de Salvador, previstas pelos arts. 296/297, 
com a redação dada pelo art. 152; se for o caso de declarar a inconstitucionalidade 
quanto às demais alterações legislativas promovidas pelas leis questionadas, que 
não seja pronunciada a nulidade pelo prazo de 18 (dezoito) meses, devendo o Poder 
Público Municipal adotar as providências legislativas necessárias à correção dos vícios 
e convalidação dos atos administrativos praticados com base na legislação viciada, 
corrigindo a situação inconstitucional, podendo fixar medidas de acompanhamento 
da execução do decisum a serem observadas pelo Município de Salvador (fl. 4.006).

Arguiu que “a exigência de audiência pública reside em leis e não na Constituição Federal, de modo que o art. 
64 não impõe a realização de audiência pública precedentemente à aprovação de normas atinentes ao plano diretor” 
(fl. 3.992).

Verberou que:

afigura-se pertinente recorrer à técnica da declaração de inconstitucionalidade, sem 
pronúncia de nulidade, com a inovação de impressão de prazo para correção dos vícios 
normativos na legislação inquinada de inconstitucionalidade, sob pena de produzirem 
os efeitos da invalidação” (fls. 3.998/3.999).
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Informou que:

tal tipo de decisão importa numa inovação à clássica técnica de apelo ao legislador, 
desenvolvida pelo Tribunal Constitucional alemão, pois caso o Poder Legislativo 
permaneça inerte, não se desincumbindo da correção dos vícios legislativos pelo 
implemento de nova lei, operar-se-iam os efeitos de pronúncia de nulidade dos 
dispositivos declarados inconstitucionais (fl. 3.999).

O CREA/BA pronunciou-se, às fls. 4.007/4.015, pela declaração de inconstitucionalidade de todos os 
diplomas hostilizados com efeitos ex tunc. Focou sua manifestação no pedido de modulação dos efeitos de 
eventual declaração de inconstitucionalidade para defender que, “em se tratando de normas com aptidão e viés 
urbano-ambiental, não há como declarar-se a inconstitucionalidade destas, com suspensão dos efeitos por algum 
tempo a ser fixado no acórdão” (fl. 4.011). Aduziu que “não há como transigir em matéria de caráter indisponível, 
notadamente quando, por meio da técnica defendida, pretende-se o resgate e a eficácia de normas que afetarão, 
irreversivelmente, a urbe e a todos os seus cidadãos, indistintamente, em direitos transgeracionais” (fl. 4.013).

Sua manifestação foi acompanhada pelas observações técnicas de fls. 4.016/4.028. Alegou que:

tendo em vista que a PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) base da 
concessão da PPP da Nova Fonte Nova tinha como um dos três parâmetros de avaliação 
do projeto ganhador a viabilidade legal do empreendimento proposto na área da Fonte 
Nova, e sabendo que nesta época estava em vigor o PDDU Lei 7500/2008 e a LOUOS 
Lei 3377/84, a volta para esta mesma constelação jurídica restabelece então a plena 
segurança jurídica base do projeto da Nova Fonte Nova” (fl. 4017). Arguiu que “os 
corredores transversais a Av. Paralela, já projetados e licitados, (P. De Aguiar, S. Rafael, 
O. Gomes, G. Costa e 29 de Março), não demandam alteração do PDDU de 2008 onde já 
são representadas como ‘Vias Artérias a serem duplicadas’ (fl. 4.017).

Ressaltou que:

a justificativa da demanda de modulação de efeito em função da COPA 2014, há 9 
meses do início do evento, com a Arena Fonte Nova e seu entorno já concluída, não tem 
mais razão; porque não configura um excepcional interesse social para os próximos 12 
meses, nem afeta a segurança jurídica neste prazo (fl. 4.020).

Por fim, a OAB/BA protocolou petição às fls. 4.030/4.031, na qual “reitera o posicionamento anterior, 
manifestado às fls. 933/951, no que tange à inconstitucionalidade material da norma em referencia, qual seja referente 
aos arts. 148 e 149 da Lei em apreço” (fl. 4.030).

[…] manifesta-se pela possibilidade de modulação dos efeitos da decisão de mérito que, 
eventualmente, reconhecer a inconstitucionalidade das normas questionadas, com a 
ressalva de que deverá o plenário do TJBA – se assim for juridicamente viável – adotar 
o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, e, após isso, decidir 
pela sua aplicabilidade e viabilidade, inclusive acerca da possibilidade de correção de 
eventual vício de forma contido nas leis questionadas” (fls. 4.030/4.031).

Ademais, afirma que:
 

embora favorável à modulação [...], não está de acordo com a forma proposta 
conjuntamente pelo Município de Salvador e Ministério Público Estadual, posto que a 
seleção dos artigos legais para terem a vigência protraída no tempo devem ser objeto 
de deliberação do pleno do TJBA, mas não selecionados de forma casuística (fl. 4.031).

Devidamente relatado, foi solicitada a inclusão do feito em pauta para julgamento, tendo sido previamente 
disponibilizado o inteiro teor do presente relatório aos demais Desembargadores integrantes do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, conforme previsão regimental. 

VOTO

1. BREVE INTRODUÇÃO.

Considerando que todas as questões preliminares suscitadas pelas partes já foram devidamente 
apreciadas por este colegiado, estando preclusas todas as discussões, passa-se ao exame do mérito desta ação 
direta de inconstitucionalidade.

Didaticamente, divide-se o presente voto do mesmo modo em que a questão posta deverá ser examinada 
por este órgão julgador. Em primeiro plano, discute-se a inconstitucionalidade das normas impugnadas. Em 
seguida, os efeitos que serão atribuídos à declaração realizada por este Sodalício, inclusive, os pedidos de 
modulação sugeridos pelo Ministério Público e pelo Município do Salvador.

Assim proceder-se-á porque a questão relativa à inconstitucionalidade das normas é, naturalmente, 
preliminar à modulação dos seus efeitos.

2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 8.167/12, Nº 8.378/12 E Nº 8.379/12.

Segundo a exordial, as prescrições da Lei nº 8.167/12, apontadas como inconstitucionais, afrontariam os 
arts. 60, incisos IV e V, 64, 13, 167, 168, 225, 77, incisos III, IV, VI e VII da Constituição do Estado da Bahia.

Nesse contexto, asseverou o Parquet que os dispositivos violados desafiam a Carta Política baiana pela 
não garantia da participação popular em sua elaboração, contrariando o princípio da democracia participativa, 
dado que a Lei objurgada teria alterado o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da Cidade do Salvador, 
sem oportunizar o necessário debate com a comunidade. Argui-se que a norma é inconstitucional, por vício no 
processo legislativo.

Com efeito, o art. 64 da Constituição da Bahia estabelece o seguinte:

Art. 64. Será garantida a participação da comunidade, através de suas associações 
representativas, no planejamento municipal e na iniciativa de projetos de lei 
de interesse específico do Município, nos termos da Constituição Federal, desta 
Constituição e da Lei Orgânica municipal. 
Parágrafo único - A participação referida neste artigo dar-se-á, dentre outras formas, 
por: 
I - mecanismos de exercício da soberania popular;
II - mecanismos de participação na administração municipal e de controle dos seus 
atos.
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Referida norma encontra-se em estrita consonância com o que prevê a Constituição Federal em seu art. 
1º, caput e parágrafo único, art. 29, inciso XII, e art. 182, §1º:

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: [...]
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com 
o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da 
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 
Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: [...]
XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal; [...]

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 
seus habitantes.
§1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com 
mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento 
e de expansão urbana. [...]

Vale ressaltar que também está em perfeita sintonia com o que dispõe o Estatuto da Cidade (Lei nº 
10.257/01):

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbana.
§4º. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 
implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e 
de associações representativas dos vários segmentos da comunidade;
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos 
(grifos aditados).

Como se pode observar, tratam-se de normas que materializam princípios constitucionais federais que 
integram, obrigatoriamente, o direito constitucional estadual. Sobre o tema, válidas são as palavras de Gilmar 
Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco:

Não se deve olvidar que o chamado poder constituinte decorrente do Estado-
membro é, por sua natureza, um poder constituinte limitado, ou, como ensina, Anna 
Cândida da Cunha Ferraz, é um poder que ‘nasce, vive e atua com fundamento na 
Constituição Federal que lhe dá supedâneo; é um poder, portanto sujeito a limites 
jurídicos, impostos pela Constituição Maior’. Essas limitações são de duas ordens: 
as Constituições estaduais não podem contrariar a Constituição Federal (limitação 
negativa); as Constituições estaduais devem concretizar no âmbito territorial de sua 
vigência os preceitos, o espírito e os fins da Constituição Federal (limitação positiva).

[...] A doutrina brasileira tem-se esforçado para classificar esses princípios 
constitucionais federais que integram, obrigatoriamente, o direito constitucional 
estadual. Na conhecida classificação de José Afonso da Silva, esses postulados podem 
ser denominados princípios constitucionais sensíveis, extensíveis e estabelecidos. Os 
princípios constitucionais sensíveis são aqueles cuja observância é obrigatória, sob 
pena de intervenção federal (CF de 1988, art. 34, VII). Os princípios constitucionais 
extensíveis consistem nas regras de organização que a Constituição estendeu aos 
Estados-membros (v.g., CF, art. 25). Os princípios constitucionais estabelecidos seriam 
aqueles princípios que limitam a autonomia organizatória do Estado (MENDES, 
Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de direito constitucional. ed. 2. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.310).

Reitere-se que o Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Reclamação nº 383, fixou o entendimento 
de que posta a questão da constitucionalidade da lei municipal em face da Constituição estadual, ainda que em 
relação a dispositivo semelhante à Constituição Federal, tem-se uma questão constitucional estadual, que deverá 
ser apreciada pela Corte de Justiça competente. Eis a ementa do julgado:

Reclamação com fundamento na preservação da competência do Supremo 
Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade proposta perante Tribunal de 
Justiça na qual se impugna Lei municipal sob a alegação de ofensa a dispositivos 
constitucionais estaduais que reproduzem dispositivos constitucionais federais 
de observância obrigatória pelos Estados. Eficácia jurídica desses dispositivos 
constitucionais estaduais. Jurisdição constitucional dos Estados-membros. - 
Admissão da propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal 
de Justiça local, com possibilidade de recurso extraordinário se a interpretação 
da norma constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional federal 
de observância obrigatória pelos Estados, contrariar o sentido e o alcance desta. 
Reclamação conhecida, mas julgada improcedente. (Rcl 383, Rel. Min. Moreira Alves, 
Tribunal Pleno, j. 11/06/1992, DJ 21/05/1993, grifos aditados)

Aliás, à luz dos dispositivos indicados e dos princípios constitucionais da democracia participativa e da 
participação democrática nas políticas urbanas, têm-se entendido, invariavelmente, pela necessidade de ampla 
e efetiva participação popular no processo de elaboração e aprovação de leis que instituam ou alterem o Plano 
Diretor dos Municípios. Por esta razão, as Cortes estaduais vêm adotando posicionamento uníssono de que 
é inconstitucional norma municipal que altera o Plano Diretor sem a efetiva participação da comunidade no 
processo legislativo. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. ALTERAÇÃO NO PLANO 
DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SAPIRANGA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. OFENSA 
AO ESTATUTO DA CIDADE - LEI Nº. 10.257/2001 - BEM COMO ÀS CONSTITUIÇÕES 
ESTADUAL E FEDERAL. São inconstitucionais as leis municipais nos 3.302, 3.303, 
3.368, 3.369, 3.404, 3.412, 3.441 e 3.442, todas de 2004, do Município de Sapiranga, 
editadas sem que promovida a participação comunitária para a deliberação de 
alteração do plano diretor do município sem a realização de audiência pública 
prevista em lei. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (TJ/RS, ADIn 70015837131, Tribunal 
Pleno, Rel. Arno Werlang, j. 26/02/2007)
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 456/2006, DO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO NORTE, QUE INSTITUI O PLANO DIRETOR. EMENDA LEGISLATIVA No 
005/2006, QUE ALTERA SUBSTANCIALMENTE A REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 38, 
QUE DISPÕE ACERCA DO ZONEAMENTO URBANO. DESRESPEITO, PELO LEGISLADOR 
NORTENSE, À NORMA QUE DETERMINA A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NO 
PLANEJAMENTO URBANO, EM TODAS AS FASES DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DA LEI. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO QUE AFETA UNICAMENTE O DISPOSITIVO 
LEGAL ALTERADO PELA EMENDA MODIFICATIVA. OFENSA AOS ARTIGOS 29, XII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 177, PARÁGRAFO 5º, DA CARTA POLÍTICA DO 
ESTADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE. (TJ/RS, ADIn 70022471999, Tribunal Pleno, Rel. Osvaldo Stefanello, j. 
02/06/2008)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI MUNICIPAL. EDIFICAÇÕES E LOTEAMENTOS. 
FALTA DE PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE. 
1. É inconstitucional a Lei 1.365/99 do Município de Capão da Canoa, que 
estabeleceu normas acerca das edificações e dos loteamentos, alterando o plano 
diretor, porque não ocorreu a obrigatória participação das entidades comunitárias 
legalmente constituídas na definição do plano diretor e das diretrizes gerais de 
ocupação do território, conforme exige o art. 177, § 5.°, da CE/89. 2. AÇÃO DIRETA 
JULGADA PROCEDENTE. (TJ/RS, ADIn 70005449053, Tribunal Pleno, Rel. Araken de 
Assis, j. 05/04/2004)

ADIN. BENTO GONÇALVES. LEI COMPLEMENTAR N. 45, DE 19 DE MARCO DE 2001, 
QUE ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO ART-52 DA LEI COMPLEMENTAR N. 05, 
DE 03 DE MAIO DE 1996, QUE INSTITUI O PLANO DIRETOR URBANO DO MUNICÍPIO. 
O ART-177, PAR-5 DA CARTA ESTADUAL EXIGE QUE NA DEFINIÇÃO DO PLANO 
DIRETOR OU DIRETRIZES GERAIS DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO, OS MUNICÍPIOS 
ASSEGUREM A PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS LEGALMENTE 
CONSTITUÍDAS. DISPOSITIVO AUTO-APLICÁVEL. VÍCIO FORMAL NO PROCESSO 
LEGISLATIVO E NA PRODUÇÃO DA LEI. AUSÊNCIA DE CONTROLE PREVENTIVO 
DE CONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO SUL SOBRE 
POLÍTICA URBANA DEVEM OBEDECER A CONDICIONANTE DA PUBLICIDADE PRÉVIA 
E ASSEGURAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS, PENA DE 
OFENSA A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 
DOS PODERES E VIOLAÇÃO FRONTAL AO PAR-5 DO ART-177 DA CARTA ESTADUAL. 
ADIN JULGADA PROCEDENTE. (TJ/RS, ADIn 70002576239, Tribunal Pleno, Rel. Vasco 
Della Giustina, j. 01/04/2002)

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Ajuizamento em face de lei de iniciativa 
parlamentar que modificou   Plano Diretor - Matéria reservada ao Chefe do 
Executivo, vez que se trata de ocupação e uso do solo urbano - Vício de iniciativa 
configurado - Outrossim, in casu, não houve estudo prévio consistente bem como a 
devida participação popular - Inadmissibilidade - Inconstitucionalidade configurada 
- Ação procedente. (TJ/SP, ADIn 0038145- 48.2011.8.26.0000, Rel. Walter de Almeida 
Guilherme, Órgão Especial, j. 05/10/2011, grifos aditados) 

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Ajuizamento em face de legislação que 
modificou o Código de Urbanismo e Meio Ambiente - Ofensa ao princípio da 

reserva legal, dado que foi deixada à discrição da Municipalidade decisão relativa à 
permissão para que, através de ‘solução especial’, seja excluída restrição constante 
do referido Código - Reconhecimento - Violação às normas que asseguram a 
democracia participativa - Ocorrência, vez que não houve audiências públicas 
referentes à matéria durante a tramitação do processo legislativo - Ação procedente. 
(TJ/SP, ADIn 0059176-27.2011.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Walter de Almeida 
Guilherme, j. 15/02/2012)

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis Municipais de Guararema, que tratam do 
zoneamento urbano sem a participação comunitária. Violação aos artigos 180, II e 
191 da Constituição Estadual. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade 
das leis n° 2.661/09 e 2.738/10 do Município de Guararema. (TJ/SP, ADIn 019034-
92.2011.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 29/02/2012)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL DISCIPLINANDO 
O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - GESTÃO DA CIDADE - COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
DO PREFEITO MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR EDE PRÉVIA 
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL. 1. Embora se 
reconheça a legitimidade do Poder Legislativo para iniciar projeto de lei versando 
sobre regras gerais e abstratas de zoneamento, uso e ocupação do solo urbano, na 
hipótese, desbordou de sua competência ao tratar de assuntos típicos de gestão 
administrativa (art 5”, caput e art 144, ambos da CE). 2. A norma jurídica inquinada 
padece, ainda, de desconformidade com as exigências de prévia participação 
popular e de elaboração de estudo dos impactos sociais e ambientais por ela 
potencialmente proporcionados (art 180, IelI, CE). 3. Ação julgada procedente. (TJ/
SP, ADIn 0099686-82.2011.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Artur Marques, j. 
16/11/2011)

DIREITO CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
DIPLOMA NORMATIVO QUE ALTERA A LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - ORIGEM 
PARLAMENTAR - VÍCIO DE INICIATIVA - AUSÊNCIA DE ESTUDO E AUDIÊNCIA PRÉVIOS 
- INCONSTITUCIONALIDADE - EXISTÊNCIA - É inconstitucional a Lei Complementar 
Municipal de Catanduva 359, de 8 de março de 2007, que altera a Lei Complementar 
Municipal 355, de 26 de dezembro de 2006, que institui o “Plano Diretor Participativo, 
a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei de Parcelamento do Solo do Município de 
Catanduva e dá outras providências”, pois originada de projeto de lei parlamentar, 
e não do Poder Executivo, único competente para deflagrá-lo - Não realização de 
estudos e audiências prévios - Violação dos arts. 5°, 47, incisos II, XI e XIV, 144, 180, II, 
e 181, “caput” e § 1º, da Constituição do Estado de São Paulo - Jurisprudência deste 
Colendo Órgão Especial - Ação procedente. (TJ/SP, ADIn 0077486-81.2011.8.26.0000, 
Órgão Especial, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 16/11/2011)

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Ajuizamento em face de lei de iniciativa 
parlamentar que modificou o Plano Diretor - Matéria reservada ao Chefe do 
Executivo, vez que se trata de ocupação e uso do solo urbano - Vício de iniciativa 
configurado - Outrossim, in casu, não houve estudo prévio consistente bem como a 
devida participação popular - Inadmissibilidade - Inconstitucionalidade configurada 
- Ação procedente. (TJ/SP, ADIn 0038145- 48.2011.8.26.0000, Rel. Walter de Almeida 
Guilherme, j. 05/10/2011)
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No caso do Estado da Bahia, como visto, a Constituição prevê de forma expressa a necessidade de 
participação popular para a alteração do Plano Diretor e, ainda, a Lei Orgânica do Município do Salvador, à qual o 
art. 64 da Carta estadual nos remete, é clara ao estabelecer essa exigência:

Art. 80. Quando da elaboração e/ou atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano e dos planos específicos, o órgão de planejamento municipal deverá 
assegurar, durante todo o processo, a participação da comunidade, pela Câmara 
Municipal, e dos setores públicos, que poderão se manifestar de acordo com a 
regulamentação a ser fixada, devendo ser representados:
I – a comunidade, pelas entidades representativas de qualquer segmento da 
sociedade;
II – a Câmara Municipal, pelos seus membros, no Conselho de Desenvolvimento 
Urbano, e, através de representantes de suas comissões permanentes;
III – o setor público, pelos órgãos da administração direta e indireta municipal, 
estadual e federal.

Portanto, resta indene de dúvida que é indiscutível a necessidade de ampla participação popular, inclusive 
com debates envolvendo os mais diversos membros da comunidade, para a elaboração ou alteração do Plano 
Diretor, e isto deve ocorrer para que a população pense e discuta os problemas da cidade onde mora.

Bem por isso, a tarefa de planejar a cidade passa a ser função pública que deve ser compartilhada pelo 
Estado e pela sociedade, corresponsáveis pela observância dos direitos humanos e pela sustentabilidade dos 
processos urbanos.

Não por outra razão, a gestão democrática é o método proposto pela lei para conduzir a política urbana. 
Deste postulado não devemos nos afastar, já que o Plano Diretor assume contorno de instrumento fundamental 
para a realização do direito à cidade. Sem hesitação, construído de forma democrática e participativa é ele que irá 
trazer para a realidade os anseios e desejos das diferentes regiões e classes da urbe.

A propósito, somente com uma fórmula integradora e participativa de implementação do Plano Diretor 
é que os respectivos instrumentos urbanísticos previstos em seu conteúdo não serão “ferramentas a serviço de 
concepções tecnocráticas, mas, ao contrário, verdadeiros instrumentos de promoção do direito à cidade para todos 
sem exclusão” (BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Malheiros, 2002, 
p. 324).

Não custa rememorar que a regra contida na Constituição estadual determina que, para que se realizem 
alterações no PDDU, deverá ser garantida a ampla e efetiva participação popular, de modo que pouco importa o 
título que se dê à norma que realiza tal alteração, sendo relevante apenas o seu conteúdo material.

No caso ora em análise, os documentos que instruem esta ação revelam que, indubitavelmente, a Lei 
nº 8.167/2011 promoveu profundas alterações no PDDU (Lei nº 7.400/2008). De fato, a simples leitura da Lei nº 
8.167/2011 espanca qualquer dúvida, pois, em diversos dispositivos, a exemplo do art. 152, há expressa alteração 
de artigos do PDDU. Outros, como o art. 153, são claros ao realizar modificações em anexos da Lei nº 7.400/2008. 
Ainda, há normas, como o art. 159, que são claras ao afirmar que a mencionada lei está alterando o gabarito de 
altura das edificações previsto no PDDU.

Na mesma linha, identifica-se que as Leis nº 8.378/12 e 8.379/12, em repetição do conteúdo da Lei nº 
8.167/12, realizaram modificações no Plano Diretor. Diversos dos regramentos impugnados são expressos ao 
indicar alterações de definições, conceitos, gabaritos e limites de ocupação urbana constantes no PDDU, bem 
assim ao informar que a referida lei altera, integralmente, mapas de zoneamento integrantes do Plano Diretor, 
modificando-o, portanto.

A Câmara de Vereadores e a ADEMI/BA, bem como o próprio Estado da Bahia, tentam sustentar que 

as normas sob exame não exigiriam ampla e efetiva participação popular no seu processo de elaboração e 
aprovação, pois limitar-se-iam a regulamentar o uso e a ocupação do solo, não se tratando de Plano Diretor. Não 
é isto, definitivamente, que se extrai dos autos e do exame da matéria em foco.

A Constituição Federal, em seu art. 182, §1º, estabelece que “o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana”. Por sua vez, regulamentando tal disposição, a Lei nº 10.257/01, o chamado Estatuto da Cidade, 
prevê que é o Plano Diretor “instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana” (art. 40), que 
cuidará da definição das áreas da cidade de acordo com seus usos, ou seja, do zoneamento da urbe, bem assim é 
o Plano Diretor que estabelecerá os coeficientes de aproveitamento básicos e máximos de cada zona.

De fato, se a Lei nº 10.257/01 determina que “o plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento 
básico único para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana” (art. 28, §2º), 
bem assim que “o plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, 
considerando a proporcionalidade entre a infra-estrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada 
área” (art. 28, §3º), é porque a definição dos CAB (Coeficiente de Aproveitamento Básico) e CAM (Coeficiente de 
Aproveitamento Máximo) por zona é matéria a ser tratada pelo Plano Diretor e não pela LOUOS.

Por outro lado, se o Estatuto da Cidade prevê que “o plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de 
construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser 
prestada pelo beneficiário” (art. 28), bem como que “o plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida 
alteração de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário” (art. 29), é porque as diretrizes da 
utilização dos instrumentos da Outorga Onerosa e da TRANSCON devem estar previstas no Plano Diretor e não 
em lei ordinária.

Ademais, o art. 42 do Estatuto da Cidade é claro ao exigir um conteúdo mínimo para o Plano Diretor:

Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo:
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 
edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura 
e de demanda para utilização, na forma do art. 5º desta Lei;
II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei;
III – sistema de acompanhamento e controle.

Competindo ao Conselho das Cidades, vinculado ao Ministério das Cidades, emitir orientações 
e recomendações sobre a aplicação da Lei nº 10.257/01 e dos demais atos normativos relacionados ao 
desenvolvimento urbano, este órgão editou a Resolução nº 34, de 01 de julho de 2005, que cuida do conteúdo 
mínimo do Plano Diretor e na qual se afirma que:

o objetivo fundamental do Plano Diretor é definir o conteúdo da função social da 
cidade e da propriedade urbana, de forma a garantir o acesso a terra urbanizada e 
regularizada, o direito à moradia, ao saneamento básico, aos serviços urbanos a todos 
os cidadãos, e implementar uma gestão democrática e participativa.

Válida a transcrição de parte dos seus dispositivos:

Art. 3º. Definidas as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, nos termos 
do art. 2º, o Plano Diretor deverá:
I – determinar critérios para a caracterização de imóveis não edificados, subutilizados, 
e não utilizados;
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II – determinar critérios para a aplicação do instrumento estudo de impacto de 
vizinhança;
III – delimitar as áreas urbanas onde poderão ser aplicados o parcelamento, a 
edificação e a utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura 
e de demanda para utilização; [...]
V – delimitar as áreas definidas pelo art. 2º desta Resolução e respectivas destinações 
nos mapas, e descrição de perímetros, consolidando no plano diretor toda a 
legislação incidente sobre o uso e ocupação do solo no território do município;
Art. 4º. Nos termos do art. 42, inciso II do Estatuto da Cidade, caso o plano diretor 
determine a aplicação dos instrumentos: direito de preempção, outorga onerosa do 
direito de construir e de alteração de uso, operações urbanas e a transferência do 
direito de construir; estes só poderão ser aplicados se tiverem sua área de aplicação 
delimitada no Plano Diretor.
Parágrafo único. Na exposição de motivos, o Plano Diretor deverá apresentar a 
justificativa de aplicação de cada um dos instrumentos previstos no art. 4º desta 
Resolução, com vinculação às respectivas estratégias e objetivos.

Art. 5º. A instituição de Zonas Especiais, considerando o interesse local, deverá: [...]
VII – demarcar as áreas de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente 
natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico. 

À toda evidência, não pairam dúvidas de que, ao modificar o zoneamento da Cidade, redefinindo 
coeficientes de aproveitamento e aumento dos gabaritos, como, ainda, alterando o uso de instrumentos como a 
outorga onerosa, as leis impugnadas, independentemente do título que lhes foi dado, alteraram o Plano Diretor 
e, portanto, como já cuidadosamente exposto, exigiam ampla e efetiva participação popular, o que não ocorreu.

Assim, diferente do que tentam defender, nos autos, a Edilidade, a ADEMI e o Estado da Bahia, a edição 
das normas objurgadas jamais dispensaria a ampla e efetiva participação popular, pois não poderiam elas estar 
inseridas em mera Lei ordinária na medida em que cuidam de matéria adstrita ao Plano Diretor.

Firmada esta premissa, cabe relembrar a flagrante violação ao processo legislativo especial identificada 
na edição dos diplomas hostilizados, uma vez que não foi garantida a ampla e efetiva participação popular.

No que concerne à Lei nº 8.167/12, os elementos trazidos aos fólios, inclusive a documentação 
colacionada pelo Município do Salvador e pela própria Câmara de Vereadores, demonstram de forma suficiente 
que a necessária participação popular não foi garantida. Inclusive, as atas das supostas audiências realizadas, 
juntadas ao caderno processual em mídia eletrônica à fl. 560 e, posteriormente, transcritas, revelam singela 
participação popular que, de maneira uníssona, afirmou a nulidade do procedimento, dado que a realização das 
audiências não tinha sido publicizada com a devida antecedência e pelos meios adequados, bem assim que não 
foi disponibilizado o acesso aos estudos técnicos necessários ou a quaisquer documentos que tenham servido de 
apoio para a elaboração do projeto de lei que originou a norma ora sub judice.

Acrescente-se que a própria casa legislativa reconhece que decorreu lapso temporal inferior a 01 (um) 
mês entre o recebimento do Projeto de Lei nº 446/2011 e a promulgação da Lei nº 8.167/2012, sendo questão 
de razoabilidade e lógica concluir-se que não foi atendido o devido processo legislativo especial exigido para a 
alteração do Plano Diretor.

Situação ainda mais grave se verifica no que se refere às Leis nº 8.378/12 e 8.379/12. Como se pode 
perceber, às fls. 3.334/3.358, encontram-se termos de declarações prestadas por cinco vereadores ao Ministério 
Público, onde noticia-se flagrante violação ao devido processo legal legislativo e a inúmeros dispositivos da 

Constituição do Estado da Bahia na elaboração e aprovação das Leis municipais nº 8.378 e 8.379/2012. A título de 
exemplo, passa-se à transcrição de alguns trechos dos chocantes depoimentos:

[...] que, em seguida, foi votado o regime de urgência urgentíssima para o projeto de 
alteração do PDDU, tratando-se da mensagem 028/2011, que ficou conhecido como 
o ‘PDDU da COPA’; esse projeto tramitou na Câmara desde 2011; chegaram a ser 
realizada algumas audiências públicas, contudo, essas audiências não obedeceram 
o rito previsto no Estatuto, que visa assegurar o conhecimento e efetiva participação 
da sociedade; que a vereadora constatou que não foi observado nem o rito nem o 
número de audiências públicas necessárias para conhecimento do projeto; [...] que 
novas audiências públicas não foram realizadas desde então; [...] o fato é que este 
projeto não tramitou nas Comissões de Constituição e Justiça, porque a depoente 
é membro desta comissão e durante todo o ano, não ocorreram convocações para 
discutir este projeto; que tem conhecimento também que tal projeto não passou 
pela Comissão de Orçamento e Finanças, nem pela Comissão de Planejamento 
Urbano de Meio Ambiente; [...] que durante a sessão foram apresentadas 7 emendas, 
que surgiram na hora; que alguns vereadores solicitaram cópia destas emendas para 
saber o que iria ser votado, mas o presidente em exercício, Alcindo da Anunciação, 
ficou dizendo que iria mandar tirar fotocópia, e conduziu a votação atropelando 
o rito legal e desprezando o requerimento de suspensão da sessão por alguns 
instantes, até a chegada da cópia das emendas; [...] (grifos aditados).

[...] Em seguida, passou-se à votação do tramite também em regime de urgência 
urgentíssima para a votação de um projeto de alterações do PDDU de Salvador, 
trata-se exatamente da mesma mensagem do executivo encaminhada em 2011, 
que teve número 428/2011; Que não foi submetida à nenhuma alteração; [...] que, 
no momento da votação, chegaram de surpresa 7 emendas, que os vereadores não 
tinham conhecimento do conteúdo e que, no momento da sessão não foi entregue 
cópias aos vereadores, apesar de solicitada insistentemente, e essas emendas 
não tiveram seu conteúdo lido integralmente na sessão [...] Que estas emendas 
apresentadas na madrugada do 11 para o dia 12 de dezembro são as mesmas que 
foram encaminhadas o ano passado a sessão que ocorreu no final de dezembro, 
que resultou na aprovação da LOUOS, Lei 8.167/2012; [...] Que essas 7 emendas do 
PDDU, votadas na madrugada no dia 12 de dezembro, são praticamente as mesmas 
que foram inseridas no texto da LOUOS votada em dezembro de 2011, que basta a 
comparação entre as emendas para perceber isso; [...] (grifos aditados).

Além disso, às fls. 3.360/3.375, foram adunadas notícias e manifestações apresentadas em diversos meios 
de comunicação a respeito da absoluta ausência de participação popular no processo legislativo que deu origem 
às Leis nº 8.378 e 8.379/2012:

Escândalo! PDDU misterioso é aprovado por vereadores de João Henrique. Oposição 
foi proibida de conhecer conteúdo de emendas antes da votação do projeto.
Rolo compressor: LOUOS é aprovada na Câmara.
Mesa esconde emendas e Câmara aprova PDDU.
Câmara: após PDDU misterioso, LOUOS e concessão do Aeroclube até 2056 são 
aprovadas.
Nova proposta da Louos aprovada na Câmara mantém polêmica.
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Câmara rejeita contas de João e aprova projetos polêmicos. Vereadores votam sem 
conhecer conteúdo das propostas.
Não ao descaso... Contra as decisões no apagar das luzes...
[...] Nota pública.As entidades signatárias deste documento, ao tempo em que 
acusam os graves problemas resultantes da falta de um planejamento urbano 
sistêmico, sustentável e participativo em Salvador e RMS, denunciam a precipitação, 
a leviandade e o açodamento lesivo ao interesse público manifestos pelo EXECUTIVO 
MUNICIPAL ao encaminhar à Câmara de Vereadores um conjunto de mensagens 
com propostas que afetam toda a legislação urbanística e até situação patrimonial 
pública soteropolitana, sem atender aos requisitos legais para tanto. [...]

Registre-se que, em relação aos três diplomas, não se encontra nos autos qualquer documento que revela a 
existência de estudos técnicos prévios à elaboração das normas e, se em relação à Lei nº 8.167/12, os documentos 
adunados revelam um verdadeiro simulacro de participação popular, nem mesmo isso se identifica no que tange 
às Leis nº 8.378/12 e 8.379/12. Inclusive, deve-se ressaltar que o próprio Município do Salvador deixou de resistir 
a pretensão do Ministério Público, reconhecendo a manifesta inconstitucionalidade dos diplomas normativos 
por absoluta falta de efetiva participação popular e ausência de estudos técnicos para as alterações por eles 
encetadas.

Destarte, é imperioso que este Tribunal de Justiça declare a inconstitucionalidade dos arts. 4º, I a VIII, 14, 
15, 16, 17, caput e §3º, 20, 21, 23, 24, parágrafo único, 25, II, 33, 36, caput e §3º, 40, 41, II, 42, 45, 52, III, 53, 55, III e 
IV, alínea a, 56, I, alínea a, II, alínea a, e III a V, 57, I e III, 59, caput e §4º, 76, III, 78, II, 79, III, 84, I e IV, 85, 88, 89, 94, 
95, 98, I e II, 100, I e IV, 119, I, alínea g, e II, alínea h, 123, 131, II, alínea b, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160 e 161 da Lei Municipal nº 8.167/2012, bem assim, em sua integralidade, as Leis nº 8.378/12 e 
8.379/12. É como voto.

3. DOS EFEITOS DA PRESENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - MODULAÇÃO

A declaração de inconstitucionalidade tem, como regra, a retirada da norma do mundo jurídico desde a 
sua origem, ou seja, a sua consequência natural é que a lei impugnada tenha sua eficácia obstada com efeitos ex 
tunc. Isto porque, por ser inconstitucional, jamais deveria ter sido editada.

Realmente, declarada a inconstitucionalidade da norma com a sua consequente invalidação, tem-se que 
suas disposições deixam de produzir efeito desde o primeiro momento em que ingressaram no mundo jurídico, 
afinal, em princípio, não se justifica a manutenção de ato normativo que ofende a Carta Maior. É preciso lembrar 
que esta é a regra.

Efetivamente, há de se frisar que a regra é que a norma inconstitucional não produza efeitos desde sua 
origem, com a invalidação de todos os atos praticados de acordo com seus ditames e o impedimento de que 
sejam praticados novos atos conforme o seu teor, pois, sendo inconstitucional, contraria a Constituição Federal e 
o ordenamento jurídico não tolera a sua permanência.

Ocorre que, EXCEPCIONALMENTE – é preciso que desde já fique claro tratar-se de medida excepcional 
– o art. 27 da Lei nº 9.868/99 autoriza que o Tribunal proceda à modulação dos efeitos da decisão que declara 
a inconstitucionalidade da norma, podendo, em atenção à segurança jurídica e acaso verifique excepcional 
interesse social, permitir que a lei declarada inconstitucional produza certos efeitos por determinado lapso 
temporal; eis o teor do dispositivo:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista 
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo 
Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos 

daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em 
julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Como explicam os já citados Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet 
Branco, a aplicação do referido dispositivo

dependerá de um SEVERO juízo de ponderação que, tendo em vista análise fundada no 
princípio da proporcionalidade, faça prevalecer a idéia de segurança jurídica ou outro 
princípio constitucionalmente importante, manifestado sob a forma de interesse social 
relevante. [...] O princípio da nulidade somente há de ser afastado se se puder demonstrar, 
com base numa ponderação concreta, que a declaração de inconstitucionalidade 
ortodoxa envolveria o sacrifício da segurança jurídica ou de outro valor constitucional 
materializável sob a forma de interesse social (Curso de Direito Constitucional, p. 
1.267/1.268, grifos aditados).

No caso dos autos, tem-se diferentes pedidos de modulação dos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade das normas impugnadas.

A ADEMI, requereu que a declaração de inconstitucionalidade das normas fosse feita sem a sua invalidação, 
mediante a adoção da chamada “técnica de apelo ao legislador”. Pugnou que seja determinada à Câmara 
de Vereadores a reapreciação das Leis nº 8.378/12 e 8.379/12 dentro de um prazo a ser fixado pelo Tribunal, 
permitindo-se a plena vigência dos diplomas enquanto se aguarda a atuação legislativa.

No mesmo caminho, o Estado da Bahia manifestou-se pela declaração de inconstitucionalidade sem 
pronúncia de nulidade, afirmando que se deveria conceder prazo para a correção dos vícios sob pena de, em 
caso de inércia, produzirem-se os efeitos da invalidação.

Em que pese à argumentação aviada, esta solução revela-se assustadoramente inadequada.
A doutrina aponta que a técnica do “apelo ao legislador” tem origem no direito constitucional alemão, 

tendo sido criada para casos em que a Corte rejeita a inconstitucionalidade da norma jurídica, mas convoca o 
legislador a adotar medidas corretivas a fim de estabelecer a sua plena constitucionalidade.

Como aponta mais uma vez o Mestre Gilmar Mendes, o “apelo ao legislador” relaciona-se com “decisão 
na qual o Tribunal reconhece a situação como ‘ainda constitucional’, anunciando a eventual conversão desse estado 
de constitucionalidade imperfeita numa situação de completa inconstitucionalidade” (Jurisdição Constitucional, 
p. 297). O autor distingue a declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade da “técnica do 
apelo ao legislador”, afirmando que “enquanto a declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade 
contém uma declaração de inconstitucionalidade, o apelo ao legislador configura peculiar sentença de rejeição de 
inconstitucionalidade” (ob. cit., p. 268/269).

Nas palavras de Humberto Ávila, “no apelo ao legislador a norma jurídica é declarada (ainda) constitucional, 
mas o tribunal encarrega o legislador, ao mesmo tempo, de produzir, num determinado prazo, um estado integralmente 
constitucional” (Sistema Constitucional Tributário. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 461). E também esclarece que 
“a diferença entre a declaração de incompatibilidade e apelo ao legislador reside no fato de que, na declaração de 
incompatibilidade, a norma jurídica é declarada inconstitucional, enquanto o apelo ao legislador declara a norma 
‘ainda constitucional’” (ob. cit., p. 462).

José Joaquim Gomes Canotilho ressalta que no “apelo ao legislador” possibilita-se a este “emanar nova 
legislação em virtude de a legislação existente em breve se tornar inconstitucional”, indicando o tribunal “um sinal de 
perigo em virtude de ser previsível que a evolução fáctica e jurídica venha a pôr em causa o regime jurídico em vigor” 
(Direito Constitucional e Teoria da Constituição. ed. 7. Coimbra: Almedina, 2003, p. 958).

Como se observa, falar em “apelo ao legislador” é falar em norma constitucional que revela vício apto a 
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torná-la inconstitucional em um futuro próximo, devendo o legislador adotar medidas capazes de evitar uma 
futura invalidação. Efetivamente, no “apelo ao legislador”, a norma é mantida no ordenamento jurídico com plena 
vigência, pois, no dispositivo do julgado, a lei é considerada constitucional; a Corte apenas esclarece, nas suas 
razões de decidir, a condição de constitucionalidade imperfeita ou ainda constitucionalidade da norma.

Na situação que ora se analisa, as normas hostilizadas, como já afirmado, são inconstitucionais. É preciso 
insistir que, por todas as razões fartamente expostas e examinadas por este Tribunal, elas não são constitucionais 
possuindo vícios que podem gerar uma inconstitucionalidade futura; já são inconstitucionais. Portanto, já por 
este motivo, é descabido falar, sob qualquer viés, em “apelo ao legislador”.

De toda sorte, é preciso consignar que sequer é possível cogitar de se permitir que as referidas leis 
continuem a produzir efeitos até que sejam realizadas as audiências públicas necessárias e os estudos técnicos 
até então inexistentes, sob pena de, caso tais medidas não forem adotadas em determinado lapso temporal, aí, 
sim, invalidar-se as normas. Esta bizarra sugestão carece até mesmo de lógica, uma vez que não há qualquer 
sentido em permitir-se a imediata alteração do zoneamento, do uso e da ocupação da cidade para, em momento 
posterior, proceder-se ao estudo técnico e à oitiva da população acerca da adequação de tais modificações.

Evidentemente, não há como o legislativo suprir em um momento posterior à edição da norma a falta 
de estudos técnicos e participação popular exigidos para a sua elaboração. É logicamente impossível.

Logo, rejeito, integralmente, a aplicação da técnica do “apelo ao legislador”, bem como o pedido de 
declaração de inconstitucionalidade sem invalidação das leis.

Em outra senda, o Ministério Público do Estado da Bahia e o Município do Salvador reiteram o pedido de 
modulação dos efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade formulado quando do requerimento de 
extensão da medida cautelar, postulando que: 

(i) em relação à Lei n. 8.378/12, pelo prazo de 12 (doze) meses contados da decisão 
de modulação ou enquanto não for aprovada a nova lei relativa ao PDDU e LOUOS, 
o que sobrevier primeiro, mantenha-se:
(i.a) a alteração do Mapa 2 – Zoneamento da Lei 7.400/2008, prevista no art. 1º, 
modificando-se ou estendendo-se as Zonas ZPR-5; Centro Municipal Tradicional 
(CMT); o Corredor Municipal (CDM) da Av. Mário Leal Ferreira, acrescentando-se 
como Corredor Municipal as Avenidas São Rafael e Pinto de Aguiar com CAB 1,00 e 
CAM 2,50; e como Corredor Regional (CDR) e a Avenida Severino Filho/trechos das 
ruas Capitão Melo com CAB 2,0 e CAM 2,50;
(i.b) preservem-se as seguintes alterações realizadas na Lei n. 7.400/2008 pelo art. 
4º:
(i.b.1) a modificação do art. 172, parágrafo único, relativo ao CAB = 1,5 e CAM = 3,00 
do Centro Municipal Tradicional para a Arena Fonte Nova e o entorno;
(i.b.2) a modificação do art. 181, inc. VI, no que se refere ao Centro Administrativo 
Municipal localizado no Vale dos Barris;
(i.b.3) a modificação do art. 255, inc. II, e do art. 263, inc. II;
(i.c) preserve-se o disposto no art. 6º no que se refere à Zona de Uso Especial (ZUE) VI 
(Centro Administrativo Municipal) com Coeficiente de Aproveitamento (CAB) igual 
a 3 (três);
(i.d) preserve-se a alteração realizada pelo art. 8º no Mapa 2 – Zoneamento – no 
tocante à ZPR-5, ao Centro Municipal Tradicional, aos Corredores Mário Leal Ferreira, 
Av. Pinto de Aguiar, Av. Severino Filho/trechos das ruas Capitão Melo e Missionário 
Otto Nelson, São Rafael como também a ZUE VI (Centro Administrativo Municipal);
(i.e) preserve-se a substituição dos Mapas 4 e 5 pelos Mapas 4A e 5A realizada pelo 
art. 9º no tocante à Via Arterial denominada “Linha Viva”;

(i.f ) preserve-se no Mapa 7A a Zona de Uso Especial (ZUE-6 – Centro Administrativo 
Municipal) e o entorno da Fonte Nova, previstos no art. 10;
(i.g) preserve-se a substituição do Mapa 8 pelo Mapa 8A, realizada pelo art. 11, no 
tocante às áreas preferencialmente hoteleiras (ADPH) referidas no art. 3º da Lei 
8.378/2012, à delimitação da Área de Borda, e as das áreas integrantes das zonas 
ZPR-5, Centro Municipal Tradicional e Centro Administrativo Municipal;
(ii) em relação à Lei n. 8.378/12, pelo prazo de 03 (três) meses contados da decisão 
de modulação ou enquanto não for aprovada a nova lei relativa ao PDDU e LOUOS, 
o que sobrevier primeiro, mantenha-se
(ii.a) preserve-se o art. 2a, ressalvada alínea “a” do inciso III;
(ii.b) preserve-se o art. 3º, excetuada a área destinada preferencialmente a hotelaria 
denominada ADPH-6 – Aeroclube;
(iii) em relação à Lei n. 8.379/12, pelo prazo de 12 (doze) meses contados da decisão 
de modulação ou enquanto não for aprovada a nova lei relativa ao PDDU e LOUOS, 
o que sobrevier primeiro, mantenha-se
(iii.a) preservem-se os arts. 34 a 39 e 120, que cuidam da regulamentação do Estudo 
de Impacto de Vizinhança – EIV;

Ab initio, cumpre registrar que o pedido de modulação requerido pelo MP juntamente com o Município 
não se sustenta na alegada manutenção da situação vigente e preservação da segurança jurídica.

De fato, é preciso iniciar com esta observação porque o Município, em seus memoriais, bem como 
na sustentação oral realizada por seu procurador, defende que a modulação dos artigos indicados das leis nº 
8.378/2012 e 8.379/2012 seria necessária para a preservação da confiança daqueles que realizaram investimentos 
à luz do que fora decidido por esta Corte na sessão do dia 27 de junho de 2012 e na sessão do último mês de 
julho, quando, em verdade, uma coisa não se confunde com a outra.

A preservação dos alvarás concedidos desde o início do ano passado com base no que fora decidido por 
este Tribunal, quando do deferimento de medida cautelar é, como voltará a se expor, evidente, e não se confunde 
com a modulação pretendida pelo município, que busca, em verdade, que se permita a vigência de dispositivos 
das leis nº 8.378/2012 e 8.379/2012, que, atualmente, têm sua eficácia suspensa. Em verdade, tais dispositivos, 
na sessão do dia 24 de julho de 2013, tiveram sua eficácia suspensa com efeitos retroativos, ou seja, desde sua 
origem, precisamente para que não se pudesse agora alegar qualquer tipo de insegurança jurídica.

Calha lembrar que a medida cautelar deferida nestes autos no dia 27 de junho de 2012 – bem como 
a sua extensão, outorgada em 24 de julho de 2013 – foi concedida com eficácia ex tunc, retroativa, portanto, 
precisamente para evitar que, neste momento, quando da apreciação do mérito da ação, fosse alegado prejuízo 
por parte de quem construiu confiando em lei inconstitucional. Isto não ocorreu.

Assim, considerando que esta Corte, em curto espaço de tempo, suspendeu a eficácia das normas ora 
declaradas inconstitucionais desde suas respectivas origens, não é concebível se falar agora em investimentos 
frustrados ou em confiança a ser protegida. 

Por outro lado, cumpre observar que o deferimento de modulação da declaração de inconstitucionalidade, 
nos termos da lei, só pode ser deferido em caráter excepcional e nos estritos limites da efetiva necessidade 
de preservação do interesse da coletividade, o que, adianta-se, não se verifica na maior parte dos pedidos de 
modulação formulados pelos requerentes.

À toda evidência, não se pode partir de uma lógica equivocada, invertida, de que teria que haver nos autos 
prova de prejuízo à sociedade para indeferir-se os pedidos de modulação dos efeitos da decisão declaratória de 
inconstitucionalidade dos diplomas normativos. Não é esta a previsão legal.

De fato, exige-se prova de que a modulação traga efetivo benefício à coletividade para que possa ser 
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deferida e, inexistindo efetiva prova de que o interesse da coletividade será preservado não se pode permitir que 
lei inconstitucional produza efeitos.

Com efeito, inexistindo elementos probatórios nos autos, esta Corte não pode deferir o pedido de 
modulação, que implica na permissão para que norma inconstitucional produza efeitos no ordenamento, algo 
que apenas pode ser deferido em caráter excepcional.

É um verdadeiro contrassenso que este tribunal reconheça a inconstitucionalidade das normas e, em 
seguida, permita que diversos dispositivos (inconstitucionais, é preciso insistir) produzam efeitos porque não há 
prova nos autos de que trarão prejuízos à sociedade.

Passando ao exame de cada um dos requerimentos, tem-se o seguinte.
No que concerne ao primeiro pleito (i), tem-se que não se pode permitir a modulação no que se refere 

ao art. 1º da Lei nº 8.378/12, parte do seu art. 4º e art. 8º, bem como, por conseguintes, arts. 10 e 11 do mesmo 
diploma.

(i.a) Os postulantes justificam a manutenção da eficácia da alteração do zoneamento da área Centro 
Municipal Tradicional, da Av. Mário Leal Ferreira, da Av. São Rafael, da Av. Pinto de Aguiar, da Av. Severino Filho 
e de trechos das Ruas Capitão Melo e Missionário Otto Nelson no fundamento de que tais modificações seriam 
necessárias à realização da Copa do Mundo.

Pertinente à ampliação do Centro Municipal Tradicional, observa-se, no mapa de fl. 3.886, que a sua 
extensão, diferente do que fazem crer o Município e o Parquet, atinge uma área muito maior do que o mero 
entorno da Arena Fonte Nova, permitindo construções de fins não residenciais com gabaritos máximos de 51 
metros na área do comércio, próximo ao litoral. Além do mais, induz a verticalização em área de proteção cultural 
e paisagística com risco de desfiguração do centro antigo de Salvador e seu patrimônio ambiental urbano, 
inclusive, com impactos no entorno do Dique de Tororó, sítio tombado pelo IPHAN.

É preciso observar que a alteração no zoneamento da região irá modificar consideravelmente o seu uso, 
bem como os coeficientes de aproveitamento máximo e, como já cuidadosamente examinado, alterações no 
zoneamento da cidade e nos coeficientes de aproveitamento das construções que se relacionam diretamente 
ao Plano Diretor, exigindo participação popular e elaboração de estudos técnicos prévios, o que não foi feito.

Desse modo, apenas excepcional interesse público poderia justificar a manutenção destas normas 
(evidentemente inconstitucionais) por qualquer lapso temporal. E isto não se vislumbra no caso aqui delineado, 
uma vez que, como bem ressaltaram o CREA/BA, o CAU/BA, o IAB/BA, o SINDARQ/BA e a SBU, as licitações e 
concessões envolvendo a Arena Fonte Nova e o seu entorno foram levadas a efeito quando em vigor o PDDU de 
2008 (Lei nº 7.400) e a antiga LOUOS (Lei nº 3.377/84), não sendo possível identificar, a menos de 09 (nove) meses 
da Copa do Mundo, e com o estádio e as obras do seu entorno já concluídas, excepcional interesse público que 
justifique a vigência das normas inconstitucionais pelo prazo de 12 (doze) meses.

Ainda, os próprios documentos apresentados pelo Município nada demonstram acerca da efetiva 
necessidade de tão drástica alteração do zoneamento em prol da Copa do Mundo, limitando-se a afirmações 
genéricas. Ora, tratando-se de medida excepcional, seria necessário que o Município trouxesse reais justificativas, 
embasadas em dados concretos, que demonstrassem a necessidade efetiva de manter-se a eficácia da norma 
inconstitucional para a preservação do interesse público, o que não se identifica nos autos.

Por sua vez, a extensão do Corredor da Av. Mario Leal Ferreira, conhecida como “Bonocô”, até a Ladeira 
Fonte das Pedras, nas palavras da justificativa apresentada nos autos pelo próprio Município, “amplia o potencial 
construtivo e a diversidade de usos possíveis na área da Arena Fonte Nova e seu entorno” (fl. 3.822), implicando 
também no aumento dos coeficientes de aproveitamento básico e máximo (CAB e CAM).

Ora, é fato público e notório que a referida via já não comporta o tráfego que atualmente possui, sendo 
inconcebível supor que excepcional interesse social estará preservado com a autorização, deste Tribunal, para 
que dispositivo inconstitucional produza efeitos, permitindo novas edificações na região – sem prévio estudo 
técnico e sem a oitiva da população, frise-se. Cumpre insistir que a modulação dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade é medida excepcional, que só se justifica para a efetiva preservação do interesse da 
coletividade, o que não se consegue identificar neste ponto da questão.

Ainda, a manutenção da mudança na classificação da Av. São Rafael e da Av. Pinto de Aguiar, sem prévio 
estudo técnico e participação popular, não revela a preservação do interesse social, na medida em que, como 
consta no arrazoado do Município, “quanto maior a função, maior a hierarquia do corredor e, por conseguinte, maior 
a permissividade de uso e de parâmetros urbanísticos” (fl. 3.824 – grifos aditados), bem como a referida alteração 
irá aumentar o coeficiente de aproveitamento máximo – CAM da região para 2,5.

Não se pode conceber que excepcional interesse público esteja preservado com a autorização para novas 
edificações, com coeficientes de aproveitamento mais altos e com base em lei inconstitucional na região 
da Av. São Rafael e da Av. Pinto de Aguiar, que, como também é fato público e notório, são vias de tráfego 
intenso de veículos e marcadas por frequentes congestionamentos. Ademais, como bem identificado por parte 
dos amigos da Corte em seus pareceres técnicos, a ampliação dessas vias já está autorizada no PDDU de 2008, 
de modo que a modulação desejada apenas favoreceria a construção de novas edificações, em flagrante 
detrimento da população que cotidianamente sofre com a dificuldade de locomoção na área. 

Cabe reiterar, que as justificativas do próprio Município em relação à Av. Pinto de Aguiar e à Av. São 
Rafael falam que as modificações visam permitir novas edificações e não melhorar a mobilidade destas vias. 
É o que consta nos autos.

Sobreleva ressaltar, também, não ser viável a modulação para permitir a alteração da classificação do 
corredor formado pela Avenida Severino Filho e trechos das Ruas Capitão Melo e Missionário Otto Nelson, uma 
vez que, flagrantemente, tem como objetivo único a majoração do coeficiente de aproveitamento máximo da 
região de Stella Maris e da Lagoa do Abaeté, por todos sabido como sendo área de proteção ambiental, a fim de 
viabilizar grandes empreendimentos de hotelaria na região. Evidentemente, este é o tipo de alteração na urbe 
que, atinente ao Plano Diretor, deve ser precedida por estudos técnicos e ampla discussão com a sociedade, 
não se vislumbrando, dessa forma, qualquer interesse público (muito menos excepcional interesse social) que 
assente a modulação pretendida.

É preciso reiterar que as normas em foco foram declaradas inconstitucionais por absoluta falta de efetiva 
participação popular na sua elaboração, bem assim em razão da total ausência de estudos técnicos sobre as 
consequências das alterações por elas realizadas. Assim, não se pode conceber, diante da inexistência de 
elementos técnicos nos autos, que a modulação pretendida irá garantir excepcional interesse social – ao revés, o 
que se constata é que, caso se permita que este inconstitucional dispositivo produza efeitos, o interesse público 
será fatalmente violado. 

Nesse cenário, portanto, não me soa razoável que seja deferida a modulação relacionada ao art. 1º da Lei 
nº 8.378/12.

Prosseguindo, tem-se que uma vez indeferida a modulação relacionada ao art. 1° da Lei nº 8.378/12, 
deve também se negar a modulação referente aos arts. 8º, 10 e 11 do mesmo diploma, pois, de acordo com as 
justificativas do próprio Municípios, apenas visam a compatibilização de determinados mapas do Plano Diretor 
às alterações realizadas pelo mencionado art. 1º. 

No segundo item do primeiro requerimento (i.b), pretende-se a manutenção de três partes do art. 4º da 
Lei nº 8.378/12.

A primeira relaciona-se com a modificação do CAB e do CAM do Centro Municipal Tradicional que, 
como já exaustivamente analisado e exposto nas razões anteriores, não pode ser autorizada, pois, a modulação 
pretendida está diretamente relacionada à ampliação do Centro Municipal Tradicional.

A segunda parte do referido item ancora-se em mudança necessária à criação do Centro Administrativo 
Municipal, localizado no Vale dos Barris, sob o fundamento de que o projeto “objetiva concentrar espacialmente 
toda a Administração Municipal na Área Central da Cidade, de modo a reduzir gastos com aluguéis, transporte de 
pessoas e movimentação de documentação, propiciando maior racionalização à gestão” (fl. 3.828). Nesta senda, 
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considerando que a redução dos custos do Município beneficia a coletividade, dado que se trata da racionalização 
do uso do dinheiro público, é possível identificar, neste ponto, excepcional interesse social a legitimar a modulação 
pretendida.

Entretanto, a terceira parte deste item não pode ser atendida, pois implica em ampla alteração do 
zoneamento da cidade, uma vez que, como pontuado pelo próprio Município, a modificação implementada no 
art. 255, inciso II, e no art. 263, inciso II, da Lei nº 7.400/08 “propicia a utilização de potencial adicional construtivo 
para usos não residenciais em zonas de usos predominantemente residenciais – ZPRs, bem como para usos residenciais 
em zonas de usos não residenciais” (fl. 3.830). Mais uma vez, é preciso lembrar que apenas excepcional interesse 
social autoriza a modulação pretendida e a amplitude da modificação no zoneamento da cidade realizada 
pelo dispositivo sob exame exige a edição de nova lei em atenção às regras do processo legislativo especial 
para alteração do Plano Diretor.

Nesse sentido, pontuo e recomendo à egrégia Corte que apenas se module o art. 4º da Lei nº 8.378/12, no 
que tange à constância do art. 181, inciso VI, da Lei nº 7.400/08 e, exclusivamente, no que se refere à edificação e 
construção do Centro Administrativo Municipal localizado no Vale dos Barris, permitindo-se a sua vigência pelo 
prazo de 12 (doze) meses ou até que seja editada nova lei, o que ocorrer primeiro, devendo ser desatendida a 
modulação nos outros dois pontos.

No terceiro item do primeiro requerimento, deseja-se a preservação do disposto no art. 6º, apenas no que 
se refere à Zona de Uso Especial (ZUE) VI, que cuida do Centro Administrativo Municipal. Assim, pelas razões já 
expostas, como a criação do Centro Administrativo Municipal abrange excepcional interesse social, aconselho 
se acate a modulação pretendida neste item, a fim de que seja permitida a sua vigência pelo prazo de 12 (doze) 
meses ou até que seja editada nova lei, o que ocorrer primeiro.

Em relação ao quarto item do primeiro requerimento, propõe-se a manutenção das alterações nos Mapas 
4 e 5 pelos Mapas 4A e 5A no tocante a Via Arterial “Linha Viva”. Com efeito, eis o que o Município apontou em 
suas justificativas:

A Linha VIVA é uma nova ligação viária que oferece alternativa rápida de trajeto 
desde o Acesso Norte até a BA-526 (CIA/Aeroporto), desafogando o já saturado 
trânsito da Av. Luiz Viana Filho (Paralela) e seu entorno. Os estudos técnicos 
foram desenvolvidos como parte integrante do Projeto de Mobilidade Urbana do 
Município, mas a infraestrutura criada a partir da LINHA VIVA propiciará melhorias 
na integração viária da própria região metropolitana de Salvador. 
Todos os investimentos de implantação (estimados em cerca de R$1,5 bilhão 
de reais) e custos de manutenção serão oriundos da iniciativa privada mediante 
concessão, de modo que não haverá contraprestação a ser paga pelo Município. 
Será utilizada a faixa de servidão da linha de transmissão da CHESF para a execução 
da via expressa, o que implica menor custo financeiro, social e ambiental do projeto.
A importância do projeto para a Cidade do Salvador e a RMS compreende:
I. A melhoria do sistema de circulação em região da cidade que sofre com o 
estrangulamento do tráfego, sobretudo na Av. Luiz Viana Filho e seu entorno, um 
dos vetores de crescimento mais expressivos, e que recebe, em horário de pico, 
número de veículos muito superior à sua capacidade máxima;
II. Maior fluidez do sistema de transporte coletivo por ônibus com o desafogo das 
vias do entorno, reduzindo o tempo de deslocamento da população;
III. Melhoria na logística de desenvolvimento (ligação mais fácil ao Polo Industrial 
de Camaçari, estímulo à dinâmica econômica Norte/Sul da cidade, dentre outras);
IV. Integração viária das comunidades da região do Miolo da Cidade, com melhoria 
da mobilidade de quase 800 mil pessoas residentes nas áreas de influência direta 

do projeto, bem como criação de infraestrutura para viabilizar as áreas de habitação 
que serão implantadas na região;
V. Retorno financeiro para o Município de no mínimo vinte milhões de reais, referente 
ao valor de outorga que serão destinados a investimentos no sistema de transporte;
VI. Incremento na indústria do turismo (a LINHA VIVA facilitará o deslocamento 
dos centros tradicional e histórico da cidade com as praias do litoral norte, além da 
ligação rápida com o Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães).
O Termo de Referência do projeto foi aprovado pelo Conselho Municipal do Meio 
Ambiente (COMAM), tendo seguido todos os trâmites exigidos pela Política Nacional 
do Meio Ambiente. Também, foi realizado o EIA/RIMA por equipe multidisciplinar e 
todas as intervenções deverão obter o prévio licenciamento ambiental, prevendo-
se a implantação de rigoroso Sistema de Controle Ambiental, inclusive com o 
desenvolvimento de programas de mitigação de impactos e formas de compensação 
(fls. 3.832/3.833).

De mais a mais, percebe-se que a referida alteração apenas viabiliza a discussão do projeto de abertura 
da via em questão, não se referindo já à sua efetiva construção, sendo fato público e notório que o seu projeto 
ainda está sendo matéria de discussão com a sociedade civil, havendo notícia, inclusive, de que vêm sendo 
realizadas audiências públicas sobre o tema, o que é, certamente, imprescindível.

Cumpre salientar que a permissão para que o referido dispositivo produza efeitos por determinado 
lapso temporal não significa uma autorização do Judiciário para a construção da “Linha Viva”, uma vez que o 
mencionado artigo apenas altera o mapa para permitir as futuras e necessárias discussões a respeito do referido 
projeto.

Diante dessas ponderações, reconheço a presença de excepcional interesse social a abrigar o pedido de 
modulação dos efeitos da decisão para permitir a vigência do art. 9º unicamente no que se refere à substituição 
dos Mapas 4 e 5 pelos Mapas 4A e 5A e apenas no tocante à “Linha Viva”, pelo período de 12 (doze) meses ou até 
a edição de nova lei, o que ocorrer primeiro. 

Passando ao exame do segundo requerimento de modulação formulado pelo Município e pelo MP/BA, 
percebo ser impossível deferir a modulação pretendida em relação ao art. 2º e, por conseguinte, ao art. 3º da Lei 
nº 8.378/12.

Nesse pleito, pedem os requerentes a manutenção da vigência do art. 2º, inciso III, que estabelece que 
“os hotéis de turismo a serem implantados na Área de Borda Marítima poderão ultrapassar o gabarito de altura das 
edificações previsto no Mapa 08A, anexo à Lei 7.400/2008, em até 50% (cinquenta por cento), atendidas as seguintes 
restrições” (fl. 3.837).

Argumentam os postulantes que, com a permanência do sobrestamento da alínea “a” do referido 
dispositivo

a) a altura do empreendimento não poderá causar nenhum sombreamento nas faixas 
de areia das praias próximas, no solstício de inverno, a partir das 11:00h (onze horas) 
pela manhã; até as 13h (treze horas) pela tarde, nos trechos 6,7 e 8; e a partir das 9:00h 
(nova horas) pela manhã; até as 15:00h (quinze horas) pela tarde, nos trechos 9, 10, 11 
e 12, devendo ser apresentado estudo de projeção das sombras, realizado sobre cartas 
solares, detalhado para todo o dia mencionado, quando da solicitação do licenciamento 
[...], retorna-se à condição anterior, em que o intervalo para o não sombreamento das 
praias se estende de 8:00h às 16:00h, evitando-se, assim, o sombreamento nesse período 
(fl. 3.837).
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Não parece atender a excepcional interesse social a autorização para a construção de hotéis com 
gabarito até 50% (cinquenta por cento) maior do que o máximo permitido pela legislação para a região 
específica, em especial considerando que as áreas definidas como ADPH – Área Destinada Preferencialmente 
à Hotelaria encontram-se situadas em importantes corredores de ventilação, além de afetarem a paisagem 
litorânea da Cidade.

Quadra observar que os mapas que acompanham as razões do Município revelam uma realidade distinta 
da afirmada, pois, em relação a diversas áreas, a exemplo do Rio Vermelho (fl. 3.841) e Ondina (fl. 3.843), há indício 
suficiente a demonstrar que o sombreamento das praias só não ocorrerá das 10:00h às 14:00h e em relação a 
outras, como Armação (fl. 3.845), Pituaçu (fl. 3.847), Itapuã (fls. 3.849, 3.851 e 3.853) e Stella Maris (fl. 3.855), essa 
preservação se dará apenas das 09:00h às 15:00h.

Como se constata, os documentos juntados aos autos pelo próprio Município revelam que haverá 
sombreamento das praias em horários superiores ao que tentam defender, pois não será garantido o não 
sombreamento das 08:00h às 16:00h.

Ainda, é preciso pontuar que o Município sustenta que o sombreamento não ocorrerá das 8:00h às 16:00h, 
sob o fundamento de que, ao não se permitir a manutenção da eficácia da alínea “a” do inciso III do art. 2º da Lei 
nº 8.378/2012, terá o referido inciso que ser interpretado em consonância com o inciso III do art. 237 da Lei nº 
7.400/2008, que afirma que é diretriz para a Borda Atlântica o “controle da altura das edificações nas primeiras 
quadras próximas ao mar, limitada pela possibilidade de sombreamento da praia no período das 8:00 (oito) horas até 
as 16:00 (dezesseis) horas, e resguardando a ventilação dos espaços interiores”.

Todavia, faz-se necessário ressaltar que, nos termos da lei, a Área de Borda Marítima, que é “a faixa de 
terra de contato com o mar, compreendida entre as águas e os limites por trás da primeira linha de colinas ou maciços 
topográficos que se postam no continente, em que é definida a silhueta da Cidade”, não é composta apenas pela 
Borda Atlântica, e a diretriz indicada no inciso III do art. 237 da Lei nº 7.400/2008 apenas se refere à Borda Atlântica.

Por outro lado, há de se registrar que o inciso III do art. 237 da Lei nº 7.400/2008 traz uma diretriz, uma 
orientação, que não se sustentará diante da autorização expressa constante no inciso III do art. 2º da Lei nº 
8.378/2012, para que as edificações nas Áreas Destinadas Preferencialmente à Hotelaria ultrapassem em 50% 
(cinquenta por cento) o limite do gabarito legalmente previsto, caso este Tribunal permita tal dispositivo produza 
efeitos, como desejado pelo Município.

É preciso observar que o gabarito fixado nos mapas do PDDU de 2008 (Lei nº 7.400) para as áreas 
identificadas como destinadas preferencialmente à hotelaria já é bastante elevado, sendo, por exemplo, de 30m 
para a região da chamada ADPF do Rio Vermelho (fl. 3.840), de 24m para a de Ondina (fl. 3.840) e 45m para as de 
Armação e Pituaçu (fls. 3.844 e 3.846).

Desse modo, deferindo-se a modulação pretendida, estar-se-á autorizando o aumento de até 50% 
(cinquenta por cento) do gabarito para construções de hotéis nessas áreas. De fato, caso esta Corte permita que 
o inconstitucional dispositivo em foco produza efeitos, o gabarito para a ADPH do Rio Vermelho, próxima à “Praia 
do Buracão”, alcançará 45m com o acréscimo de 50%, para a ADPH de Ondina chegará a 36m e para as ADPHs 
Armação e Pituaçu irá alcançar 67,5m caso seja concedida a modulação desejada, o que corresponde a um 
prédio de cerca de 26 andares.

Vale repisar, como ressaltaram os pareceres técnicos juntados aos autos pelos amigos da Corte, os mapas 
de sombreamento levam em consideração praias com mais de 100m (cem metros) de faixa de areia, ignorando 
que algumas praias do litoral soteropolitano contam com uma faixa de areia menor.

Importa salientar que a questão relacionada ao aumento de gabarito para construção de hotéis na orla 
de Salvador e ao sombreamento das praias é diretamente afeita ao Plano Diretor e exige ampla participação 
popular, bem como a realização e exposição de estudos técnicos que demonstrem as consequências dessa 

modificação. Sob nenhum viés que se examine a situação consegue-se conceber que excepcional interesse social 
reste preservado com a manutenção da vigência de norma inconstitucional que implica nessa grave alteração 
da urbe.

Pontue-se que não se pode imaginar como o incentivo à implantação de hotéis de turismo se dará em 
caráter transitório, como se afirmou nas argumentações do pedido de modulação, à fl. 3.837, pois, naturalmente, 
as edificações erguidas não serão demolidas após a Copa do Mundo ou após a edição de estudos e audiências 
públicas que concluam pela impossibilidade de aumento dos gabaritos em 50% (cinquenta por cento).

Efetivamente, o raciocínio do Município está equivocado, pois, mesmo que a permissão para a construção 
de hotéis com aumento de 50% (cinquenta por cento) do seu gabarito vigore apenas por determinado lapso 
temporal, não se pode afirmar que possuirá carácter transitório, pois, os prédios edificados no período em que 
se permitir que o inciso III do art. 2º da Lei nº 8.378/2012 produza efeitos não serão demolidos com o término do 
prazo, permanecerão íntegros, causando graves impactos à paisagem, ventilação e iluminação da urbe.

A toda evidência, não se pode, sob o fundamento de preservação de excepcional interesse social (única 
justificativa autorizada pela lei para que se permita que norma inconstitucional produza efeitos), permitir-se 
a construção de gigantescos hotéis na orla de Salvador, que, obviamente, lá permanecerão por décadas – se 
não por toda a eternidade –, afinal, não se admitirá a demolição de tais prédios após a realização dos estudos 
técnicos necessários, até então inexistentes, sob a alegação de que é preciso preservar a confiança daqueles que 
investiram.

Não se pode perder de vista que os amigos da corte trouxeram aos cadernos processuais a informação 
de que “o parque hoteleiro baiano tem atualmente 33% de leitos ociosos” e que “os leitos existentes em Salvador 
(35 mil) e no Litoral Norte (14 mil), somados àqueles já em construção (10 mil), atendem aos 60 mil leitos exigidos 
pela FIFA” (fl. 3.794). É preciso observar que o fato de não se permitir a modulação desejada, não está o Tribunal 
vedando a construção de novos hotéis, mas apenas garantindo o direito constitucionalmente previsto da 
população participar das discussões do Plano Diretor da Cidade, opondo-se a edificações que irão implicar no 
sombreamento de suas praias, na redução da sua ventilação e na comutação irreversível de sua paisagem.

Como já dito, o Plano Diretor de 2008 já estabelece gabaritos bastante elevados para a construção de 
hotéis na orla, sendo certo que o indeferimento da modulação ora pretendida não impedirá no crescimento da 
economia soteropolitana ou na realização da Copa do Mundo. Esta alegação é absurda.

De fato, diferente do que sustentou o Município oralmente, é evidente que neste ponto a modulação 
desejada não irá manter a situação já existente, mas, sim, irá ampliar o gabarito das edificações, em evidente 
impacto à paisagem do litoral, à ventilação da cidade e ao sombramento das praias, o que não pode ser sufragado 
por este Tribunal. Por óbvio, para a manutenção da situação já existente, a legislação em vigor é mais do que 
satisfatória.

Por conta das observações aqui postas, inspiro à Corte negar a pretensão de modular-se os arts. 2º e 3º 
da Lei nº 8.378/12.

O último peditório de modulação relaciona-se aos arts. 34 a 39 e 120 da Lei nº 8.379/12, que cuidam da 
regulamentação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV.

Através desse tipo de estudo é possível controlar os efeitos do planejamento urbano e ambiental do 
empreendimento, propondo ações mitigadoras e compensatórias que minimizem os danos ambientais e 
descontroles urbanísticos. Logo, o EIV é considerado um instrumento significativo de análise e controle das 
questões de políticas públicas urbanas. 

A finalidade do EIV é democratizar a tomada de decisão sobre os grandes empreendimentos das cidades, 
sugerindo adequações e melhorias no projeto, já que contribui para a aprovação do empreendimento, estabelece 
condições ou contrapartidas para o funcionamento deste, apresenta propostas de adequações necessárias 
para a defesa ambiental que viabilize a construção, recomenda o direcionamento dos ajustes necessários na 
infraestrutura do entorno, a fim de melhorar ou minimizar os impactos gerados para a região urbana.
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À vista a documentação adunada ao processo de que se cuida, o EIV é realmente um importante 
instrumento no controle do uso e ocupação do solo, que, apesar de previsto na Lei nº 7.400/2008, não fora por ela 
regulamentado. Assim, considerando que o EIV apenas visa beneficiar a população, uma vez que, como já posto, 
se trata de mais uma forma de controle do licenciamento de novos empreendimentos, por isso, resta autorizada 
a manutenção da vigência desses dispositivos pelo prazo 12 (doze) meses ou até que seja editada nova lei, como 
requerido pelo Município e pelo MP/BA.

Por fim, é preciso registrar que a preocupação manifestada pelo Município em relação aos alvarás 
expedidos desde junho do ano passado de acordo com os termos da primeira medida cautelar deferida por 
este Sodalício e sua posterior extensão não exigirá modulação específica, uma vez que, em atenção à segurança 
jurídica, estabilidade das relações sociais e interesse coletivo, votou-se no sentido de, no que tange à lei nº 
8.167/2012, apenas seja declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos originalmente impugnados pelo 
Ministério Público e que tiveram sua eficácia suspensa na sessão do dia 27 de junho de 2012.

Desse modo, restam preservados os alvarás concedidos desde o ano passado em observância aos acórdãos 
que deferiram a medida cautelar, não havendo de se falar em insegurança jurídica, preservando-se a confiança e 
os interesses daqueles que realizaram projetos e construções de acordo com as decisões judiciais deste Tribunal.

4. CONCLUSÃO.

Ex positis, o voto é no sentido de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 4º, I a VIII, 14, 15, 16, 17, caput 
e §3º, 20, 21, 23, 24, parágrafo único, 25, II, 33, 36, caput e §3º, 40, 41, II, 42, 45, 52, III, 53, 55, III e IV, alínea a, 56, I, 
alínea a, II, alínea a, e III a V, 57, I e III, 59, caput e §4º, 76, III, 78, II, 79, III, 84, I e IV, 85, 88, 89, 94, 95, 98, I e II, 100, I e 
IV, 119, I, alínea g, e II, alínea h, 123, 131, II, alínea b, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 
e 161 da Lei Municipal nº 8.167/2012, bem assim, em sua integralidade, das Leis nº 8.378/12 e 8.379/2012, com 
base no art. 27 da Lei nº 9.868/99, e nos termos da fundamentação detalhadamente exposta em tópico próprio, 
vota-se no sentido de modular os efeitos da decisão no que tange (i) ao art. 4º da Lei nº 8.378/2012, apenas no 
ponto em que modifica o art. 181, inciso VI, da Lei nº 7.400/08 e exclusivamente no que se refere à edificação e 
construção do Centro Administrativo Municipal localizado no Vale dos Barris, (ii) ao art. 6º da Lei nº 8.378/2012, 
apenas no que se refere à Zona de Uso Especial – ZUE VI, que cuida do Centro Administrativo Municipal, (iii) ao art. 
9º da Lei nº 8.378/2012, unicamente no que se refere à substituição dos Mapas 04 e 05 pelos Mapas 04A e 05A e 
apenas no tocante à “Linha Viva”, e (iv) aos arts. 34 a 39 e 120 da Lei nº 8.379/2012, no que tange à regulamentação 
do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, mantendo-se excepcionalmente, a eficácia dessas normas pelo prazo 
de 12 (doze) meses, a contar da publicação deste acórdão, ou até que seja editada nova lei em estrita observância 
do processo legislativo especial, o que ocorrer primeiro.

W
TJBA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0117629-70.2006.8.05.0001, TRIBUNAL PLENO, 
RELATOR(A): DES. AUGUSTO DE LIMA BISPO, JULGADO EM 23/04/2014.

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 
POLICIAIS MILITARES. ANEXO V DA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. REVISÃO 
GERAL ESTABELECIDA PELA LEI Nº 7.622/2000. DISTINÇÃO DE ÍNDICES. 
INCONSTITUCIONALIDADE. EXTENSÃO DO MAIOR REAJUSTE AOS DEMAIS 
SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.
O reajuste concedido pela Lei nº 7.622/2000 tem natureza jurídica de índice geral de 

revisão de vencimentos e soldos, mesmo porque é o único diploma legal a tratar de 
reajuste no exercício de 2000. 
Interpretando-se o anexo V da Lei Estadual nº 7.622/2000, conforme a Constituição, há 
de se reconhecer o percentual de 34,06% como base do reajuste geral concedido no ano 
de 2000, o que, em consequência, leva à improcedência da arguição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 0117629-
70.2006.8.05.0001, em que figuram, como suscitante, a Primeira Câmara Cível e, interessados, Carlos Etienne 
Falcão Rodrigues, Romário Teixeira Braga Filho e Estado da Bahia 

ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer a arguição de inconstitucionalidade formulada pela 
Primeira Câmara Cível, PARA DETERMINAR A INTERPRETAÇÃO DO ANEXO V DA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000, 
CONFORME A CONSTITUIÇÃO, pelas razões expendidas.

VOTO

De fato, a Lei nº 7.622/2000 estabeleceu o salário mínimo no Estado da Bahia e alterou os vencimentos, 
salários, soldos e proventos dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, das Autarquias e 
Fundações Públicas, além de dar outras providências. 

A simples leitura da ementa da referida disposição legal revela, porém, que se trata de normatização voltada 
à promoção da revisão anual de vencimentos do funcionalismo estadual, imposta pelo texto constitucional.

Por força do artigo 37, X, da Carta Magna, tal diversidade de índice se revela inaceitável, na medida em 
que ofende a previsão de igualdade na revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa 
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices;

É inafastável o caráter de reajuste anual de remuneração do funcionalismo público da lei em questão, 
mesmo porque é o único diploma legal a tratar de reajuste no exercício de 2000, devendo o Estado da Bahia 
estender aos apelados o reajuste de 34,06% requerido, conforme determinado na sentença de piso.

Este Tribunal de Justiça, inclusive, vem, reiteradamente, decidindo a matéria neste mesmo sentido, 
conforme se verifica dos julgados citados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. SENTENÇA DETERMINANDO 
O REAJUSTE ATÉ 34.06% E 17,28% DOS RESPECTIVOS SOLDOS. TRATAMENTO 
ISONÔMICO. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÕES 
DE ÍNDICES EM SE TRATANDO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. 
REAJUSTE DA GAP- GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - NO MESMO PERCENTUAL 
DO REAJUSTE DO SOLDO (§ 1º, DO ART. 7º, DA LEI 7.145/97). LEI ESTADUAL DE 
EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA 
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SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. CONFORME BEM FUNDAMENTADO NA SENTENÇA 
HOSTILIZADA, O ORDENAMENTO PÁTRIO VEDA A VARIAÇÃO DE ÍNDICES DE REAJUSTE 
DE VENCIMENTOS PARA O FUNCIONALISMO PÚBLICO, EM SEU ART. 37, INCISO X, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO ASSEGURAR A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO 
E SUBSÍDIO, SEMPRE NA MESMA DATA E SEM DISTINÇÃO DE ÍNDICES. OUTROSSIM, O §1º 
DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97 DETERMINA A REVISÃO DA GAP NA MESMA 
ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DOS SOLDOS. TRATA-SE DE NORMA DE EFICÁCIA 
PLENA E DE APLICABILIDADE IMEDIATA. VIGÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM AS LEIS 
7.622/00 E 8.889/03. CONSTITUCIONALIDADE. NÃO SE PODE FALAR EM USURPAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO, EIS QUE SE CUIDA, 
APENAS, DE APLICAÇÃO DO DIREITO AO CASO CONCRETO, UMA VEZ CARACTERIZADA 
A INFRINGÊNCIA DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL AO DEIXAR DE 
EFETUAR O REFERIDO REAJUSTE DE FORMA ISONÔMICA. PRELIMINAR DE MÉRITO 
REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA. (Apelação Cível e Remessa 
Necessária n° 0044441-68.2011.8.05.0001, Relatora Des.ª Maria do Socorro Barreto 
Santiago, DJE 6/8/2013)

Ementa: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDOS 
JULGADOS PROCEDENTES. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE DE SOLDOS E PROVENTOS 
DECORRENTES DAS LEIS 7622/00 E 10558/2007. PREFACIAL LIGADA À IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO EM ÁREA DO 
PODER LEGISLATIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO: CARÁTER GERAL DA NORMA QUE INSTITUIU 
OS REAJUSTES DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA POR FORÇA DA LEI 
7622/00. INCABIMENTO DA DIFERENCIAÇÃO DOS AUMENTOS POR PATENTES. AFRONTA 
À ISONOMIA PREVISTA NO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO 
DO DIREITO À DIFERENÇAS DE REAJUSTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE. 
LEI 10558/2007. CARÁTER DÚPLICE DA NORMA. REVISÃO GERAL ANUAL E CONCESSÃO 
DE REAJUSTES SETORIAIS PARA CORREÇÃO DE DISTORÇÕES REMUNERATÓRIAS. 
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRECEITO DO ART. 37, INCISO X, DA C.F. 
INCIDÊNCIA DOS REAJUSTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR-
GAP. LEGALIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE 
RESTRIÇÃO QUANDO DECORREM DE DECISÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 
REDIMENSIONAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA. 
CONFIRMAÇÃO PARCIAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível e Remessa 
Necessária n° 0044401-86.2011.8.05.0001, Relator Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 
DJE 6/8/2013)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR. IMPLEMENTAÇÃO NO 
SOLDO DOS PERCENTUAIS DE 34,06% E 17,28% CONCEDIDOS, RESPECTIVAMENTE, 
PELAS LEIS NºS 7.622/2000 E 10.558/2007. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO 
DE DIREITO E DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADAS. REALINHAMENTO DO SOLDO DE 
FORMA DIFERENCIADA ENTRE DETERMINADAS PATENTES. AFRONTA AO ART. 37, X DA CF. 
REAJUSTE DO SOLDO NÃO ESTENDIDO À GAPM. ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
1. “Em se tratando de prestação de trato sucessivo, não há prescrição do próprio direito, 
o que prescreve são as parcelas antecedentes ao quinquênio anterior à propositura 
da ação”. (Súmula nº 85, STJ). Preliminar de prescrição de fundo do direito inacolhida. 
2. Com a mesma sorte, não merece amparo a alegação de ocorrência da prescrição 
trienal da pretensão autoral, porquanto, na hipótese, conforme expressa disposição do 
art. 1º do Decreto nº 20.910/32, incide a prescrição quinquenal. Prejudicial rejeitada. 

3. No mérito, a discussão versa sobre a possibilidade de determinar o realinhamento 
do soldo dos autores/apelados, policiais militares, nos percentuais de 34,06% e 17,28%, 
concedidos pelas Leis nºs 7.622/2000 e 10.558/2007, respectivamente, respeitada a 
incidência sobre a Gratificação de Atividade Policial nos mesmos moldes. 4. A simples 
leitura das ementas das referidas disposições revelam, sem muito esforço interpretativo, 
que se trata de normatizações voltadas à promoção da revisão anual de vencimentos 
do funcionalismo estadual. Assim, ao impor distinções legais entre policiais militares 
pertencentes à mesma Corporação, os precitados diplomas legais estaduais violaram 
frontalmente o princípio da isonomia, o que é inadmissível. 5. Por força do artigo 37, 
X, da Carta Magna, tal diversidade de índice se revela inaceitável, na medida em que 
ofende a previsão de igualdade na revisão geral anual dos vencimentos dos servidores 
públicos Precedentes deste Egrégio Tribunal. 6. O pedido de reajuste da GAPM está 
lastreado em lei regularmente editada pelo Poder Legislativo competente (Lei nº 
7.145/97), que prevê, no seu art. 7º, § 1º, que “os valores de gratificação estabelecidos no 
Anexo II serão revistos na mesma época e no mesmo percentual de reajuste dos soldos”. 
Destarte, realizado o reajuste do soldo dos policiais militares, incumbe à Administração 
Pública, em observância ao dispositivo referido, reajustar, nos mesmos moldes, a GAPM. 
E nem se diga que a Lei nº. 8.889/2003 revogou tacitamente o § 1º do art. 7º da Lei nº 
7.145/97, isso porque ambos os diplomas dispõem sobre matéria diversas e coexistem 
harmonicamente. De fato, enquanto a Lei nº 8.889/2003 dispõe sobre a estrutura dos 
cargos e vencimentos no âmbito do Poder Executivo do Estado da Bahia e dá outras 
providências, o art. 7º, §1º da Lei 7.145/97 dispõe sobre a gratificação de atividade policial 
militar. 7. Não representa afronta à separação dos Poderes a concessão do reajuste 
pretendido pelos apelados, pois cabe ao Judiciário corrigir ilegalidades praticadas pela 
Administração Pública, quando devidamente provocado. 8. A falta de prévia dotação 
orçamentária não afasta o direito dos apelados de receberem os reajustes pretendidos 
nos percentuais devidos, cabendo ao Poder Judiciário cumprir as normas garantidoras 
de direitos aos servidores públicos, de modo que não pode se abster de determinar 
a aplicação da lei ao caso concreto. 9. O percentual fixado pela sentença a título de 
honorários de sucumbência não merece qualquer reparo, pois, considerado o grau de 
zelo e complexidade da causa, o valor arbitrado se mostra adequado, em obediência 
ao quanto disposto no artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC. 10. Recurso Improvido. Sentença 
mantida, inclusive, em reexame necessário. (Apelação Cível e Remessa Necessária 
n° 0066088-22.2011.8.05.0001, Relatora Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, DJE 
29/11/2012)

Apelação Cível e Remessa Necessária. Ação Ordinária visando à concessão de reajuste, 
aos oficiais e praças, em igual percentual – 34,06% – ao concedido aos ocupantes da 
graduação de cabo PM, e a incidência, deste percentual, na GAP. Sentença que julgou 
procedente o pedido. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, 
pois não se configura invasão das competências constitucionalmente estabelecidas 
a decisão que efetiva reajuste previsto por Lei, nos parâmetros por ela apontados. 
Rejeita-se, também, a preliminar de prescrição de fundo de direito na medida em que 
“as demandas objetivando reposição de parcela remuneratória ilegalmente suprimida, 
por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente, não 
ocorre a prescrição do chamado fundo de direito. Incidente a Súmula 85/STJ” (STJ. AgRg 
no REsp. 1.272.347/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 3/4/2012). Mérito. O art. 37, 
X, da lei fundamental impõe que a revisão geral dos vencimentos do funcionalismo se 
faça sem distinção de índices. Os soldos dos policiais militares foram reajustados em 
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abril de 2000 em percentuais diversos, sendo o índice máximo conferido o de 34,06%, 
aos cabos da PM. Logo, por força do artigo 37, X, da Constituição Federal, tal diversidade 
de índice revela-se inconstitucional, porquanto ofende a previsão de igualdade na 
revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos. Com fulcro no princípio 
da isonomia, deve-se reconhecer o direito à aplicação do índice de 34,06% como fator 
de reajuste nos soldos dos apelantes, compensando-se com o percentual já deferido, 
acaso existente, o mesmo ocorrendo com a GAP, uma vez que o art. 7º, § 1º, da Lei 
Estadual nº 7.145/97, que instituiu este benefício, determinou, expressamente, a revisão 
dos valores desta gratificação na mesma época e no mesmo percentual de reajuste dos 
soldos. Sentença mantida. Recurso não provido. No que toca a repetição do indébito 
dos valores recebidos a menor, essa deve observar a prescrição quinquenal. Tais valores 
devem ser acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação, mais correção 
monetária pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando deverão se observar 
os parâmetros do art.5º da referida Lei. Inteligência do RESP nº 1205946/SP julgado 
sob a égide dos Recursos Representativo de Controvérsia. A verba honorária de 15% foi 
fixada de forma equitativa e em observância aos parâmetros estabelecidos no art.20, § 
§ 3º e 4º, do CPC, ficando, por isso, mantida. Nega-se provimento à Apelação; mas, em 
Reexame Necessário, reforma-se parcialmente a Sentença, para que os valores objetos 
da restituição sejam corrigidos pelo INPC da data de cada pagamento a menor, até o 
dia em que entrou em vigor a Lei nº 11.960/2009, momento em que deve ser seguido o 
seu art.5º; e que os juros de mora sejam de 0,5% ao mês da citação até o advento da Lei 
nº 11.960/2009, momento em que serão calculados na forma do art.5º dessa legislação, 
mantendo-se a Sentença recorrida em todos os seus demais termos. (Apelação Cível 
e Remessa Necessária n° 0047471-48.2010.8.05.0001, Relator Des. José Cícero Landin 
Neto, DJE 29/11/2012)

Por fim, quanto à possibilidade de manutenção da referida norma no ordenamento jurídico por meio 
da interpretação conforme a Constituição, trata-se de expediente amplamente adotado pela hermenêutica 
moderna.

A interpretação conforme a Constituição é uma criação jurisprudencial de origem alemã, destinada a 
compatibilizar uma determinada norma com o sistema constitucional, sem que seja declarada a nulidade da 
mesma.

Esse princípio de hermenêutica determina que, quando o aplicador de determinado texto legal se 
encontrar frente a normas de caráter polissêmico ou, até mesmo, plurissignificativo, deve priorizar a interpretação 
que possua um sentido em conformidade com a Constituição. Por conseguinte, uma lei não pode ser declarada 
nula quando puder ser interpretada em consonância com o texto constitucional.

A interpretação conforme a Constituição pode ter lugar também quando um conteúdo ambíguo e 
indeterminado de uma norma resultar coerente graças ao conteúdo da Constituição.

É sabido que se permite ao magistrado, no exercício de prestação jurisdicional, realizar um juízo de 
constitucionalidade da lei. No caso de duas ou mais interpretações possíveis, há de se preferir aquela que se 
revele compatível com a Constituição.

Nas palavras de GILMAR FERREIRA MENDES, “oportunidade para interpretação conforme à Constituição 
existe sempre que determinada disposição legal oferece diferentes possibilidades de interpretação, sendo 
algumas delas incompatíveis com a própria Constituição” (Jurisdição Constitucional, São Paulo, Saraiva, 1996, p. 
222).

Assim, dada a presunção de constitucionalidade das normas, deve prevalecer a interpretação 
constitucional. Da mesma forma, o MIN. MOREIRA ALVES na Rp. nº 1.417: “a interpretação da norma sujeita a 

controle deve partir de uma hipótese de trabalho, a chamada presunção de constitucionalidade, da qual se 
extrai que, entre dois entendimentos possíveis do preceito impugnado, deve prevalecer o que seja conforme à 
Constituição” (RTJ 126/53).

Segundo a doutrina, a interpretação conforme a Constituição é aquela em que o intérprete adota 
a interpretação mais favorável à Constituição Federal, considerando-se seus princípios e jurisprudência, sem, 
contudo, se afastar da finalidade da lei.

Assim, tal interpretação se constitui numa verdadeira interpretação da lei. Considerando que todo 
intérprete está obrigado a interpretar a lei segundo as decisões fundamentais da Constituição, sua atividade se 
torna o mais puro reflexo da concretização do princípio da interpretação conforme a CF.

No caso, possuindo a norma em questão (anexo V da lei estadual nº 7.622/2000) duas interpretações 
possíveis, deve ser eleita aquela que melhor se coaduna com a Constituição. Neste sentido é a lição de Alexandre 
de Moraes1:

A supremacia das normas constitucionais no ordenamento jurídico e a presunção de 
constitucionalidade das leis e atos normativos editados pelo Poder público competente 
exigem que, na função hermenêutica de interpretação do ordenamento jurídico, seja 
sempre concedida preferência ao sentido da norma que seja adequado à Constituição 
Federal. Assim sendo, no caso de normas com várias significações possíveis, deverá ser 
encontrada a significação que apresente conformidade com as normas constitucionais, 
evitando sua declaração de inconstitucionalidade e consequente retirada do 
ordenamento jurídico.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, defende e aplica a aludida técnica hermenêutica, in verbis:

EMENTA: ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE “INTERPRETAÇÃO 
CONFORME À CONSTITUIÇÃO” DO § 2º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, 
CRIMINALIZADOR DAS CONDUTAS DE “INDUZIR, INSTIGAR OU AUXILIAR ALGUÉM 
AO USO INDEVIDO DE DROGA”. 1. Cabível o pedido de “interpretação conforme à 
Constituição” de preceito legal portador de mais de um sentido, dando-se que ao 
menos um deles é contrário à Constituição Federal. 2. A utilização do § 3º do art. 33 
da Lei 11.343/2006 como fundamento para a proibição judicial de eventos públicos 
de defesa da legalização ou da descriminalização do uso de entorpecentes ofende o 
direito fundamental de reunião, expressamente outorgado pelo inciso XVI do art. 5º 
da Carta Magna. Regular exercício das liberdades constitucionais de manifestação 
de pensamento e expressão, em sentido lato, além do direito de acesso à informação 
(incisos IV, IX e XIV do art. 5º da Constituição Republicana, respectivamente). 3. Nenhuma 
lei, seja ela civil ou penal, pode blindar-se contra a discussão do seu próprio conteúdo. 
Nem mesmo a Constituição está a salvo da ampla, livre e aberta discussão dos seus 
defeitos e das suas virtudes, desde que sejam obedecidas as condicionantes ao direito 
constitucional de reunião, tal como a prévia comunicação às autoridades competentes. 
4. Impossibilidade de restrição ao direito fundamental de reunião que não se contenha 
nas duas situações excepcionais que a própria Constituição prevê: o estado de defesa 
e o estado de sítio (art. 136, § 1º, inciso I, alínea “a”, e art. 139, inciso IV). 5. Ação direta 
julgada procedente para dar ao § 2º do art. 33 da Lei 11.343/2006 “interpretação 
conforme à Constituição” e dele excluir qualquer significado que enseje a proibição 
de manifestações e debates públicos acerca da descriminalização ou legalização do 
uso de drogas ou de qualquer substância que leve o ser humano ao entorpecimento 

1 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19ª edição. São Paulo: Atlas, 2006, p. 11.
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episódico, ou então viciado, das suas faculdades psicofísicas. (ADI 4274, Relator(a): Min. 
AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 
DIVULG 30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012)

No caso, não havendo a interpretação conforme a Constituição, seria patente a inconstitucionalidade da 
norma constante do anexo V da Lei Estadual nº 7.622/2000, restando assim três alternativas.

A primeira seria manter a lei tal qual editada pelo Poder Legislativo, mantendo os reajustes diferenciados, 
confirmando, desta forma, a inconstitucionalidade perpetrada pela lei estadual, o que é inadmissível.

A segunda seria extirpar a referida norma do mundo jurídico, o que seria ainda mais prejudicial aos 
Policiais Militares do Estado da Bahia, que ficariam sem qualquer reajuste no exercício de 2000, fato este que é 
igualmente inconstitucional.

Por fim, a terceira e a mais adequada solução é interpretar a norma do anexo V da Lei Estadual nº 
7.622/2000, de modo a adequá-la ao artigo 37, X, da Constituição, que rechaça a 1 MORAES, Alexandre de. Direito 
Constitucional. 19ª edição. São Paulo: Atlas, 2006, p. 11. diversidade de índice para a revisão geral anual dos 
vencimentos dos servidores públicos, estendendo o maior reajuste concedido aos demais policiais, posição esta 
adotada por este Relator.

Diante de tais fundamentos, CONHECE-SE DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO, 
para DECLARAR A INTERPRETAÇÃO DO ANEXO V DA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000 CONFORME A CONSTITUIÇÃO, 
de modo a reconhecer o percentual de 34,06%, como base do reajuste geral concedido no ano de 2000, o que, 
em consequência, leva à improcedência da arguição. 

Após trânsito em julgado, devem os autos retornar à Primeira Câmara Cível, para que o julgamento da 
apelação tenha a sua continuidade necessária.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029929-52.1989.8.05.0001, 5ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. VERA 
LÚCIA FREIRE DE CARVALHO, JULGADO EM 4/9/2012.

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO EM AÇÃO 
POPULAR – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO PELA 
ILEGITIMIDADE DO PÓLO PASSIVO REJEITADA - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO 
QUE CONCEDEU SUBSÍDIO MENSAL VITALÍCIO A EX-GOVERNADOR – BENEFÍCIO 
NÃO AMPARADO PELA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SIMETRIA DAS NORMAS 
FEDERAIS E ESTADUAIS – AFRONTA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA E LESÃO 
AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Trata-se de Apelação no bojo de Ação Popular com vistas a anular ato de 
concessão de subsídio mensal vitalício para ex-governador do Estado da Bahia, 
julgada procedente.
2. Rejeitada preliminar de inépcia da inicial e carência de ação por ilegitimidade 
passiva, tendo em vista que o art. 6o da Lei nº 4.717/65, disciplinadora desta demanda, 
autoriza a propositura da ação não apenas em face de pessoa jurídica, mas também 
contra a autoridade que praticou o ato impugnado e o seu beneficiário. Ademais o 
Estado da Bahia compareceu ao processo e se manifestou nos fólios, sanando, acaso 
existisse, eventual irregularidade.
3. No mérito, merece amparo o pleito do Autor da Ação, uma vez que o deferimento 
da vantagem que se pretende anular encontra óbice no ordenamento jurídico, 

mormente porque realizado sob a égide da nova Constituição Federal de 88, que 
não mais previa o benefício paradigma para os ex-presidentes.
4. A entrada em vigor do novo texto constitucional revogou, portanto, as normas da 
antiga Carta Política do Brasil e não recepcionou as disposições infraconstitucionais 
com ela incompatíveis, dente as quais se encontra o art. 52 da antiga Constituição 
do Estado da Bahia, utilizada como fundamento para a concessão do subsídio 
mensal vitalício.
5. O princípio da Simetria, o qual possibilitou a estipulação da benesse prevista no 
âmbito federal para a esfera estadual, serve de parâmetro também para concluir 
que, desaparecendo o benefício na órbita Federal, não mais persiste nos Estados. 
6. Tendo em vista que o ato impugnado vai de encontro às normas legais e 
constitucionais, comprometendo a moralidade administrativa e causando lesão ao 
patrimônio público, manifesta é a procedência da Ação Popular.
RECURSOS IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N° 0029929-52.1989.805.0001-0, em que 
figuram como Apelantes FRANCISCO WALDIR PIRES DE SOUZA e NILO AUGUSTO MORAES COELHO, tendo como 
Apelado EDUARDO CORREIA DA CRUZ. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em MANTER A SENTENÇA, NEGANDO 
PROVIMENTO AOS RECURSOS, tendo em vista as razões a seguir expostas.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por Francisco Waldir Pires de Souza e Nilo Augusto 
Moraes Coelho em face da sentença de fls. 190/201, lançada nos autos da Ação Popular nº 14089220093-6, 
proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, por meio da qual confirmou 
a liminar prolatada no bojo da demanda, julgando procedente o pleito do autor no sentido de nulificar o ato do, 
à época, Chefe do Executivo Estadual, o Sr. Nilo Augusto de Moraes Coelho, concessivo do benefício de subsídio 
mensal e vitalício ao exgovernador Francisco Waldir Pires de Souza.

Adoto o relatório da sentença objurgada, acrescentando que, em seu julgamento, o magistrado primevo 
decretou a invalidade do ato impugnado para fazer cessar os efeitos da vitaliciedade da pensão concedida, sem 
prejuízo do ressarcimento ao erário, pelos Requeridos, da quantia paga ao Abrigo Salvador.

Condenou ainda, em razão da sucumbência, os Réus ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios de 20% do valor atribuído à causa.

Irresignado, Francisco Waldir Pires de Souza, interpôs o Apelo de fls. 204/216, atribuindo, primeiramente, 
o ajuizamento da Ação Popular a motivos estritamente políticos. Rechaçou a interpretação acerca da necessidade 
de término do período governamental para requerer o subsídio em questão, sob o argumento de que retiraria 
a utilidade prática da regra autorizadora de concessão da vantagem a quem renuncia. Alegou existirem duas 
hipóteses de concessão da verba: uma para quem conclui o mandato e outra para quem renuncia a fim de 
concorrer a outro cargo eletivo, no prazo de lei. Defendeu ter direito adquirido à pensão vitalícia a partir do 
momento da renúncia, refutando a tese da mera expectativa de direito. Distinguiu os proventos de aposentadoria 
de funcionário público do subsídio atribuído a ex-governador, razão pela qual afirmou não serem aplicáveis a este 
as regras daquela. Sustentou a validade da previsão da Carta Estadual, com base na autonomia administrativa 
dos Estados, argumentando tratar-se de matéria contida na sua competência legislativa. Aduziu que o benefício 
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foi deferido na égide da Constituição do Estado então vigente à época, amparado pela CF/67, e não teria sido 
revogado pela posterior Carta Estadual. Requereu, ao final, o provimento do Recurso.

O apelado, a seu turno, apresentou contrarrazões de fls. 226/231, ressaltando, a priori, não ter sido 
instrumento de malabarismo ao propor a Ação Popular, ajuizada, segundo aduziu, pela convicção de que o 
ex-governador em comento não tinha direito ao benefício concedido. Ressaltou o acerto do pronunciamento 
hostilizado, destacando que à época da concessão da vantagem não mais existia essa autorização na Constituição 
Federal de 88, razão pela qual a posterior Carta Estadual da Bahia excluiu esse benefício. Deduziu assim que, além 
de ilegal, já que não tinha a condição temporal exigida em lei para pleitear tal verba vitalícia, seria inconstitucional, 
uma vez não obedecida a Lei Maior de 88. Pugnou com isso pela manutenção da sentença.

Posteriormente, às fls. 234/245, foi juntado Recurso de Apelação do 2o litisconsorte passivo, o Sr. Nilo 
Augusto Moraes Coelho, suscitando, como preliminar, a inépcia da inicial pela ilegitimidade de parte, resultando 
em falta de condição da ação, ao fundamento de que a demanda deveria ter como réu o Estado da Bahia. No 
mérito, repetiu o argumento da compatibilidade do benefício com a Emenda 19/84 da Constituição do Estado, 
advogando a tese da não revogação do benefício pela nova Carta Política da Bahia de 1989, ante a omissão 
desta última, bem como invocou, também, o direito adquirido. Refutou, ainda, a aplicação das normas de 
aposentadoria à espécie em tela, defendendo se referir a pensão civil especial pelo exercício de cargo político. 
Pediu, por derradeiro, a reforma do julgado com a condenação do Autor, por litigância de má fé, ao pagamento 
das custas do processo e honorários advocatícios.

Instado a se manifestar sobre a 2a Apelação, às fls. 257/260, o Apelado reiterou os termos das contrarrazões 
e combateu a alegação de inépcia da inicial sob o fundamento de que a Lei de Ação Popular, em seu art. 6O, 
também autoriza a propositura da demanda contra autoridades, funcionários ou administradores.

Remetido o processo e recebido por esta instância ad quem, procedeu-se a sua distribuição à Quinta 
Câmara Cível, cabendo-me, após regular sorteio, a função de Relatora.

Com vista dos autos, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela confirmação da decisão de 
primeira instância.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, visto que restaram preenchidos os requisitos de sua admissibilidade. Trata-se de 
Apelações Cíveis em face da sentença que julgou procedentes, confirmando a liminar, os pedidos insertos no 
bojo de Ação Popular com vistas a obstar e anular o ato que deferiu a percepção do subsídio vitalício mensal ao 
ex-governador Waldir Pires.

Ab initio, cumpre analisar a preliminar aventada de inépcia da inicial e carência de ação pela suposta 
ilegitimidade passiva. A simples leitura do art. 6o da Lei nº 4.717/65 revela que não merece amparo a referida 
preambular, isto porque o sujeito passivo da Ação Popular não se restringe a pessoa jurídica, como afirmado pelo 
Apelante, mas também abrange pessoas físicas, consoante a redação a seguir transcrita:

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades 
referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que 
houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou 
que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários 
diretos do mesmo (negritos acrescidos).

Desta forma, não restou equivocada a indicação dos legitimados passivos feita pelo Autor, o qual incluiu 
a autoridade que editou o ato guerreado e a pessoa que dele se beneficiou. Ademais, após o ingresso destes dois 
Requeridos, o Estado da Bahia teve participação no processo, inclusive oferecendo contestação de fls. 78/83, 

bem como se manifestou nos autos após a prolação da sentença, conforme petição acostada à fl. 225, sanando 
eventuais irregularidades, razões pelas quais, fica, então, rejeitada a preliminar ora examinada.

No mérito, o cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício relativo ao 
recebimento de subsídio mensal e perpétuo em razão do exercício do cargo de Chefe do Executivo Estadual e se, 
caso possível, as condições para fazer jus a esta benesse foram preenchidas.

A admissibilidade da percepção desta vantagem varia de acordo com o tempo em que pedido de tal 
natureza foi realizado e concedido. Isto porque o tema passou por mudanças dentro da ordem jurídica ao longo 
dos anos, de modo que o requisito temporal se revela imprescindível para a análise da demanda.

A Constituição Federal de 1969, em seu art. 184, autorizava o pagamento da verba que muitos denominam 
de pensão vitalícia para ex-Presidentes da República nos seguintes termos:

Art. 184 - Cessada a investidura no cargo de Presidente da República, quem o tiver 
exercido, em caráter permanente, fará jus, a título de representação, a um subsídio 
mensal e vitalício igual aos vencimentos do cargo de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal (Obs: com a redação dada pela EC 11/1978).

Os Constituintes Estaduais, a exemplo do Estado da Bahia, por sua vez, atentos a tal regra, adotaram 
a mesma disciplina para os ex-governadores, normas estas que tiveram questionadas a constitucionalidade 
perante o Supremo Tribunal Federal. A Egrégia Corte Maior, em respeito ao princípio da simetria, concluiu pela 
compatibilidade de tais disposições estaduais com a Lex Legum, devendo as mesmas serem válidas apenas 
enquanto perdurasse o padrão da Carta Política Federal.

Assim, com o advento da novel Constituição de 1988, o referido benefício não mais constou em seu 
texto, denotando com isso a sua revogação, razão pela qual as normas contidas nas Constituições dos Estados 
autorizadoras da vantagem perderam o seu fundamento de validade e não poderiam ser aplicadas, posto não 
terem sido recepcionadas pelo novo texto constitucional.

Nesta linha de raciocínio, deve-se separar aqueles que obtiveram a concessão de tal pensão mensal antes 
e após o Texto Magno de 1988. As vantagens concedidas sob a égide da Lex Mater anterior, embora questionáveis, 
encontravam amparo no texto constitucional, benefício este que não mais poderá ser pleiteado depois do 
advento da nova Carta Política.

Vale dizer que a nossa Corte Maior já enfrentou o tema, em algumas oportunidades, restando pacificado 
o assunto desde 2007, em sede de ADI, donde se extrai as conclusões que embasam este julgado. Nesse 
sentido, merece transcrição o acórdão proferido quando da concessão de medida liminar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 1461/AP:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. EX-GOVERNADOR 
DE ESTADO. SUBSÍDIO MENSAL E VITALÍCIO A TÍTULO DE REPRESENTAÇÃO. EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO Nº 003, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1995, DO ESTADO DO AMAPÁ.
1. Normas estaduais que instituíram subsídio mensal e vitalício a título de 
representação para Governador de Estado e Prefeito Municipal, após cessada a 
investidura no respectivo cargo, apenas foram acolhidas pelo Judiciário quando 
vigente a norma-padrão no âmbito federal. 
2. Não é, contudo, o que se verifica no momento, em face de inexistir parâmetro 
federal correspondente, suscetível de ser reproduzido em Constituição de 
Estado-Membro.
3. O Constituinte de 88 não alçou esse tema a nível constitucional.
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4. Medida liminar deferida. (ADI 1461 / AP - Amapá Ação Direta de 
Inconstitucionalidade Relator(a): Min. Maurício Corrêa Relator(a) p/ Acórdão: Min. 
Gilmar Mendes Julgamento: 12/9/2007 Órgão Julgador: Tribunal Pleno, negritos 
acrescidos)

O pronunciamento final, porém, ocorreu com a perda do objeto diante da publicação superveniente 
da Emenda Constitucional nº 35, que acrescentou e revogou dispositivos da Constituição Estadual do Amapá, 
dentre eles o art. 356, §§ 1o e 2o, objetos da comentada ADI, ficando o acórdão derradeiro com a seguinte ementa:

EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Subsídio mensal e vitalício a ser 
concedido a ex-Governadores do Estado do Amapá. 3. Artigo 356 e §§ 1º e 2º das 
Disposições Constitucionais Gerais da Constituição do Estado do Amapá, com a 
redação conferida pela EC nº 3/1995, revogado pela Emenda Constitucional nº 35, 
de 21 de março de 2006. 4. Ação direta julgada prejudicada ante a perda do objeto.

Tema idêntico foi enfrentado pelo Supremo também na ADI 3853/MS, cujo acórdão traz-se à baila:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 
N. 35, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL. ACRÉSCIMO DO ART. 29-A, CAPUT e §§ 1º, 2º E 3º DO ATO DAS 
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO 
SUL-MATO-GROSSENSE. INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO MENSAL E VITALÍCIO AOS EX-
GOVERNADORES DAQUELE ESTADO, DE NATUREZA IDÊNTICA AO PERCEBIDO 
PELO ATUAL CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. GARANTIA DE PENSÃO AO 
CÔNJUGE SUPÉRSTITE, NA METADE DO VALOR PERCEBIDO EM VIDA PELO TITULAR.
1. Segundo a nova redação acrescentada ao Ato das Disposições Constitucionais 
Gerais e Transitórias da Constituição de Mato Grosso do Sul, introduzida pela Emenda 
Constitucional n. 35/2006, os ex-Governadores sul-mato-grossense que exerceram 
mandato integral, em ‘caráter permanente’, receberiam subsídio mensal e vitalício, 
igual ao percebido pelo Governador do Estado. Previsão de que esse benefício 
seria transferido ao cônjuge supérstite, reduzido à metade do valor devido ao 
titular. 2. No vigente ordenamento republicano e democrático brasileiro, os cargos 
políticos de chefia do Poder Executivo não são exercidos nem ocupados ‘em caráter 
permanente’, por serem os mandatos temporários e seus ocupantes, transitórios. 3. 
Conquanto a norma faça menção ao termo ‘benefício’, não se tem configurado esse 
instituto de direito administrativo e previdenciário, que requer atual e presente 
desempenho de cargo público. 4. Afronta o equilíbrio federativo e os princípios 
da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade 
dos gastos públicos (arts. 1º, 5º, caput, 25, § 1º, 37, caput e inc. XIII, 169, § 1º, 
inc. I e II, e 195, § 5º, da Constituição da República). 5. Precedentes. 6. Ação direta 
de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade 
do art. 29-A e seus parágrafos do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e 
Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. (ADI 3853 / MS - Mato 
Grosso do Sul. Ação Direta de Inconstitucionalidade Relator(a): Min. Cármen Lúcia 
Julgamento: 12/09/2007 Órgão Julgador: Tribunal Pleno, negritos acrescidos)

Assim, atento à mudança da CF/88 e para compatibilizar as normas estaduais com os termos daquela 
Carta, o legislador do Estado da Bahia, em 1989, não mais reproduziu o comando autorizador do benefício em 
comento.

Desta forma, o caso ora em pauta, encontra óbice na novel Carta Magna, de forma a concluir que não há 
amparo jurídico para a concessão do subsídio mensal vitalício pleiteado. Com efeito, a renúncia do ex-governador 
do Estado da Bahia, para candidatar-se a Vice-Presidente da República, deu-se em maio de 1989, isto é, após a 
promulgação e vigência da Constituição de 1988, sendo que o pedido e concessão da vantagem foram realizados 
neste ano de 1989, ou seja, quando o ordenamento jurídico não mais permitia a obtenção desta benesse.

E não se diga que, à época, a Carta Política Estadual ainda autorizava, uma vez que, conforme já explicitado, 
quando a referida pensão deixou de constar no texto constitucional ocorreu o fenômeno da revogação das 
normas da Lex Mater anterior e não recepção das normas infraconstitucionais com ela incompatíveis. Quando 
uma Lei Maior quer manter um dispositivo do texto constitucional pretérita deve fazê-lo de forma expressa, 
sob pena de haver a ab-rogação (revogação integralmente) do regramento passado. Com isso, rechaça-se o 
argumento de possibilidade de manutenção do benefício mesmo após as novas Constituições, quer seja após 
nova Lei Maior Federal de 1988, quer seja, depois da Carta Política Estadual de 1989.

Nesta esteira, não há como admitir, igualmente, a tese do direito adquirido na hipótese em questão se 
o benefício foi requerido em julho de 1989 e deferido em 24 dos mesmos mês e ano mencionados, repita-se, 
posteriormente a novel Lex Legum, a qual já não mais autorizava a percepção da pretendida vantagem. Ora, se 
as normas estaduais foram criadas tendo como fundamento de validade o texto da Constituição Federal, a partir 
do momento em que uma nova Lei Maior entrou em vigor, não mais subsistem os demais regramentos que com 
ela confrontam.

Impossível, portanto, amparar-se no instituto que torna intangível o direito adquirido, já que a alegada 
aquisição de direito não tinha se consolidado quando começou a vigorar o novo comando constitucional, ao qual 
todas as demais normas devem se adequar. O princípio da Simetria que possibilitou a estipulação da benesse 
prevista no âmbito federal para a esfera estadual, serve de parâmetro também para deduzir que, desaparecendo 
o benefício na órbita Federal, não mais persiste nos Estados.

Por tudo quanto foi exposto, o raciocínio aqui perfilhado se coaduna com o opinativo do Ministério 
Público ao concluir:

Muitos foram os argumentos em que se pautaram o acionante e o magistrado em seu 
decisum, dentre eles o direito intertemporal e a aplicação legislativa; a equiparação 
da pensão ao regime de aposentadoria, impossibilitando, destarte, a sua criação 
sem previsão de receita; a ausência de previsão legal da pensão, nos moldes 
solicitados pelo ex-governador Waldir Pires, dentre outros. Entretanto, entende 
a Procuradoria de Justiça que o principal fundamento da procedência da Ação 
Popular e, consequentemente, da improcedência dos presente recursos, cinge-se à 
não recepção pela Constituição Federal do dispositivo da Constituição Estadual 
que estabelecia o benefício de pensão mensal vitalícia a ex-governadores.

Tendo em vista que o ato atacado confronta o ordenamento jurídico, comprometendo a moralidade 
administrativa e lesando o patrimônio público, manifesta é a procedência da presente Ação Popular.

Com tais considerações, restou cristalino o acerto do pronunciamento primevo.
Diante do exposto, o voto é no sentido de MANTER A SENTENÇA, confirmando-a pelos fundamentos 

acima expendidos, NEGANDO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

W
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TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000040-58.2004.8.05.0185, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): 
DESª. MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, JULGADO EM 11/02/2014.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. REEXAME DE CONTAS DA 
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL PELO PRÓPRIO PODER LEGISLATIVO 
LOCAL. CÂMARA DE VEREADORES DE PALMAS DE MONTE ALTO. SENTENÇA 
PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 04/2002. SUBTRAÇÃO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA. ART. 31, §1º, 
DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 
IMPROVIDO.
Na espécie, tem-se que o parágrafo 2º, que possibilita o reexame de Parecer, frisese 
prévio, pelos membros da Câmara Municipal, refere-se tão somente às contas do 
Prefeito (ou seja, às contas do Executivo Municipal), não sendo o referido parágrafo 
aplicável às contas do próprio Poder Legislativo local, que serão submetidas, com 
exclusividade, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado. Nesse mesmo 
sentido, o esclareceu a Procuradoria de Justiça, verbis: “A jurisprudência pátria, 
nessa senda, não discrepa da diretiva ora encampada, salientando, outrossim, que 
ao se permitir que uma Casa de Leis julgue as contas do próprio Poder Legislativo, 
incorre a mesma em subtração de competência exclusiva do Tribunal de Contas, 
maculando, com isso, o comando constitucional respectivo” (fl. 99).
Precedentes do STF. Manutenção da sentença que anulou o Decreto Legislativo nº 
04/2002.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000040-58.2004.8.05.0185, em que é 
apelante a CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO e apelado JACI ALVES DA ROCHA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, 
à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO em face 
de JACI ALVES DA ROCHA, hostilizando sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Palmas de 
Monte Alto, nos autos da Ação Anulatória, que declarou a nulidade do Decreto Legislativo nº 04/2002 da Câmara 
Municipal de Palmas de Monte Alto, por entender que as contas da Mesa da Câmara Municipal são analisadas e 
julgadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, não se aplicando, na espécie, o disposto no §2º, do art. 31, da 
Constituição Federal (fls. 80/86).

Inconformada, a CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO manejou o presente Apelo. Em suas 
razões às fls. 89/91, assevera que a sentença carece de reforma. Para tanto, sustenta, em resumo, a possibilidade 
de o Legislativo Municipal exercer tal controle, com arrimo no art. 95, §1º, da Constituição Estadual da Bahia. 
Outrossim, insurge-se em face da fixação da verba de sucumbência. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, 
com a reforma da sentença.

Apesar de intimado, o apelado não ofereceu contrarrazões, conforme certificado à fl. 92.
Remetidos a este Tribunal ad quem, após regular sorteio, coube-me a relatoria do feito.

Opinando no feito, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso, com a 
manutenção da sentença.

Feito o relatório, os autos foram encaminhados à E. Desª Revisora, que pediu inclusão do feito em pauta 
de julgamento.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.
A sentença não merece reforma, sendo a matéria versada nos autos de fácil cognição.
Vejamos o art. 31 e seus §§ 1º e 2º, da Constituição Federal dispõem que:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal, na forma da lei.
§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos 
Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de 
Contas dos Municípios, onde houver.
§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito 
deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 
membros da Câmara Municipal.

Ou seja, conforme bem elucidou o Juízo a quo, “a Constituição não previu como atribuição da Câmara 
Municipal o julgamento do parecer emitido pelo Tribunal de Contas envolvendo as contas de sua Mesa Diretora” 
(fl. 82).

Com isso, tem-se que o parágrafo 2º, que possibilita o reexame de Parecer, frise-se prévio, pelos membros 
da Câmara Municipal, refere-se tão somente às contas do Prefeito, ou seja, às contas do Executivo municipal, não 
sendo aplicável o referido parágrafo às contas do próprio Poder Legislativo local, que serão submetidas, com 
exclusividade, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado.

Corroborando, a Procuradoria de Justiça acrescenta que, in verbis:

A jurisprudência pátria, nessa senda, não discrepa da diretiva ora encampada, 
salientando, outrossim, que ao se permitir que uma Casa de Leis julgue as contas do 
próprio Poder Legislativo, incorre a mesma em subtração de competência exclusiva 
do Tribunal de Contas, maculando, com isso, o comando constitucional respectivo 
(fl. 99).

Sobre o tema, transcreve-se o seguinte julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TRIBUNAIS DE CONTAS. LIMITAÇÃO DE SEUS 
PODERES. AMPLIAÇÃO DOS PODERES DO PODER LEGISLATIVO. DIVERGÊNCIA 
COM O MODELO FEDERAL. CAUTELAR DEFERIDA. As disposições da carta estadual 
impugnadas, contrariando o modelo jurídico federal, de observância obrigatória 
pelos Estados, como deriva da cláusula inscrita no art. 75, caput, ampliaram a esfera 
de competência da mesa da Assembleia legislativa e da Mesa da Câmara Municipal, 
investigando-se de poderes para julgar suas próprias contas e ainda as dos Tribunais 
de contas do Estado e do Tribunal de Justiça, enquanto, a partir do que se contém no 
âmbito federal, só lhe caberia o julgamento das contas do Governador e do Prefeito. 
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Além do mais, foi conferida aos Tribunais de contas atuação meramente opinativa 
em relação às contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo e pelas Mesas das 
Câmaras Municipais, indo de encontro à regra do art. 71, I, da Carta Federal. 
Precedentes da Corte. Cautelar deferida. (STF, TRIBUNAL PLENO, ADI 1779 MC / PE – 
PERNAMBUCO, MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, 
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Julgamento: 23/04/1998)

Destarte, outra solução não pode ser dada ao feito, senão a anulação do Decreto Legislativo nº 04/2002, 
da Câmara Municipal de Palmas de Monte Alto, aproveitando-se, para se evitar repetições desnecessárias, toda a 
fundamentação esposada pelo Julgador de primeiro grau.

Por fim, também contrariando as alegações da apelante, infere-se que os honorários advocatícios foram 
aplicados de acordo com as determinações do §4º do art. 20 do Código de Processo Civil e de modo razoável.

Por tais razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso voluntário, integrando-se a sentença em sede de 
reexame necessário.

W
TJBA – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0320849-85.2012.8.05.0000, TRIBUNAL PLENO, RELATOR(A): 
DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, JULGADO EM 27/08/2014.

MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE PRECATÓRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. 
SUPOSTO ATO COATOR CONSUBSTANCIADO NO INDEFERIMENTO DE PEDIDO 
DE REVISÃO DIRIGIDO A PROMOVER NOS CÁLCULOS: 1) A INCIDÊNCIA DE JUROS 
MORATÓRIOS APLICADOS NUM PERCENTUAL INFERIOR ÀQUELE LEGALMENTE 
VIGENTE, CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES DECORRENTE DO ADVENTO DO NOVO 
CÓDIGO CIVIL DE 2002, 2) COMPUTO DE JUROS MORATÓRIOS FORA DO QUE 
PRESCREVE A SÚMULA 102 DO STJ E 3) INSERÇÃO NA CORREÇÃO MONETÁRIA 
DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. OBSERVÂNCIA DOS REQUERIMENTOS 1 E 
2 NOS CÁLCULOS IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NESTE 
PARTICULAR. CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO, QUANTO A TAIS PEDIDOS, DA REGRA DO § 5º DO ART. 6º 
DA LEI Nº 12016/2009. NÃO INSERÇÃO, NA CORREÇÃO MONETÁRIA, DOS EXPURGOS 
INFLACIONÁRIOS POR FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE APARELHAMENTO TÉCNICO 
DO SETOR COMPETENTE. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO OFENDIDO. 
CRÉDITO PRECATÓRIO ADVINDO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONSTITUIÇÃO 
ANTES MESMO DO ADVENTO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DOS 
PLANOS ECONÔMICOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO 
DA FINALIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EFETIVA. PRECEDENTES DO STJ. 
SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança nº 0320849-85.2012.8.05.0000, 
que tem como impetrante o ESPÓLIO DE WALDMEA SENTO SÉ FERNANDES DA CUNHA, rep. por JUAREZ SENTO 
SÉ FERNANDES DA CUNHA e como impetrados o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição 
plenária, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, RECONHECER DE OFÍCIO A 
CARÊNCIA DE AÇÃO (FALTA DE INTERESSE DE AGIR) QUANTO A PARTE DOS PEDIDOS e CONCEDER EM PARTE 
A SEGURANÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo espólio de WALDMEA SENTO SÉ FERNANDES DA 
CUNHA, REP. POR JUAREZ SENTO SÉ FERNANDES DA CUNHA, contra suposto ato coator praticado pelo então 
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e pelo eminente Desembargador Ailton 
Silva (agindo por delegação do Presidente, conforme art. 22 do Decreto nº 639/2012), consubstanciado no 
deferimento parcial do pedido de revisão de precatório nº 0001813-38-2009.8.05.000-0, sob a sua titularidade, 
procedimento administrativo em que apontou a incorreta não inclusão, no âmbito da correção monetária, 
dos expurgos inflacionários; juros moratórios aplicados num percentual inferior àquele legalmente definido, 
defendendo assim a majoração dos juros de mora de 0,5 % (meio por cento) para 1% (hum por cento), a partir de 
janeiro de 2003, quando passou a viger a taxa expressa no art. 406 do CC; irregular computo de juros moratórios 
fora do que prescreve a Súmula 102 do STJ; e adoção de equivocado parâmetro de termo inicial para computo 
de incidência de juros de mora.

Assim, considerando que somente foi atendida a sua reivindicação relativa ao equívoco na adoção do 
parâmetro de termo inicial da incidência dos juros de mora, reconhecidos por devidos a partir do trânsito em 
julgado da sentença, ocorrido em 10/10/1978 (fl. 67), reputou por ato ilegal abusivo, a não revisão do precatório 
quanto aos demais itens apontados.

Aduz que a conduta guerreada, que justificou a não inclusão dos expurgos por não dispor da ferramenta 
técnica à realização dos cálculos, contraria o Decreto Judiciário nº 699/2012, sobretudo, diante da natureza da 
prestação, decorrente de verba de indenização devida por desapropriação indireta, mencionando em reforço 
da sua tese a orientação jurisprudencial do STJ, no sentido de reputar necessária a inserção dos expurgos 
inflacionários para efeito da correção monetária da indenização a ser paga à parte expropriada a fim de assegurar 
o seu justo preço.

Quanto à incidência dos juros moratórios sobre o principal atualizado acrescido dos juros compensatórios, 
considera-se amparado na orientação da Súmula nº 102 do STJ, pelo que considera equivocada a aplicação da 
incidência dos juros moratórios tão somente sobre o valor principal do crédito, devendo ser reparada a ilegalidade.

Sob o mesmo timbre, aponta a ilegalidade da apuração que desconsiderou a alteração de juros moratórios 
a partir da vigência do novo Código Civil em 10/01/2003, modificando o percentual, que era de 0,5% (meio por 
cento), para 1% ( hum por cento).

Por tais lineamentos, vindicou a concessão da segurança para que sejam elaborados novos cálculos, 
observando a incidência de expurgos inflacionários na correção monetária do valor pertinente ao crédito, 
calculados os juros moratórios sobre o principal corrigido, conforme requerido, acrescidos de juros remuneratórios 
em consonância com a Súmula nº 102 do STJ e a majoração do índice dos juros moratórios a partir de 10/01/2003.

Feito distribuído a minha relatoria por sorteio.
Verificando a ausência de requerimentos liminares, fomentada a angularização processual, oportunizado 

o contraditório, a autoridade coatora prestou suas informações de fls. 1.012/1.014, defendendo a legalidade 
regularidade do suposto coator.

Regularmente intimados, tanto o Município do Salvador, na condição de litisconsorte passivo, quanto o 
Estado da Bahia, como interveniente, apresentaram em suas respostas, de fls. 1.051/1.074 e 1.132/1.141, arguição 
prejudicial de decadência do direito do impetrante de ingressar com o writ, sob o argumento de que a suposta 
coação ensejadora já havia sido formulada em diversas oportunidades anteriores ao ato de 06/09/2012.
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Arguiram, também, a carência de ação por ausência de interesse de agir (inadequação da via eleita), diante 
da necessidade de dilação probatória, perícia técnica contábil, necessária a esclarecer matéria controvertida 
acerca dos cálculos impugnados. Sustentam, ainda, que o impetrante busca em verdade pretensão de cobrança, 
incabível pela via mandamental, a teor do que dispõe o entendimento orientado pela Súmula nº 269 do STF. 
Pugnam pela extinção do processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC.

No mérito, entenderam, em uníssono, não dever prosperar a pretensão autoral, pois defendem que os 
cálculos revisados estão alinhados aos limites da coisa julgada, não sendo permitida a inovação de pedidos da 
demanda originária, diante do que vindicam a denegação da segurança, sob pena de malferimento da coisa 
julgada.

Oportunizando o contraditório ao Impetrante, que através da promoção de fls. 1.158/1.188, apontou 
a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, ao passo que rechaçou as questões prejudiciais e preliminares 
levantadas, reiterando os pedidos formulados na exordial.

Autos remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que exarou seu parecer de fls. 1.192/1.205, opinando 
pelo afastamento das questões prévias, e no mérito, pela denegação da segurança, quando, após, os autos a 
mim retornaram, tendo analisado e incluído o feito em pauta de julgamento, considerando se tratar de feito que 
dispensa revisão, diante da interpretação sistemática do art. 20 da Lei nº 12.016/2009.

É o bastante Relatório.

VOTO

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, deve ser de plano rechaçada, eis que 
o ente federativo em questão se encontra vinculado ao Presidente do Tribunal de Justiça baiano, apontado como 
autoridade coatora.

De fato, o inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/09 é de clareza solar ao determinar que, ao despachar a 
petição inicial, o juiz tem de ordenar que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa 
jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

Neste passo, como bem asseverado pelo Parquet de segundo grau, impõe-se reconhecer, sob pena de 
nulidade absoluta do processo, a necessidade de cientificação do Estado da Bahia, através de sua Procuradoria 
Judicial, para que tenha conhecimento dos termos desta ação de mandado de segurança e, querendo, ingresse 
neste procedimento mandamental, através do meio cabível e idôneo, defendendo os seus eventuais interesses.

A preliminar de inadequação da via eleita, fulcrada na ausência de prova préconstituída, não 
pode prosperar, sobretudo pelo fato de que a pretensão envolvida se cinge em matéria de direito, quanto à 
permissividade ou não da aplicação das regras defendidas pelo impetrante, de modo que, para a demanda em 
estudo, despiciendo se traduz a dilação probatória, sendo suficientes as evidências já inseridas no presente 
processo.

Do mesmo modo, nem a causa de pedir nem os pedidos alinhados na exordial traduzem a natureza ou 
pretensão de cobrança imputada pelos contestantes. Ao contrário, salta aos olhos o interesse de revisar segundo 
seus critérios de legalidade o saldo de precatório que lhe é devido. Rechaça-se, também, esta preliminar.

Contudo, de dois dos três pedidos formulados não se vislumbra interesse de agir. Isto porque, não há que 
se extrair ofensa a direito líquido e certo passível de ser amparado por este nobre remédio constitucional.

O exame dos documentos e do opinativo sobre qual se fundou o ato administrativo reputado ilegal, 
trazido ao feito pelo impetrante às fls. 928/931, revela que, nos cálculos impugnados, levou-se em consideração 
tanto o percentual de juros aplicável de acordo com a regra jurídica em vigor no momento de sua incidência, seja 
o Código Civil de 1916, seja o então Código Civil em vigor, e mesmo a partir da vigência da EC nº 62/2009, o que 
resultou na aplicação respectiva dos percentuais de 0,5% (meio por cento), 1% (hum por cento) e finalmente de 
0,5 % (meio por cento).

Igualmente, incontroversa a pretensão mandamental em relação a não aplicação dos juros moratórios 
sobre os remuneratórios/compensatórios, diante do fato que foram observados nos cálculos, conforme elucida o 
opinativo de fl. 931, informação reiterada no ato reputado coator fl. 932.

Assim, neste particular, as pretensões dirigidas à observância nos cálculos dos juros moratórios sobre 
o principal corrigido, acrescidos de juros remuneratórios em consonância com a Súmula nº 102 do STJ e a 
majoração do índice dos juros moratórios a partir de 10/01/2003, porque não controvertidas, sequer ostentam 
interesse de agir, de modo que a sua denegação, sem exame de mérito, decorre da aplicação do § 5º, art. 6º da 
Lei nº 12.016/2009.

Melhor sorte não acompanha a prejudicial de decadência em relação ao pedido supérstite. Esta também 
não merece acolhida, conquanto apesar de o credor ter de fato peticionado em outras ocasiões anteriores no 
curso do feito, em busca da modificação dos critérios de atualização do valor do precatório, como bem pontuou 
a douta Procuradoria de Justiça, somente em 10 de setembro de 2012, houve publicação de decisão acerca do 
quanto requerido. Deste modo, tendo o presente writ sido impetrado em 19 de dezembro de 2012, resta afastada 
a decadência.

No mérito, quanto à pretensão remanescente, discordo do parecer Ministerial e vislumbro a plausibilidade 
do direito do impetrante.

Antes de adentrar à questão fática apresentada, necessário reforçar que ao Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, por si ou através de delegatário, cumpre promover a atualização monetária do valor 
do crédito, bem como proceder à correção dos erros materiais ou inexatidões dos cálculos, desde que respeite 
os limites do título executivo judicial fixados pela coisa julgada, não lhe cabendo inovar ou alterar a sentença 
exequenda em nenhuma hipótese. 

Por seu turno, a única pretensão efetivamente resistida se delineia na almejada inclusão dos expurgos 
inflacionários nos índices de correção monetária a ser aplicado na atualização dos créditos.

Infere-se do opinativo motivador do suposto ato coator em exame que a conduta guerreada, neste 
particular, justificou a não inclusão dos expurgos por não dispor da ferramenta técnica à realização dos cálculos, 
contrariando o Decreto Judiciário nº 699/2012.

Considerando o caso em concreto, onde o crédito de precatório decorre de sentença de liquidação 
transitada em julgado em 10/10/1978 (fl. 67), período em que sequer havia que se cogitar em expurgos 
inflacionários, enfrentados com o advento dos Planos econômicos Verão e Collor, respectivamente em janeiro 
de 1989 e abril de 1990, tem-se que a não inclusão de tais perdas monetárias atinge diretamente a efetividade 
do julgado em sua finalidade indenizatória por desapropriação indireta, cuja verba os credores aguardam 
pagamento total há quase 36 anos.

Em linhas breves, pode-se dizer que um expurgo inflacionário surge, quando os índices de inflação, 
apurados em um determinado período, não são aplicados, ou mesmo, quando o são, sua aplicação utiliza um 
percentual menor do que efetivamente deveria ter sido utilizado, reduzindo o seu valor real.

Observe-se que diante da peculiar situação de pendência de pagamento de crédito de tão longínqua 
inscrição, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois a inclusão dos expurgos se põe a recompor a correção 
monetária do montante que não foi inserido, não havendo qualquer inovação no saldo histórico, mas a efetiva 
preservação do seu valor.

Por outro lado, a justificativa de ausência de ferramental técnico para a realização dos cálculos que insiram 
os expurgos econômicos não se mostra plausível à obstaculização do direito do impetrante, diante do fato que 
lhe impõe o fardo de perceber valores menores que os efetivamente devidos, implicando em descumprimento 
do comando sentencial transitado em julgado.

Ademais, o Decreto nº 699/2012 é claro em resolver que:
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Os valores dos créditos instrumentalizados em precatórios e requisições de pequeno 
valor serão atualizados utilizando as rotinas de cálculo do sistema de informática de 
gestão de pagamento de precatórios desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina, cedido ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por força de Convênio 
de Cooperação Tecnológica nº 249/2011, disponibilizado no Diário da Justiça 
Eletrônico de 10 de janeiro de 2012, por força do qual serão aplicadas as rotinas 
de cálculo do aludido sistema de informática, inclusive para efeito de correção de 
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, há tempos, a inclusão dos chamados “expurgos 
inflacionários” nos cálculos de apuração dos débitos judiciais, porque esses percentuais apenas refletem perdas 
decorrentes da inflação, em razão de tantos planos econômicos que, de modo fictício e sem resultado, se 
propuseram estancar o processo de desvalorização da moeda.

PROCESSUAL CIVIL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - 
CORREÇÃO MONETÁRIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - INCLUSÃO - PRECEDENTES.
- É pacífico o entendimento desta eg. Corte no sentido de que a inclusão dos 
expurgos inflacionários em sede de execução de sentença não ofende a coisa 
julgada, quando não fixado critério de correção monetária diverso pela decisão 
exequenda. 
– Recurso especial conhecido, mas improvido. (REsp 503.246/SC, 2ª Turma, Rel. Min. 
Francisco Peçanha Martins, DJ de 24.10.2005)

PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS JUDICIAIS. INCLUSÃO DOS EXPURGOS 
INFLACIONÁRIOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO 
NA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES QUE MELHOR REFLETEM A REAL 
INFLAÇÃO À SUA ÉPOCA: IPC, INPC E A UFIR.
1. Pacificou-se na Corte Especial deste Tribunal o entendimento de que a ausência 
de impugnação à conta, não conduz à preclusão.
2. A correção monetária não se constitui em um plus; não é uma penalidade, sendo, 
tão-somente, a reposição do valor real da moeda, corroído pela inflação. Portanto, 
independe de culpa das partes litigantes. É pacífico na jurisprudência desta Colenda 
Corte o entendimento segundo o qual é devida a aplicação dos índices de inflação 
expurgados pelos planos econômicos governamentais (Planos Bresser, Verão, Collor 
I e II), como fatores de atualização monetária de débitos judiciais.
3. A respeito, este Tribunal tem adotado o princípio de que deve ser seguido, em 
qualquer situação, o índice que melhor reflita a realidade inflacionária do período, 
independentemente das determinações oficiais. Assegura-se, contudo, seguir 
o percentual apurado por entidade de absoluta credibilidade e que, para tanto, 
merecia credenciamento do Poder Público, como é o caso da Fundação IBGE.
4. Indevida, data vênia aos entendimentos divergentes, a pretensão de se aplicar, 
para fins de correção monetária, o valor da variação da UFIR. É firme a jurisprudência 
desta Corte que, para tal propósito, há de se aplicar o IPC, por melhor refletir a 
inflação à sua época. 
5. A aplicação dos índices de correção monetária, da seguinte forma:
a) através do IPC, no período de março/1990 a janeiro/1991;
b) a partir da promulgação da Lei nº 8.177/91, a aplicação do INPC (até 
dezembro/1991); e

c) a partir de janeiro/1992, a aplicação da UFIR, nos moldes estabelecidos pela Lei 
nº 8.383/91.
6. Recurso provido. (STJ – 1ª Turma – REsp 20673/PR – Data da Decisão: 25-05-1999 
– Relator: JOSÉ DELGADO)

Acrescente-se os julgados abaixo ementados, em interpretação a contrario sensu:

ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – TRÂNSITO EM JULGADO DA 
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS 
– ÍNDICE DE CORREÇÃO JÁ FIXADO NA SENTENÇA EXEQUENDA – VIOLAÇÃO DA 
COISA JULGADA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da possibilidade 
de inclusão de expurgos inflacionários no cálculo para a formação de precatório 
complementar, no período compreendido entre a data da conta homologada 
e a data do efetivo pagamento, quando a sentença, transitada em julgado, não 
determinar qualquer índice de correção. 2. Evidencia-se violação da coisa julgada 
na hipótese em que a pretensão do exequente cingir-se à alteração dos critérios 
de correção monetária estabelecidos nos cálculos homologados por sentença 
transitada em julgado, como ocorre in casu, uma vez que, na sentença proferida 
no processo de conhecimento, já transitada em julgado, ficou determinado que a 
correção monetária seria pelo seguinte índice: ORTN. Agravo regimental improvido. 
(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 927805 MG 2007/0035586-2, Relator: Ministro 
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/09/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 22/09/2009)

DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍODO ANTERIOR 
À HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INCLUSÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA 
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após o trânsito em julgado 
da sentença que homologa o cálculo da liquidação, não é possível a inclusão de 
expurgos relativos à inflação anterior à sua prolação (precedentes: EDcl nos EREsp 
477377/GO, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJ 28.03.2005, REsp 601.487/RN, 
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 05.12.2006). 2. Recurso 
Especial não provido. (STJ - REsp: 702849 RJ 2004/0153363-1, Relator: Ministro 
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 30/09/2008)

Assim, diante de tais lineamentos, REJEITO AS PRELIMINARES, RECONHEÇO DE OFÍCIO A CARÊNCIA 
PARCIAL DE AÇÃO, por ausência de interesse de agir, em relação aos pedidos dirigidos à observância nos cálculos 
dos juros moratórios sobre o principal corrigido, acrescidos de juros remuneratórios em consonância com a Súmula 
102 do STJ e à majoração do índice dos juros moratórios a partir de 10/01/2003, e CONCEDO PARCIALMENTE A 
SEGURANÇA, para determinar que a autoridade coatora promova a revisão dos cálculos do crédito instruído no 
Precatório nº 0001813-38-2009.8.05.000-0, fazendo incidir os expurgos inflacionários na correção monetária do 
valor, devendo o órgão competente se munir das ferramentas atualizatórias necessárias e suficientes para tanto.

W
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TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000603-04.2010.8.05.0001, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. 
LISBETE Mª TEIXEIRA ALMEIDA CÉZAR SANTOS, JULGADO EM 15/04/2014.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO PRELIMINAR. CHAMAMENTO AO 
PROCESSO E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADAS. DIREITO 
À SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. BEM JURÍDICO TUTELADO VIDA. 
RELATÓRIOS MÉDICOS APONTANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO. 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA CONTITUCIONAL. RECURSO 
IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.
- Sendo solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e do 
Município, no que tange à saúde, termos do art. 23, II, da Constituição Federal, impõe-
se à rejeição das teses de chamamento da União ao processo, responsabilidade 
exclusiva do Município.
- A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício, garantindo o fornecimento, se 
necessário, de internação de paciente do SUS portadores de doença grave e crônica, 
como revelado na espécie, em vista da urgência que a situação requer.
- Se Administração Pública não vem cumprindo seu dever constitucional de fornecer 
o tratamento integral ao paciente necessitado, conforme prescrição médica, nada 
obsta que o Judiciário a obrigue em cumprir tal encargo, o que não significa dizer 
que se esteja ofendendo o princípio da separação dos poderes.
- Pelos documentos acostados, restou cabalmente demonstrada a necessidade do 
tratamento com os medicamentos prescritos.
- A dignidade da pessoa humana é, por conseguinte, o núcleo essencial dos direitos 
fundamentais, a fonte jurídico-positiva dos direitos fundamentais, núcleo este que 
impõe a atuação Estatal em prol dos direitos fundamentais, conforme presente caso.
- Forçoso concluir que constitui afronta ao direito do paciente a negativa do Poder 
Público fornecer medicamentos para tratamento especializado, da qual não dispõe 
de recursos para pagar, sob pena de clara ofensa às regras constitucionais vigentes 
a esse respeito.
APELO IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000603-04.2010.8.05.0036, da Comarca 
de Caetité, em que figuram como Apelante - Estado da Bahia e Apelado – Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal 
de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo, e, em reexame necessário, integrar a 
sentença pelas seguintes razões:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil 
Pública, com pedido de antecipação de tutela, movida pelo Ministério Público em favor de Wilson Gomes da 
Silva, que julgou procedente o pedido da exordial, e determinou que o Estado da Bahia e o Município de Caetité, 
garanta os medicamentos, Crestor 10 mg, Silostazol 100 mg, Clopidogrel 75 mg (Lopigrel) e Lipless 03, de maneira 
definitiva ao favorecido.

Irresignado, o Estado da Bahia, às fls. 237/242, aduziu que deve ser chamado ao processo a União; da 
responsabilidade exclusiva do Município em fornecer os medicamentos pretendidos; assevera que a Portaria, 

elenca os componentes de assistência farmacêutica básica; que a pretensão do autor fere o princípio da isonomia, 
vez que a utilização dos escassos recursos, destinados a um número de outros pacientes, em benefício de um só, 
alterando a verba pública, não sendo o recurso do Estado inesgotáveis; violação do princípio de separação dos 
poderes da isonomia, previsão orçamentária e legalidade.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença, julgando 
improcedentes os pedidos.

Instado a se manifestar, o autor, ora apelado, às fls. 245/251, apresentou contrarrazões ao recurso de 
apelação, defendendo o acerto da decisão de primeira instância, refutando as alegações do apelante e pugnando 
pelo improvimento do apelo.

É o relatório.
RELATÓRIO

Inicialmente, verifico que, embora o douto Juiz sentenciante não tenha ordenado a remessa obrigatória, 
cabível o reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública, nos 
termos do art. 475, inciso I, do CPC, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal 
de Justiça, através da edição da Súmula n° 490. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sede de preliminares, o Estado da Bahia suscitou a necessidade de chamar ao processo a União, com 
o consequente deslocamento da competência a Justiça Federal, bem como, ponderou pela responsabilidade 
exclusiva do Município de Caetité.

É forçoso reconhecer que o artigo 198 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 8.080/90, 
estabeleceu um Sistema Único de Saúde, descentralizado e organizado a partir da conjugação de recursos 
financeiros da União, Estados e Municípios, de modo a aumentar a capacidade de resolução dos serviços, bem 
como a universalização do acesso à saúde. 

Sendo assim, tratando-se a saúde, de direito de todos e obrigação da Administração Pública, com fulcro 
nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impõe-se a intervenção do Poder Judiciário. Desse modo, ao 
contrário do que alega o Estado da Bahia, em sua defesa, de que não há responsabilidade do Estado a prestar 
assistência ao apelado, sobre tais medicações, sendo, portanto, de responsabilidade do Município ou da União, 
não pode prosperar, pois qualquer um dos entes federativos que for demandado judicialmente será obrigado ao 
fornecimento dos remédios, desde que devidamente comprovada a necessidade e a eficiência do tratamento.

Ademais, vale frisar, que a Constituição Federal e a Lei nº 8.080/90 prescrevem que a saúde é um dever do 
Estado, entendido como gênero, abarcando a União, os Estados e Municípios. Desta forma, incumbe ao cidadão 
optar dentre os entes públicos referidos, aquele que lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à 
norma do artigo 196 da Constituição Federal, pois todos são legitimados passivos para tanto, à luz da norma 
vigente, antes referida, que regulamentou a norma constitucional mencionada. De fato, a responsabilidade pela 
saúde é de todos os entes da Federação, como um direito fundamental do cidadão. Entendendo-se, assim, o 
portador de moléstia, que não possui condições financeiras de suportar o custo da medicação sem prejuízo 
próprio, pode eleger quem responderá pelo bem jurídico pretendido, ou seja, a assistência à saúde.

No lanço, calha trazer à colação o escólio do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
– TRATAMENTO MÉDICO – SUS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 
FEDERATIVOS.
1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária 
da União, Estados-membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades 
têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva 
a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICABAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA1º SEMESTRE / 2015 1º SEMESTRE / 2015
228 229

2. Recurso especial provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem para a 
continuidade do julgamento. (REsp 771537 / RJ ; RECURSO ESPECIAL 2005/0128311-
4 ; Relatora Ministra ELIANA CALMON; Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA; Data 
do Julgamento 15/09/2005; Data da Publicação/Fonte DJ 03.10.2005 p. 237)

Não tem melhor sorte a tese de que a União seria devedora solidária e que, por isso, deveria ser chamada ao 
processo, vez que sendo solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
no que tange à saúde, a interpretação que melhor se coaduna com os interesses da coletividade e a natureza do 
direito que se visa preservar é aquela que amplia os instrumentos e meios da parte de obter o efetivo acesso ao 
serviço, de modo a se promover a prestação mais célere, adequada e eficiente possível, como forma de facilitar os 
meios do administrado de exigir do Poder Público a efetividade do direito social à saúde.

Deste modo, cabe afastar as teses acima suscitadas. Ultrapassada a análise preliminar, adentremos no 
mérito.

O direito à saúde é dever do Estado, sendo que este dever reflete no poder discricionário, quando ocorre o 
iminente interesse público, não se podendo pretender que se proceda à transferência imediata de paciente para 
Hospital, da qual não dispõe de vaga e muito menos, obrigar o Estado a arcar com ônus de uma internação em 
hospital particular.

Ora, o direito à saúde está consolidado na nossa Constituição Federal, art. 196:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

Por sua vez, o art. 233 da Constituição Estadual da Bahia praticamente repete o texto da Lei Maior, ao 
enunciar que:

Art. 233 - O direito à saúde é assegurado a todos, sendo dever do Estado garanti-lo 
mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem:
I - à eliminação ou redução do risco de doenças ou outros agravos à saúde;
II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção, 
recuperação e reabilitação da saúde.

E, ainda o art.227, da Constituição Federal:
 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

É inegável que todos têm direito à saúde, aliás, a própria Constituição Federal é peremptória ao capitular 
a saúde no rol dos direitos fundamentais. Mais à frente, no título da Ordem Social, o legislador constituinte foi 
mais claro ainda ao verberar que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196, caput ). Portanto, 
é dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde para todos os cidadãos. Tal norma não 
é simplesmente programática, mas também definidora de direito fundamental e tem aplicação imediata. A saúde 
é um direito assegurado constitucionalmente às pessoas, dado que inerente à vida, e o direito à vida também é 

assegurado pela lei fundamental (art. 5º da CF) e, por óbvio, é de aplicabilidade imediata.
Há de se ponderar, também, que não se pode afastar o dever do Estado sob o argumento de inexistência 

de previsão orçamentária ou mesmo de burlar o princípio da separação e harmonia entre os poderes. Não há que 
se falar em ausência de previsão orçamentária, mero quadro organizatório, e de valor constitucional de somenos 
densidade em comparação com o direito à saúde, no dizer do ilustre Magistrado e Professor NAGIB SLAIBI FILHO, 
e tampouco em violação ao princípio da independência dos poderes, posto no dever que tem a autoridade 
judiciária de reparar uma lesão de direito (art. 5º, XXXVI, da CF).

Convém advertir que a impostergabilidade do cumprimento do dever políticoconstitucional que se 
impõe ao Poder Público, em todas as dimensões da organização federativa, de assegurar a todos a proteção 
à saúde e de dispensar assistência aos desamparados constituem fatores que, associados a um imperativo de 
solidariedade humana, enfraquecem e tomam por desmerecimento os obstáculos levantados pelo Estado da 
Bahia. Longe de caracterizar qualquer providência impeditiva, por violação à vedação da realização de despesa 
sem previsão orçamentária e da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário na sua execução, o 
fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento da moléstia constitui o único meio capaz de salvar a 
vida, bem fundamental para onde deve ser direcionada a ação do Poder Público.

Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em dispêndio sem que 
isso infrinja a harmonia entre os poderes, porquanto, no regime democrático e no estado de direito, o Estado 
soberano submete-se à própria justiça que o instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o 
Judiciário, debruçando-se sobre alegado malferimento da lei, deve determinar a realização prática da promessa 
constitucional. Oportuno salientar que a Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de princípios, 
não é meramente um ideário; reclama efetividade real de suas normas. E esta é a função precípua do Poder 
Judiciário.

Em suma, há um bem maior que é a vida, com respectivo direito à saúde assegurado constitucionalmente, 
bem que tem o maior valor, devendo ser sempre o bem preponderante sobre os demais direitos assegurados no 
texto constitucional, significando que entre os dois valores em jogo, direito à vida e o direito do ente público de 
bem gerir as verbas públicas, sob qualquer ótica, deve prevalecer o bem maior, conforme antes referido.

Logo, se a Administração Pública não vem cumprindo seu dever constitucional de fornecer o tratamento 
integral ao paciente necessitado, conforme prescrição médica, nada obsta que o Judiciário a obrigue em cumprir 
tal encargo, o que não significa dizer que se esteja ofendendo o princípio da separação dos poderes.

Observa-se, a partir dos documentos acostados às fls. 13/25, que restou cabalmente demonstrada 
a necessidade da utilização dos medicamentos pelo cidadão, e a eventual ausência de cumprimento de uma 
formalidade burocrática exigida não pode ser óbice suficiente para impedir a concessão da medida, porque não 
retira, de forma alguma, a gravidade e a urgência da situação do recorrente: a busca para garantia do maior de 
todos os bens, que é a própria vida.

Logo, o laudo médico, portanto, não deixa dúvidas quanto à necessidade da paciente de uso do 
medicamento solicitado. Sendo assim, a melhor interpretação da lei é a que se preocupa com a solução mais 
justa, não podendo seu intérprete e aplicador olvidar que o rigorismo na hermenêutica de seus textos pode 
conduzir à injustiça e ao sofrimento.

Confira-se a decisão proferida pelo excelentíssimo Presidente do STF, senhor Ministro Gilmar Mendes no 
julgamento ocorrido em 18.09.2009 - suspensão de tutela antecipada nº 175, a propósito do tema, já com apoio 
em conclusões retiradas de audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal a respeito da intrincada questão - 
e que pretende adiantar diretrizes para o Judiciário:

[…] levando em conta a grande quantidade de processos e a complexidade das 
questões neles envolvidas, convoquei Audiência Pública para ouvir os especialistas 
em matéria de Saúde Pública, especialmente os gestores públicos, os membros 
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da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia da 
União, Estados e Municípios, além de acadêmicos e de entidades e organismos da 
sociedade civil.
Após ouvir os depoimentos prestados pelos representantes dos diversos setores 
envolvidos, ficou constatada a necessidade de se redimensionar a questão da 
judicialização do direito à saúde no Brasil. Isso porque, na maioria dos casos, a 
intervenção judicial não ocorre em razão de uma omissão absoluta em matéria 
de políticas públicas voltadas à proteção do direito à saúde, mas tendo em 
vista uma necessária determinação judicial para o cumprimento de políticas já 
estabelecidas. Portanto, não se cogita do problema da interferência judicial em 
âmbitos de livre apreciação ou de ampla discricionariedade de outros Poderes 
quanto à formulação de políticas públicas.
Esse foi um dos primeiros entendimentos que sobressaiu nos debates ocorridos 
na Audiência Pública-Saúde: no Brasil, o problema talvez não seja de judicialização 
ou, em termos mais simples, de interferência do Poder Judiciário na criação e 
implementação de políticas públicas em matéria de saúde, pois o que ocorre, na 
quase totalidade dos casos, é apenas a determinação judicial do efetivo cumprimento 
de políticas públicas já existentes.
Esse dado pode ser importante para a construção de um critério ou parâmetro para 
a decisão em casos como este, no qual se discute, primordialmente, o problema da 
interferência do Poder Judiciário na esfera dos outros Poderes.
[...]
Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é 
imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão 
legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-
la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.
Não raro, busca-se, no Poder Judiciário, a condenação do Estado ao fornecimento 
de prestação de saúde não registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA).
Como ficou claro nos depoimentos prestados na Audiência Pública, é vedado à 
Administração Pública fornecer fármaco que não possua registro na ANVISA.
[...]
Havendo produto assemelhado, se o novo medicamento não trouxer benefício 
adicional, não poderá custar mais caro do que o medicamento já existente com a 
mesma indicação. Por tudo isso, o registro na ANVISA configura-se como condição 
necessária para atestar a segurança e o benefício do produto, sendo o primeiro 
requisito para que o Sistema Único de Saúde possa considerar sua incorporação.
Claro que essa não é uma regra absoluta. Em casos excepcionais, a importação de 
medicamento não registrado poderá ser autorizada pela ANVISA. A Lei nº 9.782/99, 
que criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), permite que ela 
dispense de ‘registro’ medicamentos adquiridos por intermédio de organismos 
multilaterais internacionais, para uso de programas em saúde pública pelo Ministério 
da Saúde.
[...]
Nessa hipótese, podem ocorrer, ainda, duas situações: 1º) o SUS fornece tratamento 
alternativo, mas não adequado a determinado paciente; 2º) o SUS não tem nenhum 
tratamento específico para determinada patologia.
A princípio, pode-se inferir que a obrigação do Estado, à luz do disposto no artigo 
196 da Constituição, restringe-se ao fornecimento das políticas sociais e econômicas 

por ele formuladas para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
Isso porque o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da ‘Medicina com base em 
evidências’. Com isso, adotaram-se os ‘Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas’, 
que consistem num conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico 
de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis e 
as respectivas doses. Assim, um medicamento ou tratamento em desconformidade 
com o Protocolo deve ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso 
científico vigente.
Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema Único de Saúde, 
obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às 
ações e prestações de saúde, só torna-se viável mediante a elaboração de políticas 
públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente 
possível.
[...]
Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a 
própria Administração, decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve 
ser fornecida a determinada pessoa que, por razões específicas do seu organismo, 
comprove que o tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Inclusive, como 
ressaltado pelo próprio Ministro da Saúde na Audiência Pública, há necessidade de 
revisão periódica dos protocolos existentes e de elaboração de novos protocolos. 
Assim, não se pode afirmar que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
do SUS são inquestionáveis, o que permite sua contestação judicial.
Situação diferente é a que envolve a inexistência de tratamento na rede pública. 
Nesses casos, é preciso diferenciar os tratamentos puramente experimentais dos 
novos tratamentos ainda não testados pelo Sistema de Saúde brasileiro.
Os tratamentos experimentais (sem comprovação científica de sua eficácia) são 
realizados por laboratórios ou centros médicos de ponta, consubstanciando-se 
em pesquisas clínicas. A participação nesses tratamentos regese pelas normas 
que regulam a pesquisa médica e, portanto, o Estado não pode ser condenado a 
fornecê-los.
Como esclarecido, na Audiência Pública da Saúde, pelo Médico Paulo Hoff, Diretor 
Clínico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, essas drogas não podem 
ser compradas em nenhum país, porque nunca foram aprovadas ou avaliadas, e 
o acesso a elas deve ser disponibilizado apenas no âmbito de estudos clínicos ou 
programas de acesso expandido, não sendo possível obrigar o SUS a custeá-las.
No entanto, é preciso que o laboratório que realiza a pesquisa continue a fornecer 
o tratamento aos pacientes que participaram do estudo clínico, mesmo após seu 
término.
[...]
Se, por um lado, a elaboração dos Protocolos Clínicos e das Diretrizes Terapêuticas 
privilegia a melhor distribuição de recursos públicos e a segurança dos pacientes, 
por outro a aprovação de novas indicações terapêuticas pode ser muito lenta e, 
assim, acabar por excluir o acesso de pacientes do SUS a tratamento há muito 
prestado pela iniciativa privada.
Parece certo que a inexistência de Protocolo Clínico no SUS não pode significar 
violação ao princípio da integralidade do sistema, nem justificar a diferença 
entre as opções acessíveis aos usuários da rede pública e as disponíveis aos 
usuários da rede privada. Nesses casos, a omissão administrativa no tratamento 
de determinada patologia poderá ser objeto de impugnação judicial, tanto por 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICABAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA1º SEMESTRE / 2015 1º SEMESTRE / 2015
232 233

ações individuais como coletivas. No entanto, é imprescindível que haja instrução 
processual, com ampla produção de provas, o que poderá configurar-se um 
obstáculo à concessão de medida cautelar.
[...]
Com fundamento nessas considerações, que entendo essenciais para a reflexão e a 
discussão do presente caso pelo Plenário desta Corte, retomo, de forma específica, 
as razões apresentadas pela União em seu agravo regimental.
[...] (Destaques nossos).

A costumeira alegação de que a Fazenda Pública não pode desviar recursos do atendimento geral do SUS 
para o cumprimento das determinações judiciais impressiona, mas não convence. É que o orçamento permite 
contingenciamento de verbas para necessidades supervenientes e de atendimento inadiável, caindo por terra o 
argumento da recorrente no que tange a violação ao artigo 165 e exatamente proporcionar os medicamentos e 
tratamentos necessários a quem não dispõe de recursos econômicos próprios para obtê-los.

Reconhecer e garantir a igualdade de direitos não implica ingerência do Poder Judiciário na área de 
atuação de outro Poder, mas efetivo cumprimento de seu próprio dever constitucional que deve ser exercido 
mesmo contra o Estado. Não pode realmente o Poder Judiciário interferir nas previsões orçamentárias, mas é 
inevitável assegurar o exercício de direito cuja existência, força o Estado a fazer essas previsões, posto que não 
é dado à Administração ignorar as determinações constitucionais e legais que lhe são dirigidas e estabelecer 
discriminações entre os contribuintes e destinatários dos serviços públicos. Mesmo as normas programáticas 
condicionam a atividade discricionária da Administração e do Judiciário.

Portanto, a Saúde é um direito fundamental da pessoa humana, não podendo o Poder Público se esquivar 
da obrigação de resguardar os administrados dos riscos de doença, velando pela melhoria das condições de vida. 
Agindo dessa forma, velará pela efetivação da igualdade social. 

Com efeito, em situações em que o interesse financeiro do ente público, de ordem secundária, parece 
conflitar com a prerrogativa fundamental do direito à vida e à saúde, cumpre afastar tal alegação, pois a demora 
na prestação jurisdicional poderia levar ao perecimento da vida, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito 
subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 
caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse 
financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - 
que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o 
respeito indeclinável à vida. Por tal motivo, indefiro o pedido formulado pelo Estado 
de Santa Catarina, pois a decisão proferida pela Magistratura catarinense - longe 
de caracterizar ameaça à ordem pública e administrativa local, como pretende o 
Governo estadual (fls. 29) - traduz, no caso em análise, um gesto digno de reverente 
e solidário apreço à vida de um menor, que, pertencente a família pobre, não dispõe 
de condições para custear as despesas do único tratamento médico-hospitalar 
capaz de salvá-lo de morte inevitável. (Pet 1246 MC/SC - SANTA CATARINA MEDIDA 
CAUTELAR NA PETIÇÃO Julgamento: 31/01/1997 - Decisão Proferida pelo Min. 
CELSO DE MELLO no exercício da Presidência do STF, DJ 13/02/1997)

Ademais, segundo o art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988, um dos fundamentos para a existência da 
República é a garantia da dignidade da pessoa humana, veja-se:

A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, FORMADA PELA UNIÃO INDISSOLÚVEL 

DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, CONSTITUI-SE EM ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO E TEM COMO FUNDAMENTOS:
[...]
III - A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; (grifos nossos).

O texto constitucional diz que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa 
do Brasil, o que importa concluir que o Estado existe em função de todas as pessoas e não estas em função do 
Estado.

A dignidade da pessoa humana é, por conseguinte, o núcleo essencial e a fonte jurídicopositiva dos 
direitos fundamentais, núcleo este que impõe a atuação Estatal em prol dos direitos fundamentais, conforme o 
presente caso.

No caso sub judice, a negativa em fornecer os medicamentos ao cidadão, com problemas graves, configura-
se como latente ameaça a dignidade da pessoa do paciente, pois seu direito ao tratamento adequado é evidente 
e implica no agravamento do seu quadro.

O direito a vida poderia ser classificado como direito inato, adquirido no nascimento, portanto, 
INTRANSMISSÍVEL, IRRENUNCIÁVEL E INDISPONÍVEL. Assim, o direito à vida deve ser associado a um direito à 
conservação da vida, em que o indivíduo pode gerir e defender-se, mas não pode dela dispor.

CANOTILHO2 aduz que o direito à vida é um direito subjetivo de defesa, pois é indiscutível o direito de 
o indivíduo afirmar o direito de viver, com a garantia da não agressão ao direito à vida, implicando também a 
garantia de uma dimensão protetiva deste direito à vida. 

Acerca do mencionado Princípio Constitucional, não se discute o valor da dignidade humana em si 
mesmo, mas tão somente se, em determinadas situações, ele foi ou não respeitado, caso em que, se a resposta 
for negativa, legitima-se a precedência da norma em nome desse princípio fundamental.

Forçoso concluir que constitui afronta ao direito do paciente a negativa do Poder Público em fornecer 
medicamentos necessários para o restabelecimento de sua saúde, da qual não dispõe de recursos para pagar, sob 
pena de clara ofensa às regras constitucionais vigentes a esse respeito.

Friso, que ao requerer o custeio de tais medicações não o fez por um capricho pessoal, mas sim pela 
extrema necessidade de se ter assegurado o direito à vida.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso voluntário, e, em reexame necessário, mantêm-se 
integralmente a sentença de 1º Grau, por esses e seus próprios fundamentos.

W
TJBA – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0314858-31.2012.8.05.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR(A): DESª. MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, JULGADO EM 15/01/2013.

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. PRESENÇA 
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. 
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL À PRESERVAÇÃO 
DA VISÃO DA PACIENTE. DEVER DO ESTADO. AGRAVO IMPROVIDO.
A concessão de liminar em sede de Ação Ordinária se mostra perfeitamente 
possível, quando constatados os requisitos legais. In casu, a fumaça do bom direito 
foi observada a partir do comando constitucional que confere ao Estado o dever de 
zelar pela saúde dos cidadãos. O risco da demora se reconheceu na possibilidade de 
resultado lesivo em caso de negativa ou postergação na entrega do medicamento 
necessário. O provimento de urgência contra a Fazenda Pública pode ser deferido 
inaudita altera parte quando seu retardamento pode fazer perecer o próprio 

2 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª edição. Coimbra [Portugal]: Livraria Almedina, 2000.
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direito material tutelado e alçado à categoria de direito fundamental garantido 
constitucionalmente. Quando a Administração se nega a cumprir com o seu dever 
impõe a interferência do judiciário a fim de preservar a dignidade humana, não se 
constituindo a separação dos poderes em óbice à consagração do mandamento 
constitucional. O atendimento ao pleito do cidadão que provoca a atividade 
jurisdicional não implica privilégio em detrimento de outros necessitados, mas 
reconhecimento da desídia da Administração para com os seus tutelados, com 
consequente imposição no particular de conduta que deveria ser voluntariamente 
assumida no geral. Os limites orçamentários não podem obstar o cumprimento 
da própria razão de ser da Administração Pública, visto que nenhuma valia se 
lhe reconhece quando não alcança propiciar as mínimas condições de dignidade 
humana aos seus cidadãos. Desse modo, não se afasta da legalidade quem por força 
coercitiva judicial faz cumprir – ainda que com inusitada resistência – as disposições 
da Carta Magna relativas aos direitos fundamentais humanos, no particular o 
direito à saúde. A indisponibilidade do direito que periclita, aliada ao risco de dano 
iminente e irreversível em caso de postergação da obrigação, autoriza a imposição 
de prazo reduzido e multa inibitória capaz - ao menos em tese – de desestimular o 
retardamento ou descumprimento do preceito judicial. A falta de caução não torna 
injurídica a decisão, visto que a garantia poderia ser determinada pelo julgador 
se a considerasse necessária, mas não se mostra obrigatória e o Agravante não 
demonstrou nos autos sua imprescindibilidade. Agravo Improvido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0314858-31.2012.805.0000.
ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar Provimento ao Agravo, pelas razões a seguir expostas.

RELATÓRIO

O ESTADO DA BAHIA interpôs Agravo de Instrumento, porquanto inconformado com a decisão proferida 
pelo Exmº. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara da FAZENDA PÚBLICA que, nos autos de Ação Ordinária, deferiu liminar 
determinando que a Agravante fornecesse à paciente o medicamento Ranelato de Estrôncio no prazo de dez 
dias, arbitrando multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para a hipótese de descumprimento.

Relata que inexistem evidências científicas suficientes que apoiem a eficácia a medicação no quadro que 
acomete a Agravada.

Aponta que o Município se encontra em gestão plena do SUS e já teve todos os recursos pertinentes 
liberados, circunstância que tornaria inexequível a pretensão lançada nos autos.

Considera violada a regra prevista no artigo 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 c/c artigo 1º da Lei nº 9.494/97.
Noutro passo, alude a pretensa lesão ocasionada à saúde pública, derivada da utilização dos escassos 

recursos destinados à população em benefício de apenas um paciente, o que esbarraria inclusive na Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Tem como necessário a concessão de efeito suspensivo ao Agravo e finaliza referindo-se à exiguidade do 
prazo e à impertinência da multa fixada.

Efeito suspensivo negado, sobreveio resposta do Agravado sustentando a juridicidade da decisão 
impugnada.

Não foram prestadas informações.

Em apertada síntese é o que se extrai dos autos. Passo a proferir voto.

VOTO

Inicialmente, cumpre pontuar que não se observa violação aos artigos 1º e 3º da Lei nº 8.437/92 e 1º da 
Lei nº 9.494/97, pois a liminar não é mais que um instrumento judicial posto à disposição do indivíduo para que 
o seu direito líquido e certo não se frustre antes da obtenção da manifestação judicial final, transmutando a 
prestação jurisdicional em mera figura de retórica, ante a ineficácia do mandado determinado na decisão. O que 
se vislumbra, portanto, é a cautela na busca da efetividade da decisão judicial necessária a garantir um direito 
assombrado pelo risco de perecer, jamais se confundindo com a antecipação indevida do pedido principal.

Em derredor desse entendimento, selecionamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Sem embargos, o parágrafo 3º, do artigo 1º, da Lei nº 8.437/92, veda a concessão de 
medidas liminares contra atos do Poder Público, no âmbito das ações de natureza 
cautelar, que tenham nítida feição satisfativa, de modo a esgotar o objeto da ação 
principal. Todavia, não olvidar que o direito deve buscar a expressão da justiça. Deve 
o intérprete da norma jurídica buscar o sentido que a mesma visa a atingir no cenário 
da vida. E, por isso, a jurisprudência deve ser fonte criadora do direito, abrindo espaço 
para as grandes conquistas da humanidade, com olhos nos princípios modernos 
da efetividade processual e da instrumentalidade, que recomendam o desprezo a 
formalismos desprovidos de efeitos prejudiciais.
Dentro dessa visão teleológica, a doutrina mais abalizada e a moderna jurisprudência 
dos Tribunais pátrios têm admitido, em caráter excepcional, medidas liminares de caráter 
satisfativo desde que coexistam os pressupostos do fumus bonis iuris e do periculum 
in mora e sempre que a provisão requerida seja indispensável à preservação de uma 
situação de fato que se revele incompatível com a demora na prestação jurisdicional. 
(STJ, 1ª Turma, REsp. 180.948/PR, Rel. Min. Vicente Leal, Julgamento 14/12/00, DJ 
19/2/01)

Por outro lado, reconhecem-se os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, visto que 
o artigo 273 do Código de Processo Civil determina:

o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da 
tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença 
da verossimilhança da alegação e: I - haja fundado receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação; ou II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório.

Por sua vez, o artigo 461, caput e §§ 3º e 5º do diploma processual assevera:
Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o 
pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 
adimplemento.
§3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou 
mediante justificação prévia, citando o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou 
modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.
§5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, 
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poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como 
a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e 
coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com 
força policial.

Valiosa a lição de ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS a respeito:

As condições gerais da antecipação, na lei brasileira, são a existência de prova inequívoca 
e convencimento do juiz da verossimilhança da alegação, isto é, da procedência do que 
se pede.
Quanto ao aspecto lógico, parece haver contradição porque, se verossimilhança não 
é o que é verdadeiro, mas o que parece ser verdadeiro (vero = verdade, similhança = 
semelhante, parecido), não há como considerar-se em tal consequência a infecciosidade 
da prova. [...] verossimilhança é conceito puramente objetivo, servindo apenas para 
indicar o que, em dado momento, é apenas parecido com a verdade, na impossibilidade 
de ser considerada definitiva. Neste caso, se existem motivos maiores para se crer 
e motivos para não se crer, o fato será simplesmente possível; se os motivos para se 
crer são maiores, o fato já será provável; se todos os motivos são para se crer, sem 
nenhum para não se crer, o fato será de probabilidade máxima. Verossimilhança, pois, 
e prova inequívoca são conceitos que se completam exatamente para informar que a 
antecipação da tutela só pode ocorrer na hipótese de juízo de máxima probabilidade, 
a certeza, ainda que provisória, revelada por fundamentação fática, onde presentes 
estão apenas motivos positivos de crença3

Na hipótese sub judice colhemos que a prescrição médica não enfrentada na seara técnica evidencia 
satisfatoriamente a necessidade da paciente, até porque cabe ao médico que atende e assiste – e só a ele - 
identificar a doença e encontrar o melhor meio para um tratamento eficaz. Por conseguinte, reconhecida a 
moléstia que acomete a cidadã e a gravidade que dela resulta, a negativa de fornecimento da medicação prescrita, 
bem assim a incapacidade econômica da paciente e a responsabilidade do Ente Público, emprestam juridicidade 
à decisão atacada.

No que tange à adequação e prestabilidade da medicação, considerando o juízo perfunctório próprio dos 
momentos antecipatórios, temos que agiu com acerto o juízo, visto que existe prescrição médica específica do 
profissional que acompanha a paciente. É certo que a manifestação da Secretaria da Saúde há de ser detidamente 
considerada ainda em primeiro grau. Porém, a eventual dilação probatória em situações desse jaez não pode 
comprometer a imediata prestação jurisdicional, sobretudo quando o bem juridicamente protegido periga ser 
irreversivelmente atingido.

Noutro caminhar, a alegação de que a concessão da liminar privilegia o beneficiário em detrimento de 
grande parcela da população carente não subsiste, na medida em que o paciente que recorre ao judiciário munido 
das provas da necessidade de determinada medicação e da impossibilidade de provê-la há de encontrar resposta 
aos seus anseios, sem implicar esquecimento dos demais cidadãos, até porque se presume que estão eles (ou 
deveriam estar) amparados por um poder público capaz de cumprir com a sua obrigação. Por conseguinte, 
compelir a Administração ao adimplemento do seu dever perante um cidadão é imputar-lhe no particular o que 
já deveria estar sendo feito no âmbito geral, sob pena de tornar-se o judiciário conivente e até cúmplice de tão 
malsinada conduta.

No mesmo rumo, independentemente de quem seja o detentor da Gestão Plena do SUS, a solidariedade 
da obrigação empresta juridicidade ao provimento, cujo prazo de cumprimento se encontra adequado à urgência 

3 (in Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro, pág. 30)

demonstrada nos autos.
Diga-se, ainda, que a multa de fato deveria ser desnecessária, como bem alegado pelo Agravante, visto 

que a parte há de cumprir sua obrigação “seja por força da interlocutória, seja mesmo pelo dever constitucional que 
se lhe impõe, a par de qualquer feito judicial” (fl. 10).

Contudo, como se destina a zelar pela eficácia da prestação jurisdicional e em nada prejudica a quem 
cumpre a determinação judicial, a penalidade há de vigorar na forma fixada na origem, até porque razoavelmente 
quantificada.

A lei de responsabilidade fiscal e os limites orçamentários não serão violados por aquele que cumpre 
decisão judicial pautada na Lei Maior, até porque a morte não espera nem se comove com lamúrias financeiras. 
Ademais, o direito à saúde não revela devaneio constitucional inconsequente, mas dever inafastável do 
Estado em todas as suas esferas, visto que indissociável do direito à vida. Portanto, se os orçamentos não se 
mostram compatíveis com a garantia de assistência devida à população, que se mudem os orçamentos, eis que 
são elaborados – ou deveriam ser – de forma a permitir ao Estado que cumpra com o seu mister e dentre eles 
releva na presente demanda aquele estabelecido pelo artigo 196 da Carta Magna.

Ademais, ao determinar o atendimento daquela que provocou a prestação jurisdicional o julgador não 
atua em detrimento de outros, mas apenas compele a Administração a cumprir com o seu dever, determinando-
lhe que atue naquele caso concreto como deveria atuar em todos os demais, pois nenhuma valia tem uma 
Administração Pública que sequer assegura as mínimas condições de dignidade aos seus cidadãos. A indiferença 
do judiciário em situações que tais, pois, revelaria leniência caracterizadora de cumplicidade por omissão.

No tocante ao prazo arbitrado, entendo que a decisão se mostrou adequada à situação fática, notadamente 
porque se verifica iminente risco à saúde em decorrência de demora da prestação jurisdicional e o cumprimento 
do quanto determinado não pode comutar-se em facultativo. Demais disso, os resultados danosos sobre o 
paciente são muito mais graves do que aqueles que eventualmente podem ameaçar o Estado no caso de este 
não conseguir obter a medicação no prazo estabelecido, circunstância que, justificadamente, poderá ser levada 
ao conhecimento do juízo prolator da decisão. Ademais, em caso de eventual improcedência do pedido principal, 
subsistirá a possibilidade de cobrar-se do beneficiado os valores gastos pelo ente administrativo, afastando-se, 
assim, a pretensa irreversibilidade do provimento. Lado outro, se interrompida ou postergada a entrega do 
medicamento, as previsões são temíveis e o resultado, talvez, irreversível.

Dessa forma, temos que a apreciação do pedido formulado pela Requerente/Agravada impôs ao juiz a 
quo o desenvolvimento de técnica de cognição parcial, porque resultante de exame sumário do objeto da lide. 
Apreciadas as provas colacionadas e formado seu convencimento, só o flagrante destoar entre aquilo que consta 
dos autos e o quanto decidido ensejaria a reforma da decisão em sede de Agravo, cujo objeto é a liminar, tema 
precário e provisório em face de sua própria natureza. Constatada a correção e juridicidade da atuação judicial de 
primeiro grau, há de se lhe atribuir subsistência, como, aliás, bem pontuou o STJ:

A LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA, DESDE QUE A DECISÃO SEJA FUNDAMENTADA, 
CONSIDERADA A LEI E OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS, É UM DOS CÂNONES 
DO NOSSO SISTEMA PROCESSUAL. (STJ, 4ª Turma, REsp. 7.870/SP, Rel.: Min. Sálvio de 
Figueiredo, J. em 03/12/91, DJ: 03/02/1992, p.: 00469) 

Desse entendimento não destoa Nelson Nery Júnior:

A liminar deve ser concedida ex officio, se presentes os pressupostos para tanto. Não é 
ato discricionário, mas vinculado: presentes os requisitos, o juiz é obrigado a conceder 
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a liminar. O magistrado tem, entretanto, o livre convencimento motivado, cabendo-lhe 
aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar4 (grifamos).

Posta assim a questão, considerando presentes os pressupostos que autorizaram o provimento liminar 
deferido pelo julgador de piso, bem assim considerando que não houve violação de forma ou conteúdo pela 
concessão inaudita altera parte e pela determinação de fornecimento do medicamento necessário à preservação 
da saúde da paciente, tenho que preservadas as disposições constitucionais e VOTO pela negativa de provimento 
ao Agravo, mantendo incólume a decisão fustigada.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010211-54.2011.8.05.0274, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. 
REGINA HELENA RAMOS REIS, JULGADO EM 12/8/2014.

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ALUNA APROVADA 
PELO SISTEMA DE COTAS EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. NÃO CONFIGURADOS 
OS REQUISITOS PARA TANTO. BOLSISTA INTEGRAL DE ESCOLA PARTICULAR. 
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 
ISONOMIA MATERIAL. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA.
1. Tendo a apelada estudado por apenas um ano em escola particular, a circunstância 
de ter se utilizado de bolsa integral torna possível enquadrá-la no grupo albergado 
pela política de ações afirmativas da UESB.
2. Ainda que se cogite a alegada violação à legalidade, havendo colisão entre dois 
princípios constitucionais – legalidade e isonomia – há de se reconhecer, por um 
juízo de ponderação, que merece, no caso sob vértice, preponderar a isonomia 
material.
3. Precedentes jurisprudenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0010211-54.2011.8.05.0274, em que é 
recorrente UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – e recorrida Priscila Sousa Ivo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo interposto, mantendo-se a sentença recorrida 
em sede de reexame necessário, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

Cuida a espécie de Apelação Cível interposta pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, 
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da 
Conquista, que “concedeu a segurança para determinar a efetivação da matrícula da Impetrante PRISCILA SOUSAS 
IVO no curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual junto à UESB”.

4 (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 6ª ed., págs. 

1636/1637).

Inconformada, a apelante rechaçou a fundamentação do MM a quo sob o argumento de que todos os 
candidatos que concorreram ao exame vestibular por meio do sistema de cotas satisfizeram a exigência de se 
comprovar 

a procedência, com aprovação, dos últimos 7 (sete) anos de estudos regulares (5ª, 6ª, 
7ª e 8ª séries do ensino fundamental e 1°, 2° e 3° ano do ensino médio), ou ter realizado 
curso supletivo ou outra modalidade de ensino equivalente, em estabelecimento da 
Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo parte do Ensino Fundamental, a 
partir da 5ª série e todo o Ensino Médio.

Nessa lógica, defendeu que, ao “privilegiar, pois, a Apelada, com a matrícula, estar-se-á violando diretamente 
o Princípio Constitucional da Isonomia”, uma vez que a apelada não teria cumprido com o que determina 
expressamente a legislação de regência, além de amparar-se em um precedente deste sodalício do ano de 
2008. Suscitou, por fim, a violação ao princípio da legalidade. A apelada não apresentou contrarrazões de apelo, 
inobstante intimada, cf. fl. 152.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial em 2° grau emitiu pronunciamento favorável à apelada, 
tendo em vista a sua hipossuficiência econômica e, também, o fato de que “já é pacífico na jurisprudência do País 
que a passagem de candidatos cotistas por ensino particular, contemplados ou não por bolsa integral, não acarreta 
diferença significativa entre os demais concorrentes, vez que prepondera a vida estudantil cursada em ensino público”, 
razão pela qual reputou abusivo e ilegal o ato ora impugnado, opinando, ao final, pelo desprovimento do apelo.

Submetido o relatório ao crivo da revisão, esta pediu a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Mérito
Analisando as razões recursais da recorrente, em cotejo com os preceitos constitucionais que regem o 

litígio e com a jurisprudência que vem se firmando neste colendo Sodalício, constatase que a sentença objurgada 
merece ser confirmada por este Órgão Colegiado.

Há que se registrar, inicialmente, que o sistema de cotas para acesso às universidades públicas insere-
se no raio das relevantes e necessárias ações afirmativas destinadas ao alcance da igualdade em seu aspecto 
substancial.

Dentro desse contexto, a política de cotas, já consagrada em diversas universidades brasileiras, visa corrigir 
diferenças sociais historicamente consolidadas, de modo a reduzir a discriminação racial e possibilitar o acesso ao 
ensino superior às pessoas que tiveram menos oportunidades ao longo de toda a vida, configurando-se, de fato, 
em uma política de inclusão social.

Tendo como vetor a transitoriedade, o sistema de cotas tem como pressuposto a sua extinção tão logo se 
alcance a igualdade na sociedade brasileira, embora esta circunstância ainda não seja vislumbrada num futuro 
próximo.

Até que alcance a sua finalidade primordial, que é a igualdade de condições entre os cidadãos, a política 
de cotas merece ter efetividade, especialmente porque a Constituição assegura o direito a todos os brasileiros de 
serem tratados de forma igualitária e justa.

A igualdade invocada, como já mencionado, trata-se da vista sob o aspecto material. Ou seja, tratar de 
forma igualitária os iguais e tratar desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades.
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A sociedade brasileira, sem dúvidas, é marcada por disparidades gritantes, manifestadas nos mais diversos 
prismas. O Brasil, como é sabido, é um dos países em que o nível de concentração de renda é um dos maiores 
do mundo, situação que acaba refletindo na disponibilização de oportunidades. Enquanto alguns têm acesso a 
tudo quanto possível para aprimorar a sua capacidade intelectual e ampliar o conhecimento, outros enfrentam 
dificuldades desde os primeiros anos de vida, limitados pelo precário ensino da escola pública brasileira e pela falta 
de oportunidades. Isso, obviamente, possui reflexos no acesso às universidades públicas, visto que, dificilmente, 
um aluno que sempre teve menos oportunidades e recursos financeiros vai ter condições de concorrer com outro 
que, desde o início, esteve cercado por tudo que há de melhor.

Daí que as cotas, especialmente as sociais, cumprem importante função: tentar, ao menos, equilibrar as 
condições, tratando de forma desigual pessoas que sempre tiveram níveis de oportunidades diferentes.

O alcance da isonomia substancial é que direciona e motiva a adoção desse sistema de cotas, através do 
reconhecimento de que não se pode tratar de forma igual, em relação ao acesso ao ensino superior, pessoas que 
nunca tiveram tratamento igual.

Para implementar a política supramencionada, cada universidade que optou por adotá-la criou os seus 
critérios. Critérios escolhidos, ressalte-se, com o fito de oportunizar o acesso às pessoas que se encontram 
socialmente em desvantagem (no caso das cotas sociais).

A universidade em questão – UESB – estabeleceu que é preciso que:

o pretenso cotista comprove a procedência de no mínimo 7 (sete) anos de estudos 
regulares, ou que tenha realizado curso supletivo ou outra modalidade de ensino 
equivalente, em estabelecimentos da Rede Pública de Ensino do Brasil, compreendendo 
parte do Ensino Fundamental, a partir do 5º ano, e todo o Ensino Médio.

De fato, a autora desta demanda judicial não preenche os requisitos supramencionados, não podendo, 
em tese, fazer jus às vagas reservadas às cotas. Ocorre que é preciso analisar, cuidadosamente, a situação fática 
concreta, atentando para as suas peculiaridades.

A apelada não preenche os requisitos porque estudou apenas a 5ª série do ensino fundamental em escola 
particular. Contudo, seu acesso se materializou na condição de bolsista integral. Ou seja, somente foi possível a 
passagem por essa escola por conta da bolsa conquistada, que nem durou tanto tempo.

O fato de ter sido beneficiada por uma bolsa integral, revela que, em verdade, a apelada se enquadra no 
grupo dos socialmente hipossuficientes. Em que pese ter estudado em escola privada por três anos, não teria 
condições de fazê-lo se tivesse que arcar com os custos disso.

Certamente que a sua situação financeira não se refletiu somente na impossibilidade de custear uma 
escola particular, mas também em diversos outros pontos, que a impediram de expandir os seus conhecimentos 
de forma plena. Por exemplo, não deve ter tido a oportunidade de estudar outro idioma, de ter aulas de reforço, 
caso tenha tido necessidade, entre outros.

O fato é que, tendo a apelada estudado por apenas um ano em escola particular, a circunstância de ter se 
utilizado de bolsa integral torna possível enquadrá-la no grupo albergado pela política de ações afirmativas da 
UESB.

O fundamento invocado pela apelante para afastar a pretensão amparada nestes autos foi o princípio da 
isonomia, mas é justamente ele que permite à recorrida ter acesso à vaga de cotista.

Se, como visto acima, a isonomia, em nossa ordem jurídica, deve ser aplicada de modo a tratar de forma 
igualitária os iguais e tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, é fácil perceber que a 

recorrida deve ser tratada de forma diferente daqueles que sempre tiveram oportunidades na vida e de forma 
semelhante aos demais beneficiários das cotas, por se enquadrar, como supramencionado, no grupo social alvo 
dessa política.

Portanto, é justamente a isonomia que autoriza que a apelada tenha acesso ao sistema de cotas, de modo 
que a finalidade dessa política seja, de fato, alcançada.

Outrossim, a apelante argumenta que a sentença vergastada viola o princípio da legalidade, por 
permitir que a apelada tenha acesso a uma vaga reservada às cotas sem preencher integralmente os requisitos 
estabelecidos na legislação de regência.

Sucede que, ainda que se cogite a alegada violação à legalidade, havendo colisão entre dois princípios 
constitucionais – legalidade e isonomia – há de se reconhecer, por um juízo de ponderação, que merece, no caso 
sob vértice, preponderar a isonomia.

Não obstante a legalidade seja, de fato, importante princípio a nortear e determinar a atuação dos 
operadores do direito, a isonomia, além de princípio universal, constitui-se em direito fundamental dos cidadãos 
brasileiros.

Todos têm direito a serem tratados de forma igualitária, sob a ótica material, como já visto acima. Aplicar a 
legalidade em detrimento da isonomia é negar ao cidadão um direito fundamental de importância imensurável.

Ressalte-se que a jurisprudência, atualmente, tem se consolidado no sentido de se reconhecer a 
possibilidade de o aluno bolsista em escola particular ingressar na universidade através do sistema de cotas:

ENSINO SUPERIOR. INGRESSO NA UNIVERSIDADE PELO SISTEMA DE COTAS RESERVADAS 
A ALUNOS EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. ALUNA BOLSISTA. POSSIBILIADE. 1. A 
passagem da aluna pelo ensino particular, com bolsa integral, não acarreta diferença 
significativa, pois continua caracterizada sua hipossuficiência financeira. Não é possível 
negar-lhe o direito à matrícula, se obteve êxito no vestibular pelo sistema de cotas, sob 
pena de se estar realizando uma interpretação literal e excessivamente estreita, em 
detrimento de um direito fundamental assegurado constitucionalmente. 2. Apelação 
da autora provida. Veja também: AG 2009.01.00.016031-7, TRF1. (TRF-1 - AMS: 1110 
PI 2009.40.00.001110-9, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE 
ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/1/2011, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 
e-DJF1 p.132 de 4/2/2011)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO 
SUPERIOR. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR DENTRO DO REGIME DE COTAS. ENSINO 
FUNDAMENTAL CURSADO EM ESCOLA DA REDE PARTICULAR NA CONDIÇÃO DE 
BOLSISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PROCEDÊNCIA. I - Excepcionalmente, 
admite-se a possibilidade de se incluir o impetrante/apelado como um dos beneficiários 
do sistema de cotas para o acesso às vagas da Universidade apelante, a despeito de 
ter cursado quase a totalidade do Ensino Fundamental em escola particular. II - O 
apelante é aluno comprovadamente carente, que teve a oportunidade de estudar, 
durante alguns anos, em escola particular com bolsa de estudos concedida pela escola 
onde trabalhava uma parente sua. A isonomia estaria sendo quebrada caso não se 
reconhecesse o esforço de aluno de escola pública que é aprovado em Medicina em 
Instituição de Ensino Superior pública e bastante prestigiada, depois de ter concluído 
a integralidade do ensino médio em escola pública. II - Precedentes deste Tribunal: 
TRF5. Segunda Turma. APELREEX 26261. Rel. Des. Federal MARCO BRUNO DE MIRANDA 
CLEMENTINO (convocado). Julg. 26/2/2013. Publ. DJe 8/3/2013; TRF5. Segunda Turma. 
APELREEX 25210/PB. Rel. Des. federal FRANCISCO WILDO LACERDA DANTAS. Julg. 
27/11/2012. Publ. DJe 14/12/2012. III - Apelação e remessa oficial improvidas. (TRF-5 - 
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REEX: 16875420124058200 , Relator: Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, 
Data de Julgamento: 6/8/2013, Quarta Turma, Data de Publicação: 16/8/2013)

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, este egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se 
manifestar em situação análoga à presente, na qual reconheceu o direito da recorrida, senão vejamos:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. 
VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM UNIVERSIDADE 
PÚBLICA. CANDIDATO ESTUDANTE EM COLÉGIO PARTICULAR NA CONDIÇÃO DE 
BOLSISTA INTEGRAL. NEGATIVA DO DIREITO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO 
DO REQUISITO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 037/2008 DO CONSEPE (CONSELHO 
SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO) E EDITAL 070/2008 DO CERTAME. 
ALUNO EGRESSO DE ESTABELECIMENTO DA REDE APENAS TRÊS SÉRIES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL EM ESCOLA PARTICULAR, NA CONDIÇÃO DE BOLSISTA. EXCLUSÃO 
DESARRAZOADA. IMPETRANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MANIFESTA. PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL. ISONOMIA. VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE ACESSO À 
VAGA DE COTISTA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS SOBRE O TEMA. APLICAÇÃO DA 
LEI. ATENDIMENTO AOS FINS SOCIAIS E ÀS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM. ARTIGO 5º 
DA LICC. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA. JUSTA E EQUÂNIME. CONFIRMAÇÃO 
EM REXAME NECESSÁRIO. IMPROVIMENTO DO APELO. (TJBA, Ap. Cível n° 0018891-
96.2009.8.05.0274, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, 
julgado em 19/11/2013, Disponibilizado em 25/11/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR 
DENTRO DO REGIME ESPECIAL DE COTAS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE QUE O CANDIDATO 
COMPROVASSE “A PROCEDÊNCIA DE, NO MÍNIMO, 7 (SETE) ANOS DE ESTUDOS 
REGULARES, OU ENSINO EQUIVALENTE, EM ESTABELECIMENTOS DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO DO BRASIL, COMPREENDENDO PARTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A PARTIR DO 
5º ANO, E TODO O ENSINO MÉDIO”. IMPETRANTE LOGROU APROVAÇÃO NO VESTIBULAR 
DA UESB PARA O CURSO DE DIREITO, BEM COMO FREQUENTOU APENAS UM ANO EM 
ESCOLA PARTICULAR CONVENIADA COM O PODER PÚBLICO. PECULIARIDADE QUE 
TORNA DESPROPORCIONAL O ATO DE INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA DA AUTORA: 
O FATO DE TER CURSADO APENAS UM ANO EM ESCOLA PARTICULAR, SITUAÇÃO QUE 
NÃO A COLOCA EM CONDIÇÃO DE VANTAGEM EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS. 
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA 
PROFERIDA HÁ MAIS DE DOIS ANOS DETERMINANDO A IMEDIATA MATRÍCULA DA 
IMPETRANTE. SITUAÇÃO FÁTICA JÁ CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS 
OU AO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRESERVAÇÃO 
DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, BOA FÉ E RAZOABILIDADE. SENTENÇA 
MANTIDA. APELO IMPROVIDO. (TJBA. Apelação Cível 0001412-22.2011.8.05.0274. 
Relator: Desª. Silvia Carneiro Santos Zarif ) 

Nesta senda, é imperioso reconhecer a possibilidade de a recorrida fazer jus à vaga reservada ao sistema 
de cotas, merecendo estudar na UESB, no curso em que logrou aprovação, confirmando-se, por conseguinte, a 
sentença vergastada.

Conclusão
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, confirmando-se a sentença em reexame necessário.

W
TJBA – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0015333-94.2011.8.05.0000, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, 
RELATOR(A): DESª ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, JULGADO EM 27.09.2012.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DO ART. 14, XXXVIII E XLIX, C/C O ART. 
27, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 3.374/75. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE 
IDENTIFICA QUANTO À DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO. APURAÇÃO DE 
INFRAÇÃO DISCIPLINAR POR UM PERÍODO DE QUASE SEIS ANOS, SEM PREVISÃO DE 
CONCLUSÃO. ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Conquanto se possa argumentar a falta de interesse de agir do impetrante 
quanto à incidência retroativa da Lei nº 11.370/2009 e a declaração da ilegalidade 
do procedimento denominado “Avaliação Prévia de Admissibilidade”, por cuidar de 
matérias adstritas à defesa no campo do próprio processo administrativo, o qual 
até o momento não contou com a conclusão meritória, inafastável é o seu interesse 
processual quanto ao pleito de reconhecimento da ocorrência da prescrição, razão 
porque guarda pertinência o mandamus.
2. No mérito, entende-se que merece amparo a sua insurgência contra processo 
disciplinar cujo curso temporal está na iminência de completar 06 (seis) anos, sem 
qualquer previsão de conclusão.
3. Da leitura do art. 203 da Lei nº 6.677/94 e do art. 99 da Lei nº 11.370/2009, vêse que 
o maior prazo prescricional é de 05 anos, que se dá apenas nos casos da penalidade 
de demissão e cassação de aposentadoria. Excluindo-se tais possibilidades, tem-se 
o período temporal de 02 anos, em relação à pena de suspensão, e o de 180 dias 
para a hipótese de advertência.
4. Verificando-se, in abstrato, qual das penalidades é a aplicável às condutas 
supostamente perpetradas pelo impetrante, vê-se que dentre as condutas previstas 
com sujeição à pena de demissão não se encontram tipificadas as impostas ao 
impetrante, de sorte que tal ilação afasta a possibilidade de imposição ao caso do 
prazo prescricional de 05 anos, do art. 203, I, da Lei nº 6.677/94, sendo que, dos 
prazos restantes, o maior curso temporal é o de dois anos, que, na hipótese em 
exame, fulmina o processo disciplinar movido contra o impetrante.
5. Com esteio nas conclusões acima alcançadas, vejo como clara a ocorrência do 
fenômeno da prescrição na hipótese em questão, porque é certo que ao processo 
administrativo perseguido contra o impetrante, excluindo-se a possibilidade da 
aplicação da pena de demissão, pela ausência de inclusão da conduta supostamente 
praticada no rol taxativo dos arts. 27 da Lei nº 3.374/75 e 92 da Lei nº 11.370/09, os 
únicos prazos prescricionais possíveis de incidência são aqueles estabelecidos nos 
incisos II e III, do art. 203, da Lei nº 6.677/94, donde o maior é o de 02 anos.
6. É cediço, segundo a jurisprudência e doutrina pátrias, a aplicabilidade da 
prescrição intercorrente ao processo administrativo, com o fim de estabilizar as 
relações jurídicas no transcurso do tempo, mesmo porque inadmissível que o feito 
disciplinar possa ficar a critério da Administração Pública sem qualquer limitação 
temporal para a finalização.
7. Fere frontalmente o princípio da segurança jurídica a situação exposta, de 
apuração de infração disciplinar por um período de quase seis anos, sem previsão de 
conclusão, de sorte que socorre ao impetrante o direito líquido e certo de fulminar a 
pretensão disciplinar do Administrador.
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8. SEGURANÇA CONCEDIDA, para reconhecer a prescrição intercorrente da ação 
disciplinar intentada em desfavor do impetrante, tombada sob o nº 0511110030210.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 0015333-94.2011.8.05.0000, em 
que figura como impetrante Luis Carlos Ribeiro dos Santos Filho e impetrado Secretário de Segurança Pública do 
Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da 
Bahia, POR MAIORIA, CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, e o fazem de acordo com o voto vencedor.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Luis Carlos Ribeiro dos Santos 
Filho, contra ato reputado ilegal do Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, em face da instauração do 
Processo Administrativo Disciplinar nº 0511110030210, Portaria nº 497 de 05/09/2011, baseado no Procedimento 
Administrativo de Admissibilidade Prévia – APA nº 329/06, registrado em 27/09/2006, do qual decorreu o Processo 
Sindicante nº 06, instaurado pela Portaria nº 41/2008 de 03/03/2008.

Consta que a Portaria nº 497 traz acusação de violação aos preceitos proibitivos contidos no art. 14, incisos 
XXXVIII e XLIX c/c art. 27, parágrafo único, inciso I, todos da Lei nº 3.374/75, a qual porém foi revogada desde 
04/02/2009 pela Lei nº 11.370/2009, sendo incapaz, portanto, de sustentar narrativas apuratórias consolidadas 
em 06/09/2011.

Sustenta que não procedendo a Administração Pública à apuração dos fatos em tempo hábil, deixando 
transcorrer mais de dois anos, fez com que outra lei diversa da que foi fundamentada o ato surgisse no mundo 
jurídico, possibilitando, consequentemente, a aplicação da novatio legis in mellius.

Arrazoa que, segundo os arts. 204 e 205 da Lei nº 6.677/94, existem apenas dois procedimentos 
administrativos lícitos, a Sindicância e o Processo Administrativo Disciplinar, de sorte que a instauração da APA - 
Procedimento Administrativo de Admissibilidade Prévia feriu a legalidade, deixando-se de praticar ato vinculado 
para adotar procedimento não instituído em lei.

Defende que tendo a Administração Pública tomado conhecimento dos atos investigados desde 
27/09/2006, data em que instaurou o denominado APA nº 329/2006, preferindo contrariar os procedimentos 
legais, assumiu as consequências do decurso temporal em seu desfavor, eis que já transcorreu mais de cinco anos 
da data de sua abertura, ainda que considerado os marcos interruptivos.

Pontuou que requereu, no dia 17/10/2011, à autoridade impetrada a submissão da questão envolvendo 
a ilegalidade do procedimento “APA” ao Órgão Consultor Jurídico do Estado – Procuradoria Geral, todavia não há 
registro de entrada do respectivo requerimento neste órgão.

Considerando presentes os requisitos da relevância do fundamento e do risco da demora, pleiteou 
a concessão da medida liminar para o fim de determinar à autoridade impetrada a suspensão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 0511110030210, Portaria nº 497/2011, com a edição de nova portaria retificadora 
objetivando adequar os preceitos proibitivos correlatos no sentido de aplicar a lei mais benéfica ao impetrante, 
isto é a Lei nº 11.370/2009. No mérito, postulou o reconhecimento como legais apenas os procedimentos 
da sindicância e do processo administrativo, constantes do art. 204 da Lei nº 6.677/94 e a adoção da data de 
instauração do APA nº 329/06 como marco inicial para a contagem da prescrição, além da aplicação em definitivo 
da lei mais benéfica ao caso.

Juntou os documentos de fls. 19/75.
Através da decisão de fls. 82/86, a douta relatora indeferiu a medida liminar requestada.

Intervindo nos autos (fls. 91/105), o Estado da Bahia arguiu as preliminares de falta de interesse processual 
e de impossibilidade de exame do mérito do Processo Administrativo Disciplinar. No mérito, arrazoou que se 
mostra totalmente despiciendo neste momento o debate acerca da legislação aplicável ao caso, porquanto se 
trata de questão a ser debatida no momento da conclusão do PAD. Pontuou que não é o caso de PAD fundado 
em lei revogada e que se tratando de infração administrativa não se aplica a principiológica da retroatividade da 
lei mais benéfica vigente quanto à lei penal. Discorreu acerca da independência das instâncias, a permitir que 
o servidor seja punido na via administrativa, ainda que não tenha respondido a processo penal e da legalidade 
do processo administrativo. Por fim, aduziu que a discussão a respeito da ocorrência do fenômeno da prescrição 
mostra-se inadequada neste momento, em que não se sabe, sequer, se o impetrante será punido ou, em caso 
positivo, qual a sanção aplicada, que faz variar o prazo prescricional. Pediu o acolhimento das preliminares 
aduzidas, ou, em caso contrário, a denegação da segurança. Acostou os documentos de fls. 106/112.

A autoridade impetrada prestou seus informes às fls. 113/116.
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça ofertou o parecer de fls. 122/135, opinando pela 

extinção do mandamus sem resolução de mérito, ante a patente ausência de interesse de agir do impetrante, ou, 
alternativamente, pela denegação da segurança.

Em sessão de julgamento realizada em 26/07/2012, entendeu a nobre Colega relatora em acolher a 
preliminar suscitada e, no mérito, denegar a segurança pleiteada, no que não foi seguida pelo Colegiado, 
resultando na concessão da segurança, por maioria, oportunidade em que fui designada para lavrar o voto 
divergente, conforme certidão nos autos.

É o que basta consignar.

VOTO VENCEDOR

Consta dos autos que Luis Carlos Ribeiro dos Santos Filho impetrou mandado de segurança contra ato 
do Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia referente a instauração de processo disciplinar em seu 
desfavor, voltado à investigação da ocorrência de infrações disciplinares consubstanciadas na ameaça para fins 
de confissão de crime e na realização de busca na residência de suspeito sem mandado judicial, com fulcro no art. 
14, incisos XXXVIII e XLIX c/c art. 27, parágrafo único, inciso I, todos da Lei nº 3.374/75.

É a literalidade das infrações supostamente praticadas:

Art. 14 - Ao Servidor Policial Civil é proibida toda ação ou omissão contrária aos seus 
deveres funcionais e comprometedora da dignidade do cargo, tais como: 
XXXVIII - provocar a paralisação, total ou parcial, do serviço policial, ou dela participar;
XLIX - prevalecer-se, abusivamente, da condição de preposto ou autoridade policial;

Em síntese, requer o impetrante o atendimento dos seguintes pleitos/insurgências:
a) Admissão da retroatividade da Lei nº 11.370/2009 ao caso, ante a revogação da Lei nº 3.374/75 e por 

ser aquela mais benéfica, na medida em que retirou o efeito punitivo da conduta prevista no art. 14, XXXVIII, e 
adotou infração disciplinar mais branda para a conduta inscrita no art. 14, XLIX, agora disciplinada no art. 90, 
XXVIII, da nova lei;

b) Declaração da ilegalidade do procedimento denominado “Avaliação Prévia de Admissibilidade”, tombado 
sob o nº 329/06 e registrado contra ele em 27/09/2006, porque a Lei nº 6.677/94 prevê como procedimentos 
possíveis para a apuração de irregularidades pelo servidor público apenas a sindicância e o processo disciplinar;

c) Reconhecimento da data da instauração do APA nº 329/06 como marco inicial para a contagem do 
prazo prescricional, eis que se trata do momento em que a Administração Pública tomou conhecimento dos 
fatos.
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Cuidando a matéria de processo administrativo disciplinar, cumpre de logo assinalar que é extraordinária 
a atuação do Judiciário nesta seara, adstrita essencialmente à oportunidade e conveniência da Administração 
Pública, como forma de concretizar o seu poder disciplinar. Dessa forma, vislumbra-se possível a incursão da 
autoridade jurisdicional, quando provocada, no seu cerne, porém apenas em situações excepcionais envolvendo 
a ilegalidade do ato administrativo ou a ausência de sua motivação.

Neste sentido, balizada manifestação do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS 
DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
[…] 1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle 
pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que 
os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, 
conferindo-lhes legitimidade e validade. 2. ‘Consoante a teoria dos motivos 
determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática 
do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando 
inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também 
quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o 
resultado nele contido’. (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, 
julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011)

[…] 4. A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos 
podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a 
discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível 
de controle de legalidade. 5. ‘Assim como ao Judiciário compete fulminar todo o 
comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação 
da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento 
administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, 
ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe 
assistiam, violando, por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins 
da liberdade discricionária’. (Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito 
Administrativo, Editora Malheiros, 15ª Edição.) […] Agravo regimental improvido. 
(STJ, AgRg no Resp 1280729/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
DJe 19/04/2012, destacou-se)

Conquanto se possa argumentar a falta de interesse de agir do impetrante quanto à incidência retroativa 
da Lei nº 11.370/2009 e a declaração da ilegalidade do procedimento denominado “Avaliação Prévia de 
Admissibilidade”, por cuidar de matérias adstritas à defesa no campo do próprio processo administrativo, o qual 
até o momento não contou com a conclusão meritória, inafastável é o seu interesse processual quanto ao pleito 
de reconhecimento da ocorrência da prescrição, razão porque guarda pertinência o mandamus.

Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionando sobre o interesse processual:

[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para 
alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-
lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual 
quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado [...] (in Código de 
processo civil comentado e legislação extravagante, 8ª ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 700, destacou-se).

No mesmo sentido, sustenta o preclaro Luiz Fux:

Esta situação que reclama a intervenção judicial sob pena de um dos sujeitos sofrer 
um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa é que caracteriza o interesse 
de agir. Por essa razão, já se afirmou em bela doutrina que a função jurisdicional não 
pode ser movimentada sem que haja um motivo (in Curso de direito processual 
civil, Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 150).

De tais lições, associadas à detida análise da questão ora posta, é possível ver demonstrado o interesse 
processual do impetrante em obter um provimento judicial voltado ao reconhecimento da prescrição da ação 
disciplinar intentada em seu desfavor, notadamente quando se observa que são razoáveis os seus argumentos.

Entendo que merece amparo a sua insurgência contra processo disciplinar cujo curso temporal está na 
iminência de completar 06 (seis) anos, sem qualquer previsão de conclusão.

Acerca da prescrição, a Lei nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das 
Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais) dispõe:

Art. 203 - A ação disciplinar prescreverá:
I - em 5 (cinco) anos, quanto às inflações puníveis com demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade;
II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.
§ 1º - O prazo de prescrição começa a correr na data em que o fato se tornou 
conhecido.
§ 2º - Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações 
disciplinares capituladas também como crime.
§ 3º - A abertura de sindicância ou a instauração do processo disciplinar interrompe 
a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente.

A Lei Estadual nº 11.370/2009 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia), legislação específica, em 
termos idênticos ao precitado diploma estatutário geral, estabelece:

Art. 99 - A ação disciplinar prescreverá:
I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão e cassação de 
aposentadoria;
II - em 02 (dois) anos, quanto à suspensão;
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto a advertência.
Art. 100 - Aplicam-se complementarmente às disposições estabelecidas nesta Lei, 
aos servidores integrantes da carreira de Delegado de Polícia e das demais carreiras 
da Polícia Civil do Estado da Bahia as disposições contidas no Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado da Bahia.

Da leitura das regras transcritas, vê-se de logo que o maior prazo prescricional é de 05 anos, dando-se 
apenas nos casos da penalidade de demissão e cassação de aposentadoria. Excluindo-se tais possibilidades, tem-
se o período temporal de 02 anos, em relação à pena de suspensão, e o de 180 dias para a hipótese de advertência.

Isso anotado, cumpre verificar, in abstrato, qual das penalidades é a aplicável às condutas supostamente 
perpetradas pelo impetrante.
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Observa-se que as condutas imputadas ao impetrante subsumem-se às tipificações contidas no art. 14, 
XXXVIII e XLIX da Lei nº 3.374/75.

Por outro lado, a regência quanto à aplicação da pena de demissão encontra-se delineada no art. 27 da 
referida lei, apresentando rol taxativo de condutas, nos seguintes termos:

Art. 27 - As penas de demissão simples e de demissão a bem do serviço público 
serão aplicadas nos casos previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado, precedidas do competente processo administrativo.
Parágrafo único - A pena de demissão, em ambas modalidades, poderá ocorrer 
ainda nos casos de:
I - infração que, por sua natureza característica e configuração, seja considerada 
infamante, de modo a incompatibilizar o servidor com o exercício da função policial;
II - condenação por crimes contra a Segurança Nacional;
III – práticas de atos de sabotagem contra o regime e o serviço público;
IV - exercício de tráfico de influência;
V - reincidência em faltas que tenham motivado a aplicação de pena de suspensão 
por 30 dias ou mais dias de detenção disciplinar;
VI - contumácia na prática de transgressões disciplinares, seja qual for sua natureza;
VII - transgressões dos itens XIV, XXIV, XXVII, LIX, LX e LXI, do artigo 14 deste Estatuto.
Art. 14 - Ao Servidor Policial Civil é proibida toda ação ou omissão contrária aos seus 
deveres funcionais e comprometedora da dignidade do cargo, tais como:
XIV - valer-se do cargo com o fim ostensivo ou velado de obter proveito de natureza 
políticopartidária, para si ou para outrem;
XXIV - insubordinar-se ou desrespeitar superior hierárquico;
XXVII - entregar-se á pratica de jogos proibidos, dar-se ao vício da embriaguez, ou 
ter outros vícios ou hábitos degradantes, incompatíveis com a dignidade da função 
policial;
LIX - cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, sem 
autorização legal.

O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei nº 6.677/94), referido no caput do precitado 
dispositivo, por sua vez, traz as seguintes hipóteses puníveis com demissão:

Art. 192 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:
I - crime contra a administração pública;
II - abandono de cargo;
III - inassiduidade habitual;
IV - improbidade administrativa;
V - incontinência pública e conduta escandalosa;
VI - insubordinação grave no serviço;
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa 
própria ou de outrem;
VIII - aplicação irregular de dinheiro público;
IX - revelação de segredo apropriado em razão do cargo;
X - lesão ao Erário e dilapidação do patrimônio público;
XI - acumulação ilegal de cargos, funções ou empregos públicos;
XII - transgressão das proibições previstas nos incisos X a XVII do artigo 176. (vide 
abaixo)

Art. 176 - Ao servidor é proibido:
X - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública;
XI - transacionar com o Estado, quando participar de gerência ou administração de 
empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio;
XII - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo 
quando se tratar de percepção de remuneração, benefícios previdenciários ou 
assistenciais de parentes até segundo grau e de cônjuge ou companheiro;
XIII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em 
razão de suas atribuições;
XIV - aceitar representação, comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, 
sem licença da autoridade competente;
XV - praticar usura sobre qualquer de suas formas;
XVI - proceder de forma desidiosa;
XVII - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades 
particulares;

De logo se vê que dentre as condutas previstas com sujeição à pena de demissão não se encontram 
tipificadas as impostas ao impetrante, de sorte que tal ilação afasta a possibilidade de imposição ao caso do prazo 
prescricional de 05 anos, do art. 203, I, da Lei nº 6.677/94.

Destarte, dos prazos restantes, o maior curso temporal é o de dois anos, que, na hipótese em exame, 
fulmina o processo disciplinar movido contra o impetrante.

Note-se que a tese alçada quanto à indefinição, neste momento, do prazo prescricional, porque 
não concluído o processo administrativo e consequentemente não definida a punição, pode até ser acatada 
quanto às demais espécies de penalidades, estabelecidas no art. 15 da Lei nº 3.374/75 e cuja aplicação rege-
se pelos arts. 16 ao 25 do mesmo diploma, porquanto são regras de conteúdo normativo aberto e sujeitas à 
discricionariedade administrativa. Tal diretriz, no entanto, não se revela plausível em relação à pena de demissão, 
que traz expressamente definidas as condutas que se lhe sujeitam, segundo os artigos supratranscritos.

Destarte, entendo que não prospera a tese do Estado da Bahia, amparada pelo opinativo da d. Procuradoria 
de Justiça, de que quaisquer das postulações feitas pelo impetrante encontram-se esvaziadas, porque ainda não 
finalizado o processo administrativo.

Na verdade, com esteio nas conclusões acima alcançadas, vejo como clara a ocorrência do fenômeno 
da prescrição na hipótese em questão, porque é certo que ao processo administrativo perseguido contra o 
impetrante, excluindo-se a possibilidade da aplicação da pena de demissão, pela ausência de inclusão da conduta 
supostamente praticada no rol taxativo dos arts. 27 da Lei nº 3.374/75 e 92 da Lei nº 11.370/09, os únicos prazos 
prescricionais possíveis de incidência são aqueles estabelecidos nos incisos II e III, do art. 203, da Lei nº 6.677/94, 
donde o maior é o de 02 (dois) anos.

A partir das provas coligidas pelo impetrante, confere-se que o fato que deu origem ao procedimento 
administrativo impugnado ocorreu em 24/08/2006 (fl. 20), levando à abertura da avaliação prévia de 
admissibilidade nº 329/06, em 27/09/2006 (fl. 26), que, por seu turno, deu origem à instauração da respectiva 
sindicância a partir da portaria nº 041/2008 (fl. 21), em 03/03/2008, seguindo-se finalmente a abertura do 
processo administrativo disciplinar nº 0511110030210, em 05/09/2011.

O art. 203, § 3º, da Lei nº 6.677/94, por outro lado, dispõe: “A abertura de sindicância ou a instauração do 
processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente”.

Conquanto estabelecido no citado artigo, ficará interrompida a prescrição até a decisão final, é 
cediço, segundo a jurisprudência e doutrina pátrias, a aplicabilidade da prescrição intercorrente ao processo 
administrativo, com o fim de estabilizar as relações jurídicas no transcurso do tempo, mesmo porque inadmissível 
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que o feito disciplinar possa ficar à critério da Administração Pública sem qualquer limitação temporal para a 
finalização.

É cabível ao Judiciário apreciar a regularidade do processo administrativo disciplinar quanto às 
exigências legais e atendimento ao contraditório e à ampla defesa, não lhe competindo, porém, aferir o mérito 
administrativo na aplicação da penalidade. Na hipótese, porém, tratando-se de matéria prescricional, merece 
amparo a insurgência ventilada porque alcançada pelo prazo previsto no inciso III, do art. 203, da Lei nº 6.677/94, 
eis que transcorreu mais de 02 (dois) anos entre o início da sindicância e a abertura do processo disciplinar, e 
não se trata de condutas sujeitas à pena de demissão. Destarte, entendo que o feito administrativo encontra-se 
prescrito desde 03/03/2010.

Veja-se que a teor do que estabelecem os arts. 216 e 235 da Lei nº 6.677/94:

Art. 216 - O processo administrativo disciplinar deverá ser iniciado no prazo de 
5 (cinco) dias, contados da data de sua instauração e concluído em prazo não 
excedente a 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual prazo, em face de 
circunstâncias excepcionais.

Art. 235 - No prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do processo, a 
autoridade julgadora proferirá a sua decisão.

De mais a mais, fere frontalmente o princípio da segurança jurídica a situação exposta, de apuração de 
infração disciplinar por um período de quase seis anos, sem previsão de conclusão, de sorte que socorre ao 
impetrante o direito líquido e certo de fulminar a pretensão disciplinar do Administrador.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ENSINO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 
E INSTRUTOR DE TRÂNSITO. PRÁTICA DE IRREGULARIDADES FUNCIONAIS. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DESCREDENCIAMENTO 
PASSADOS MAIS DE SETE ANOS DESDE A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. 
DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AOS INDICIADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 
CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DA PENALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. “O poder-dever de a 
Administração punir a falta cometida por seus funcionários não se desenvolve ou 
efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da 
segurança jurídica, de hierarquia constitucional, uma vez que os administrados 
não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder 
disciplinar do Estado, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o 
cometimento da falta disciplinar e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão 
de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor” (STJ, MS n. 
13.242). 2. A aplicação de penalidade disciplinar que importa no afastamento no 
exercício das atividades funcionais, quando já claramente integralizado o lustro 
prescricional do processo administrativo, traduz ato ilegal da Administração e rende 
ensejo à responsabilização civil do Estado por danos materiais e morais. (TJSC, 
Apelação Cível n. 2009.040605-8, da Capital, rel. Des. Newton Janke, DJ 17/06/2011)

Oportuno, ainda, colacionar julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça que, apreciando matéria 
prescricional referente a processo administrativo alusivo à Polícia Civil do Estado da Bahia, reconheceu a prescrição 
nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 
POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A 
partir de fatos noticiados em 12.12.2005, a Corregedoria da Polícia Civil instaurou 
sindicância em 10.5.2007, motivada pela necessidade de investigar possível 
participação dos agravados em extorsão. O ulterior processo administrativo, que 
os levou à suspensão, foi instaurado somente em 21.1.2008, ou seja, mais de dois 
anos após a comunicação do fato. 2. O prazo prescricional bienal aplicável à espécie 
não é interrompido com a sindicância quando esta não tem caráter punitivo, e sim 
investigativo. Precedentes do STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no 
RMS 33.276/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
26/04/2011, DJe 04/05/2011)

Isso posto, CONCEDE-SE A SEGURANÇA, para reconhecer a prescrição intercorrente da ação disciplinar 
intentada em desfavor do impetrante, tombada sob o nº 0511110030210.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011066-67.2010.8.05.0274, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DES. 
MOACYR MONTENEGRO SOUTO, JULGADO EM 08/07/2014.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. 
PROCESSO DISCIPLINAR SUMÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 7.990/01. PEDIDO DE VISTA 
DOS AUTOS ANTES DA INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE 
DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA FINAL 
APÓS FASE INSTRUTÓRIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO 
DE PREJUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DEVER DE 
CONTINUIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. 
RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 81 da Lei Estadual nº 7.990/01, a apresentação de defesa final 
no Processo Disciplinar Sumário (PDS) ocorrerá após a fase instrutória. A garantia 
de vista do processo ao acusado é assegurada no rito delineado na norma, após a 
fase instrutória, possibilitando, assim, a obtenção de cópias do Processo Disciplinar 
Sumário.
2. Não restando comprovado o cerceamento de defesa alegado, pois insuficientes 
as provas pré-constituídas à demonstração de irregularidades capazes de anular 
o processo administrativo, impõe-se a denegação da segurança pretendida, 
afastando a declaração de suspensão e nulidade daquele procedimento, com a sua 
continuidade. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0011066-67.2010.8.05.0274, em que 
figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado RONIVALDO PONTES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator:
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VOTO

No que tange ao mérito da ação, verifica-se que o Apelado alega, em sede de primeiro grau, que não 
houve observância do contraditório e da ampla defesa, ao ser negado o pedido de vista e de cópias do processo 
administrativo contra ele instaurado, antes mesmo da citação, como mencionado na exordial.

Todavia, a Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto da Polícia Militar da Bahia), dispõe, em seus arts. 61 e 81:

Art. 61 - O processo disciplinar sumário desenvolver-se-á com as seguintes fases:
I – publicação da portaria, com descrição do fato objeto da apuração e indicação do 
dispositivo legal supostamente violado, além da nomeação de um ou mais policiais 
militares que conduzirão o processo, bem como o presidente dos trabalhos na hipótese 
de mais de um policial militar na comissão apuradora;
II – citação, defesa inicial, instrução, defesa final e o relatório;
III – julgamento.

Art. 81 – Ultimada a instrução, intimar-se-á o acusado, através de seu defensor, a 
apresentar defesa no prazo de dez dias, assegurando-lhe vista do processo (grifei).

Por conseguinte, a garantia de vista do processo ao acusado é assegurado no rito delineado na norma, 
após a fase instrutória, possibilitando, assim, a obtenção de cópias do PDS, às custas do interessado.

Ademais, não restou comprovado o cerceamento da defesa alegado pelo Impetrante, uma vez que não 
colacionou ao mandamus provas suficientes à demonstração das irregularidades capazes de anular o processo 
administrativo, sequer em que consistiu o alegado prejuízo à defesa, decorrente do indeferimento do pedido de 
vistas e de cópias. Até porque, existem outras fases processuais em que a lei oportuniza ao Apelado o direito de 
exercer a ampla defesa.

E em sendo assim, por analogia, pode-se aplicar o art. 234, parágrafo único, da Lei nº 6.677/1994, que 
preceitua: “Nenhuma nulidade será declarada se não resultar prejuízo para a defesa, por irregularidade que não 
comprometa a apuração da verdade e em favor de quem lhe tenha dado causa”.

Noutro giro, como ação de rito especial com aplicação residual e restrita, o Mandado de Segurança exige, 
para a sua utilização, a demonstração do direito líquido e certo invocado através de prova documental pré-
constituída aos autos, sendo inviável a dilação probatória. Nesta mesma direção encontra-se o entendimento 
sedimentado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.REPROVAÇÃO. 
EXAME. BARRA FIXA. PERFORMANCE INSUFICIENTE. ALEGAÇÃO. ILEGALIDADE. 
DESCUMPRIMENTO. REGRA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. O mandado de segurança é via processual angusta, em que não há fase de 
dilação probatória, razão pela qual o impetrante deve fazer prova pré-constituída 
das alegações que justificam a sua pretensão mandamental.
(…) 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ - RMS 39.915/BA, 
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, 
DJe 10/02/2014, grifos nossos)

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO APELO PARA REFORMAR A SENTENÇA, 
denegando a segurança e afastando a declaração de suspensão e nulidade do processo administrativo, para 
determinar a continuidade do Processo Disciplinar Sumário.

W
TJBA – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0003559-96.2013.8.05.0000, TRIBUNAL PLENO, RELATOR(A): DES. 
MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL, JULGADO EM 27/08/2014.

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA 
CONTRA ATO DEMISSIONAL. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. PRELIMINAR 
DE COISA JULGADA. REJEITADA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. APRESENTAÇÃO DE 
ATESTADO MÉDICO FALSO. FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. 
RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. LEGALIDADE NO PROCEDER ADOTADO 
PELO GOVERNADOR DO ESTADO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DO 
PARECER MINISTERIAL. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
I- Inicialmente, julga-se prejudicado o Agravo Regimental ventilado contra a decisão 
monocrática, tendo em vista o julgamento do mérito da presente ação.
II- Rejeita-se a preliminar ventilada de coisa julgada, tendo em vista que no outro 
Mandado de Segurança interposto pela Impetrante, a mesma questionou o lapso 
temporal para a conclusão dos trabalhos no processo administrativo, bem como o seu 
interrogatório, em ocasião anterior a das testemunhas e cerceamento de defesa, ante a 
sua não intimação para apreciação de documento acostado nos autos, tendo pugnado 
pela nulidade e suspensão do aludido processo e ulterior concessão da segurança, 
writ onde foi denegada a segurança e transitado em julgado, e, neste Mandado de 
Segurança, a mesma questiona a conclusão do procedimento administrativo e requer a 
reintegração ao cargo de técnico de enfermagem.
III- Nesse diapasão, o pedido e a causa de pedir são diversos, eis que no primeiro caso 
busca-se a suspensão do Processo Administrativo, ao passo que no caso vertente, tendo 
em vista que já houve a conclusão do Processo Administrativo sob apreço, requer a 
reintegração no cargo no qual foi demitida. Preliminar rejeitada.
IV- Extrai-se dos fólios que a Impetrante foi submetida a Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD) em face à acusação de que teria produzido e apresentado atestado 
médico falso.
V- Compulsando com vagar os autos, verifica-se que o Processo Administrativo 
Disciplinar obedeceu todos os princípios legais, não tendo que se falar em ilegalidade, 
uma vez que a Impetrante se defendeu de maneira ampla e restou configurada a 
materialidade do fato e indicadores claros de sua autoria, o que motivou a demissão a 
bem do serviço público.
VI- Em sendo assim, o Processo Administrativo Disciplinar obedeceu aos princípios da 
ampla defesa e do contraditório, restando, ao final, comprovada a materialidade do 
fato e indicadores claros de sua autoria, o que motivou a aplicação da pena de demissão 
a bem do serviço público.
VII- Nesse diapasão, verifica-se que a Impetrante foi devidamente julgada no indigitado 
PAD, por conduta plenamente passível de pena de demissão.
VIII- Denegação da Segurança na esteira do Parecer Ministerial.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICABAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA1º SEMESTRE / 2015 1º SEMESTRE / 2015
254 255

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o presente autos de Mandado de Segurança de n°. 0003559-96.2013.805.0000, 
de Salvador, em que figura como Impetrante TATIANA LIMA DE SANTANA e como Impetrado GOVERNADOR DO 
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à 
unanimidade de votos, pela PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR VENTILADA 
E DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA nos termos do Voto do Relator, que segue.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado contra ato omissivo carregado ao 
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, em processo administrativo disciplinar tombado sob o nº 0300090512858, 
onde restou cominada a aplicação da pena de demissão a bem do serviço público.

Relata a Impetrante que era servidora do Estado da Bahia, lotada no Hospital Ana Nery, que se encontrava 
à disposição do Hospital Universitário Edgar Santos, exercendo a função de Técnica de Enfermagem, nesta 
condição foi submetida a um processo administrativo. 

Argumenta que o processo administrativo disciplinar já teve a fase instrutória encerrada, vez que o ato 
demissional já fora concretizado, sem que a impetrante e seus procuradores fossem notificados pessoalmente da 
decisão, cerceando por completo assim seu direito de defesa, assegurando constitucionalmente. Assim, reclama 
a concessão de medida liminar para assegurar a reintegração ao cargo.

E, ao final, pugnam pela concessão da segurança.
Decisão de fls. 403/404 indeferindo a liminar requerida e determinando as notificações de praxe.
Agravo Regimental às fls. 407/409.
Informações às fls. 418/424.
Intervenção estatal às fls. 425/429 ventilando preliminar de coisa julgada e no mérito requerendo a 

denegação da segurança.
Parecer de fls. 460/466 pela denegação da segurança vindicada.
É, no que interessa, o relatório.

VOTO

Inicialmente, julga-se prejudicado o Agravo Regimental ventilado contra a decisão monocrática, tendo 
em vista o julgamento do mérito da presente ação.

Antes de adentrar ao mérito, deve ser resolvida de plano a questão ventilada de forma preliminar:
Rejeita-se a preliminar ventilada de coisa julgada, tendo em vista que no outro Mandado de Segurança 

interposto pela Impetrante a mesma questionou o lapso temporal para a conclusão dos trabalhos no processo 
administrativo, bem como o seu interrogatório, em ocasião anterior a das testemunhas e cerceamento de defesa, 
ante a sua não intimação para apreciação de documento acostado nos autos, tendo pugnado pela nulidade e 
suspensão do aludido processo e ulterior concessão da segurança, writ onde foi denegada a segurança e transitado 
em julgado e nesse Mandado de Segurança a mesma questiona a conclusão do procedimento administrativo e 
requer a reintegração ao cargo de técnico de enfermagem.

Nesse diapasão, o pedido e a causa de pedir são diversos, eis que no primeiro caso busca-se a suspensão 
do Processo Administrativo, ao passo que no caso vertente, tendo em vista que já houve a conclusão do Processo 
Administrativo sob apreço, requer a reintegração no cargo no qual foi demitida.

Mérito:

Extrai-se dos fólios que a Impetrante foi submetida a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em face 
à acusação de que teria produzido e apresentado atestado médico falso, tendo em vista a frequência constante 
de atestados colocados pela mesma, o que gerou a suspeita da Administração de duvidar da autenticidade dos 
mesmos.

Sabe-se que a Lei nº 9.784 de 1999, dispõe que o Administrador Público obedecerá, entre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Sobre o tema ensina Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro, na obra Direito administrativo, 14. ed., São Paulo: Atlas, 2002, p. 515.

Compulsando com vagar os autos, verifica-se que o Processo Administrativo Disciplinar obedeceu todos 
os princípios legais, não tendo que se falar em ilegalidade, uma vez que a Impetrante se defendeu de maneira 
ampla e restou configurada a materialidade do fato e indicadores claros de sua autoria, o que motivou a demissão 
a bem do serviço público.

Em sendo assim, o Processo Administrativo Disciplinar obedeceu aos princípios da ampla defesa, restando, 
ao final, comprovada a materialidade do fato e indicadores claros de sua autoria, o que motivou a aplicação da 
pena de demissão a bem do serviço público.

Observa-se, assim, que houve regular colheita e produção de provas, não tendo que se falar em qualquer 
violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse diapasão, verifica-se que a Impetrante foi devidamente julgada no indigitado PAD, por conduta 
plenamente passível de pena de demissão.

Para sustentar o alegado, seguem excertos jurisprudenciais:

AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSAO DE FUNCIONARIO 
PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR REGULAR. PROPORCIONALIDADE DA PENA OBSERVADA. SEGURANÇA 
DENEGADA. 1. Ocorre cerceamento de defesa se o órgão administrativo ou judicial 
indefere a produção de prova ou de ato necessário ao esclarecimento da verdade. 2. 
Inexistindo previsão legal para a interposição de qualquer recurso contra parecer que 
apenas recomenda aplicação de sanção disciplinar, inocorre o cerceamento de defesa 
alegado. 3. Comprovada a autoria e a materialidade de infração disciplinar de natureza 
grave, a aplicação da pena de demissão não ofende os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. 4. Segurança denegada. (TJ-MG - MS: 10000130097512000 MG 
, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 13/01/2014, Órgão Especial / 
ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 07/02/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 
IPRELIMINARES DE DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. REJEITADAS NOS 
TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO ARESTO. II- E VÁLIDA A DEMISSAO DE FUNCIONARIO 
PÚBLICO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO, PRECEDIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR REGULAR, ONDE FOI GARANTIDA A AMPLA DEFESA AO INDICIADO, ONDE 
ESTE PRODUZIU PROVA, FOI OUVIDO E OFERECEU DEFESA. (TJ-PA - MS: 200130051384 
PA 2001300-51384, Relator: MARIA HELENA COUCEIRO SIMOES, Data de Publicação: 
13/08/2004)

É incontroversa, assim, a inexistência de qualquer ilegalidade que macule o referido processo administrativo 
em espeque, tendo em vista que a sanção imposta a Impetrante está em consonância com a legislação pertinente 
à espécie frente à gravidade da conduta que ensejou a propositura do Processo Administrativo Disciplinar.
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Portanto, não incorreu o processo administrativo disciplinar em nenhum vício formal, eis que observado 
o contraditório e a ampla defesa.

Ora, o Administrador Público tem poder discricionário para optar pela sanção que for mais razoável. O 
Impetrado optou por adotar a recomendação emitida pelo procedimento administrativo e aplicar a Impetrante a 
pena de demissão. O poder discricionário, aliado à gravidade da infração funcional, torna certo que os princípios 
questionados foram atendidos. Em outras palavras: o ato combatido é plenamente válido.

Logo, ausente o suposto direito líquido e certo, não há proteção a ser concedida.
Com estes fundamentos, voto que se profere é pela prejudicialidade do Agravo Regimental, rejeição da 

preliminar ventilada e denegação da segurança, diante da inexistência de direito líquido e certo.

W
TJBA – REEXAME NECESSÁRIO Nº 0000247-70.2013.8.05.0014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): 
DESª. DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, JULGADO EM 12/08/2014.

REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO 
E INÉPCIA DA EXORDIAL. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA 
MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ENQUADRAMENTO 
E NOVA JORNADA DE TRABALHO À SERVIDORA. ESTABILIDADE ECONÔMICA 
DEFERIDA POR DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2011. PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS DO ART. 43 DA LEI Nº 09/2004. EFEITOS CONCRETOS. ANULAÇÃO 
POSTERIOR. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E 
DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONDENAÇÃO 
DA FAZENDA MUNICIPAL EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 
ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 10, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011. SENTENÇA 
INTEGRADA, PARCIALMENTE, EM REEXAME NECESSÁRIO. 
PREFACIAL DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO:
1. “Segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário, a tese de impossibilidade 
jurídica do pedido somente deve ser reconhecida quando há expressa vedação do 
pedido no ordenamento jurídico [...]” (AgRg no REsp 1191364/DF). Não existe qualquer 
vedação legal que impeça o Poder Judiciário de averiguar a legalidade de supressão 
de ato administrativo que concedia à Impetrante a possibilidade de cumulação de 
40 (quarenta horas) semanais no exercício do magistério.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL:
2. Não se afigura inepta a exordial, porquanto obedece os pressupostos inseridos 
no artigo 282 do CPC, existindo harmonia entre os fatos expostos, o fundamento 
jurídico e o requerimento da parte, com decorrência lógica entre eles, permitindo 
o exercício pleno do direito de defesa da Demandada. Ademais, apesar da parte 
passiva no Mandado de Segurança ser a pessoa jurídica de direito público, a 
impetração deverá ser dirigida à autoridade que a representa, in casu, o Prefeito 
Municipal de Araci (apontado na petição inicial como Autoridade Coatora), com 
poderes para ordenar a prática do ato impugnado ou seu desfazimento.
MÉRITO:
3. Não obstante seja conferido à Administração Pública o poder de autotutela, 
conforme inteligência da Súmula nº 473/STF, o que lhe permite a revisão, anulação 
ou revogação de seus próprios atos, quando estes produzem efeitos na esfera de 
interesses individuais, obrigatoriamente, devem ser observados os princípios da 
motivação, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, garantindo-se, 

sobretudo, a ampla defesa e o contraditório, o que, in casu, não houve, configurando-
se a nítida violação de direito líquido e certo, o que justifica a própria pretensão 
mandamental.
4. A instauração de regular processo administrativo, com respeito ao contraditório 
e à ampla defesa, constitui-se medida indispensável para a confirmação de que 
a servidora não preenche os requisitos legais para a redução de sua jornada de 
trabalho.
5. Deve ser reformada a sentença, quanto à condenação da Autoridade Coatora no 
pagamento das custas processuais, diante da isenção legal concedida à Fazenda 
Pública.
6. Rejeitam-se as preliminares e, no mérito, integra-se, parcialmente, a sentença, em 
reexame necessário, reformando-a apenas para isentar o Município do pagamento 
de custas processuais, mantendo, no mais, a decisão analisada pelos seus próprios 
fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores 
integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em 
rejeitar as preliminares e, no mérito, em INTEGRAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, na 
forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO

Cuida-se, no caso dos autos, de Reexame Necessário de Sentença de fls. 183/188, que concedeu a 
segurança pleiteada, nos seguintes termos:

a) Defiro a liminar para suspender os efeitos dos atos administrativos expressos nos 
decretos nº 198/2013 e nº 211/2013, e no mérito concedo a Segurança pleiteada, para 
tornar sem efeito o ato que suspendeu os efeitos dos atos de ampliação de carga 
horária concedida a impetrante, devendo a servidora voltar a prestar os seus serviços 
no regime de trabalho de 40 horas com a devida contraprestação que retroagirá a data 
de propositura da ação.
b) condeno o Impetrado ao pagamento das despesas processuais.
Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da Súmula 
nº 512 do
STF (fl. 188).

Em face da sentença supra, o Município de Araci opôs Embargos de Declaração de fls. 190/213.
À fl. 212 fora proferida decisão, determinando o desentranhamento dos referidos Aclaratórios, porquanto 

a sua petição inicial encontrava-se assinada por causídico sem procuração nos autos, tampouco ato de nomeação.
A apelação posteriormente interposta foi considerada intempestiva e determinada a sua retirada dos 

autos pelo Juiz a quo, em despacho de fl. 238.
Encaminhado o processo à Douta Procuradora de Justiça que em ilustre parecer de fls. 244/250 pugnou 

pela rejeição das preliminares apresentadas pela Autoridade Coatora e, no mérito, sugeriu que fosse confirmada, 
“[...] em sua inteireza, a sentença em comento, por seus próprios e bem analisados termos, possibilitando que o seu 
comando, com a operação da res judicata respectiva, propague os efeitos que lhe são pertinentes” (fl. 250).
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Conclusos os autos a esta Relatoria e estando em ordem para julgamento, determinei, na forma regimental, 
sua inclusão em pauta, em face de ser, no caso, desnecessária a atuação de Revisor.

No que relevante se apresenta, é o bastante a relatar.

VOTO

A remessa, antecipa-se, merece provimento parcial.
Primeiramente, ressalte-se, porque oportuno, que as preliminares suscitadas nas informações apresentadas 

pela Autoridade Coatora, não merecem acolhimento. Defendeu, dita autoridade, que o pedido inserto na inicial 
seria juridicamente impossível por ausência de certeza e liquidez. De igual forma, sustentou a prefacial de inépcia 
da exordial, pelo fato de não ter sido indicada a pessoa jurídica à qual está vinculada.

Nesta senda, impende considerar que, não assiste razão a preambular de impossibilidade jurídica do 
pedido, isto porque, “segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário, a tese de impossibilidade jurídica do 
pedido somente deve ser reconhecida quando há expressa vedação do pedido no ordenamento jurídico [...]” (AgRg no 
REsp 1191364/DF). Não existe qualquer vedação legal que impeça o Poder Judiciário de averiguar a legalidade de 
supressão de ato administrativo que concedia à Impetrante a possibilidade de cumulação de 40 (quarenta horas) 
semanais no exercício do magistério.

De outro turno, não se afigura inepta a exordial, porquanto obedece os pressupostos inseridos no artigo 
282 do CPC, existindo harmonia entre os fatos expostos, o fundamento jurídico e o requerimento da parte, com 
decorrência lógica entre eles, permitindo o exercício pleno do direito de defesa da Demandada. Ademais, apesar 
da parte passiva no Mandado de Segurança ser a pessoa jurídica de direito público, a impetração deverá ser 
dirigida à autoridade que a representa, in casu, o Prefeito Municipal de Araci (apontado na petição inicial como 
Autoridade Coatora), com poderes para ordenar a prática do ato impugnado ou seu desfazimento.

Neste sentido, atente-se para a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. PENSÃO. CANCELAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PREFEITO 
MUNICIPAL. ADMISSIBILIDADE. AGENTE COMPETENTE PARA DETERMINAR A 
PRÁTICA DO ATO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECUSO NÃO PROVIDO.
1. Considera-se autoridade coatora aquela com poderes para ordenar a prática do ato 
impugnado ou seu desfazimento.
2. Ato emanado pelo Instituto de Previdência do Município, órgão vinculado ao Poder 
Executivo,
confere legitimidade ao prefeito para figurar no pólo passivo do mandado de segurança.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1137720 RJ 2009/0082323-2, 
Ministro JORGE MUSSI, 25/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, DJe 10/03/2014)

Ultrapassada a análise das preliminares vergastadas, passa-se ao exame do mérito da causa.
Pois bem, a Impetrante ajuizou a presente ação mandamental contra o Prefeito do Município de Araci, 

alegando, em síntese, que foi deferida a mudança de carga horária de 20 (vinte) horas para 40 (quarenta) horas, 
em consonância com o Decreto nº 001/2011, contudo, o atual gestor, através de novo Decreto, suspendeu 
os efeitos do enquadramento referido, determinando o retorno da autora para a jornada de 20 (vinte) horas 
semanais, resultando, por consequência, na redução dos seus vencimentos.

O cerne da questão aventada nos autos, envolve o direito à estabilidade econômica e o enquadramento 
da Impetrante no regime de 40 (quarenta) horas no exercício do magistério público, concedidos pelo Decreto 
Municipal nº 001/2011, que fora anulado pelo de nº 211/2013, arguindo a impetrante, a ilegalidade do ato 

administrativo que afastou direito anteriormente reconhecido, sem observância dos princípios constitucionais 
do contraditório e da ampla defesa.

Vê-se pela análise dos autos, que o Prefeito Municipal de Araci suspendeu os efeitos do ato administrativo 
nº 001/2011, por entender que a servidora não atendia às exigências contidas na Lei Municipal nº 09/2004 – 
Estatuto do Magistério Público do Município de Araci.

Vejamos o que dispõe o art. 43 da referida Lei:

Aos docentes e demais servidores que exerçam atividades de suporte pedagógico direto 
à docência optantes pelo regime de 20 (vinte) horas serão asseguradas as alterações 
para o regime de 40 (quarenta) horas, condicionada à existência de vaga no quadro de 
magistério público municipal e à observância, por ordem de prioridade, dos seguintes 
critérios:
I – assiduidade;
II – antiguidade:
a) no magistério na unidade escolar;
b) no magistério público municipal;
c) no funcionalismo público municipal.

Da prova carreada dos fólios e, ao contrário do quanto alegado, a alteração de regime de trabalho da 
Impetrante de 20 (vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais, fora concedida pela Secretária 
Municipal de Educação à época, Sra. Zélia Santos Firmo, em conformidade com o quanto disposto no art. 43 
da Lei Municipal nº 28/2003, e de acordo com processo administrativo nº 759/2011, com parecer jurídico e 
deferimento da Prefeita Municipal de Araci, reconhecendo e chancelando uma situação de fato que já perdurava 
há algum tempo.

Ademais, verifica-se que o aludido Decreto Municipal nº 211/2013, emitido sob o argumento de que o ato 
de concessão da estabilidade da servidora estaria eivado de vícios insanáveis, suspendeu o benefício financeiro 
presente em vencimentos anteriores, sem a realização de prévio procedimento administrativo.

Desse modo, não obstante seja conferido à Administração Pública o poder de autotutela, conforme 
inteligência da Súmula nº 473/STF, o que lhe permite a revisão, anulação ou revogação de seus próprios atos, 
quando estes produzem efeitos na esfera de interesses individuais, obrigatoriamente, devem ser observados 
os princípios da motivação, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, garantindo-se, sobretudo, a 
ampla defesa e o contraditório, o que, in casu, não houve, configurando-se a nítida violação de direito líquido e 
certo, o que justifica a própria pretensão mandamental.

Sobre esse assunto, observe-se a lição de Hely Lopes Meirelles, na obra “Direito Administrativo Brasileiro”, 
32ª ed., p. 206:

A anulação dos atos administrativos pela própria Administração constitui a forma 
normal de invalidação de atividade ilegítima do Poder Público. [...] Pacífica é, hoje, a tese 
de que, se a Administração praticou ato ilegal, pode anulá-lo por seus próprios meios 
(STF, Súmula 473). Para a anulação do ato ilegal (não confundir com ato inconveniente 
ou inoportuno, que rende ensejo a revogação, e não a anulação) não se exigem 
formalidades especiais [...]. O essencial é que a autoridade que o invalidar demonstre, 
no devido processo legal, a nulidade com que foi praticado. Evidenciada a infração 
à lei, fica justificada a anulação administrativa. Ocorrendo situação que caracterize 
um litígio com o destinatário do ato a ser objeto de exame para eventual anulação, a 
Administração Pública deve assegurar-lhe o direito de defesa e o contraditório, previsto 
no art.5º, LV, CF [...].
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Nítido, portanto, que o poder supervisional do agente público não é absoluto, devendo, inevitavelmente, 
atender às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de 
incorrer em ilegalidade e fomentar a prática de atos arbitrários.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO SUPLEMENTAR GPS. CÁLCULO. 
ALTERAÇÃO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA 
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
ORIENTAÇÃO REAFIRMADA PELO PLENO DO STF. RE 594.296. O acórdão recorrido 
está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é ilegal 
a anulação de ato administrativo cuja formalização repercuta no campo dos interesses 
individuais sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental 
a que se nega provimento. (STF - AI: 712316 DF , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, 
Data de Julgamento: 08/05/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO Dje-099 DIVULG 21-05-2012 PUBLIC 22-05-2012)

Demonstra-se, assim, que a instauração de regular processo administrativo, com respeito ao contraditório 
e à ampla defesa, constitui-se medida indispensável para a confirmação de que a servidora não preenche os 
requisitos legais para a redução de sua jornada de trabalho, e, restando ausente a sua realização, impõe a 
confirmação da sentença na parte em que concedeu a segurança pleiteada, suspendendo os efeitos dos atos 
administrativos expressos no decretos nº 198/2013 e 211/2013, devendo a Impetrante retornar a prestação de 
seus serviços no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas, com a devida contraprestação, retroagindo à data da 
propositura da presente Ação Mandamental.

Solução diversa, entretanto, comporta a lide quanto à condenação da Autoridade Coatora no pagamento 
de custas processuais, visto que, esta integra a Administração Direta e, por conta disso, possui prerrogativa de 
isenção de despesas processuais deferida às Fazendas Públicas, consoante previsto no art. 10, IV, da Lei Estadual 
nº 12.373/2011, in verbis: “Art. 10 - São isentos do pagamento de taxas: […] IV - a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios”.

Por tudo quanto exposto, integra-se, parcialmente, a sentença, em reexame necessário, reformando-a 
apenas para isentar o Município do pagamento de custas processuais, mantendo, no mais, a decisão analisada 
pelos seus próprios fundamentos.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000126-20.2007.8.05.0251, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DES. 
GESIVALDO BRITTO, JULGADO EM 15/07/2014.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES SIMULTÂNEAS – AÇÃO 
ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTÁVEIS NA FORMA DO ART. 19 DO 
ADCT - AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - DISTINÇÃO ENTRE 
ESTABILIDADE E EFETIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO HORIZONTAL – 
QUINQUÊNIOS – POSSIBILIDADE – FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS - “VANTAGEM 
ADQUIRIDA” – LEGALIDADE – VENCIMENTOS QUE MANTÊM O VALOR NOMINAL 
– FÉRIAS – AUSÊNCIA DE PROVA APENAS QUANTO AO USUFRUTO – APELOS 
DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.
O servidor considerado estável na forma do artigo 19 do ADCT possui apenas o 
direito de permanência no serviço público no cargo para o qual fora investido 

sem concurso público, não fazendo jus à promoção na carreira ou à extensão de 
benefícios privativos de seus integrantes.
Essa estabilidade especial conferida pela norma de transição, diversamente daquela 
estabelecida no art. 41 da CF, não atribui efetividade ao servidor por ela abrangido, 
o que somente se adquire com a aprovação em concurso público de provas ou de 
provas e títulos.
De fato, não se pode reconhecer a equiparação das vantagens dos servidores 
públicos estatutários aos estáveis por força do art. 19 do ADCT, porquanto o servidor 
considerado estável na forma do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
possui apenas o direito de permanência no serviço no cargo para o qual fora 
investido sem certame, não possuindo direito, por exemplo, à promoção na carreira 
ou à extensão de vantagens exclusivas de seus membros.
Em relação aos quinquênios, afirma o Réu que tal vantagem é privativa dos 
servidores estatutários. Partindo dessa assertiva, uma vez reconhecido que os 
Autores são servidores públicos estatutários, fazem jus aos respectivos quinquênios, 
mesmo porque não há qualquer lei vedando o pagamento de tal adicional aos 
funcionários detentores da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. No que diz 
respeito à transformação de parte dos vencimentos dos Autores em uma parcela 
denominada “vantagens adquiridas”, verifica-se que a Administração Pública agiu 
dentro da legalidade. Na hipótese em apreço, o ente público municipal promoveu 
modificação no regime de pagamento das vantagens percebidas pelos seus 
servidores, sem, contudo, alterar o valor nominal dos vencimentos destes, o que 
rechaça a alegação dos Autores sobre eventual ocorrência de violação ao princípio 
da irredutibilidade salarial.
Com efeito, com a implementação do plano de carreira e classificação de cargos 
no Município de Sobradinho, implementada pela Lei Municipal nº 247/2000, 
houve uma padronização nos vencimentos percebidos pelos servidores públicos. 
Assim, apesar do salário básico dos Autores terem sido reduzidos, essa redução foi 
compensada pela parcela denominada “vantagens adquiridas”, não tendo havido 
redução no valor nominal dos vencimentos dos Requerentes.
No que se refere as férias, requeridas unicamente pelo Sr. José Raimundo da Silva, 
os documentos anexados ao feito demonstram apenas o pagamento de tal verba, 
restando o direito ao usufruto sem a devida comprovação.
Apelos desprovidos. Sentença de piso mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombado sob nº 0000126-20.2007.8.05.0251, 
da Comarca de Sobradinho/BA, em que figuram como Apelantes Simultâneos PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOBRADINHO e EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia em negar provimento aos Apelos interpostos, o que fazem fundados nas razões 
seguintes:

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS contra o MUNICÍPIO DE 
SOBRADINHO/BA, em que os Autores, funcionários públicos da entidade municipal em referência, alegam que, 
após reconhecida a estabilidade funcional por meio de sentença judicial transitada em julgado nos autos do 
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Mandado de Segurança nº 038/1997, possuem os mesmos direitos daqueles servidores que ingressaram no 
quadro do Município através de concurso público. Sustentam que estão sendo discriminados, em relação aos 
direitos previstos no Estatuto da categoria, tais como: o gozo remunerado de suas férias; a percepção de seus 
quinquênios e a promoção da faixa salarial e do cargo que ocupam.

Sentença às fls. 754/764, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Autores, para condenar o 
Réu a proceder à implantação e pagamento dos quinquênios a que fazem jus os servidores Edvaldo dos Santos, 
Cícero José de Souza e Pedro Antônio de Souza Pinheiro, inclusive das respectivas diferenças, a partir da data de 
aquisição do direito de cada um deles, ressalvada a prescrição quinquenal já declarada, em relação aos valores 
patrimoniais. Reconheceu, ainda, o direito do Autor José Raimundo da Silva de usufruir as férias que porventura 
não tenham sido gozadas e julgou improcedentes os demais pleitos formulados.

Inconformados, tanto os Autores quanto o Réu interpuseram, simultaneamente, recursos de Apelação.
Em seu recurso (fls.767/770), os Autores aduzem, em síntese, que devem obter todos os direitos pleiteados 

na peça vestibular, pois possuem as mesmas prerrogativas dos funcionários públicos concursados.
Sustentam que, apesar de não terem se submetido a certame, devem ter tratamento igualitário em relação 

aos concursados, uma vez que a própria Constituição lhes conferiu estabilidade.
Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso, para que se proceda a reforma parcial do julgado fustigado.
Em resposta a tal Apelo (fls. 787/792), o Réu rechaçou as alegações alinhadas pelos Autores e pediu o 

improvimento do Apelo.
Por seu turno, a Prefeitura Municipal de Sobradinho-BA também interpôs Apelação, com as razões de 

fls. 776/782, alegando, em resumo, que o § 1º, do artigo 19, do ADCT veda a percepção pelos Requerentes dos 
quinquênios almejados.

Argumenta que, conforme dispõe o art. 37, II, da CF/88, somente os servidores públicos que forem 
concursados poderão receber os quinquênios.

Requer o conhecimento e provimento do Apelo para:

modificar o conteúdo da r. decisão atacada, para que não seja reconhecido o usufruto 
do gozo das férias do Sr. Raimundo da Silva, estas já gozadas, bem como o pagamento 
dos qüinqüênios requeridos pelos autores, pois, referida vantagem é privativa dos 
servidores públicos efetivados através de concurso público (SIC).

Devidamente intimados, “ex vi” da certidão de fl. 813, os Autores deixaram transcorrer “in albis” o prazo 
para o oferecimento das suas contrarrazões.

Às fls. 801/806, o Ministério Público emite parecer, opinando pela desnecessidade de sua intervenção.
Nesta instância, os autos foram distribuídos a esta Segunda Câmara Cível, cabendo-me, por sorteio, o 

encargo de Relator.
É o que tenho a relatar e ora submeto à apreciação desta Corte.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações interpostas.
A irresignação dos Apelantes não merece prosperar.
Inicialmente, destaco a distinção entre estabilidade e efetividade. Enquanto a primeira decorre da 

integração do servidor ao serviço público mediante o preenchimento dos requisitos previsto no art. 19 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), a segunda é atributo de cargo provido mediante concurso 
público.

Com efeito, o servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no 

cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, não se comparando ao servidor público efetivo no 
que concerne aos efeitos legais que dependam da efetividade. 

O entendimento supramencionado já está pacificado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que, 
embora seja reconhecida a estabilidade por força do art. 19 do ADCT-CF/88, a efetividade no cargo só será obtida 
através de concurso público, conforme referido pelo Magistrado singular na decisão recorrida.

De fato, não se pode reconhecer a equiparação das vantagens dos servidores públicos estatutários aos 
estáveis por força do art. 19 do ADCT, porquanto o servidor considerado estável na forma do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias possui apenas o direito de permanência no serviço público no cargo para o qual 
fora investido sem concurso, não fazendo jus, por exemplo, à promoção na carreira ou à extensão de benefícios 
privativos de seus integrantes.

Tanto é assim, que o Município de Sobradinho-BA editou a Lei nº 247/2000, proibindo a promoção para 
os servidores que se tornaram estáveis em razão do art. 19 do ADCT, senão vejamos:

Art. 4º – O Quadro de Pessoal da Prefeitura compõem-se das seguintes partes:
[…]
II – ESTÁVEL EM EXTINÇÃO – Compõem-se dos cargos específicos de servidores 
estabilizados pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 05 
de outubro de 1988;
[…]
PARÁGRAFO ÚNICO – Os servidores pertencentes aos quadros de pessoal definidos 
nos incisos II, III e IV desta Lei não gozarão dos benefícios deste Plano de Carreira, 
relacionados à evolução e progressão funcional que são direitos exclusivos dos 
concursados (grifo nosso).

Desta forma, demonstrado que os servidores estabilizados extraordinariamente não possuem os mesmos 
direitos daqueles concursados, é de se concluir que os Autores/Apelantes não podem ser promovidos.

Dito isto, resta perquirir se possuem os Requerentes direito ao recebimento dos quinquênios pleiteados.
Após uma análise acurada dos autos, tenho que a sentença prolatada, neste ponto, não merece qualquer 

reproche.
Isto porque, reconheceu o douto Magistrado de piso, através dos contra cheques recentes anexados ao 

feito pelos servidores, a concessão dos quinquênios aos Autores pelo Município de Sobradinho.
Aliás, na peça contestatória, fls. 230/239, o Município em nenhum momento impugnou esta alegação 

dos Requerentes, o que nos faz presumir ser devido o adicional quinquenal por ser fato incontroverso nos autos, 
aplicando-se, neste aspecto, a parte final do “caput”, do art. 302, do CPC, mesmo porque esta alegação dos 
Autores foi ratificada pela prova documental apresentada, o que não pode ser desconsiderado.

Quanto a este tema, o Julgador de primeiro grau acrescentou, com bastante propriedade:

Em relação aos qüinqüênios, afirma o réu que tal vantagens é privativa dos servidores 
estatutários. Partindo dessa assertiva, uma vez reconhecido que os autores são 
servidores públicos estatutários, fazem jus aos respectivos qüinqüênios, mesmo 
porque não há qualquer lei vedando o pagamento de qüinqüênios aos servidores 
detentores da estabilidade prevista no ar. 19 do ADCT. Ademais, alguns dos autores 
já recebem os valores referentes a alguns qüinqüênios, conforme comprovam os 
contracheques acostados aos autos. Assim, os autores fazem jus à implementação 
e ao pagamento de todos os qüinqüênios, a partir da aquisição do direito de cada 
um deles, respeitada a prescrição quinquenal já declarada em relação aos valores 
patrimoniais (SIC).
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No que diz respeito à transformação de parte dos vencimentos dos Autores em uma parcela denominada 
“vantagens adquiridas”, tenho que a Administração Pública agiu dentro da legalidade.

Da análise dos documentos carreados ao caderno processual, depreende-se, à toda evidência, que o 
ente público promoveu modificação no regime de pagamento das vantagens percebidas pelos seus servidores, 
sem, contudo, alterar o valor nominal dos vencimentos destes, “ex vi” das cópias dos contra cheques juntados 
às fls. 120/225, o que rechaça a alegação dos Autores sobre eventual ocorrência de violação ao princípio da 
irredutibilidade salarial.

Com efeito, é consabido que os Tribunais Superiores pátrios pacificaram entendimento no sentido que 
não há direito adquirido do servidor público à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos 
vencimentos, desde que a modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global 
do estipêndio até então percebido e não provoque, em consequência, decesso de caráter pecuniário, visto que a 
preservação do “quantum” global, em tal contexto, descaracteriza a alegação de ofensa à garantia constitucional 
da irredutibilidade de vencimentos.

A fim de corroborar o que ora se está a expender, trago à colação repertório jurisprudencial dos Tribunais 
Superiores:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO 
ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte 
se consolidou no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. O vínculo 
entre o servidor e a Administração é de direito público, definido em lei, sendo inviável 
invocar esse postulado para tornar imutável o regime jurídico, ao contrário do que 
ocorre com vínculos de natureza contratual, de direito privado, este sim protegido 
contra modificações posteriores da lei. 2. Agravo regimental improvido. (STF, RE-AgR 
287261/MG - MINAS GERAIS AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator (a): 
Min. ELLEN GRACIE, DJ 26/08/2005, p. 0058) 

ADMINISTRATIVO. MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE PÁRA-QUEDISMO. LEI 4.328/64. 
REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A 
REGIME JURÍDICO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Resguardada a 
irredutibilidade de vencimentos e proventos, não possuem os servidores públicos direito 
adquirido a regime de remuneração. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça 
firmou entendimento no sentido de que as alterações introduzidas pela Lei 4.328/64, 
que instituiu o novo Código de Vencimentos dos Militares, alterando a forma de cálculo 
das gratificações previstas na Lei 1.316/51, não violaram o princípio da irredutibilidade 
de vencimentos. 3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. Relator: Ministro Arnaldo 
Esteves de Lima. REsp 638127 / RJ. 5ª Turma. DJ: 15/03/2007)

Neste particular, o Juiz de piso consignou:

Com a implementação do plano de carreira e classificação de cargos no Município de 
Sobradinho, implementada pela Lei Municipal nº 247/2000, houve uma padronização 
nos vencimentos percebidos pelos servidores públicos. Assim, apesar do salário básico dos 
Autores terem sido reduzidos, essa redução foi compensada pela parcela denominada 
‘vantagens adquiridas’, não tendo havido redução no valor nominal dos vencimentos 
dos autores. Assim, nenhuma ilegalidade foi perpetrada pela Administração Pública 
do Município réu. O que é vedado pela norma constitucional é que o servidor passe a 
receber menos do que recebia, pois isso configuraria redução dos vencimentos, mas não 

é proibido que se faça uma reformulação de cargos e salários.
[…]
Na ocasião, houve a implementação da parcela denominada ‘vantagens adquiridas’ 
justamente para possibilitar que não houvesse redução de vencimentos após a 
adequação ao novo plano de cargos e salários. O nome dado a essa parcela é irrelevante, 
sendo evidente que a sua finalidade foi justamente não reduzir os vencimentos dos 
servidores que estavam na situação dos autores, o que se traduziu em um benefício.
[…]
Apesar de ter anexado à inicial a cópia da Lei Municipal nº 247/2000, os autores deixaram 
de acostar a tabela salarial respectiva. Contudo, o réu acostou a referida tabela às fls. 
273. Segundo os valores da tabela salarial, em cotejo com os vencimentos dos autores 
mencionados na inicial, bem como, constantes dos contracheques acostados aos 
autos, vê-se que a Administração agiu de forma correta, adequando os vencimentos 
dos autores à nova Lei Municipal nº 247/2000, mas continuou pagando a diferença 
salarial entre o salário que os autores já recebiam e o novo valor da tabela salarial. 
Dessa forma, não houve redução do valor nominal dos vencimentos dos autores.

Por derradeiro, no que se refere às férias, requeridas unicamente pelo Sr. José Raimundo da Silva, os 
documentos anexados ao feito demonstram apenas o pagamento de tal verba (fls. 290/292), restando o direito 
ao usufruto sem a devida comprovação.

Ante o exposto, negam-se provimento aos Apelos interpostos, mantendo-se a sentença fustigada na 
sua integralidade.

W
TJBA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004380-42.2009.8.05.0000/50001, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR(A): DES. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, JULGADO EM 05/08/2014.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. 
EXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO RECORRENTE NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO 
EMBARGADO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LANÇAMENTO REVISIONAL DE OFÍCIO. 
ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO. CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO EM 2004, AÇÃO AJUIZADA NO 
MESMO ANO E CITAÇÃO VÁLIDA OCORRIDA EM 2005. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 
EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. O Município do Salvador interpôs agravo de instrumento contra decisão do juízo 
da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que reconheceu a prescrição 
do crédito de IPTU relativo aos exercícios de 1998 e 1999 sob o fundamento de que 
os referidos créditos se constituíram no dia 1º de janeiro de cada ano, arguindo que 
a premissa adotada pelo juízo singular não se aplica ao caso concreto, onde busca-
se a satisfação de créditos decorrentes de diferenças apuradas em lançamento 
revisional. 
2. O acórdão embargado limitou-se a repetir que o crédito de IPTU constitui-se 
definitivamente com o lançamento, ocorrido no dia 1º de janeiro de cada ano, 
negando provimento ao agravo e mantendo a decisão que reconheceu a prescrição 
dos créditos sem tecer qualquer comentário sobre a tese do recorrente, sendo,
portanto, omisso.
3. De acordo com o art. 149, inciso VIII e parágrafo único, c/c art. 173, ambos do 
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CTN, o lançamento pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa, no 
prazo de 05 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 
que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando deve ser apreciado fato não 
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior.
4. In casu, o Município poderia ter revisto o lançamento relativo ao exercício de 
1998 até 01.01.2004 e ao de 1999 até 01.01.2005 e, tendo a empresa embargada 
apresentado defesa de auto de infração em 31.10.2003 (fl. 63), é certo que o fisco 
atuou de ofício dentro do prazo decadencial.
5. Tendo o crédito sido definitivamente constituído em 06.07.2004 e a ação ajuizada 
em 03.11.2004, com a citação válida da executada antes de 18.04.2005 (data da sua 
primeira manifestação – fl. 20), há de se concluir que não ocorreu a prescrição dos 
créditos perseguidos.
6. No julgamento de caso semelhante, REsp 1130545/RJ, submetido ao regime do 
art. 543-C do CPC, o STJ decidiu pela higidez do lançamento revisional, reformando 
acórdão do tribunal de origem que havia reconhecido a prescrição do crédito 
tributário.
7. Recurso conhecido e provido a fim de sanar a omissão apontada e, examinando 
o fundamento ignorado, acolhê-lo para prover o agravo de instrumento e reformar 
a decisão de primeiro grau, afastando a prescrição dos créditos perseguidos e, 
portanto, rejeitando a exceção de pré-executividade apresentada pela embargada 
e determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração de nº 0004380-42.2009.805.0000, em que é 
embargante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e embargada TOL – TRANSPORTES ONDINA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls. 174/177) oposto pelo Município do Salvador contra 
o acórdão de fls. 164/170, que reconheceu a prescrição dos créditos de IPTU relativos aos exercícios de 1998 e 
1999 por ter sido a execução fiscal ajuizada em 28.10.2004 e inexistir citação válida antes do término do prazo 
prescricional.

Alega o embargante que:

o decisum embargado contabilizou o prazo prescricional sob o pressuposto de que os 
créditos de IPTU dos exercícios de 1998/1999 objeto de cobrança na Execução Fiscal n. 
552341-0/2004 teriam sido lançados em 01 de janeiro de 1998 e 1999, respectivamente, 
quando, na verdade, como evidenciado no item IV da peça recursal (vide fls. 08/14 dos 
presentes autos), a Fazenda Pública não cobra, in casu, créditos formalizados através 
dos lançamentos originais do IPTU daqueles exercícios, mas diferenças apuradas 
ulteriormente, por lançamento suplementar (Auto de Infração n. 884496.2003 – v. fls. 
18 e 48/49) (fl. 174).

Requer seja o recurso conhecido e provido para que:

supra a omissão acima apontada, apreciando a questão deduzida no item ‘IV’ da peça 
recursal e concluindo, enfim, que os créditos suplementares de IPTU dos exercícios de 
1998/1999 – decorrentes de revisão dos lançamentos originais e formalizados por 
conduto do A. I. n. 884496/2003 – não foram extintos pela prescrição (fl. 176).s

Os referidos aclaratórios foram improvidos às fls. 181/185, contudo, o Superior Tribunal de Justiça invalidou 
o referido acórdão e determinou o retorno dos autos para rejulgamento. A embargada exerceu o contraditório 
às fls. 259/262, pugnando pelo improvimento dos aclaratórios sob o argumento de que o embargante busca 
rediscutir a causa.

Devidamente relatado e estando dispensado de revisão, foi solicitada a inclusão do feito em pauta para 
julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso deve ser conhecido. O cuidadoso exame 
dos autos revela que o Município do Salvador interpôs agravo de instrumento contra decisão do juízo da 10ª Vara 
da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que reconheceu a prescrição do crédito de IPTU relativo aos exercícios 
de 1998 e 1999 sob o fundamento de que os referidos créditos se constituíram no dia 1º de janeiro de cada ano.

O ente público arguiu que a premissa adotada pelo juízo singular não se aplica ao caso concreto, onde 
busca-se a satisfação de créditos decorrentes de diferenças apuradas em lançamento revisional. Argumentou 
que, “lavrado o auto no exercício de 2003, como evidencia a sua própria numeração espelhada na CDA (884496.2003 
– vide cópia da CDA) e operada a citação executória em abril/2005, descarta-se o transcurso de sequer 03 (três) anos 
entre a constituição definitiva do crédito e a interrupção do prazo prescricional” (fl. 09).

Ocorre que o acórdão embargado limitou-se a repetir que o crédito de IPTU constitui-se definitivamente 
com o lançamento, ocorrido no dia 1º de janeiro de cada ano, negando provimento ao agravo e mantendo a 
decisão que reconheceu a prescrição dos créditos sem tecer qualquer comentário sobre a tese do recorrente.

Como se observa, há vício de omissão do acórdão embargado, não sendo possível afirmar que o 
embargante busca rediscutir a causa pela via indevida.

A petição inicial da execução fiscal foi instruída com a Certidão de Débito de fl. 03, que indica o número 
do auto de infração e a natureza revisional do lançamento. O processo administrativo fiscal (fls. 46/113) revela 
que a revisão no lançamento original deu-se em razão de erro de fato, “em razão de ampliação da área construída 
e alteração da área do terreno, que estava informada a menor” (fl. 49).

De acordo com o art. 149, inciso VIII, do CTN, o lançamento pode ser revisto de ofício pela autoridade 
administrativa quando deve ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento 
anterior. Conforme o parágrafo único do mesmo dispositivo, a revisão pode ser iniciada enquanto não extinto o 
direito da Fazenda Pública, o que, conforme o art. 173, inciso I, do CTN, ocorre após 05 (cinco) anos contados do 
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso dos autos, o Município poderia ter revisto o lançamento relativo ao exercício de 1998 até 
01.01.2004 e ao de 1999 até 01.01.2005. Tendo a empresa embargada apresentado defesa de auto de infração 
em 31.10.2003 (fl. 63), é certo que o fisco atuou de ofício dentro do prazo decadencial.

Nesse passo, tendo o crédito sido definitivamente constituído em 06.07.2004 e a ação ajuizada em 
03.11.2004, com a citação válida da executada antes de 18.04.2005 (data da suaprimeira manifestação – fl. 20), há 
de se concluir que não ocorreu a prescrição dos créditos perseguidos.

Em caso bastante semelhante, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, o Superior Tribunal de Justiça 
decidiu pela higidez do lançamento revisional, reformando acórdão do tribunal de origem que havia reconhecido 
a prescrição do crédito tributário; confira-se:
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PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO E PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO 
TRIBUTÁRIO. IPTU. RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL. FATO 
NÃO CONHECIDO POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO ANTERIOR (DIFERENÇA DA 
METRAGEM DO IMÓVEL CONSTANTE DO CADASTRO). RECADASTRAMENTO. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. 
CARACTERIZAÇÃO.
1. A retificação de dados cadastrais do imóvel, após a constituição do crédito 
tributário, autoriza a revisão do lançamento pela autoridade administrativa (desde 
que não extinto o direito potestativo da Fazenda Pública pelo decurso do prazo 
decadencial), quando decorrer da apreciação de fato não conhecido por ocasião do 
lançamento anterior, ex vi do disposto no artigo 149, inciso VIII, do CTN.
2. O ato administrativo do lançamento tributário, devidamente notificado ao 
contribuinte, somente pode ser revisto nas hipóteses enumeradas no artigo 145, do 
CTN, verbis: ‘Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só 
pode ser alterado em virtude de: I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 
149.’
3. O artigo 149, do Codex Tributário, elenca os casos em que se revela possível a 
revisão de ofício do lançamento tributário, quais sejam: ‘Art. 149. O lançamento é 
efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: I - 
quando a lei assim o determine; 
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma 
da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração 
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação 
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, 
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento 
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente 
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro 
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, 
agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do 
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta 
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato 
ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto 
o direito da Fazenda Pública.’
4. Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever 
de autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses 
do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do crédito 
tributário.
5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149, inciso 

VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de 
sua comprovação à época da constituição do crédito tributário.
6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos 
fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime 
em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, 
segundo o qual ‘a modificação introduzida,
de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios 
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento 
somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato 
gerador ocorrido posteriormente à sua introdução’.
7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de 
que ‘a mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de 
lançamento’. 
8. A distinção entre o ‘erro de fato’ (que autoriza a revisão do lançamento) e o ‘erro 
de direito’ (hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina, verbis: 
‘Enquanto o ‘erro de fato’ é um problema intranormativo, um desajuste interno 
na estrutura do enunciado, o ‘erro de direito’ é vício de feição internormativo, um 
descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta’.
Assim constitui ‘erro de fato’, por exemplo, a contingência de o evento ter ocorrido 
no território do Município ‘X’, mas estar consignado como tendo acontecido no 
Município ‘Y’ (erro de fato localizado no critério espacial), ou, ainda, quando a base 
de cálculo registrada para efeito do IPTU foi o valor do imóvel vizinho (erro de fato 
verificado no elemento quantitativo).
‘Erro de direito’, por sua vez, está configurado, exemplificativamente, quando a 
autoridade administrativa, em vez de exigir o ITR do proprietário do imóvel rural, 
entende que o sujeito passivo pode ser o arrendatário, ou quando, ao lavrar o 
lançamento relativo à contribuição social incidente sobre o lucro, mal interpreta 
a lei, elaborando seus cálculos com base no faturamento da empresa, ou, ainda, 
quando a base de cálculo de certo imposto é o valor da operação, acrescido do frete, 
mas o agente, ao lavrar o ato de lançamento, registra apenas o valor da operação, 
por assim entender a previsão legal. A distinção entre ambos é sutil, mas incisiva 
(Paulo de Barros Carvalho, in “Direito Tributário - Linguagem e Método”, 2ª Ed., Ed. 
Noeses, São Paulo, 2008, págs. 445/446).
O erro de fato ou erro sobre o fato dar-se-ia no plano dos acontecimentos: dar por 
ocorrido o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na controvérsia 
ou no tema sob inspeção. 
O erro de direito seria, à sua vez, decorrente da escolha equivocada de um módulo 
normativo inservível ou não mais aplicável à regência da questão que estivesse 
sendo juridicamente considerada. Entre nós, os critérios jurídicos (art. 146, do 
CTN) reiteradamente aplicados pela Administração na feitura de lançamentos têm 
conteúdo de precedente obrigatório. Significa que tais critérios podem ser alterados 
em razão de decisão judicial ou administrativa, mas a aplicação dos novos critérios 
somente pode dar-se em relação aos fatos geradores posteriores à alteração (Sacha 
Calmon Navarro Coêlho, in ‘Curso de Direito Tributário Brasileiro’, 10ª Ed., Ed. Forense, 
Rio de Janeiro, 2009, pág. 708).
O comando dispõe sobre a apreciação de fato não conhecido ou não provado à 
época do lançamento anterior. Diz-se que este lançamento teria sido perpetrado 
com erro de fato, ou seja, defeito que não depende de interpretação normativa para 
sua verificação.
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Frise-se que não se trata de qualquer ‘fato’, mas aquele que não foi considerado 
por puro desconhecimento de sua existência. Não é, portanto, aquele fato, já de 
conhecimento do Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-lo despido de relevância, 
tenha-o deixado de lado, no momento do lançamento.
Se o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma ‘relevância 
jurídica’, a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não será caso de 
apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no 
lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN, [...].
Neste art. 146, do CTN, prevê-se um ‘erro’ de valoração jurídica do fato (o tal ‘erro de 
direito’), que impõe a modificação quanto a fato gerador ocorrido posteriormente 
à sua ocorrência. Não perca de vista, aliás, que inexiste previsão de erro de direito, 
entre as hipóteses do art. 149, como causa permissiva de revisão de lançamento 
anterior (Eduardo Sabbag, in “Manual de Direito Tributário”, 1ª ed., Ed. Saraiva, pág. 
707).
9. In casu, restou assente na origem que: ‘Com relação a declaração de inexigibilidade 
da cobrança de IPTU progressivo relativo ao exercício de 1998, em decorrência de 
recadastramento, o bom direito conspira a favor dos contribuintes por duas fortes 
razões. 
Primeira, a dívida de IPTU do exercício de 1998 para com o fisco municipal se 
encontra quitada,
subsumindo-se na moldura de ato jurídico perfeito e acabado, desde 13.10.1998, 
situação não desconstituída, até o momento, por nenhuma decisão judicial.
Segunda, afigura-se impossível a revisão do lançamento no ano de 2003, ao 
argumento de que o imóvel em 1998 teve os dados cadastrais alterados em função 
do Projeto de Recadastramento Predial, depois de quitada a obrigação tributária no 
vencimento e dentro do exercício de 1998, pelo contribuinte, por ofensa ao disposto 
nos artigos 145 e 149, do Código Tribunal Nacional.
Considerando que a revisão do lançamento não se deu por erro de fato, mas, por 
erro de direito, visto que o recadastramento no imóvel foi posterior ao primeiro 
lançamento no ano de 1998, tendo baseado em dados corretos constantes do 
cadastro de imóveis do Município, estando o contribuinte notificado e tendo 
quitado, tempestivamente, o tributo, não se verifica justa causa para a pretensa 
cobrança de diferença referente a esse exercício.
10. Consectariamente, verifica-se que o lançamento original reportou-se à área 
menor do imóvel objeto da tributação, por desconhecimento de sua real metragem, 
o que ensejou a posterior retificação dos dados cadastrais (e não o recadastramento 
do imóvel), hipótese que se enquadra no disposto no inciso VIII, do artigo 149, do 
Codex Tributário, razão pela qual se impõe a reforma do acórdão regional, ante a 
higidez da revisão do lançamento tributário.
11. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do 
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1130545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira 
Seção, j. 09/08/2010, DJe 22/02/2011)

Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento a fim de sanar a omissão 
apontada e, examinando o fundamento ignorado, acolhê-lo para prover o agravo de instrumento e reformar a 
decisão de primeiro grau, afastando a prescrição dos créditos perseguidos e, portanto, rejeitando a exceção de 
pré-executividade apresentada pela embargada e determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

W

TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0100573-82.2010.8.05.0001, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. 
CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, JULGADO EM 03/12/2013.

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO 
ADESIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 
ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. CONTRIBUINTE DE DIREITO. 
CONSUMIDOR CONTRIBUINTE DE FATO. LEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. 
NOVO POSICIONAMENTO DO STJ. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO 
CONTRIBUINTE DE FATO. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA. CÁLCULO DE ICMS DEVE 
TER COMO BASE O VALOR DO EFETIVO CONSUMO DA ENERGIA E NÃO O 
MONTANTE ECONÔMICO CORRESPONDENTE À QUANTIDADE DISPONIBILIZADA. 
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. SUMULA Nº 391. COMPENSAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA OBRIGATÓRIA NORMA A ESTE RESPEITO. 
PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA LC Nº 118/05. PEDIDO DE 
RESTITUIÇÃO NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO NA PETIÇÃO 
INICIAL INOVAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE 
CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO ADESIVO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 
EM REEXAME NECESSÁRIO.
O STJ firmou entendimento no sentido de que, diante do que dispõe a legislação 
que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo 
o Estado-Concedente, a concessionária de energia (COELBA) e o consumidor, este 
último tem legitimidade para propor ação declaratória cumulada com repetição de 
indébito na qual busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a 
incidência do ICMS sobre demanda contratada e não utilizada.
Diante da inexistência de consumo da energia elétrica colocada à disposição do 
consumidor, não há que se falar em circulação de mercadoria e, muito menos, 
em incidência do ICMS, por ausência do fato gerador do tributo. Neste diapasão, 
apenas pode ser cobrado ICMS sobre os valores de energia efetivamente utilizados 
pelo consumidor, devendo ser excluída a potência reservada/contratada que não 
foi consumida é legitimada a pretensão de restituição, observada a prescrição 
quinquenal. Entretanto, o pedido de restituição de indébito não foi formulado na 
petição inicial, configurando inovação processual não permitida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0100573-
82.2010.805.0001-0, originários da 10ª Vara da Fazenda Publica de Salvador, tendo como Apelante/Apelado 
Adesivo, SIMONASI NORDESTE INDUSTRIAL LTDA. e Apelada/Apelante adesivo o ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER PARCIALMENTE DO APELO PRINCIPAL E INTEGRALMENTE 
DO RECURSO ADESIVO, NEGANDO PROVIMENTO A AMBOS, MANTENDO A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Recursos de Apelação e Apelação Adesiva interpostos, respectivamente, 
por SIMONASSI NORDESTE INDUSTRIAL LTDA. e pelo ESTADO DA BAHIA, em ataque a sentença de primeiro 
grau, proferida nos autos do mandado de segurança nº 0100573-82.2010.805.0001, que houve concedido a 
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segurança definitiva, reconhecendo o dever do fisco de recolher o ICMS apenas referente ao quantum de 
energia e à demanda de potência efetivamente consumidos.

O apelo principal entende que merece reforma o julgado quanto à improcedência do pedido de 
compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS sobre o contrato de demanda 
nos últimos dez anos, defendendo o seu pretenso direito liquido e certo a tal operação.

O apelação adesiva arguiu a ilegitimidade ativa da impetrante, sob o fundamento de não serem estes no 
caso em questão, contribuintes na sua acepção jurídica, de modo que a afirmação dos impetrantes como partes 
legítimas para propositura do mandamus, contraria normas legais tributárias de regência, bem como a própria 
natureza constitucional tributária do ICMS, sua exação, seus reflexos e demais balizamentos.

Seguiu defendendo a regularidade da apuração do imposto nos parâmetros e base de cálculo empregados, 
vindicando ao final a reforma da decisão por este tribunal a bem de que seja denegada integralmente a segurança 
pleiteada.

Contrarrazões não apresentadas ao apelo adesivo, conforme certidão de fl. 249.
Após sua remessa a este Tribunal o feito foi distribuído por sorteio à minha relatoria, sendo de logo 

encaminhado à douta Procuradoria de Justiça, que exarou seu parecer de fls. 259/267, opinando pelo 
conhecimento de ambos os recursos, e pelo provimento do recurso adesivo para acolhendo-se a preliminar de 
ilegitimidade ativa, para extinguir o feito sem julgamento de mérito.

Autos conclusos, feito que dispensa revisão, pelo que elaborei voto o qual ora ponho em discussão. É o 
relatório.

VOTO

Conheço da remessa e dos recursos de apelação, ante à presença dos seus pressupostos de admissibilidade.
Da legitimidade ativa do consumidor e “contribuinte de fato”.
Cinge-se a controvérsia deste Apelo em analisar se o consumidor de energia elétrica, é parte legítima 

ou não para questionar a cobrança de ICMS sobre demanda de potência elétrica reservada/contratada e não 
utilizada, cobrada pela concessionária do serviço de distribuidora de energia elétrica deste Estado (COELBA), 
assim como para requerer o ressarcimento dos valores pagos nos últimos 10 (dez) anos.

Muito embora o ponderoso opinativo ministerial tenha recomendado a sua acolhida, permissa vênia, não 
merece acolhida a tese da ilegitimidade ativa da empresa impetrante, enquanto contribuinte de fato.

É que o entendimento em sentido contrário, pela legitimidade ativa do contribuinte de fato, prevaleceu 
enquanto posicionamento consolidado hodiernamente no STJ, orientação seguida sob a sistemática dos recursos 
repetitivos a partir do julgamento do REsp 1.299.303/SC, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Primeira Seção, DJe 
14/8/12). Vejamos.

No que tange à questão da legitimidade do contribuinte de fato para demandar contra o Estado, na 
questão do ICMS sobre a demanda contratada ou reserva de potência não efetivamente utilizada, esta tem sido 
muito discutida nesta Corte Superior.

Todavia, o STJ proferiu novo entendimento, no qual entende pela legitimidade do contribuinte de fato, 
revogando sua orientação anterior, que entendia que somente o consumidor de direito tem legitimidade ad 
causam para pleitear a restituição de indébito referente a tributos indiretos. A referida decisão restou assim 
ementada:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. ENERGIA 
ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS 
RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 
recurso especial representativo de controvérsia, firmou entendimento segundo o qual 
o consumidor final, na condição de contribuinte de fato, tem legitimidade para discutir 
a incidência de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica (REsp 1.299.303/
SC, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Primeira Seção, DJe 14/8/12). 2. Não há falar em 

observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e do enunciado 10 
da Súmula vinculante do STF, pois, na decisão recorrida, não houve declaração de 
inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, tampouco o seu afastamento. 
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 102887 MG 2011/0238772-
4, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 05/09/2013, T1 - 
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2013)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. 
LEGITIMIDADE ATIVA PROCESSUAL DO CONSUMIDOR. ICMS. INCIDÊNCIA APENAS 
SOBRE ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. 
1. Cuida-se de examinar legitimidade ativa processual de consumidor de energia elétrica 
para discutir judicialmente exigência de ICMS que entende indevida, além do exame de 
mérito (cobrança sobre a demanda contratada). 
2. As duas Turmas da Primeira Seção têm aplicado a jurisprudência fixada no REsp 
903.394/AL (repetitivo), afastando a pretensão dos consumidores. Ocorre que a hipótese 
é distinta.
3. Em se tratando de concessionária de serviço público, a legislação especial prevê 
expressamente o repasse do ônus tributário (art. 9º, § 3º, da Lei 8.987/1995). 
Ademais, no serviço essencial prestado em regime de monopólio (há possibilidade 
de concorrência apenas em favor de grandes consumidores de energia elétrica), 
qualquer exação fiscal tende a ser automaticamente repassada ao consumidor.
4. Diferentemente das fábricas de bebidas (objeto do repetitivo), as concessionárias 
de energia elétrica são protegidas contra o ônus tributário por disposição de lei, que 
permite a revisão tarifária em caso de instituição ou aumento de imposto (exceto o 
incidente sobre a renda).
5. A lei federal impõe inquestionavelmente ao consumidor o ônus tributário, 
tornando-se nebulosa a aplicação da alcunha de ‘contribuinte de fato’. Isso porque 
a assunção do ônus do imposto não se dá pelo simples repasse de custos, típico 
de qualquer relação empresarial, mas decorre de manifesta determinação legal. 
O consumidor é atado à exigência tributária por força de lei (art. 9º, § 3º, da Lei 
8.987/1995).
6. A rigor, a situação de consumidor aproxima-se muito, se é que não coincide, com 
a de substituído tributário. De fato, a concessionária, tendo reconhecido legalmente 
o direito de repassar o ônus de impostos ao consumidor em relação a produto 
essencial, e não sendo inibida por pressão concorrencial, age como substituto 
tributário, sem qualquer interesse em resistir à exigência ilegítima do Fisco.
7. Inadmitir a legitimidade ativa processual em favor do único interessado em 
impugnar a inválida cobrança de um tributo é o mesmo que denegar acesso ao 
Judiciário em face de violação ao direito.
8. No mérito, o acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento do STJ de que o 
ICMS deve incidir apenas sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, 
ainda que seja pago preço por demanda superior.
9. A pretensão da contribuinte sempre foi excluir o ICMS apenas da parcela não utilizada 
de energia elétrica, conforme pedido formulado na inicial. A sentença foi exatamente 
nesse sentido, acolhendo totalmente o pleito para ‘declarar a inexigibilidade da 
cobrança do ICMS sobre a demanda contratada de potência não utilizada’, o que foi 
mantido pelo TRF. O acórdão recorrido, portanto, reconheceu a incidência do imposto 
estadual apenas ‘sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda 
de potência efetivamente utilizada’ (Súmula 391/STJ), razão pela qual deve ser 
integralmente mantido.
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Recurso Especial não provido. (REsp 1278688/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 22/08/2012)

Com efeito, a temática trazida aos presentes autos foi incluída na categoria de recurso repetitivo, submetido, 
como visto, ao rito do art. 543-C do CPC, sendo proferida em 14/08/2012 decisão pela Primeira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça, no Resp nº 1.299.303/SC, que reconheceu a legitimidade ativa do consumidor final para esse 
tipo de demanda, ocasião em que também assentou a inaplicabilidade, na espécie, do REsp nº 903.394/AL, que 
implicava em grande controvérsia sobre a matéria, consoante ementa que segue abaixo colacionada:

RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA 
DO ICMS SOBRE A DEMANDA “CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. LEGITIMIDADE DO 
CONSUMIDOR PARA PROPOR AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
- Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e 
da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, 
esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na 
qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do 
ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.
- O acórdão proferido no REsp 903.394/AL (repetitivo), da Primeira Seção, Ministro Luiz 
Fux, DJe de 26.4.2010, dizendo respeito a distribuidores de bebidas, não se aplica ao casos 
de fornecimento de energia elétrica. Recurso especial improvido. Acórdão proferido sob 
o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1299303/SC, Rel. Ministro CESAR 
ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 14/08/2012)

Coaduna com os princípios de justiça permitir que, aquele que efetivamente arca com os valores cobrados 
pelo Estado, tenha o direito de questionar em juízo a legitimidade da cobrança.

Patente pois, possuir a parte autora, como contribuinte de fato do ICMS (consumidora final), legitimidade 
ativa processual, haja vista que detém legítimo interesse em discutir, em juízo, a incidência do ICMS sobre a 
demanda contratada e não utilizada de energia elétrica.

Portanto, alicerçada nestas premissas, deve ser afastada a ilegitimidade ativa do impetrante.
Com efeito, tratam-se de reexame necessário e recursos de apelação em mandado de segurança interposto 

em face de sentença que concedeu em parte a segurança pleiteada por seu impetrante, empresa que explora 
atividade de comércio, em demanda objetivando o reconhecimento da inexigibilidade da incidência do ICMS 
sobre o valor da demanda de energia elétrica contratada e não consumida.

A impetrante apelante, busca pela via recursal a reforma da sentença com vistas a ter reconhecido direito 
a compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS sobre contrato de demanda, 
nos últimos dez anos com qualquer outro tributo administrado pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.

Já o Impetrado, Apelante adesivo, além da já rechaçada ilegitimidade ativa, buscou a reforma da sentença 
para ver reconhecida a legalidade da exação nos termos usualmente praticados, mantendo-se incluída na base 
de cálculo do ICMS em destaque.

O escopo da demanda se centra na discussão quanto à legitimidade e legalidade ou não da cobrança do 
ICMS sobre os valores de potência reservada/contratada, objeto de contrato entre o apelante e a concessionária 
de energia elétrica que não foram efetivamente disponibilizadas.

Observa-se que os contratos dessa natureza são entabulados com consumidores de médio a grande porte, 
especificamente destacados dos demais, visando que, a estes, seja garantida a não interrupção do fornecimento 
de energia em seu estabelecimento. Não caracteriza, contudo, que os valores de reserva contratados serão 
efetivamente utilizados.

Ora, o ICMS caracteriza-se por um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, tendo sua regulamentação 
constitucional prevista na Lei Complementar nº 87/1996 (a chamada “Lei Kandir”), alterada posteriormente pelas 
Leis Complementares nº 92/97, 99/99 e 102/2000.

Diante desta linha de raciocínio, conclui-se que o contrato de reserva de potência não caracteriza circulação 
de mercadoria, pagando o consumidor pela energia consumida bem como pela parcela não consumida.

Outrossim, é cediço que a hipótese de incidência tributária do ICMS sobre energia elétrica é o valor da 
qual decorre a saída da energia da distribuidora e à sua entrada no estabelecimento consumidor.

Todavia, tal hipótese de incidência somente poderia ocorrer quando houvesse a concreta circulação 
da energia elétrica, seja na entrada ou na saída do estabelecimento comercial, ocorrendo a transmissão de sua 
posse, ou seja, somente após a efetiva modificação da titularidade é que ocorre o surgimento da obrigação, o que 
não acontece na demanda contratada/reservada de potência.

Logo, a simples energia elétrica colocada à disposição da empresa, para a sua utilização ou não, como 
ocorre na demanda contratada, embora seja considerada uma mercadoria e tenha ocorrido uma operação, não 
pode ser objeto de incidência do ICMS enquanto de fato não circular.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento pela não incidência do ICMS sobre a 
potência deixada à disposição do consumidor para o momento em que dela necessitar, confira-se, Súmula nº 
391 - “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente 
utilizada”.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE A DEMANDA 
CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR. BASE 
DE CÁLCULO. O consumidor é parte legítima para discutir judicialmente a cobrança 
do ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica (REsp nº 1.299.303, SC, rel. 
Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 14/08/2012, processado sob o regime do art. 543-C 
do Código de Processo Civil).’O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica 
correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada’ (STJ, Súmula nº 391). 
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 73.585/GO, Rel. Ministro ARI 
PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013)

Nota-se, portanto, que diante da inexistência de consumo da energia elétrica colocada à disposição 
do consumidor, não há que se falar em circulação de mercadoria e, muito menos, em incidência do ICMS, por 
ausência do fato gerador do tributo.

Nesta diapasão, apenas pode ser cobrado ICMS sobre os valores de energia efetivamente utilizados pelo 
consumidor, devendo ser excluída a potência reservada/contratada que não foi consumida.

Em consequência, deve ser concedido ao consumidor tido por contribuinte de fato o direito de perceber 
do Estado arrecadador a parcela de ICMS, indevida, que lhe foi cobrada/repassada em composição direta do 
preço do produto.

TRIBUTÁRIO. DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO REPETITIVO. 
1. A matéria ficou pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, na sessão 
realizada em 11.3.2009, por ocasião do julgamento do recurso especial 960476/SC, em 
que se firmou o entendimento de que ‘para efeito de base de cálculo de ICMS (tributo 
cujo fato gerador supõe o efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado 
em conta é o correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no 
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período de faturamento, como tal considerada a demanda medida, segundo os 
métodos de medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 456/2000, 
independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada’. 2. 
Súmula 391/STJ: ‘O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente 
à demanda de potência efetivamente utilizada’. Agravo regimental improvido. (AgRg 
no REsp 1191247/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 03/05/2011, DJe 10/05/2011)

Outrossim, dos autos exsurge que a propositura da ação se deu em 11/11/2010, já vigente a LC nº 
118/2005, logo, no que se refere à prescrição, aplica-se o art. 3º da LC nº 118/2005 porque a ação foi ajuizada após 
09 de junho de 2005, data em que entrou em vigor a lei complementar, com o que restam prescritas as parcelas 
superiores a cinco anos do ajuizamento da demanda. 

Daí, ante a ilegitimidade da cobrança, os valores referentes ao imposto (ICMS) pagos nos últimos cinco 
anos, contados da data da propositura da demanda, que se referirem à potência reservada/contratada e não 
utilizada pelos consumidores finais, devem, em tese, ser a estes restituídos, devidamente corrigidos.

No entanto, o exame dos autos denuncia que a lide não versou sobre pedido de restituição, tão somente, 
mas também de compensação dos multimencionados valores.

Assim, a promoção recursal neste sentido configura inovação processual, que nesta quadra não encontra 
amparo de possibilidade, sequer devendo ser conhecido.

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. OBJETO. DIREITOS 
DE AUTOMOTOR FINANCIADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MUTUÁRIO. VENDA 
DO ÁGIO A TERCEIRO. ENTREGA DO VEÍCULO AO CESSIONÁRIO. EFETIVAÇÃO. 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. QUALIFICAÇÃO. RESCISÃO DA CESSÃO DE 
DIREITOS. AFIRMAÇÃO. RECUPERAÇÃO DA POSSE DO AUTOMÓVEL PELO CEDENTE. 
DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO 
ANTECEDENTE AO NEGÓCIO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO 
INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O OBJETO DA AÇÃO É PAUTADO NO MOMENTO 
EM QUE É FORMULADA E A RELAÇÃO PROCESSUAL SE ESTABILIZA, ENSEJANDO 
QUE SEJA RESOLVIDA SOB AS PREMISSAS ESTABELECIDAS PELOS ARGUMENTOS 
E PEDIDO DEDUZIDOS, OBSTANDO QUE PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA SEJA 
FORMULADA NO APELO, À MEDIDA QUE O EFEITO DEVOLUTIVO QUE GUARNECE 
O RECURSO TEM O CONDÃO DE DEVOLVER A REEXAME TÃO SOMENTE AS 
QUESTÕES ORIGINALMENTE FORMULADAS E RESOLVIDAS EM CONFORMAÇÃO 
COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL, VEDANDO A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 
RECURSAL E A INOVAÇÃO DA CAUSA POSTA EM JUÍZO NO GRAU RECURSAL. 
2. O INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONVENCIONADAS LEGITIMA QUE A 
PARTE ADIMPLENTE RECLAME A RESCISÃO DO AVENÇADO E A COMPOSIÇÃO DAS 
PERDAS E DANOS QUE LHE ADVIERAM DO DISTRATO DO NEGÓCIO COMO FORMA 
DE OS CONTRATANTES, DISSOLVIDO O VÍNCULO MATERIAL, SEREM RECOLADOS NO 
ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVAM ANTES DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, 
DEVENDO, NA APURAÇÃO DOS EFEITOS DA RESCISÃO, SEREM PONDERADOS OS 
DESEMBOLSOS REALIZADOS EM RAZÃO DO CONTRATO E AS CONDIÇÕES EM QUE A 
COISA NEGOCIADA SERÁ RESTITUÍDA (CC, ART. 475). 3. (...) 4. APELAÇÃO DO AUTOR 
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. UNÂNIME. 
(TJ-DF - APC: 20000110465143 DF 0027608-04.2000.8.07.0001, Relator: TEÓFILO 
CAETANO, Data de Julgamento: 07/08/2013, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 
Publicado no DJE : 20/08/2013 . Pág.: 132)

Outrossim, no que concerne ao pedido de compensação, deve ser mantido o entendimento emanado do 
Juízo a quo, ao qual adiro, no sentido de que, mesmo sendo possível a declaração do direito à compensação, esta 
somente é permitida quando existente lei específica:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO 
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA À NORMA CONSTITUCIONAL. 
IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO VENCIDO E CRÉDITO DE 
ICMS. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AUTORIZATIVA. 1. É deficiente a 
fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do 
CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais 
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplicável na hipótese, o óbice 
da Súmula 284 do STF. 2. Em recurso especial não cabe invocar violação à norma 
constitucional, razão pela qual não se conhece do recurso neste ponto. 3. Nos 
termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de legislação estadual específica 
autorizativa impede a compensação de precatório vencido e não pago com créditos 
de ICMS do mesmo Estado, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional 
- CTN. Precedentes: AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1.270.792/RS, Rel. Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 2/10/2012, AgRg no Ag 1.352.105/
RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, 
DJe 8/2/2011. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 
1034405 RS 2007/0120729-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 
10/09/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2013)

Assim, por fundamento das razões expostas, seguindo-se a linha da orientação daquele atual precedente 
da Primeira Seção do STJ, conheço parcialmente da Apelação principal, não admitindo o pedido de restituição 
de indébito, por se tratar de inovação processual, ao passo que conheço integralmente do recurso adesivo , 
negando a provimento a ambos e mantenho a sentença em reexame necessário.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0098191-87.2008.8.05.0001, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. 
CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, JULGADO EM 04/02/2014.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE 
LANÇAMENTO FISCAL. ISS. ARBITRAMENTO DE BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS RECREATIVOS CARNAVALESCOS (BLOCOS DE CARNAVAL). 
DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANTO AO NÚMERO DE ABADÁS VENDIDOS. 
INCONSISTÊNCIA DE PROVAS CONTÁBEIS. QUANTIDADE DE CONTRATOS 
MUITO INFERIOR AO QUE REFLETEM AS EVIDÊNCIAS CONTRATUAIS E FÁTICAS. 
OMISSÃO DE VENDAS DOS SERVIÇOS. ELEMENTOS. APURAÇÃO FISCAL POR 
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 148 DO CTN. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0098191-87.2008.8.05.0001, em que 
é Apelante BARCANAÊ COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA. e Apelado o MUNICÍPIO DO 
SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.
O cerne de mérito que envolve a presente demanda recursal está intimamente relacionado com a 

irresignação da empresa apelante quanto à modalidade de apuração do crédito tributário de ISS, referente a 
prestação de serviços carnavalescos por ela prestados no carnaval de 2003, mediante os blocos momescos Cheiro 
de Amor e A Barca.

De um lado, a apelante, defendendo que o recolhimento do imposto deve adotar como base de cálculo 
a quantidade de associados por ela declarada, de 1.000 e 800 associados, respectivamente, porque segundo 
esta, embasada nos documentos contábeis da empresa, enquanto, do outro vértice, o ente fiscalizador, que 
na sua estimativa, arbitrou em 3.000 foliões por agremiação, baseando-se em estimativa lançada em informe 
publicitário, que desdobrou no lançamento de novos valores de impostos e de aplicação de penalidades por 
conta da reputada declaração sonegadora.

Não merece reparos a sentença.
O Código Tributário Nacional, na clara dicção do art. 148, traz a inquestionável previsão legal de que 

nos casos em que cálculo do tributo tenha por base, ou tem em consideração, o valor ou o preço de bens, 
direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou 
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou 
os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de 
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Neste caminho, o Código de Rendas municipal, 
nos seus arts. 90 e 91.

De fato, o exame dos documentos e a prova pericial regularmente produzida nos autos, fls. 720/726, 
deixam claro que as informações prestadas e os documentos apresentados não lograram fornecer a fé necessária 
e suficiente para que fossem confirmadas as declarações apresentadas pelo contribuinte apelante, de modo 
que o arbitramento se deu por medida regular e devida ao ente fiscalizador no caso em concreto, a bem de 
contemplar, com a máxima exatidão possível, o quanto disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 116.

Nesta senda, também louvando a perícia, vislumbra-se acertada a sentença, no que tange ao montante 
arbitrado, diga-se, não somente amparado em informes publicitários, mas também no contrato de patrocínio, 
que exigia a inclusão de sua marca em 3.000 “kits” do Bloco A Barca e 4.000 “kits” do Bloco Cheiro de Amor, 
compreendendo cada Kit, 01 sacola, 01 short e 01 abadá, correspondendo assim a cada folião.

Portanto, não existindo qualquer outra impugnação quanto à regularidade do procedimento 
administrativo fiscal de arbitramento, a não ser a sua própria utilização, o universo probatório inserido nos autos 
converge ao entendimento pelo acerto da sentença recorrida, razão pela qual, oriento-me pelo conhecimento e 
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, mantendo-a por estes e seus fundamentos.

W

TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0080516-14.2008.8.05.0001, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. 
ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, JULGADO EM 17/01/2012.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RETENÇÃO DE ISS 
INCIDENTE SOBRE COTAS LÍQUIDAS DE ESPETÁCULOS DE DIVERSÃO PÚBLICA. 
RESPONSABILIDADE DA FEDERAÇÃO ORGANIZADORA. RETROATIVIDADE 
DA NORMA TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA EM RELAÇÃO À MULTA. QUESTÃO 
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA. OCORRÊNCIA.
1. Ao promover, organizar e dirigir campeonatos, revertendo parte da receita para 
si, a Federação Bahiana de Futebol desempenha verdadeira atividade econômica, 
valendo-se de um serviço prestado pelos clubes, sendo possível, portanto, seu 
enquadramento como responsável por substituição tributária, por força do art. 95, 
inciso I, do antigo CTRMS, Lei Municipal nº 4.279/90.
2. Não se insurgido a parte apelada, em recurso próprio, contra decisão que 
reconhece a aplicação retroativa de norma tributária mais favorável, opera-se o 
trânsito em julgado da questão, sendo vedado o seu reexame.
3. Tratando-se de pedidos formulados em ordem sucessiva, a rejeição do principal 
e o acolhimento do subsidiário ensejam a sucumbência recíproca das partes, por 
força do disposto no art. 21 do CPC.
Apelo parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação, interposta pela Federação Bahiana de Futebol – FBF, contra sentença proferida pela 
9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados por esta 
em embargos à ação de execução fiscal ajuizada pelo Município do Salvador, ora apelado.

Em síntese, a apelante foi autuada e executada pelo descumprimento da obrigação de reter na fonte 
os valores relativos ao ISS incidente sobre as cotas líquidas das arrecadações de jogos de futebol realizados em 
Salvador, no período de fevereiro de 1994 a agosto de 1997, fato que a levou a ajuizar embargos à execução fiscal, 
com o escopo de desconstituir a dívida exequenda ou, na hipótese de superação do pedido, reduzir o valor da 
multa, mediante a aplicação de norma posterior mais benéfica.

Em sua sentença (fls. 134/136), o magistrado de piso entendeu que a embargante, ora apelante, não se 
desincumbiu do ônus de demonstrar que não exerce nenhuma atividade relativa à gestão dos eventos esportivos 
em que figuram seus associados, fato que restaria comprovado pelos documentos de fls. 88/89. Assim, com 
base no art. 95, inciso I, c/c art. 2º, inciso I, do antigo Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador, 
Lei Municipal nº 4.279/90, considerou-a, no caso, responsável pela arrecadação do tributo, bem como pelo 
pagamento da multa.

Reconheceu, no entanto, a retroatividade da lei tributária posterior mais benéfica em relação à multa, 
por força do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, esclarecendo que a referência legal a 
ato “definitivamente julgado” diz respeito, tão somente, ao trânsito em julgado na esfera judicial, e não à 
indiscutibilidade na esfera administrativa.

Por fim, condenou a ora apelante ao pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios, 
estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Os embargos de declaração opostos pela parte sucumbente (fls. 140/142) foram rejeitados à fl. 146.
Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que não detém a condição de 
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responsável pelo tributo, por não se enquadrar na hipótese prevista no art. 95, inciso I, alínea “a”, do antigo CTRMS, 
eis que é associação civil sem fins lucrativos, não possuindo ingerência sobre a receita dos jogos, e que apenas 
desenvolve atividades em prol dos clubes de futebol filiados, sem que estes lhe prestem qualquer serviço.

Se mantida a sentença, pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, 
tendo em vista a sucumbência recíproca das partes, não reconhecida pelo juízo a quo. 

Em contrarrazões (fls. 160/169), o Município do Salvador requereu a manutenção da sentença recorrida, 
aduzindo que a obrigação tributária ensejadora da autuação tem fundamento legal no art. 95 do antigo CTRMS, 
bem como no item 59, “f”, da lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/68.

Quanto à aplicação da multa, sustenta a irretroatividade da lei tributária mais benéfica, na medida em 
que o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, exige que o ato não tenha sido definitivamente julgado, o que já teria 
ocorrido com o encerramento do processo administrativo fiscal.

Não estando o recurso sujeito a revisão, por força do inciso I, do art. 166, do Regimento Interno, pedi dia 
para julgamento.

É o relatório
VOTO

Devidamente analisados, encontram-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo 
qual conheço do recurso.

Verifica-se que a questão controvertida cinge-se apenas à legitimidade da apelante para figurar no polo 
passivo da obrigação tributária e à ocorrência, ou não, de sucumbência recíproca.

No que tange ao primeiro ponto, a Federação Bahiana de Futebol – FBF, ora apelante, alega que não 
poderia ser considerada responsável pela retenção na fonte dos valores relativos ao ISS incidente sobre as cotas 
líquidas das arrecadações de jogos de futebol realizados em Salvador, por se tratar de associação civil sem fins 
lucrativos, que apenas organizaria os eventos esportivos em benefício dos clubes, não recebendo destes qualquer 
serviço.

Como se sabe, a figura do responsável está prevista no art. 121, parágrafo único, inciso II, do Código 
Tributário Nacional, que estabelece que “o sujeito passivo da obrigação principal diz-se responsável, quando, sem 
revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei”.

Da leitura do dispositivo, depreende-se que o conceito de sujeito passivo tributário estende-se para além 
daquele que possui relação direta e pessoal com o fato gerador, beneficiandose com a situação que o ensejou, 
para abarcar, também, a figura do responsável, vale dizer, aquele que, relacionando-se indiretamente com a 
situação que acarretou a incidência da norma tributária, foi eleito pela lei para figurar no polo passivo da relação 
obrigacional.

No caso vertente, a responsabilidade da apelante decorre de expressa disposição legal inserida no art. 
95, inciso I, do antigo Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador, Lei Municipal nº 4.279/90, que 
apresentava, à época da ocorrência dos fatos geradores, a seguinte redação:

Art. 95. São responsáveis pelo pagamento do imposto sobre serviços de qualquer 
natureza, qualificados como substitutos tributários:
I — em relação aos serviços que lhes forem prestados sem comprovação de inscrição 
no cadastro fiscal ou emissão de nota fiscal:
a) as pessoas físicas ou jurídicas;

Como consta do auto de infração emitido pela Fazenda Municipal, de fl. 47, os clubes participantes dos 
jogos, contemplados com as cotas líquidas das arrecadações, não emitiram notas fiscais de prestação de serviços 

ou não possuíam inscrição no cadastro fiscal, o que tornou a apelante, pessoa jurídica encarregada da promoção 
e organização dos eventos, responsável pela obrigação tributária.

Neste ponto, vale ressaltar que a tese sustentada pela apelante, no sentido de que não poderia enquadrar-
se no dispositivo transcrito acima, pelo fato de não receber quaisquer serviços dos clubes, não merece prosperar.

Certo é que a Federação Bahiana de Futebol que desempenha um conjunto de atividades voltado ao 
fomento da atividade esportiva no Estado, com a finalidade de beneficiar os clubes associados. Não obstante, ao 
promover, organizar e dirigir campeonatos, revertendo parte da receita para si, a FBF desempenha verdadeira 
atividade econômica, valendo-se de um serviço prestado pelos clubes.

Em caso semelhante, pertinente à responsabilidade tributária das cooperativas médicas, manifestou-se o 
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. ISS. COOPERATIVA MÉDICA. ATIVIDADE EMPRESARIAL.
1. A cooperativa, quando serve de mera intermediária entre seus associados 
(profissionais) e terceiros, que usam do serviço médico, esta isenta de tributos, 
porque exerce atos cooperativos (art. 79 da Lei n. 5.764/71) e goza de não-incidência.
2. Diferentemente, quando a cooperativa, na atividade de intermediação, realiza 
ato negocial, foge à regra da isenção, devendo pagar os impostos e contribuições 
na qualidade de verdadeira empregadora.
3. Recurso especial improvido5.

Especificamente sobre a responsabilidade tributária das federações estaduais de futebol, faz-se oportuno 
transcrever o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO PAGA A AUTÔNOMOS. LEI N. 8.212/91. ART. 22. FEDERAÇÕES DE 
FUTEBOL. RESPONSABILIDADE.
1. As Federações de Futebol recolhem, como responsáveis, a contribuição a 
cargo das associações desportivas previstas no § 6º do art. 22 da Lei n. 8.212/91, 
conforme determina o § 7º, a qual substitui as exações prescritas nos incisos I e II 
do mesmo dispositivo. Quanto àquela prevista no inciso III, qual seja, a incidente 
sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais, há que se obedecer 
à regra geral, devendo ser imputada ao contratante da mão-deobra, quer seja a 
associação desportiva, quer seja a federação futebolística. 2. Esclarecido que é a 
Federação a responsável pelos trios de arbitragem, reservas, delegados e demais 
representantes de futebol do estado, bem como pela autorização da realização 
da partida de futebol, seu calendário, exercendo fiscalização direta sobre as 
bilheterias, arrecadação e pagamento dos trabalhadores, conclui-se que é de sua 
responsabilidade o recolhimento de 20% sobre os valores pagos aos autônomos 
que atuem em uma partida de futebol6 .

Assentada a responsabilidade tributária da apelante, antes de adentrar a segunda questão controvertida, 
qual seja, a sucumbência recíproca, cabe, desde logo, afirmar a impossibilidade de se analisar o acerto do juízo a 
quo no tocante à aplicabilidade da norma tributária mais benéfica em relação à multa aplicada à FBF.

É que, contra essa decisão, não se insurgiu o apelado em recurso próprio, senão em contrarrazões. Logo, 
considerando que a extensão do efeito devolutivo é fixado na apelação (art. 515 do CPC), a questão já transitou 
em julgado, sendo vedado o seu reexame.
5 REsp 727091 RJ 2005/0029176-4. Rel. Min. Eliana Calmon. Julg. 13/09/2005. DJ 17/10/05.

6 Apelação Cível nº 2001.72.05.002014-5. Rel. Des. Federal Rômulo Pizzolatti. Julg. 06/08/2002. DJU 28/8/02.
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Feitas essas considerações, resta-nos verificar se houve, de fato, sucumbência recíproca.
Em sua sentença, o magistrado de origem julgou improcedente o primeiro pedido formulado pela 

apelante, considerando-a responsável pela arrecadação do ISS e pelo pagamento da multa, mas, por outro lado, 
reconheceu a procedência do segundo pleito, conferindo aplicação retroativa à norma mais benéfica, para reduzir 
o valor da penalidade.

Tratando-se de pedidos formulados em ordem sucessiva, a rejeição do principal e o acolhimento do 
subsidiário ensejam a sucumbência recíproca das partes, por força do disposto no art. 21 do CPC, de modo que, 
in casu, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, 
para excluir a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das 
partes, mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0521011-59.2013.8.05.0001, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DES. 
JATAHY JÚNIOR, JULGADO EM 23/09/2014.

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES 
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. 
APREENSÃO DE MERCADORIAS PELA FISCALIZAÇÃO ESTADUAL. MEIO 
COERCITIVO UTILIZADO PARA A ARRECADAÇÃO DO TRIBUTO. ILEGALIDADE. 
LIBERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 323 DO 
STF. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a autoridade 
coatora é a responsável pelos atos vinculados à fiscalização tributária e, por 
conseguinte, por sua correção.
Dúvidas não remanescem quanto a necessidade do uso da via mandamental pela 
recorrida, mormente, face a ilicitude do ato coator, sendo nítido o interesse de agir 
da apelada.
Nos termos da Súmula nº 323 do STF não é admissível a apreensão de mercadorias 
como medida coercitiva para cobrança de tributos.
Verifica-se que o direito líquido e certo da Apelada foi suficiente comprovado, 
motivo pelo qual, obteve provimento jurisdicional favorável, eis que revelou-se 
manifesta a ilegalidade do ato administrativo perpetrado pelos agentes do Ente 
Fiscal, especialmente, em virtude da ausência de expedição do termo de apreensão 
ou a lavratura de auto infracional.
Desta feita, considerando a ilicitude da atuação do auditor fazendário que apreendeu 
indevidamente as mercadorias da empresa apelada, imperiosa a manutenção da 
decisão farpeada.

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0521011-
59.2013.8.05.0001, em que figuram como partes apelante, Estado da Bahia e, apelada, Flech Comércio Varejista 
de Alimentos Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento à apelação do Estado da 
Bahia, e em sede de reexame necessário, integrar a sentença fustigada.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação intentada pelo Estado da Bahia contrariamente à sentença de fls. 83/88 prolatada 
pela MM. Juíza da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos do Mandado de Segurança 
impetrado por Flech Comércio Varejista de Alimentos Ltda, concedeu a segurança definitiva vindicada pela 
Impetrada, no sentido de determinar a liberação das mercadorias vinculadas à nota fiscal nº 448, ilegalmente 
apreendidas pelo Posto Fiscal da Cidade de Vitória da Conquista, ao argumento de erro no recolhimento do ICMS.

Em suas razões recursais, reiterou as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse, bem como, 
reafirmou a legitimidade do ato praticado pelo Fisco Estadual e arguiu a ausência de prova pré-constituída.

Ao final, requereu a reforma da decisão de 1º grau e, por conseguinte, o provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça, às fls.114/117, proferiu o parecer nº 4992/2014 opinando pelo desprovimento 

recursal.
Relatados os autos, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

Cuida-se de recurso manejado pelo Estado da Bahia contra o comando sentencial de fls. 83/88, proferido 
pelo MM. Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação Mandamental 
ajuizada por Flech Comércio Varejista de Alimentos Ltda., julgou procedente o pleito liberatório referente 
aos produtos da ora recorrida, apreendidos por auditor fiscal estadual, tendo em vista a ilegalidade do ato 
administrativo. 

Inicialmente, cumpre examinar as preliminares suscitadas pelo Apelante, in casu, a ilegitimidade passiva 
do Auditor Fiscal do Estado e a falta de interesse de agir da empresa apelada.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a autoridade coatora é a responsável 
pelos atos vinculados à fiscalização tributária e, por conseguinte, por sua correção.

Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
Quanto à alegada falta de interesse de agir, dúvidas não remanescem quanto a necessidade do uso da via 

mandamental pela recorrida, mormente, face a ilicitude do ato coator, revelando-se plenamente cabível.
Dessa forma, afasta-se a prefacial.
Ato contínuo, passo a analisar o inconformismo da recorrente quanto à prova constituída, visto que 

confunde-se com o mérito da ação. Da detida análise do acervo documental existente, verifica-se que o direito 
líquido e certo da Apelada foi suficiente comprovado, motivo pelo qual, obteve provimento jurisdicional 
favorável, eis que revelou-se manifesta a ilegalidade do ato administrativo perpetrado pelos agentes do Ente 
Fiscal, especialmente, em virtude da ausência de expedição do termo de apreensão ou a lavratura de auto 
infracional.

No mérito, compulsando-se os autos, afere-se que o cerne da questão consiste em definir se houve 
ilegalidade no ato praticado pelo Inspetor Chefe da Inspetoria Fazendária – INFAZ – Varejo da Secretaria da 
Fazenda do Estado da Bahia que apreendeu o caminhão que transportava as mercadorias consignadas na 
nota fiscal nº 448, por entender que houve recolhimento a menor do ICMS devido e, ato contínuo, procedeu à 
expedição de DAE para o pagamento do valor remanescente, como condição para a liberação dos sobreditos 
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objetos.
De outro vértice, impende tecer algumas considerações pertinentes à hipótese em comento. As sanções 

políticas na seara tributária, conhecidas também, como meio indireto de cobrança de tributos, são imposições 
ou limitações de ordem administrativa com a finalidade de obstar o exercício de direitos dos sujeitos passivos 
de débitos, na tentativa de forçá-los a pagar o que devem, sem a utilização dos meios adequados para tanto – 
cobrança administrativa ou execução fiscal.

A rigor, a forma legítima de cobrança pelo Fisco é a execução fiscal, através da qual, é oferecida ao 
contribuinte a oportunidade de impugnar e discutir a exigência do crédito, em estrita observância aos princípios 
do contraditório e da ampla defesa.

De uma maneira pacífica, a jurisprudência considera as sanções políticas inconstitucionais, ainda que 
estabelecidas em lei, na medida em que representam instrumentos coercitivos de cobrança de tributos, sem o 
devido processo legal, conforme consignado nas Súmulas 70 e 323 do STF, in verbis: “Súmula 70 É inadmissível 
a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo” e “Súmula 323 É inadmissível a 
apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Do mesmo modo, é firme o entendimento de que não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em 
débito adquira estampilhas, despache mercadorias na alfândega ou exerça suas atividades profissionais (Súmula 
547, do STF).

Cumpre destacar, por oportuno, o posicionamento, acerca da temática subjudice, veiculado no aresto 
abaixo:

SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, 
PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL 
DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO 
(SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF). RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS 
QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE 
EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, 
O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA. LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM 
SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA 
AO “SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW”. IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O 
ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 - RTJ 173/807-
808 - RTJ 178/22-24). O PODER DE TRIBUTAR - QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS 
NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE - 
‘NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR’ (MIN. OROSIMBO NONATO, 
RDA 34/132). A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO 
NÃO PODE COMPROMETER A
LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE. A 
SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO ‘ESTATUTO CONSTITUCIONAL 
DO CONTRIBUINTE’. DOUTRINA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
CONHECIDO E PROVIDO. (RE 374981/RS, Relator Ministro Celso de Mello, publicado em 
28/03/2005)

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça ostenta o entendimento de que a utilização de meios 
coercitivos para a cobrança do crédito tributário é inconstitucional, na medida em que o devido processo legal 
condiciona a legitimidade da cobrança pelo Estado à Execução Fiscal, disciplinada na Lei nº 6.830/80.

Ademais, inúmeros precedentes comungam da mesma linha intelectiva, a exemplo das decisões a seguir 
transcritas:

ADMINISTRATIVO – ENSINO SUPERIOR – RECONHECIMENTO E RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO DE CURSO – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE 
FISCAL E PREVIDENCIÁRIA – PROCEDIMENTO COERCITIVO COM FINALIDADE DE 
COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 70, 323 E 547 DO 
STF – SÚMULA 127 DO STJ.
1. O ensino superior particular é atividade garantida constitucionalmente que está 
condicionada unicamente a requisitos cujos objetivos são o aperfeiçoamento contínuo 
da qualidade acadêmica, a melhoria do planejamento e da gestão universitária e a 
prestação de contas à sociedade. 
2. Condicionar o reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos à 
comprovação de regularidade fiscal e previdenciária é medida coercitiva com finalidade 
de cobrança indireta de tributos.
3. O entendimento sumulado no STF por meio dos enunciados 70, 323 e 547, bem como 
o desta Corte Superior, por meio da Súmula 127/STJ, segue a lógica de que a Fazenda 
Pública deve cobrar os seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou 
indiretamente a atividade profissional ou econômica do contribuinte. Recurso especial 
improvido. (STJ, Resp 1069595/DF, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 07/05/2009, Dje 27/05/2009)

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – IMPORTAÇÃO – RETENÇÃO DE MERCADORIA 
COMO MEIO COERCITIVO PARA O PAGAMENTO DE TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE – 
SÚMULA 323/STF – ACÓRDÃO RECORRIDO REGISTROU MERAS IRREGULARIDADES, SEM 
QUALQUER REFERÊNCIA A INDÍCIOS DE FRAUDE QUE JUSTIFICASSEM A RETENÇÃO DAS 
MERCADORIAS – NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 68, MP 2.158-35/2001 – NÃO INCIDÊNCIA 
NÃO É O MESMO QUE NEGAR VIGÊNCIA – ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF – NÃO-
OCORRÊNCIA.
1. Não há negativa de vigência ao artigo 68, caput, da MP n. 2.158-35/2001, apenas 
se entendeu pela sua não aplicação, já que o acórdão recorrido teria anotado meras 
irregularidades e não teria afirmado que ocorreu fraude ou indício de fraude que 
justificasse a retenção das mercadorias. 2. A decisão agravada aplicou a jurisprudência 
desta Corte ao entender que a Fazenda não pode reter mercadoria importada para 
impor o recebimento de diferença de tributo ou exigir caução para liberar a mercadoria, 
devendo cobrar eventual diferença mediante a lavratura do auto de infração e o 
lançamento. Aplicação da Súmula 323/STF. 3. Somente no caso de o órgão fracionário 
entender pela inconstitucionalidade de determinado dispositivo legal é que deverá ser 
suscitado o incidente de inconstitucionalidade para o órgão especial, em obediência 
ao princípio constitucional da reserva de plenário. Não violação do art. 97 da CF/88. 
Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no Resp 1176255/RS, Rel. Ministro Humberto 
Martins, julgado em 18/03/2010, Dje 30/03/2010)

Com efeito, afere-se, in casu, que o ato administrativo perpetrado pelo auditor do Fisco Estadual, configura 
nítida hipótese de sanção política na seara tributária, motivo pelo qual merece ser, frontalmente, rechaçada pelo 
Poder Judiciário.

Desta feita, ante as razões acima expostas, mostra-se, flagrantemente, ilegal e abusivo o ato da autoridade 
fazendária e, portanto, resta inconteste o direito líquido e certo do Apelado, não havendo qualquer equívoco na 
sentença fustigada.
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Diante dos fundamentos esposados, voto no sentido de rejeitar as preliminares e, no mérito, negar 
provimento ao recurso, e em sede de reexame necessário, para integrar a sentença farpeada por seus próprios 
fundamentos.

W
TJBA – AGRAVO REGIMENTAL Nº 0006044-35.2014.8.05.0000/50000, TRIBUNAL PLENO, RELATOR(A): 
DESª. HELOÍSA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, JULGADO EM 10/09/2014.

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO 
ADMINISTRATIVO. DECISÃO. TRIBUNAL PLENO DO TJBA. IMPETRAÇÃO. ESTADO 
DA BAHIA. INADMISSIBILIDADE. INICIAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. 
ALEGAÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO.
I – A impetração de mandado de segurança pelo Estado da Bahia contra ato do 
Tribunal de Justiça, representado por seu Presidente, consubstanciado em decisão 
proferida em Recurso Administrativo de servidores, enseja confusão de identidades 
entre os polos passivo e ativo, além de subverter a finalidade originária da ação 
constitucional.
II – Evidenciada a impossibilidade de uso do writ pelo Estado da Bahia, com o objetivo 
de cassar decisão colegiada administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça, na sua 
composição plenária, a favor de três servidores seus, imperiosa é a manutenção da 
decisão que indeferiu a inicial.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este Agravo Regimental nº 0006044-35.2014.805.0000/50000 interposto no 
Mandado de Segurança n° 0006044-35.2014.805.0000, de Salvador, em que figura como Agravante o ESTADO 
DA BAHIA e como Agravado o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição 
plenária, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, pelas razões que integram o voto 
condutor.

RELATÓRIO

O Juiz da 2ª Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Jequié, Dr. Tibércio Coelho Magalhães, nos 
autos do processo administrativo (PA) nº 27.725/11 apenso ao 59.047/10, indicou os servidores Pedro Paulo dos 
Santos Junior, Idael Oliveira dos Santos e Gilvanei de Oliveira Santos, a fim de que a Corregedoria do Interior deste 
Tribunal os designassem para responder pela Central de Cálculos de Jequié (fl. 84).

Neste mesmo ofício, requereu, ainda, a concessão da gratificação CET (gratificação por condições especiais 
de trabalho) aos referidos servidores.

A então Corregedora das Comarcas do Interior, Desembargadora Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, 
designou os referidos servidores nos termos solicitados, sem prejuízos das funções originárias (fl. 85-verso).

Posteriormente, o então Corregedor das Comarcas do Interior, Desembargador Antonio Pessoa Cardoso, 
encaminhou o PA à Presidência deste Tribunal, a fim de que fosse deliberada a solicitação de concessão da 
gratificação CET (fl. 87).

O Desembargador Mário Alberto Hirs, à época Presidente do Tribunal de Justiça Baiano, indeferiu a 
concessão da CET, conforme consta na cópia de decisão acostada às fls. 90-verso/91, ensejando interposição de 
recuso administrativo, por parte dos três servidores interessados. 

Ao julgar o mencionado recurso em dezembro de 2013, sob a relatoria da Desembargadora Gardênia 
Pereira Duarte, o Tribunal Pleno, à unanimidade, deu provimento ao mesmo “para reconhecer o direito dos 
recorrentes em perceber as verbas pleiteadas, observada a eventual prescrição quinquenal” (fls. 126/129).

Insatisfeito com esta última decisão, o ESTADO DA BAHIA impetra mandado de segurança, contra o 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, representado pelo Sr. Desembargador Presidente, e, aponta como 
litisconsortes passivos necessários PEDRO PAULO DO SANTOS, IDAEL OLIVEIRA DOS SANTOS e GILVANEI DE 
OLIVEIRA SANTOS, servidores do Poder do Judiciário do Estado da Bahia.

Relata que os litisconsortes interpuseram recurso hierárquico contra decisão indeferitória do pleito de 
CET – gratificação por condições especiais de trabalho e, no julgamento deste recurso (Recurso Administrativo nº 
0318462-97.2012.8.05.0000), o Tribunal Pleno reconheceu a existência de labor em constante sobrejornada, mas, 
ao invés de determinar o pagamento de horas extras, impôs o pagamento da CET, em detrimento da lei que trata 
da referida vantagem e da Resolução nº 10/2010 do mesmo Tribunal.

Alega que a consequência jurídica para o serviço extraordinário é o pagamento do adicional de horas 
extras, observando-se os limites do art. 90 da Lei nº 6.677/1994.

Afirma que o Estado tem o direito líquido e certo de não pagar a CET, porque concedida de forma 
equivocada, pois apesar da discussão versar sobre excesso de jornada de servidores originariamente ingressos 
na Administração Pública para trabalho de 6h (seis horas), a conclusão adotada viola dispositivos legais.

Discorre brevemente sobre a gratificação por condições especiais de trabalho e pede o deferimento da 
liminar, suspendendo os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, a concessão da segurança.

Às fls. 150/159 proferi decisão indeferindo a inicial.
Irresignado, o Impetrante ingressa com Agravo Regimental, às fls. 161/164. Defende a legitimidade da 

impetração ainda que a ilegalidade seja oriunda do próprio Poder Público. Afirma que a pessoa jurídica não é 
citada para ingressar no polo passivo e exercer defesa do ato, mas para ter ciência do feito e manifestar, querendo, 
interesse na lide. Sustenta que a decisão afronta princípios constitucionais, especialmente o da inafastabilidade 
da jurisdição e do acesso à justiça.

VOTO

Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão do Estado da Bahia de obter reforma da decisão que 
indeferiu a inicial do mandado de segurança, impetrado contra este Tribunal de Justiça, representado pelo DD. 
Presidente.

O Agravo não deve ser provido, pois os argumentos apresentados pelo Recorrente não são suficientes 
para provocar modificação do entendimento firmado na decisão hostilizada.

A inicial do writ foi por mim indeferida pelos seguintes motivos: “O mandado de segurança é ação de 
natureza constitucional, destinado à proteção de direito individual líquido e certo”.

No dizer de HELY LOPES MEIRELLES:

o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso 
em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 
se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo 
à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais (in ‘Mandado de 
Segurança e Ações Constitucionais’, 32ª ed., p. 34).
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No caso em análise, a impetração se volta contra decisão proferida pelo Tribunal de 
Justiça, na sua composição Plenária, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso 
administrativo interposto pelos aqui nominados litisconsortes passivos, reconhecendo 
o direito ao recebimento da gratificação por condições especiais de trabalho – CET, face 
ao continuado trabalho na Central de Cálculos da Comarca de Jequié, sem o prejuízo 
das funções exercidas nas lotações de origem.
Em assim sendo, de forma um tanto quanto teratológica, verifico que o Estado da Bahia 
impetra mandado de segurança contra o próprio Estado da Bahia (Poder Judiciário/
Tribunal de Justiça).

Patenteada está, portanto, a impossibilidade de uso do writ pelo Estado da Bahia. É o se que conclui da 
leitura das lições de MANTOVANNI COLARES CAVALCANTE, citando HUGO DE BRITO MACHADO:

2.3.4. As pessoas jurídicas de direito público.
A disposição constitucional de inserir o mandado de segurança como garantia 
individual, sendo uma arma do cidadão contra os abusos e ilegalidades cometidas pelo 
Poder Público ou por alguém que aja em seu nome, levou-me de início a entender que 
as pessoas jurídicas de direito público não poderiam impetrar mandado de segurança.
O argumento utilizado por Hugo de Brito Machado, a propósito, é de enorme 
juridicidade. Chega mesmo, de início, a ser incontestável. Sustenta o doutrinador em 
síntese que, embora admissível a ampliação do instituto para ser utilizado por pessoas 
jurídicas de direito privado, o seu manejo por pessoas jurídicas de direito público, além 
de retirar a pureza do instituto, contribui para o indesejável fortalecimento do Estado, 
e nos casos de impetração contra o ato judicial, ‘a impetrante é também quem suporta 
os efeitos patrimoniais da impetração. Se o ato impugnado é a final considerado ilícito, 
e dele decorre algum dano para a impetrante, sobre ela própria recaem os efeitos 
patrimoniais’.
Arremata finalmente Hugo de Brito Machado que “na hipótese de ação cobrando 
indenização pelo dano, tem-se a Fazenda como autor e ré, ao mesmo tempo. Tem-se 
uma cobrança da Fazenda Nacional contra ela própria […] Como se vê, na impetração 
pela pessoa jurídica de direito público, contra ato de Juiz que a integra, cria-se verdadeiro 
absurdo. A impetrante é também parte passiva. Será portanto, vencedora e vencida ao 
mesmo tempo (Mantovanni Colares Cavalcante, in Mandado de Segurança, in editora 
Dialética, 2ª ed., p. 58).

A exceção à regra, segundo MANTOVANNI COLARES CAVALCANTE, aconteceria na hipótese de manejo do 
mandado de segurança como via recursal imprópria.

É que o mandado de segurança pode ser utilizado contra ato judicial, quando inexistente 
o recurso contra decisão que se pretende reformar, ou ainda no caso de ineficácia do 
recurso como instrumento que impede a concretização de dano. Ou seja, o mandado 
de segurança, nesses casos, funciona como sucedâneo de recurso (Mantovanni Colares 
Cavalcante, in Mandado de Segurança, in editora Dialética, 2ª ed., p. 59).

É o que acontece, por exemplo, quando o relator de um agravo de instrumento o converte em retido. 
Em sendo irrecorrível, por força do disposto no parágrafo único, do artigo 527, do CPC, entende-se, tal decisão é 
atacável via mandado de segurança, inclusive se o agravante for pessoa jurídica de direito público.

Observo que, a este caso, a regra que se aplica é a da impossibilidade de uso do mandado de segurança, 
ou de sua inadequação absoluta, inclusive por força da confusão entre os polos impetrante e impetrado.

Repita-se, o Estado da Bahia impetra mandado de segurança contra o próprio Estado da Bahia (Poder 
Judiciário/Tribunal de Justiça).

Observo, ainda, que o suposto ato coator é uma decisão do Tribunal Pleno que, ao julgar recurso 
administrativo, modificou decisão monocrática do Presidente deste Tribunal em processo administrativo, no qual 
se discutia remuneração de três servidores em situação bastante específica.

Não se trata de decisão contra a qual não se pode recorrer, se trata da última via recursal administrativa. O 
mandado de segurança não pode servir de eternização dos conflitos, judiciais ou administrativos.

Na mesma linha de intelecção é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo inteligência do 
seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO PELO 
ESTADO CONTRA ATO DO GOVERNADOR. INADMISSIBILIDADE.
1. A impetração de mandado de segurança por um Estado contra ato de seu Governador 
enseja confusão de identidades entre o polo passivo e ativo, materializada em 
um conflito de interesses emanados da mesma pessoa jurídica de direito público, 
considerando que é o Chefe do Poder Executivo quem, por hierarquia administrativa, 
tem a autoridade para emprestar sua vontade ao Ente Federado, sobrepondo-se aos 
órgãos a ele subordinado, como, caso dos autos, a Procuradoria do Estado.
2. A fiscalização dos abusos e ilegalidades praticadas pelas Autoridades Administrativas 
encontra-se regulada em legislação específica, dispondo a Administração de 
mecanismos de controle internos e externos, como, por exemplo, a fiscalização da 
admissão de pessoal pelo Tribunal de Contas, ou mesmo a Ação Civil Pública, não tendo 
sido previsto, em nenhum momento, a hipótese da utilização do writ of mandamus 
pelo Estado contra atos de suas autoridades.
3. Por outro enfoque, quando falamos em controle interno do ato administrativo, aquele 
exercido por órgãos de um Poder sobre condutas administrativas produzidas dentro 
da sua esfera, pressupõe-se uma relação de subordinação, permitindo que órgão de 
graduação superior fiscalize, oriente e reveja a atuação de órgão de menor hierarquia. 
O caso dos autos escapa à essa lógica, uma vez que entregaria às Procuradorias 
dos Estados a capacidade de sobrepor-se à vontade (nota: in casu, ‘vontade’ (melhor 
dizer ‘entendimento’) do Plenário do Poder Judiciário do próprio Estado) do Chefe do 
Executivo, subvertendo a finalidade para qual foi criado o mandado de segurança, 
razão pela qual essa impetração é absolutamente inadmissível.
4. Recurso ordinário improvido, mantendo-se a extinção do processo sem julgamento 
de mérito, com fundamento nos incisos VI e X do artigo 267 do Código de Processo Civil. 
(RMS 21073/SE, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, DESEMBARGADOR CONVOCADO 
DO TJ/RS, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 27/02/2012, Grifei e anotei)

Assim, impõe-se a aplicação da regra contida no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 combinado com o artigo 
162, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, in verbis: “Art. 10 A inicial será desde logo 
indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar alguns dos requisitos 
legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração.” E “Art. 162 - Compete ao Relator: […] XII - indeferir petições 
iniciais de ações da competência originária do Tribunal”.

Nestes termos, INDEFIRO A INICIAL.
A leitura dos arts. 6º, 7º e 9º da Lei nº 12.016/2009, demonstra que no mandado de segurança a autoridade 

indicada coatora é notificada tão somente para prestar as informações concernentes ao ato impugnado.
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Quem assume a defesa contra as alegações do autor, e inclusive possui legitimidade para recorrer das 
decisões, é a pessoa jurídica de direito público ao qual está vinculada a autoridade impetrada. A ausência de sua 
intimação gera nulidade, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Rescisória nº 3976/
GO, cujo julgamento apresenta a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO A 
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (CPC, ART. 485, V) - ERROR IN PROCEDENDO - CABIMENTO 
- MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PÚBLICO INTERESSADA - NULIDADE - AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.
1. É cabível Ação Rescisória com fundamento no art. 485, V, do CPC, tanto por error in 
procedendo quanto por error in judicando.
2. Em mandado de segurança é necessária a intimação da pessoa jurídica de direito 
público à qual vinculada a autoridade dita coatora (art. 3º, da Lei nº 4.348/64 e art. 7º, 
II, da Lei nº 12.016/2009). Nulidade reconhecida.
3. Ação Rescisória julgada procedente, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal 
de origem para processamento do recurso ordinário em mandado de segurança. (STJ, 
AR 3976/GO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, publicação: DJe 
17/06/2014)

Considerando as irrefutáveis observações, concluo pela impossibilidade de prosseguimento do presente 
writ, à medida que há indiscutível confusão na identidade das partes litigantes.

Evidencia-se, por outro lado, verdadeira inversão da finalidade originária da ação mandamental, criada 
para proteger o indivíduo de abusos e ilegalidades cometidas por autoridades públicas.

Nestes termos, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

W
TJBA – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0023650-13.2013.8.05.0000, 2ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. 
REGINA HELENA RAMOS REIS, JULGADO EM 16/09/2014.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE 
INCOMPETÊNCIA. DISCUSSÃO DE CONEXÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 102 C/C 301 
DO CPC. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ENTENDIMENTO STJ. RECURSO 
PROVIDO.
1. A análise das disposições presentes no Código de Processo Civil a respeito da 
matéria permite antever que, em tese, a decisão interlocutória recorrida estaria 
em conformidade com o diploma processual, uma vez que o art. 112 do CPC é 
claro ao estabelecer que a exceção de incompetência destina-se à discussão de 
incompetência relativa, não servindo para resolver modificação de competência 
decorrente de conexão.
2. Nessa senda, é cediço que o art. 301 do Código de Processo Civil é expresso, em 
seu inciso VII, quando diz que a conexão deverá ser arguida pelo réu em sede de 
preliminar, daí porque configura-se que, em princípio, é inadequada a oposição de 
exceção de incompetência para discutir modificação de competência decorrente 
de conexão.
3. Ocorre que, analisando a moderna compreensão da jurisprudência da Corte 
Cidadã sobre a matéria, e em consonância com os princípios processuais incidentes, 
tem-se entendido que, apesar de equivocada, a exceção de incompetência deve 

ser conhecida e julgada, de forma a homenagear a instrumentalidade das formas. 
Precedentes.
4. Nesses termos, e considerando que se mostra razoável o conhecimento da 
exceção de incompetência, deve ser seguido o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça sobre a matéria, razão pela qual merece provimento o presente recurso, 
devendo haver o processamento e julgamento da exceção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 0023650-13.2013.8.05.0000, em que 
é recorrente Basílio Albuquerque Pinheiro e recorrido Banco Volkswagen S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, determinando o conhecimento e 
julgamento da exceção de incompetência, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Basílio Albuquerque Pinheiro Santos contra decisão 
interlocutória proferida pelo juízo da 01ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca 
de Santo Antônio de Jesus que rejeitou liminarmente a exceção de incompetência.

Informa que 

tendo em vista existência das ações de busca e apreensão de n. 0003181-
35.2013.8.05.0229 que tramita 01º Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e 
Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus e a Ação Revisional nº 0317380-
91.2013.805.0001, que tem seu processamento na 21ª Vara dos Feitos de Relações de 
Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, foi alegada a conexão entre os 
dois processos (fls. 04/05).

Argumenta que “atentou-se o magistrado mais ao formalismo do que a própria essência do direito, já que a 
conexão é caso de modificação obrigatória da competência do juízo, sendo, portanto, medida que se impõe, tornando 
irrelevante a forma sob a qual é requerida em juízo” (fl. 05).

Volvendo-se à discussão sobre o juízo competente, sustenta que deve ser considerado aquele da Comarca 
de Salvador, uma vez que foi o primeiro a promover a citação válida. 

Às fls. 117/120, a primitiva Relatoria concedeu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.
Devidamente intimado para oferecer contrarrazões, o recorrido quedou-se inerte, conforme certidão de 

fl. 127. Na mesma oportunidade, a Secretaria certificou a não apresentação de informações pelo juízo de origem.
Estando o feito dispensado de revisão, pedi sua inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Mérito
Antes de ingressar no meritum recursal, cabe, inicialmente, delimitá-lo evitando confusões processuais 

despiciendas.
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Com efeito, a decisão interlocutória agravada extinguiu a exceção de incompetência sem exame de mérito, 
por considerá-la a via inadequada. Assim, cabe discorrer sobre eventual error in procedendo pelo juízo a quo, sem 
entrar no mérito propriamente dito da competência discutida pelo agravante na exceção. Vale dizer: deve-se 
decidir, tão somente, se a exceção de incompetência é, de fato, a via inadequada para resolver modificação de 
competência decorrente de conexão.

Isto posto, passo à análise do mérito.
A análise das disposições presentes no Código de Processo Civil a respeito da matéria permite antever 

que, em tese, a decisão interlocutória recorrida está em conformidade com o diploma processual. Isto porque, o 
art. 112 do CPC é claro ao estabelecer que a exceção de incompetência destina-se à discussão de incompetência 
relativa.

Na conexão, por outro lado, o juízo não é incompetente, absoluta ou relativamente. Há, tão somente, 
modificação de competência, em virtude da reunião dos processos. Vale dizer: o juízo que declina da competência 
por conexão não é incompetente originariamente, tendo declinado, tão somente, em homenagem às regras do 
CPC (arts. 105 e 106).

Por isso mesmo, o art. 301 do Código de Processo Civil é expresso, em seu inciso VII, quando diz que a 
conexão deverá ser arguida pelo réu em sede de preliminar.

Nesses termos, configura-se que, em princípio, é inadequada a oposição de exceção de incompetência 
para discutir modificação de competência decorrente de conexão.

Ocorre que, analisando a moderna compreensão da jurisprudência sobre a matéria e em consonância com 
os princípios processuais incidentes, tem-se entendido que, apesar de equivocada, a exceção de incompetência 
deve ser conhecida e julgada, de forma a homenagear a instrumentalidade das formas.

Sobre o tema, veja-se a seguinte lição de Fredie Didier Jr.:

Ao réu cabe alegar a conexão em preliminar de contestação. Não se alega a conexão por 
exceção de incompetência: a conexão pressupõe que o juízo era competente e teve a sua 
competência modificada. A exceção de incompetência suspende o processo, efeito que 
não pode ser imputado à alegação de conexão, mesmo que feita pela equivocada via 
da exceção instrumental [...] Muito embora não seja o meio adequado, pode-se admitir 
a alegação da conexão por meio da exceção de incompetência, em face do princípio 
da instrumentalidade das formas; neste caso, porém, a alegação não suspenderia o 
processo (Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1. Ed. 16. Salvador: JusPodivm, 2014, 
p. 175/176).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 
SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL, DE REINTEGRAÇÃO 
DE POSSE E DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 
CONEXÃO. ARGUIÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO 
DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. I. Ausência de prequestionamento que 
impede o exame da controvérsia em toda a extensão pretendida pela parte. II. Em 
homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, desde que não cause 
prejuízo à parte adversa, é possível admitir a arguição de conexão em sede de 
exceção de incompetência. Precedentes. III. Recurso especial não conhecido. (REsp 
760.983/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 
13/10/2009, DJe 23/11/2009)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO 
DE CONEXÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. 
CARÁTER INSTRUMENTAL DO PROCESSO. MITIGAÇÃO DA RIGIDEZ DAS REGRAS 
PROCESSUAIS PARA DAR PREVALÊNCIA À EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. 
1. O Tribunal recorrido, conquanto tenha salientado serem os embargos à execução 
a via adequada, reconheceu a conexão entre mandado de segurança (distribuído 
à 3ª Vara da Fazenda Pública) e execução fiscal (distribuída à 4ª Vara de Fazenda 
Pública) por meio de exceção de incompetência, determinando a remessa dos 
autos ao juízo prevento do mandado de segurança. 2. Verifica-se que o acórdão 
recorrido buscou dar efetividade ao princípio da instrumentalidade do processo - 
e com razão -, tendo em vista que o processo não constitui um fim em si mesmo, 
mas um instrumento para a consecução do direito material. Não havendo prejuízo 
para as partes, cumpre desde logo reconhecer, ainda que por via imprópria, a 
conexão entre juízos. 3. Cumpre ainda salientar que, cabe ao julgador, verificando a 
possibilidade da existência de tumulto no processo, mormente para evitar decisões 
contraditórias, mitigar o rigorismo das normas processuais, evitando-se assim que 
o formalismo constitua óbice à prestação jurisdicional. No caso, não há prejuízo em 
reconhecer a conexão em sede de exceção de incompetência, quando a via cabível 
seria os embargos à execução.
4. Dessa feita, aliado aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia 
processual e da ausência de prejuízo, o órgão julgador pode mitigar a norma 
processual, buscando assim a consecução de um processo efetivo e válido. 5. 
Recurso especial não provido. (REsp 713.045/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 23/06/2009)

Desse modo, percebe-se que, a despeito dos dispositivos legais, a jurisprudência, em uma interpretação 
principiológica, flexibiliza a letra fria do diploma processual ao entender que a exceção de incompetência deve 
ser recebida.

Nesses termos, e considerando que se mostra razoável o conhecimento da exceção de incompetência, 
entendo que deve ser seguido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima destacado, razão pela qual 
merece provimento o presente recurso.

Assim, deve-se anular o provimento objurgado, para que a exceção de incompetência seja processada e 
julgada, decidindo-se ao final, se é caso de modificação da competência.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o voto 

é no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para que a exceção de incompetência seja conhecida e 
julgada, nos termos lançados acima.

W
TJBA – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0003737-11.2014.8.05.0001, TRIBUNAL PLENO, RELATOR(A): DESª. 
VERA LÚCIA FREIRE DE CARVALHO, JULGADO EM 23/07/2014.

EMENTA: DÚVIDA SOBRE COMPETÊNCIA REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DO §6º, DO 
ARTIGO 160, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. 
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO PARA O PROCESSAMENTO DE 
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE LEGALIDADE/ILEGALIDADE DE GREVE. PREVALÊNCIA 
DO CRITÉRIO RATIONE PERSONAE PARA A FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM SEDE 
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DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA REGULAR 
PROCESSAMENTO.
1. Verificando-se a existência de divergência, neste Tribunal, acerca da competência 
de seus órgãos internos para o processamento de Ações Declaratórias de 
Legalidade/Ilegalidade de Greve dos Servidores Públicos estaduais e municipais, 
faz-se necessário que a dúvida seja resolvida pelo órgão plenário, nos termos do art. 
160, §6º, do RITJ/BA.
2. Compete à Seção Cível de Direito Público o processamento de Ações Declaratórias 
de Legalidade/Ilegalidade de Greve dos servidores públicos estaduais e municipais, 
propostas originariamente no Tribunal de Justiça, conforme decidido no julgamento 
do Mandado de Injunção n° 708-0/DF pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Em sede de Mandado de Segurança, a competência define-se pelo critério ratione 
personae, que prevalece sobre a matéria abordada. Tratando-se de Mandado 
de Segurança impetrado em face de Prefeito de Município do interior do Estado 
da Bahia (Utinga), cujo objeto encerra dissídio de greve dos servidores públicos 
municipais, compete ao Juízo de Primeiro Grau o seu processamento, e não ao 
Tribunal de Justiça.
4. Reconhecimento da competência do Juízo de Primeiro Grau (Vara Cível de Utinga) 
para o processamento do Mandado de Segurança sob exame, determinando-se a 
sua remessa imediata para regular processamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n° 0003737-11.2014.8.05.0000, 
em que é Impetrante o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UTINGA e é Impetrando o 
Município de Utinga/BA.

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em resolver a dúvida suscitada pela 
Desa. Márcia Borges Faria, com fulcro no §6º, do art. 160, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, 
para fixar a competência da Seção Cível de Direito Público para o processamento de Ações Declaratórias de 
Legalidade/Ilegalidade de Greve dos servidores públicos estaduais e municipais, e, mais além, estabelecer que 
o critério ratione personae prevalece sob a matéria para a fixação da competência no que tange às Ações de 
Mandado de Segurança.

Por fim, reconhece a competência do Juízo de Primeiro Grau para o processamento do presente 
Mandado de Segurança, e determina a sua imediata remessa ao Juízo de Origem, a fim de que obtenha regular 
processamento.

RELATÓRIO

Trata-se de dúvida suscitada pela Desa. Márcia Borges Faria no bojo do Mandado de Segurança acima 
epigrafado, que tem como Impetrante Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Utinga e, como Impetrado, 
Prefeitura Municipal de Utinga.

Conforme se infere dos autos, o presente Mandado de Segurança foi impetrado originariamente em face 
do Juízo da Vara Cível da Comarca de Utinga, ou seja, em Primeiro Grau de Jurisdição. Em 17/04/2013, o referido 
Juízo deferiu a medida liminar pleiteada, determinando que o Impetrado se abstivesse de “efetuar qualquer 
desconto nos vencimentos dos servidores representados pelo Impetrante, fixando, em caso de descumprimento, multa 
diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

O Impetrado, por sua vez, apresentou petição aventando, dentre outras matérias, a incompetência do 

Juízo de Primeiro Grau para o processamento e julgamento da ação mandamental, sob a alegação de que apenas 
o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia poderia conhecer da demanda. Em suas razões, fez remissão ao Mandado 
de Injunção n° 708-0/DF - julgado pelo Supremo Tribunal Federal e relatado pelo Ministro Gilmar Mendes - 
entendendo que o mencionado julgamento fixou a competência dos Tribunais de Justiça para o processamento 
de conflitos referentes à greve de servidores públicos estatutários no âmbito municipal.

Na mesma linha argumentativa, o Impetrado interpôs Agravo de Instrumento com pleito de 
suspensividade, o qual foi distribuído à relatoria do Des. José Edivaldo Rocha Rotondano e tombado sob o 
n° 0008362-25.2013.8.05.0000. Reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau, o relator 
concedeu, liminarmente, efeito suspensivo ao Agravo que, posteriormente, foi provido para confirmar a 
incompetência absoluta já declarada.

Diante das decisões promandadas no Agravo de Instrumento, o Juízo da Comarca de Utinga determinou 
a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para que se procedesse ao julgamento do Mandado de Segurança 
pelo órgão dito competente.

Recebidos neste Tribunal, foram os autos distribuídos à relatoria da Desa. Márcia Borges Faria, no âmbito 
da Seção Cível de Direito Público. Já agora, a Desembargadora Relatora suscitou dúvida quanto à competência 
da mencionada Seção para processamento do recurso, assim aduzindo:

Embora incontrastável a competência desta eg. Casa para conhecer do mandamus 
originariamente, resta, lado outro, controvertido o entendimento de a que órgão 
fracionário cumpre o seu julgamento – é dizer, se esta Seção Cível de Direito Público ou 
o Pleno do Tribunal.

A fim de fundamentar a dúvida suscitada, a eminente Desembargadora fez remissão a processo de 
matéria análoga, no qual a Desa. Cynthia Maria Pina Resende declinou da competência da Quarta Câmara Cível, 
determinando que fossem os autos conduzidos à Secretaria do Tribunal Pleno para processamento.

Assim, considerando que o presente Mandado de Segurança foi distribuído à sua relatoria no âmbito da 
Seção Cível de Direito Público, entende a Desembargadora que existe dúvida quanto ao órgão competente para 
processar e julgar o feito, razão pela qual, com espeque no art. 85, VII, do RITJ/BA, remeteu os autos para esta 1ª 
Vice-Presidência.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que a matéria debatida reclama a apreciação do Pleno deste 
Tribunal, nos termos do art. 160, §6º, do RITJ/BA, razão pela qual pedi a inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.
VOTO

Inicialmente, impende consignar que a dúvida suscitada pela eminente Desembargadora tem pertinência, 
haja vista que inexiste, no âmbito deste Tribunal de Justiça, entendimento consolidado quanto à competência 
de seus órgãos internos para o julgamento de demandas envolvendo direito de greve dos servidores públicos 
estaduais e municipais.

A despeito de a presente dúvida demonstrar aparente restrição quanto ao seu objeto - qual seja, a fixação 
da competência para apreciação do Mandado de Segurança sob exame – o cotejo da matéria debatida nos autos 
com outras decisões já promanadas por este Tribunal informa a imperiosa necessidade de fixação de parâmetros 
com efeito vinculante a serem adotados em situações análogas.

Com efeito, está-se diante de caso em que se faz imprescindível o pronunciamento do Pleno do Tribunal, 
com fulcro no que dispõe o artigo 160, §6º, do RITJ/BA, em razão da necessidade de solução das divergências 
de interpretação decorrentes de entendimentos não consolidados, que podem ser observados em processos já 
julgados e que, muito embora apresentassem características idênticas, foram apreciados por órgãos distintos.
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A matéria objeto do presente mandado de segurança refere-se a demanda envolvendo dissídio de greve de 
servidores públicos estaduais e municipais. Conforme se infere da fundamentação exarada pelo Desembargador 
Relator do Agravo de Instrumento interposto no bojo deste mandamus, a Quinta Câmara Cível deste Tribunal, 
naquela oportunidade, entendeu que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência originária dos 
Tribunais de Justiça para processar e julgar demandas envolvendo direito de greve de servidores municipais ou 
estaduais, no âmbito de sua jurisdição. O referido entendimento consolidou-se no julgamento do Mandado de

Injunção n° 708-0/DF, cujo objeto cingiu-se ao exercício do Direito de Greve dos Servidores Públicos Civis, 
em face da omissão legislativa quanto à matéria.

Analisando a vasta ementa do julgamento do Supremo Tribunal Federal, é possível extrair, no que pertine 
à matéria de interesse para o presente Mandado de Segurança, o seguinte trecho:

Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver 
adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de 
Justiça (também por aplicação analógica do art. 6º da Lei nº 7.701/1988). As greves de 
âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional 
Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de 
servidores municipais, estaduais ou federais. 6.4. Considerados os parâmetros acima 
delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a 
abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, 
serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de 
paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. (MI 
708/DF – STF)

Verifica-se que, efetivamente, o Supremo Tribunal Federal traçou parâmetros para a definição da 
competência para julgamento das demandas envolvendo dissídios de greve no âmbito do serviço público, até 
que sobrevenha a legislação devida. Por isso, no caso de conflito adstrito ao Município de Utinga, como in casu, 
competiria ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processar e julgar a demanda.

Advirta-se, contudo, que, mister se faz diferenciar, de um lado, a competência para julgamento de Ações 
Declaratórias de Legalidade/Ilegalidade de Greve – devidamente tratada pelo Supremo Tribunal Federal – e, de 
outro, a competência para conhecimento da mesma matéria em sede de ação de mandado de segurança. Isso 
porque a Corte Suprema, ao julgar o Mandado de Injunção nº 708-0/DF, cingiu-se a afirmar que as controvérsias 
atinentes a dissídio de greve dos servidores públicos estaduais e municipais devem ser processadas no Tribunal 
de Justiça da região, sem aventar a possibilidade, contudo, de que tais controvérsias fossem objeto de mandados 
de segurança, como ocorre in casu.

Ademais, é cediço que a fixação da competência em sede de mandado de segurança observa regras 
particulares, notadamente a prevalência do critério ratione personae em face dos demais, mesmo porque os 
efeitos perseguidos no mandamus, diante de sua natureza, diferem daqueles decorrentes da declaração em 
abstrato, pleiteada em ações declaratórias.

Por conseguinte, verificando-se que inexiste, no mencionado julgamento da Suprema Corte, 
fundamentação indicativa de que também as ações mandamentais, cujo objeto encerre o exercício de greve por 
servidores públicos estaduais e municipais, devam ser processadas pelos Tribunais de Justiça, não há que se falar 
em competência do Juízo de Segundo Grau quando o critério ratione personae fixe o processamento em Juízo de 
Primeiro Grau.

Infere-se, pois, que a dúvida suscitada pela eminente Desembargadora Márcia Borges encerra discussão 
mais extensa do que, à primeira vista, possa parecer. De fato, o Plenário deste Tribunal precisa fixar, de um lado, 
a competência de seus órgãos internos para processar e julgar Ações Declaratórias de Legalidade/Ilegalidade de 

Greve de servidores públicos estaduais e municipais e, de outro, precisa também firmar entendimento quanto 
aos critérios definidores da competência para processamento e julgamento de Mandados de Segurança que 
encerrem a mesma matéria.

Inicialmente, passemos à análise da temática envolvendo o processamento de Demandas Declaratórias 
de Legalidade/Ilegalidade de Greve dos servidores públicos estaduais e municipais.

Da competência para o processamento de Ações Declaratórias de Legalidade/Ilegalidade de Greve 
dos servidores públicos estaduais e municipais 

A matéria ora tratada, como adiantado linhas acima, demanda pacificação neste Tribunal, haja vista que 
se observou a existência de entendimentos divergentes atribuindo a competência, em diferentes oportunidades, 
a órgãos distintos: ora a Seção Cível de Direito Público processou demandas deste jaez, ora o Plenário do Tribunal 
conheceu de ações de idêntica natureza.

A fim de exemplificar a afirmação acima feita, cumpre trazer abaixo síntese de processos tramitados neste 
Tribunal, que foram julgados por órgãos internos diversos, apesar de a identidade de matéria reclamar, a priori, a 
uniformidade do órgão, inclusive para efeito de preservação do princípio do juiz natural.

Procedimento Ordinário n° 0303844-50.2012.8.05.0000, que tem como Requerente o Município de 
Wagner e, como Requerido, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais e Aposentados em Wagner.

O processo acima detalhado trata de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve que foi distribuída 
à relatoria da Desa. Cynthia Maria Pina Resende, no âmbito da Quarta Câmara Cível. Recebendo os autos, a 
então relatora reconheceu a incompetência do órgão julgador e determinou a sua remessa ao SECOMGE para 
redistribuição no Tribunal Pleno. Fundamentando o seu decisum no julgamento do Mandado de Injunção n° 708-
0/DF pelo Supremo Tribunal Federal, assim se posicionou a Desembargadora:

Naquele julgado de relevância direta para o caso em questão, ficou consolidado o 
entendimento acerca da competência do Tribunal e não do juízo singular para analisar 
a matéria, cabendo à Justiça dos Estados, no âmbito de sua partição de competência, 
estabelecer o órgão jurisdicional competente, de acordo com o respectivo Regimento 
Interno.
Contudo, como este Tribunal não dispõe, em seu Regimento Interno, sobre a repartição 
desta competência, que somente com o julgamento do Mandado de Injunção se deu por 
consolidada de modo incontroverso, enquanto não se edita lei para disciplinar regular e 
definitivamente a matéria do direito de greve por parte dos servidores públicos, o poder 
de dizer o direito nestes casos fica enfeixado em sua totalidade, nas mãos do Tribunal 
Pleno.

Verifica-se, pois, que a Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende esposou entendimento no sentido 
de que as Ações Declaratórias de Legalidades/Ilegalidade de Greve devem ser processadas pelo Tribunal Pleno.

Registre-se, ainda, que informações do Sistema de Automação da Justiça (SAJ) dão conta de que o 
processo foi distribuído no âmbito do Tribunal Pleno à relatoria da Desa. Gardênia Pereira Duarte que, tendo 
recebido os autos, proferiu decisão monocrática de extinção, publicada no DJE em 08/05/2013, em razão de ter 
vislumbrado ausência de interesse da parte no prosseguimento do feito. Conclui-se, pois, que o processo, baixado 
definitivamente em 13/08/2013, tramitou no Tribunal Pleno, muito embora tenha sido resolvido mediante 
pronunciamento monocrático da relatora.

Procedimento Ordinário n° 0016256-52.2013.8.05.0000, que tem como Autor o Município de Vera Cruz 
e, como Réu, a APLUB – Sindicado dos Professores Públicos Municipais de Vera Cruz.

O mencionado processo também se refere a Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve que, ao contrário 
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do que ocorreu com a demanda acima descrita, foi distribuída no âmbito da Seção Cível de Direito Público, 
cabendo à Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia a sua relatoria.

Remetidos os autos ao seu gabinete, a eminente Desembargadora concedeu a liminar pleiteada e 
tramitou normalmente o processo, tendo o órgão julgado a demanda improcedente à unanimidade na sessão 
ocorrida em 27/03/2014.

Por conseguinte, infere-se que a Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia e os demais Desembargadores, 
integrantes da Seção Cível na data do julgamento acima citado, entenderam ser deste órgão a competência para 
o processamento de Ações Declaratórias de Legalidade/Ilegalidade de Greve referentes a servidores públicos 
estaduais e municipais pois, a despeito de não terem se posicionado expressamente quanto à competência do 
órgão, praticaram atos que pressupõem o reconhecimento da mencionada competência.

Processo n° 0304683-75.2012.8.05.0000, que tem como Autor o Município de Correntina e, como Réu, o 
SINDTEC- Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Correntina.

À semelhança dos casos anteriormente tratados, também este processo refere-se a Ação Declaratória 
de Ilegalidade de Greve. Neste específico, da mesma forma em que ocorreu com a ação de n° 0303844-
50.2012.8.05.0000, o SECOMGE realizou a distribuição no âmbito das Câmaras Cíveis, cabendo à Desa. Gardênia 
Pereira Duarte, integrante da Quarta Câmara Cível, a relatoria da ação. Recebidos os autos, entendeu por bem, a 
eminente Desembargadora, suscitar dúvida quanto à competência do órgão para o processamento da ação, o 
fazendo nos termos do art. 85, VII, do RITJ/BA.

Coube ao eminente Desembargador Eserval Rocha, à época 1º Vice-Presidente, dirimir a dúvida suscitada, 
o que fez com a seguinte argumentação:

Relativamente ao segundo questionamento feito pela Desembargadora, levando em 
conta os parâmetros acima delineados, a competência para processar e julgar este 
processo, dentre os diversos órgãos que compõem este Tribunal, é, como bem observou 
a Relatora, e s.m.j., da Seção de Direito Público.
Com efeito, o art. 94 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que os feitos regidos 
pelo Direito Público, compreendendo-se, dentre outros, os relativos aos servidores 
públicos em geral, serão processados e julgados pela Secção de Direito Público.
Diante, pois, da especialização dessa Seção, afigura-se recomendável aplicar ao 
caso concreto, por interpretação provisória e ampliativa, a disciplina do dispositivo 
supracitado, até que, como já dito alhues (sic), o Poder Legislativo edite legislação 
específica.
De toda sorte, cumpre registrar que o tema, apesar de vacilante, não comporta maiores 
digressões por esta 1ª Vice-Presidência, uma vez que as normas de competência 
regimental devem ser resolvidas pelo Tribunal Pleno, cujo julgamento passa a ser 
vinculante, a teor do que dispõe o art. 160, §6º, do Regimento Interno deste Tribunal de 
Justiça.

Assim, no exercício da competência regimental da 1ª Vice-Presidência, o Desembargador Eserval Rocha 
dirimiu a dúvida suscitada afirmando, como entendimento provisório, a competência da Seção Cível de Direito 
Público e, ao mesmo tempo, registrando a atribuição do Tribunal Pleno para tratar sobre normas de competência 
regimental, conforme disposto no art. 160, §6º, do RITJ/BA. Em síntese, verifica-se que os processos acima 
descritos são capazes de exemplificar a situação de divergência existente neste Tribunal de Justiça, quando o 
tema é competência de órgão interno para o processamento de Ação Declaratória de Legalidade/Ilegalidade de 
Greve de servidores públicos estaduais e municipais. Daí porque a imperiosa necessidade de que o Plenário do 
Tribunal atue no sentido de resolver a dúvida referente à norma regimental.

Nessa linha, entende-se que a competência para o processamento de Ações Declaratórias de Legalidade/

Ilegalidade de Greve deve ser fixada no âmbito da Seção Cível de Direito Público, conforme adiante explicado.
Em primeiro lugar, ratifique-se a argumentação empreendida pelo Des. Eserval Rocha (acima transcrita) 

que registrou a competência prevista no inciso I, do art. 94, do RITJ/BA, assim disposta:

Art. 94 - À Seção de Direito Público cabe processar e julgar os feitos regidos pelo Direito 
Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:
I - concursos públicos, Servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias;

Por isso, muito embora a norma regimental aplicável não seja expressa quanto à competência da Seção 
Cível de Direito Público para processar demandas envolvendo dissídios de greve dos servidores públicos 
estaduais e municipais, o dispositivo acima transcrito informa ser atribuição do órgão “processar e julgar os feitos 
regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os servidores públicos, em geral”. Ademais, não há no RITJ/BA norma 
que mais se aproxime da situação em tela, razão pela qual se entende por ser a Seção Cível de Direito Público o 
órgão no qual se deve fixar a aludida competência.

Por outro lado, importa consignar que o Supremo Tribunal Federal, através do voto exarado pelo Ministro 
Gilmar Mendes no julgamento do Mandado de Injunção n° 708-0/DF, defendeu a aplicação analógica da Lei n° 
7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar conflitos judiciais referentes à greve dos servidores 
públicos, lei esta que dispõe sobre a especialização de Turmas dos Tribunais do Trabalho em processos coletivos 
e dá outras providências. Nessa linha, importa transcrever trechos do mencionado julgamento:

A esse respeito, no plano procedimental, vislumbro que é recomendável a aplicação 
da Lei n° 7.701/1988 (que cuida da especialização das turmas dos tribunais do 
trabalho em processos coletivos), no que tange à competência para apreciar e julgar 
eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam 
suscitados até o momento de colmatação legislativa da lacuna ora declarada.
[...]
Vê-se, pois, que o sistema constitucional não repudia a ideia de competências implícitas 
complementares, desde que necessárias para colmatar lacunas constitucionais 
evidentes. Por isso, considero viável a possibilidade de aplicação das regras 
de competência insculpidas na Lei n° 7.701/88 para garantir uma prestação 
jurisdicional efetiva na área de conflitos paredistas instaurados entre o Poder 
Público e os servidores públicos estatutários (CF, arts. 5º, XXXV, e 93, IX).

Por conseguinte, a Corte Suprema estabeleceu que, até que fosse suprida a lacuna legislativa declarada 
naquele julgamento, os Tribunais deveriam aplicar por analogia, aos dissídios coletivos referentes aos servidores 
públicos em suas respectivas esferas, a Lei n° 7.701/1988, atinente à Justiça do Trabalho. Nessa linha, cumpre 
transcrever os arts. 1º e 6º da referida lei, os quais regem a especialização dos órgãos do Tribunal Superior do 
Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho:

Art. 1º - O Tribunal Superior do Trabalho, nos processos de sua competência, será 
dividido em turmas e seções especializadas para a conciliação e julgamento de dissídios 
coletivos de natureza econômica ou jurídica e de dissídios individuais, respeitada a 
paridade da representação classista. Parágrafo único. O Regimento Interno do Tribunal 
disporá sobre a constituição e o funcionamento de cada uma das seções especializadas 
do Tribunal Superior do Trabalho, bem como sobre o número, composição e 
funcionamento das respectivas Turmas do Tribunal. Caberá ao Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho presidir os atos de julgamento das seções especializadas, delas 
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participando o Vice- Presidente e o Corregedor-Geral, este quando não estiver ausente 
em função corregedora.
Art. 6º - Os Tribunais Regionais do Trabalho que funcionarem divididos em Grupos de 
Turmas promoverão a especialização de um deles com a competência exclusiva para a 
conciliação e julgamento de dissídios coletivos, na forma prevista no “caput” do Art. 1º 
desta Lei. 

Da análise dos dispositivos supratranscritos, depreende-se que a Lei n° 7.701/1988 dispôs sobre 
a especialização de órgão – no caso, a seção especializada em dissídios coletivos - para o processamento e 
julgamento de demandas envolvendo o exercício do direito de greve dos trabalhadores. Afigura-se, assim, que 
o aludido texto legislativo previu, tanto para o Tribunal Superior quanto para os Tribunais Regionais do Trabalho, 
a necessidade de especialização interna, do que se infere, a contrario sensu, que referidas demandas não são de 
competência do órgão plenário.

Por último, saliente-se que o entendimento ora esposado está em consonância com o posicionamento 
que vem sendo adotado por esta Corte de Justiça, no sentido de enxugar as competências destinadas ao Tribunal 
Pleno. Cite-se, por exemplo, a Emenda Regimental n° 02 de 07/05/2014, que alterou a competência judicante do 
órgão plenário mediante transferência à Seção Cível de Direito Público da atribuição para julgamento dos feitos 
relacionados, conforme disposições dos arts. 83 e 92 do RITJ/BA.

Daí porque, conforme adiantado linhas acima, entende-se que a competência para o processamento das 
Ações de Legalidade/Ilegalidade de greve dos servidores públicos estaduais e municipais reside na Seção Cível 
de Direito Público, e não no Tribunal Pleno.

Da competência para o processamento de Mandados de Segurança cuja matéria abarque o exercício 
do Direito de Greve por servidores estaduais e municipais.

A despeito da análise acima feita, observa-se que a dúvida suscitada pela Desa. Márcia Borges Faria 
ultrapassa as razões já expendidas. Isso porque o expediente provocado pela Desembargadora diz respeito a 
Ação de Mandado de Segurança, e não propriamente a Ação de Legalidade/Ilegalidade de Greve, classificada 
como Procedimento Ordinário. Com efeito, faz-se necessário que esse órgão plenário delibere também acerca 
dos critérios para a definição da competência para o processamento de Mandados de Segurança cuja matéria 
abarque o exercício do Direito de Greve pelos servidores estaduais e municipais.

Consoante narrado por ocasião do relatório, o presente Mandado de Segurança já foi objeto de apreciação 
por este Tribunal, mais especificamente pela Quinta Câmara Cível. De fato, o Município de Utinga, ora Impetrado, 
interpôs Agravo de Instrumento de n° 0008362-25.2013.8.05.0000, em face da decisão do Juízo de Primeiro Grau 
que concedeu a liminar pleiteada pelo Sindicato Impetrante, agravo este cujo acórdão lavrado pelo Des. José 
Edivaldo Rocha Rotondano foi ementado da seguinte forma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GREVE 
DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
MANDADO DE INJUNÇÃO N. 708. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO A QUO. DECISÃO 
ANULADA. AGRAVO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção n. 708/DF, 
decidiu que os Tribunais de Justiça possuem competência originária para processar 
e julgar demandas envolvendo direito de greve de servidores municipais ou 
estaduais no âmbito da sua jurisdição.

2. Desse modo, tem-se que a decisão interlocutória foi proferida por juízo 
absolutamente incompetente, pois a competência originária pra processar e julgar 
a demanda em questão é desta Corte de Justiça.

Verifica-se que a Quinta Câmara Cível, naquela oportunidade, reconheceu a incompetência do Juízo de 
Primeiro Grau para processar e julgar este Mandado de Segurança, sob o argumento de que o Supremo Tribunal 
Federal teria decidido pela competência originária dos Tribunais de Justiça para apreciar demandas envolvendo 
a matéria de greve no serviço público.

Conforme fundamentado linhas acima, efetivamente a Corte Suprema traçou parâmetros para a definição 
da competência dos Tribunais para o processamento de demandas envolvendo o Direito de Greve dos servidores 
estaduais e municipais. Entretanto, não se verifica, no acórdão lavrado pelo Supremo Tribunal Federal, qualquer 
menção de que o entendimento ali esposado fosse estendido às Ações de Mandado de Segurança.

Não se olvide que a ação sob exame se trata de Mandado de Segurança e que os critérios de fixação 
da competência na ação mandamental guardam especial particularidade, o que não ocorre com demandas 
outras. Com efeito, mais relevante do que a matéria objeto de discussão no mandamus, é a pessoa que figura 
na qualidade de autoridade coatora. É dizer, a definição da competência para o julgamento do Mandado de 
Segurança rege-se pelo critério ratione personae.

Sobre a fixação da competência para julgamento do Mandado de Segurança, cumpre observar as lições 
ensinadas pelo doutrinador Athos Gusmão Carneiro, citando entendimento pacificado do Superior Tribunal de 
Justiça:

As regras de competência encontram-se na Constituição federal, em Constituições 
estaduais, nos Códigos de Organização Judiciária e Regimentos Internos dos Tribunais. 
Assentam tais regras, fundamentalmente, não na natureza da lide ou da pretensão 
deduzida no writ, mas sim estão em função da qualificação da autoridade coatora, se 
autoridade de nível federal, ou de nível estadual ou municipal, e ainda em função da 
hierarquia de tal autoridade.
Como afirmado em aresto do STJ, 5ª Turma, tratando-se de mandado de segurança, a 
competência para o processo e julgamento é definida segundo a categoria, qualificação 
e hierarquia funcional da autoridade coatora, portanto, absoluta (Resp 101.102, rel. 
Min. José Arnaldo). É irrelevante, para fixação da competência, a matéria a ser discutida 
em mandado de segurança (ST, 3ª Seção, CC 6.284, rel. Min. Félix Fischer).

De fato, a Corte Superior tem entendimento consolidado quanto à irrelevância da matéria discutida em 
face da qualificação da autoridade coatora. Para sedimentar tal posicionamento, observe-se o julgado abaixo 
ementado e os destaques ora inseridos, cuja matéria encerra precisamente o exercício do Direito de Greve dos 
Servidores Públicos Civis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE 
SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS. ATO DO 
SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. SEDE DE WRIT OF MANDAMUS. 
COMPETÊNCIA FIRMADA PELA NATUREZA DA AUTORIDADE E SUA HIERARQUIA. 
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 105, I, ‘B’, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O STJ ostenta competência para processar e julgar mandado de segurança originário 
contra ato de autoridade elencada no artigo 105, inciso I, alínea ‘b’, da Constituição 
Federal.
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2. O ato praticado pelo senhor Secretário-Geral do Ministério Público da União não 
está sob a tutela jurisdicional originária desta Corte, uma vez que não está entre as 
autoridades elencadas no referido dispositivo constitucional.
Não obstante a matéria referente à greve de servidores públicos, de abrangência 
nacional, ser da competência do STJ, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento do Mandado de Injunção n. 708/DF, da relatoria do Ministro 
Gilmar Mendes, publicado no DJe de 25/10/2007, em sede de mandado de segurança, 
firma-se a competência pela natureza da autoridade e sua hierarquia, quando esta 
implicar em foro especial, sendo irrelevante à matéria em discussão. Precedentes: 
CC 20.899/PB, Rel. Ministro Vicente Leal, Terceira Seção, DJ 02/02/1998; CC 1.238/RR, 
Rel. Ministro Athos Carneiro, Segunda Seção, DJ 28/10/1991; MS 4.167/DF, Rel. Ministro 
Anselmo Santiago, Terceira Seção, DJ 01/09/1997. Agravo regimental não provido. 
(AGRG MANDADO DE SEGURANÇA N° 16.742-DF, Ministro Benedito Gonçalves, 2011)

Não remanesce dúvida, pois, quanto à prevalência do critério ratione personae para fixação da competência 
em sede de mandado de segurança, razão pela qual a matéria discutida no writ não é suficiente para promover 
qualquer alteração.

No caso sob exame, o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento trouxe à análise os fundamentos 
do Mandado de Injunção n° 708/DF do STF, o qual, como já adiantado, reconheceu a competência do Tribunal de 
Justiça para julgamento de demandas de greve de âmbito estadual e local. Nesta linha de raciocínio, declarou a 
incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Utinga, razão pela qual os autos foram remetidos a esta Corte 
Estadual.

Contudo, data maxima venia, o mencionado Desembargador olvidou-se que se está diante de Ação de 
Mandado de Segurança, e não de Ação Declaratória de Legalidade/Ilegalidade de Greve, e, precisamente por este 
motivo, o foro competente para o julgamento da demanda deve observar a qualificação da autoridade coatora, 
e não a matéria em debate.

Ressalte-se, ainda, que este Tribunal de Justiça já decidiu na linha do quanto ora esposado, o fazendo por 
intermédio do Agravo Regimental n° 0015507-06.2011.8.05.0000/50000. De fato, a Quarta Câmara Cível negou 
provimento ao recurso em julgamento que restou assim ementado:

 
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA 
PROFERIDA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. 
FIXADA DE ACORDO COM A NATUREZA DA AUTORIDADE APONTADA COMO 
COATORA E SUA HIERARQUIA, INDEPENDENTEMENTE DA MATÉRIA EM QUESTÃO. 
PREFEITO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE TREMEDAL 
PARA JULGAR O FEITO E NÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. DECISÃO 
AGRAVADA CASSADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (AGRG N° 0015507-
06.2011.8.05.0000/50000, Rel. Juiz Convocado Renato Ribeiro Marques da Costa, 
2011)

Assim, em conformidade ao quanto já decidido por este Tribunal e, ainda, na linha do entendimento 
pacífico do Superior Tribunal de Justiça, há de se reconhecer que, sendo apontado como autoridade coatora 
Prefeito de Município do interior do Estado da Bahia, compete ao Juízo de Primeiro Grau o processamento e 
julgamento do Mandado de Segurança. Lembre-se, ainda, que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça 
não prevê foro privilegiado para Prefeito de Município de interior, inexistindo, assim, norma que determine a 
competência desta Corte para a ação mandamental em exame.

Mister se faz, pois, o reconhecimento da incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia para processamento e julgamento do Mandado de Segurança sob análise, impondose a remessa imediata 
do feito ao Juízo de Primeiro Grau, face à prevalência do critério ratione personae para fixação da competência.

Conclusão
Isto posto, conclui-se que:
1. Para o processamento das Ações Declaratórias de Legalidade/Ilegalidade de Greve dos servidores 

públicos estaduais e municipais, é competente este Tribunal de Justiça, mais especificamente a Seção Cível de 
Direito Público;

2. Para o processamento de Mandados de Segurança cuja matéria encerre o exercício do Direito de Greve 
dos servidores públicos estaduais e municipais, a competência é determinada pelo critério ratione personae.

3. Para o processamento do Mandado de Segurança sob análise, é competente o Juízo de Primeiro Grau, 
razão pela qual os autos devem ser remetidos à Vara Cível de Utinga, Juízo que primeiramente conheceu do 
mandamus.

Ante o exposto, o Tribunal Pleno, à unanimidade, resolve a dúvida suscitada para fixar a competência 
da Seção Cível de Direito Público para o processamento de Ações Declaratórias de Legalidade/Ilegalidade de 
Greve dos servidores públicos estaduais e municipais, e, mais além, estabelecer que o critério ratione personae 
prevalece sob a matéria para a fixação da competência no que tange às Ações de Mandado de Segurança.

Por fim, reconhece a competência do Juízo de Primeiro Grau para o processamento do presente 
Mandado de Segurança, e determina a sua imediata remessa ao Juízo de Origem, a fim de que obtenha regular 
processamento.

W
TJBA – AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0000341-26.2014.8.05.0000, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, 
RELATOR(A): DES. JATAHY JÚNIOR, JULGADO EM 11/09/2014.

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. 
PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. 
EMBASAMENTO NO ART. 485, INCISOS V E IX, DO CPC. ALEGAÇÃO DEMONSTRADA 
DE OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E JULGAMENTO 
FUNDADO EM ERRO DE FATO. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO. PROCEDÊNCIA 
DA RESCISÓRIA. NOVO JULGAMENTO. GAP III. EXTENSÃO AOS INATIVOS. 
ISONOMIA CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO COM GFPM. POSSIBILIDADE. 
ENQUADRAMENTO. EXIGÊNCIAS LEGAIS. ATENDIMENTO. PRECEDENTES DESTE 
TRIBUNAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE UM 
DOS AUTORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
O acórdão rescindendo fundamentou-se no art. 5º da Lei nº 3.374/75 que regula a 
Gratificação de Função Policial em favor dos policiais civis do Estado da Bahia, cuja 
matéria não se coaduna com a Gratificação de Função Policial Militar, instituída pela 
Lei nº 4.454/85.
Demonstrada a ocorrência de fato narrado na peça vestibular, concernente a 
violação a literal disposição de lei e julgamento fundado em erro de fato, cumpre 
declarar a nulidade do acórdão rescindendo e proferir novo julgamento da demanda 
originária, nos moldes do art. 494 do CPC.
A isonomia entre ativos e inativos é proveniente de princípio constitucional, de 
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modo que a estes últimos serão concedidos os mesmos benefícios ofertados aos 
servidores em atividade.
Não vislumbrada a hipótese de ilegalidade na cumulação de outras gratificações e 
a GAPM (Gratificação de Atividade Policial Militar), impõe-se a sua mantença com o 
fito de resguardar o direito adquirido, e, noutra esteira, o advento da GAPM obriga a 
revisão dos proventos de inatividade, conforme previsão de Lei.
A comprovação do trabalho do policial militar por período superior a 40 (quarenta) 
horas semanais, é suficiente para autorizar o recebimento da GAP, no nível III, já que 
atendidas as exigências legais.
Não regularizada a representação processual do Autor, Jonas José dos Santos, julga-
se extinta a ação em relação ao mesmo, nos moldes do art. 267, inciso IV, do CPC.
Honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração 
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F 
da Lei nº 9.494/99, com redação da Lei nº 11.960/09. Já a correção monetária pelo 
IPCA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 0000341-26.2014.8.05.0000, de Salvador, 
em que é Autor Aroldo Paim das Mercês e outros e Réu o Estadoda Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Egrégio Tribunal 
de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, EXTINGUIR a presente ação em relação ao Autor Jonas José dos 
Santos, com fulcro no art. 267, IV, do CPC; JULGAR PROCEDENTE A RESCISÓRIA para os demais litisconsortes, para 
declarar nulo o acórdão rescindendo e, em novo julgamento, pela PROCEDÊNCIA da pretensão dos demandantes 
declarando o direito à percepção da GAP, nível III, em conjunto com a GFPM, já incorporada aos proventos dos 
autores, nos termos do voto do Eminente Relator.

RELATÓRIO

AROLDO PAIM DAS MERCÊS e outros, qualificados, através de advogado movem Ação Rescisória em face 
do ESTADO DA BAHIA, com fundamento nos incisos V e IX, do art. 485, do Código de Processo Civil.

Pretendem rescindir acórdão transitado em julgado, emanado por este Tribunal, pela Primeira Câmara 
Cível, que deu provimento ao recurso do Estado da Bahia, na Apelação Cível nº 0070190-29.2007.805.0001-0, 
para não deferir a incorporação da GAP, em razão de que a referida gratificação tem o mesmo fato gerador da 
GFPM, o que impossibilita sua cumulação.

Alegam os Autores que o acórdão rescindendo aplicou a Lei nº 3.374/75 aos policiais militares, 
equivocadamente, pois fora instituída em favor dos policiais civis, cuja matéria não se confunde com a Gratificação 
de Função Policial Militar.

Sustentam, ainda, que a disposição contida na Lei nº 4.454/85, em seu art. 23, que dá nova redação ao art. 
5º da Lei nº 3.374/75, definindo que o fato gerador da GAP destinada aos policiais civis, não abrangeu a GFPM, 
destinada aos policiais militares, as quais possuem, fatos geradores distintos. Explicam, que a GFPM possui como 
fato gerador a simples condição de estar o policial militar em serviço na Corporação, a GAP, instituída pela Lei 
nº 7.145/97, aponta como fato gerador o exercício da atividade policial militar e os riscos dela provenientes. Por 
conseguinte, aduziram a impossibilidade de se falar em vedação de concessão de gratificações instituídas sobre 

o mesmo fato gerador, sob pena de negação de vigência ao inciso XIV, do art. 37, da Constituição Federal, haja 
vista que tal fato não constitui óbice para o deferimento da concessão da GAPM.

Informam que são policiais militares inativos, transferidos para reserva remunerada, havendo integrado, 
aos seus proventos, as seguintes parcelas: a) soldo ou quotas de soldo no valor do posto ou graduação imediata; 
b) Gratificação de Habilitação Policial Militar; c) Gratificação de Função Policial Militar; d) Adicional de Tempo de 
Serviço; e) Adicional de Inatividade.

Afirmam que o Acórdão rescindendo afrontou o princípio constitucional da isonomia salarial estatuído 
nos arts. 40, § 8º, e 42, § 2º, da CF, bem como, o art. 5º, inciso XXXVI, do mesmo Diploma, além do art. 6º e seu §, 
da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

Por fim, requerem a procedência da presente ação para rescindir o Acórdão, desconstituindo-o, a fim de 
submeter a novo julgamento o recurso de apelação dos autores, dando-lhe provimento.

Juntam os documentos de fls. 27/227.
Depósito prévio, previsto no art. 488, II, do CPC, comprovado à fl. 49.
O Estado da Bahia, parte ré, apresenta contestação pelas fls. 231/245, afirmando a improcedência da ação, 

inocorrência de violação a literal disposição de Lei, reportando-se ao sistema de remuneração dos servidores 
públicos, à natureza da Gratificação de Atividade Policial, (propter laborem), e inaplicabilidade do disposto no art. 
40, §8º, da Constituição Federal, além de que a alegação de que a fixação da GAP I encontraria supedâneo no 
princípio da isonomia, diante do fato de outros integrantes da Polícia Militar perceberem tal vantagem, pois é 
equivocada, inconsistente e insubsistente.

Aduz que é competência privativa dos Estados para legislarem sobre pessoal e sua remuneração, que 
o deferimento da vantagem perseguida implicaria em grave violação aos princípios do Estado Federativo, da 
separação dos poderes, da reserva legal e da isonomia. 

Alegam, ainda, a impossibilidade de cumulação da GAP com a GHPM e GFPM.
Ao final, requereu a improcedência da rescisória, também, na hipótese de nulidade da decisão e que seja 

mantida a improcedência dos pedidos formulados.
Os autores apresentaram réplica à contestação, refutando os argumentos do Estado da Bahia, além de 

reiterar os pedidos formulados na vestibular, requerendo o julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 
330, I, do CPC, fls. 249/254.

Às fls. 259/260, o parquet, pugna por diligência, a fim regularização da representação processual.
O patrono dos autores, pela fl. 264, informa o falecimento do autor Jonas José dos Santos, o que 

impossibilitou a regularização da representação judicial.
Em nova manifestação, a Ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência dos 

pedidos formulados em sede da demanda rescisória, com a declaração da nulidade do Acórdão hostilizado, 
mantendo-se incólume a Sentença de primeiro grau.

Após exame dos autos, entendendo aplicável o art. 330, I, do Código de Processo Civil, lanço o relatório 
que submeto à censura de eminente Desembargador Revisor.

VOTO

Cuida-se de Ação Rescisória fulcrada no art. 485, incisos V e IX, do Código de Processo Civil (violação a 
literal dispositivo de lei e erro de fato), proposta por AROLDO PAIM DAS MERCÊS em face do ESTADO DA BAHIA, 
visando rescindir o Acórdão proferido na 1ª Câmara Cível deste Tribunal, que deu provimento ao recurso do 
Estado da Bahia, reformou a sentença julgando improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de 
inacumulabilidade entre GAP e GFPM.

O Acórdão rescindendo perfilhou na seguinte fundamentação:
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Sustenta o Apelante que a incorporação da GAP aos proventos do Autor seria vedada 
pelo inc. XIV, do art. 37, da CF, posto que a aludida gratificação foi criada em substituição 
a outras parcelas remuneratórias, já incorporadas ao benefício do Requerente.
Insta, pois, destacar que a Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) foi 
instituída pela Lei Estadual n° 3.803/80, no art. 21, que assim dispõe:
Art. 21 A gratificação de habilitação policial militar é devida pelos cursos realizados, 
com aproveitamento, em qualquer posto ou graduação, no limite de até 80% (oitenta 
por cento), na forma fixada em regulamento.
A referida norma, de clareza solar, proclama que para o recebimento da referida 
vantagem bastava a frequência em cursos, com aproveitamento, restando provado nos 
autos o recebimento da aludida gratificação.
Assim, preenchidos os requisitos deve incorporar-se aos vencimentos, conforme previsto 
no mesmo Diploma Legal, no art. 96, senão vejamos:
Art. 96 São considerados incorporáveis:
II a gratificação de habilitação policial militar.
De relação à Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), a Lei Estadual 4.454/85, 
alterando o artigo 5º, da Lei Estadual nº 3.374/75, delimitou seus contornos nos termos 
abaixo transcritos:
Art. 23 - O artigo 5º, da Lei nº 3.374, de 30 de janeiro de 1975, passa a ter a seguinte 
redação, mantido o seu parágrafo único:
‘Art. 5º - A gratificação de função policial é devida em razão da natureza do trabalho 
policial e dos riscos dele decorrentes e será paga até o limite de 150% (cento e cinquenta 
por cento) do vencimento, nas condições previstas no respectivo regulamento, 
observados os seguintes critérios:
I - 90% (noventa por cento) para os titulares de cargos de provimento efetivo;
II - de 90% (noventa por cento) a 150% (cento e cinquenta por cento) para os titulares de 
cargo de direção ou de assessoramento e de funções gratificadas’.
Em arremate, calha ressaltar que a Gratificação de Atividade Policial (GAP), foi instituída 
pela Lei Estadual 7.145/97, valendo destacar o art. 6º, do referido diploma legal, cuja 
transcrição segue adiante:
Art. 6º - Fica instituída a Gratificação de Atividade Policial Militar, nas referências e 
valores constantes do Anexo II, que será concedida aos servidores policiais militares com 
o objetivo de compensar o exercício de suas atividades e os riscos delas decorrentes, 
levando-se em conta:
I - o local e a natureza do exercício funcional;
II - o grau de risco inerente às atribuições normais do posto ou graduação;
III - o conceito e o nível de desempenho do policial militar.
Do cotejo dos dispositivos supratranscritos, constata-se de logo que a GAP e a GHPM 
são parcelas remuneratórias que possuem fatos geradores completamente distintos, 
não podendo, assim, se afirmar que a GAP foi criada em substituição à GHPM.
Noutro giro, compulsando os Autos, verifica-se às fls. 15/56, que os proventos dos 
Demandantes são também compostos pelo pagamento da GFPM.
De relação à essa gratificação, no entanto, verifica-se que seu fato gerador se identifica 
com os mesmos fatos que são previstos como necessários ao deferimento da GAP.
Não se pode, por conseguinte, admitir que os Autores sejam beneficiados com a 
percepção de duas parcelas remuneratórias devidas sob o mesmo título. Nesse sentido o 
Tribunal de Justiça da Bahia já se manifestou reiteradas vezes, valendo destacar alguns 
arestos que trataram da matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIOS. PEDIDO DE INTEGRAÇÃO 
DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - GAP AOS PROVENTOS PERCEBIDOS 
POR SERVIDORES MILITARES APOSENTADOS. INACUMULABILIDADE ENTRE A GAP 
E A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR - GFPM. PARA FINS DE CUMPRIR-
SE O COMANDO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (§4°, ART. 40, ATUAL §8°, DO MESMO 
ARTIGO) AOS EX-SERVIDORES INATIVOS OU PENSIONISTAS, DEVEM SER ESTENDIDOS 
TODOS E QUAISQUER BENEFÍCIOS OU VANTAGENS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES EM 
ATIVIDADE, AINDA QUE POSTERIORMENTE AO ATO DE APOSENTADORIA E AS PENSÕES 
QUE TIVERAM SEUS BENEFÍCIOS INSTITUÍDOS ANTES DO ADVENTO DA LEI QUE TROUXE 
OS NOVOS BENEFÍCIOS. A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP SE 
CARACTERIZA COMO VERDADEIRO ADICIONAL, INCORPORANDO-SE AOS PROVENTOS 
DOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS, NÃO HAVENDO 
NENHUM ÓBICE A QUE SE RECEBA CUMULATIVAMENTE, COM OUTRAS VANTAGENS, 
DEVENDO SER ESTENDIDA AOS INATIVOS. A VANTAGEM DENOMINADA HABILITAÇÃO 
POLICIAL MILITAR (GHPM) NÃO POSSUI CUMULAÇÃO INDEVIDA COM A GAP, TENDO 
EM VISTA NÃO SEREM DEVIDAS A UM MESMO TÍTULO. DESTE MODO, CONSTATANDO-
SE QUE AS GRATIFICAÇÕES GEPM E GAP, POSSUEM FATOS GERADORES DISTINTOS, 
SENDO A PRIMEIRA INSTITUÍDA COMO FORMA DE INCENTIVAR O APRIMORAMENTO 
DOS POLICIAIS MILITARES E A SEGUNDA COM O OBJETIVO DE COMPENSAR O EXERCÍCIO 
DE SUAS ATIVIDADES E OS RISCOS DELAS DECORRENTES, NÃO HÁ QUE SE FALAR AQUI 
EM RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÕES EM ‘CASCATA’ OU ‘REPIQUE’, COMO QUER FAZER 
CRER O ENTE ESTADUAL, DEVENDO SER MANTIDA ASSIM, PARA AS PENSIONISTAS QUE 
PERCEBEM TAL ADICIONAL, SUA PERMANÊNCIA AO CÁLCULO DA PENSÃO. DE FORMA 
DIVERSA AO GHPM, NÃO PODERÁ SER A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL 
- GAP CUMULADA COM A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM), 
GRATIFICAÇÃO ESTA QUE, SEGUNDO OS TERMOS DA LEI ESTADUAL N° 7.145/97, POSSUI 
O MESMO FATO GERADOR DA GAP. NESTE PONTO, COM A INCORPORAÇÃO DA GAP AO 
VENCIMENTO DOS AUTORES, A GFPM DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA POR ELA NOS TERMOS 
POSTOS PELA SUPRACITADA LEI ESTADUAL. [...] (APELAÇÃO 53812-7/2006. Órgão 
Julgador: QUINTA CÂMARA CÍVEL. Rel. ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA. J. 30/10/2007)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. 
SOLDOS. PROVENTOS. PENSÃO. DECADÊNCIA. AFASTADA. SÚMULA 85 DO STJ. GAP. 
NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO. EX FACTO OFFICII. EXTENSÃO AOS INATIVOS. GFPM. 
MESMO PERFIL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. SENTENÇA 
INCÓLUME NÃO DEVENDO SER MOFICADA. APELO IMPROVIDO. AB INITIO CUMPRE-
SE AFASTAR A ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA VENTILADA PELO ESTADO DA BAHIA, 
TRATANDO-SE DE AÇÃO QUE VERSA SOBRE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, 
RENOVA-SE, ASSIM, O PRAZO DECADENCIAL CADA VEZ QUE A IMPETRANTE PERCEBE 
SUA PENSÃO SEM A INCLUSÃO DO VALOR REFERENTE AO GAP. A GAP POSSUI NATUREZA 
GENÉRICA, SENDO PAGA EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL 
MILITAR. DESSE MODO, DEVE SER ESTENDIDA AOS INATIVOS POR FORÇA DO ART. 40, 
§4º C/C O ART. 42 §10, AMBOS DA CF, EM SUAS REDAÇÕES ORIGINÁRIAS. SENDO A 
GFPM DEVIDA NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE É DEVIDA A GAP, A CUMULAÇÃO 
ENTRE ÁTIS PARCELAS É VEDADA, SOB PENA DE INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS EM 
CASCATA. APESAR DE O RECORRENTE POSSUIR DIREITO A TODOS OS BENEFÍCIOS 
INCORPORADOS AOS ATIVOS, NÃO PODERÁ PERCEBER A GAPM, UMA VEZ QUE 
RECEBE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR, QUE TEVE SEU FATO GERADOR 
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INCORPORADO POR AQUELA. CONCEDER A GAPM, NESTE CASO, SERIA O MESMO QUE 
CONFERIR DUPLAMENTE A REMUNERAÇÃO PELO MESMO FATO, O QUE OCASIONARIA O 
ACÚMULO INDEVIDO DE VANTAGENS IGUAIS, VEDADO PELO ART. 37, XIV DA CF. BEM DE 
VER, PORTANTO, QUE O IMPROVIMENTO DOS RECURSOS EM TELA É A MEDIDA QUE SE 
IMPÕE. PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (APELAÇÃO: 79136-
9/2008. Órgão Julgador: QUINTA CÂMARA CÍVEL. Rel. ANTONIO ROBERTO GONCALVES. 
J. 18/08/2009)

Destarte, incabível a incorporação da GAP aos proventos dos autores, posto que 
esses já recebem a GFPM, gratificação que, como visto, possui o mesmo fato gerador 
da GAP.
Debruçando-se, ademais, sobre o pedido delineado na exordial, conclui-se que os 
Autores pleiteavam exclusivamente o pagamento da GAP na referência III.
Assim, sob pena de violação ao princípio da congruência, descabe ao Magistrado 
substituir a parte para deferir pedido de compensação ou substituição da GFPM 
pela GAP, posto que esse não foi o requerimento deduzido na inicial.
Vê-se, pois, que consoante os estritos termos do pedido inicial, a Demanda não 
merece prosperar. Passando ao exame do Recurso interposto pelos Autores, verifica-
se que, ante as razões suso esposadas, sua irresignação não merece guarida, pois, se 
os Demandantes não fazem jus ao deferimento da GAP referência I, não há que se 
falar em deferimento da GAP em nível III.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES, 
DANDO-SE, DE OUTRA QUADRA, PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO 
INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA, para reformar a sentença de piso, julgando 
improcedentes os pedidos delineados na exordial, ante a inacumulabilidade da GAP 
e GFPM, invertendo-se, por conseguinte, os ônus da sucumbência.

Constato que o acórdão rescindendo fundamentou-se no art. 5º da Lei nº 3.374/75 que regula a Gratificação 
de Função Policial em favor dos policiais civis do Estado da Bahia, cuja matéria não se coaduna com a Gratificação 
de Função Policial Militar.

Vejamos os artigos que instituíram tais “gratificações”.
O art. 5º da Lei nº 3.374/75, que disciplina a GFP aos policiais civis:

Art. 5º - A gratificação de função policial é devida em razão da natureza do trabalho 
policial e dos riscos dele decorrentes e será paga até o limite de 150% (cento 
e cinquenta por cento) do vencimento, nas condições previstas no respectivo 
regulamento, observados os seguintes critérios:
I - 90% (noventa por cento) para os titulares de cargos de provimento efetivo;
II -de 90% (noventa por cento) a 150% (cento e cinquenta por cento) para os titulares 
de cargo de direção ou de assessoramento e de funções gratificadas.

Já a Lei nº 4.454/85, que disciplinou a GFPM aos policiais militares do Estado da Bahia, em seu art. 12 
assim estabelece:

Art. 12 - Fica instituída, na forma desta Lei, a Gratificação de Função, privativa de 
policiais militares da ativa, em serviço na Corporação, nas Unidades de Atividades 
meio e fim, para oficiais e graduados até 3º Sargento, no percentual de 30% (trinta 

por cento), calculada sobre o valor do soldo, cabendo ao Poder Executivo proceder 
a regulamentação deste artigo (com alterações posteriores).

Assim, merece prosperar a ação rescisória em tela, movida com demonstração da ocorrência de fato 
narrado na peça vestibular, concernente a violação a literal disposição de lei e julgamento fundado em erro de 
fato.

Por tal motivo, cumpre declarar a nulidade do acórdão rescindendo e proferir novo julgamento da 
demanda originária, nos moldes do art. 494 do CPC, o que passo a fazer neste momento.

Pleiteiam os Autores seja assegurado o pagamento da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), 
na referência III, em seus proventos de reforma, sem prejuízo das gratificações anteriormente incorporadas nos 
seus patrimônios jurídicos.

Inicialmente, vale ressaltar que, pela Lei nº 7.145/97, há previsão expressa da incorporação da Gratificação 
de Atividade Policial Militar aos proventos da inatividade.

Compulsando os autos, de acordo com os contra cheques e documentos juntados, fls. 28/47, os autores 
comprovaram que desempenhavam suas atividades numa jornada de 180 (cento e oitenta) horas mensais, 
portanto, superior às 40 (quarenta) horas semanais exigidas para a concessão da Gratificação de Atividade policial 
– GAP, na referência III, consoante art. 7º, §2º, da Lei nº 7.145/97.

Não pode prosperar a alegação do Estado da Bahia, no sentido de que se dê ao precitado dispositivo 
natureza meramente programática, sem qualquer efetividade prática. A hermenêutica não pode ser utilizada de 
forma a retirar da norma a sua aplicabilidade, tornando-a letra vazia. Ao revés, deve buscar o intérprete da norma 
a melhor exegese possível, com vistas a adequá-la ao sistema jurídico, garantindo-lhe eficácia.

Ultrapassado este fundamento lógico, o cerne da questão se desloca para se saber qual a natureza jurídica 
da Gratificação de Atividade Policial Militar.

Em se tratando de gratificação de serviço (propter laborem), devida em decorrência das condições anormais 
em que o serviço é prestado, deixando o servidor de desempenhar a função que lhe conferiu o acréscimo, 
cessará também o pagamento deste adicional. Em se tratando de gratificação de função pagos em decorrência 
da natureza especial da função ou do regime especial de trabalho, devem ser incorporadas aos vencimentos e 
proventos, desde que atendidas as suas condições legais.

Assim, da hermenêutica da matéria fática e legal que está sendo colocada, não restam dúvidas de que a 
Gratificação de Atividade Policial Militar é adicional de função, vez que a finalidade de compensar o exercício da 
atividade policial militar e os riscos dela decorrentes é inerente a toda atribuição policial – militar. Diferentemente 
do que alega a Procuradoria Jurídica do Estado da Bahia, a percepção da GAP não decorre de condições anormais 
em que o serviço é prestado.

Argumenta o Estado da Bahia que a pretensão dos autores, de aumento dos vencimentos através da via 
judicial, encontra óbice no princípio constitucional da Independência dos Poderes, que exige previsão legal para 
tanto.

Em verdade, os autores não estão buscando aumento salarial propriamente dito, porque aumentar significa 
ampliar algo, além do que ordinariamente costuma ser, enquanto que os recorridos postulam, exclusivamente, a 
recomposição dos seus vencimentos, em face de conduta equivocada da Administração. Não se está diante, pois, 
de pedido de extensão de vantagens ou algo que o valha, mas mera reposição salarial.

Não prospera a tese defendida pelo Estado de que uma possível procedência da rescisória invadiria a 
competência do Poder Legislativo, ao conceder aumento salarial. Ao revés, o sucesso dos pedidos nada mais será 
que conferir direito assegurado pela sobredita lei, que, diga-se, possui eficácia imediata – e não contida, como 
quer o Estado da Bahia.

Por fim, a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000 – deve ser analisada. Ora, lei 
alguma pode servir para legitimar a irresponsabilidade do Estado, doutrina há muito superada pelo Direito. Não 
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é através de atos contrários à Constituição que pode pretender o Estado da Bahia adequar seu orçamento à 
referida Lei.

Portanto, os autores conseguiram demonstrar, que laboraram com carga horária de 180 (cento e 
oitenta) horas mensais, preenchendo, portanto, os requisitos para a percepção da gratificação na referência III, 
considerando, ainda, o risco inerente à atividade policial militar.

Ademais, previa o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, 
aplicável ao presente caso, que:

Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data 
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 
estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

Nos mesmos termos é o art. 42, §2º, da Constituição do Estado da Bahia, senão vejamos:

Art. 42. [...]
§2º - Observado o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos da 
aposentadoria e as pensões serão revistos sempre na mesma proporção e data em que se 
modificar a remuneração dos servidores ativos, sendo também estendidos aos inativos 
e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens concedidas posteriormente 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se tiver dado a aposentadoria ou que serviu 
de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Assim, ao instituir a Gratificação de Atividade Policial Militar apenas para os servidores militares em 
atividade, como previsão da Lei nº 7.145/97, o Estado da Bahia violou o princípio da isonomia entre ativos e 
inativos, previsto constitucionalmente, já que, de acordo com a norma antes mencionada, uma vez criada a 
vantagem, o pagamento deveria também ser estendido aos policiais militares da reserva.

Portanto, resta patente que o benefício vindicado foi concedido, sem qualquer distinção, a todos os 
policiais militares da ativa, pelo que, inexiste fundamento jurídico a impedir que seja estendido aos servidores 
inativos e pensionistas, como no caso particular do Apelado.

A inexistência de vedação à cumulação de gratificações ou vantagens aos ganhos da aposentadoria ou 
inatividade, observados os casos de restrição por previsão legal específica, é matéria pacificada em diversos 
julgados deste Tribunal, senão vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - RECURSOS 
SIMULTÂNEOS E REMESSA NECESSÁRIA . RECURSO DO ESTADO DA BAHIA - 
PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEITADA - A questão 
em apreço resume-se em interpretar o pedido formulado pelos Apelados à luz 
da legislação vigente, o que não se confunde com a descabida alegação de que 
o Poder Judiciário, com isso, estaria se imiscuindo na função do Poder Legislativo. 
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADA - Se o direito ao 
recebimento da referida Gratificação “Habilitação Policial Militar” ainda persiste, 
não há se falar em prescrição do fundo de direito, pois tal se dá apenas quando há 
negação do próprio direito reclamado. Na hipótese sub judice, a prescrição atinge 
tão somente as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, 

por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, vez que seus efeitos renovam-se 
mês a mês estabelecendo novas perdas. MÉRITO – INCOMPATIBILIDADE DA GAP 
COM A GHPM – INEXISTÊNCIA - SUPORTES FÁTICOS DISTINTOS – LEGITIMIDADE 
DA CUMULAÇÃO – GAP III – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO RECEBIMENTO 
DA PARCELA - irretocável a sentença nesse ponto, ao reconhecer aos Autores 
o direito ao pagamento da gratificação no seu nível III, em consonância com a 
prova dos autos por eles produzida, no sentido de que desempenhavam suas 
funções com carga horária superior a 40 horas semanais. RECURSO DOS AUTORES 
– DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE 1º TENENTE – INCORPORAÇÃO NA 
GAP DOS REAJUSTES DE 32,35% E 10,06% - CONDENAÇÃO DO ESTADO NO ÔNUS 
DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - reconhecido 
aos Autores o direito de que os seus proventos sejam calculados com base na 
remuneração integral de 1º Tenente PM, condenando-se o Estado a pagar a diferença 
entre valores já pagos e aqueles efetivamente devidos aos Autores, observandose 
no caso a aplicação da prescrição quinquenal, contada, retroativamente, da data 
da distribuição da presente ação. 2 - em face do acolhimento em parte do recurso 
interposto pelos Autores, que decaíram, ao final, em parte mínima do pedido, 
deve o Estado da Bahia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, 
ora fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 
REJEITADAS AS PRELIMINARES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO 
DA BAHIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS AUTORES. CONFIRMANDO A 
SENTENÇA NOS DEMAIS PONTOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação 
Cível nº 0121334-76.2006.8.05.0001. Terceira Câmara Cível. Relatora: Maria do 
Socorro Barreto Santiago. Julgamento: 12/11/2013)

APELACAO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANCA. POLICIAL MILITAR INATIVO. 
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). EXTENSAO AOS INATIVOS. 
CARÁTER GENÉRICO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 40, § 8°, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. GAPM E GFPM: POSSIBILIDADE DE 
CUMULAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Rejeitada preliminar de prescrição e decadência, tendo em vista tratar-se de relação 
de trato sucessivo, se renovando o prazo a cada mês, consoante disposto na súmula 
85, do STJ. 2. Mérito: A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) concedida aos 
militares da ativa, dada a sua natureza genérica (art. 6°, da Lei n° 7.145/1997), estende-
se aos militares inativos, reformados ou transferidos para a reserva remunerada, na 
forma do art. 40, §8°, da Constituição Federal. 3. Inexiste vedação legal a cumulação 
de gratificações ou vantagens aos ganhos da aposentadoria ou inatividade, desde 
que inocorra específica previsão legal para tanto. 4. Gratificações com fato gerador 
diverso. Possibilidade de cumulação. 5. Isonomia entre salários, proventos e pensões. 
Inteligência do art. 40, §8°, da CF. Indevida exclusão da verba. 5. Recurso provido. 
Segurança concedida (sic). (Ap.Civ nº 66342-6/2008, 4ª Câmara Cível; Relatora: Desa. 
Gardênia Duarte; Julgamento: 25/03/2009)

[...] O exame dos autos evidencia que, após o advento da Lei 7.145/97, o Estado não vem 
promovendo o pagamento da gratificação devida, instituída aos servidores militares 
da ativa, deixando de incorporá-la aos proventos do demandante, violando o princípio 
constitucional da isonomia.
O risco é inerente à atividade policial-militar, sendo admissível, por conseguinte, 
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a incorporação da referida gratificação aos proventos dos policiais inativos, 
reformados ou transferidos para a reserva remunerada, independentemente da 
percepção de outras gratificações legalmente incorporadas antes do advento da Lei 
7145/97.
A Gratificação de Atividade Policial-Militar é percebida por todos os Policiais Militares 
da ativa (art. 11 do Decreto 6.749/97 e art. 13 da Lei 7.145/97), exceto recrutas, 
incorporando-se aos proventos da inatividade qualquer que seja o seu tempo de 
percepção, sendo descabida sua classificação como vantagem pro labore faciendo. [...]. 
(Ap.Civ nº 3091-5/2005; 5ª Câmara Cível; Relatora: Desa. Lícia de Castro L. Carvalho; 
DPJ 31/03/2008, grifo nosso)

Desta sorte, considerando-se que a Gratificação de Atividade Policial Militar não é proveniente de 
condições anormais na prestação do serviço, mas, ao contrário, o risco é inerente à atividade em exame, 
constituindo-se em realidade diária desta prestação de serviço, é admissível, por conseguinte, a incorporação 
da referida gratificação tanto aos vencimentos dos policiais da ativa, quanto aos proventos dos policiais inativos, 
reformados ou transferidos para a reserva remunerada, independentemente da percepção de outras gratificações 
legalmente incorporadas antes do advento da Lei nº 7.145/97.

Sobre o tema, leciona Hely Lopes Meirelles: “Em princípio, as vantagens pecuniárias são acumuláveis, desde 
que compatíveis entre si e não importem repetição do mesmo beneficio concedido pela lei” (in Direito Administrativo 
Brasileiro, 18 edição, p. 403).

Além do mais, como visto acima, as legislações dos policiais militares e civis que criam as referidas 
gratificações, evidentemente, possuem fatos geradores e hipóteses de incidência diversas.

É cediço que a lei pode extinguir direito à percepção de vantagem com relação a servidores que ainda 
não a incorporaram aos seus vencimentos, não possuindo, contudo, o condão de alcançar situações jurídicas 
anteriormente estabelecidas e consolidadas antes mesmo do seu advento. 

A Lei nº 7.145/97, criada com o intuito de extinguir a Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), 
bem como a Gratificação de Função (GFPM), substituindo-as pela GAP (Gratificação de Atividade Policial), não 
atinge policiais militares que já possuíam tais vantagens legalmente incorporadas aos seus vencimentos, sob 
pena de afronta a preceito constitucional que protege o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada 
(art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º da LICC).

Bem assim, a referida lei em nenhum momento previu a incompatibilidade de cumulação entre as 
gratificações legalmente incorporadas aos proventos dos autores e a Gratificação de Atividade Policial Militar - 
GAPM.

Por fim, diante da ausência de regularização da representação processual do Autor, Jonas José dos 
Santos, julgo extinta a ação em relação ao mesmo, nos moldes do art. 267, inciso IV, do CPC.

Em razão do exposto, EXTINGUE-SE a presente ação em relação ao autor – Jonas José dos Santos - 
com fulcro no art. 267, inciso IV, do CPC; JULGA-SE PROCEDENTE A RESCISÓRIA para os demais litisconsortes, 
desconstituindo o Acórdão proferido na Apelação Cível nº 0070190-29.2007.8.05.0001; e, em NOVO JULGAMENTO, 
pela PROCEDÊNCIA da pretensão dos demandantes declarando o direito à percepção da GAP, nível III, em conjunto 
com a GFPM, já incorporadas aos proventos dos autores.

Determino, ainda, que os juros moratórios deverão ser calculados com base no índice oficial de remuneração 
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/99, com redação 
da Lei nº 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º 
da Lei nº 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do 
período, observada a ocorrência de prescrição quinquenal.

Condeno, por fim, o Estado da Bahia em honorários advocatícios na razão de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor da condenação.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001401-30.2003.8.05.0126, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. 
DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, JULGADO EM 02/09/2014.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS E RECURSOS ADESIVOS. AÇÃO 
ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
I. APELAÇÃO DE FLS. 243/273. DESERÇÃO. GUIAS DE PREPARO SEM INDICAÇÃO 
DO NÚMERO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO 
RECOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 
II. RECURSO ADESIVO DE FLS. 371/382. SUBORDINAÇÃO AO APELO PRINCIPAL. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 500 DO CPC. INADMISSIBILIDADE.
III. APELAÇÃO DE FLS. 355/367. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E 
JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES 
PAGOS PELO RÉU/COMPRADOR, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO 
NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO A PARTIR 
DA ESCRITURA PÚBLICA OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE MATERIAL 
NO ATO NEGOCIAL. ANULAÇÃO RECONHECIDA POR IRREGULARIDADES 
FORMAIS. APROVEITAMENTO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. PROVA NÃO 
DESCONSTITUÍDA PELO APELANTE. HONORÁRIOS. PLEITO DE REDUÇÃO. 
DESCABIMENTO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 20, §§ 3º E 4º, 
DO CPC.
IV. RECURSO ADESIVO DE FLS. 467/478. HIPÓTESES DE ANULAÇÃO DA ESCRITURA 
PÚBLICA NÃO OBSERVADAS NA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE 
RECURSAL. FUNDAMENTOS QUE NÃO ALTERAM AS DISPOSIÇÕES FINAIS DO 
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL.
V. CONCLUSÕES: NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DE FLS. 243/273, POR 
DESERÇÃO, E DO RECURSO ADESIVO A ELA VINCULADO. NÃO PROVIMENTO 
DO APELO DE FLS. 355/367 E DO RESPECTIVO RECURSO ADESIVO. SENTENÇA 
MANTIDA. APELAÇÃO DE FLS. 243/273 (Catolé Imobiliária Ltda.):
I – O preparo é requisito indispensável ao conhecimento do recurso, devendo ser 
comprovado no ato da interposição e recolhido de forma integral, sob pena de 
deserção, nos termos do artigo 511 do CPC.
II – In casu, a recorrente Catolé Imobiliária Ltda. acostou aos autos as guias de 
preparo de fls. 274/275, nas quais não se vislumbra, entretanto, a numeração do 
processo, sendo inviável constatar-se a que demanda se refere o recolhimento 
efetuado, o que impõe o reconhecimento da deserção do apelo. Precedentes do 
STJ e deste Tribunal.
RECURSO ADESIVO DE FLS. 371/382 (Domingos Leonelli Espinheira e outros):
III – Nos termos do que dispõe o art. 500, III, do CPC, o recurso adesivo “não será 
conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado 
inadmissível ou deserto”, donde emerge a inadmissibilidade da irresignação 
recursal dos autores.
APELAÇÃO DE FLS. 355/367 (João Calixto Espinheira):
IV – Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante 
João Calixto Espinheira, tendo em vista que a ausência de manifestação sobre a 
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contestação apresentada pelo réu, Catolé Imobiliária Ltda., não representou qualquer 
prejuízo efetivo aos seus interesses jurídicos. Aplicação, ao caso, do princípio pas de 
nullité sans grief, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
V – É igualmente insubsistente a prefacial da nulidade da sentença, por julgamento 
extra petita, porquanto a restituição dos valores despendidos, pelo primeiro réu, 
após a anulação da escritura pública objeto da lide, é consectário lógico da sentença 
desconstitutiva, diante da necessidade de retorno das partes ao status quo ante, nos 
termos do que determina o artigo 182 do Código Civil, e por aplicação do princípio 
da vedação ao enriquecimento ilícito.
VI – No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante, tendo em vista que há 
prova nos autos de que recebeu ele os valores decorrentes da compra e venda do 
imóvel negociado com o primeiro réu, sendo imperiosa a devolução da quantia, 
devidamente corrigida, conforme determinado pelo douto sentenciante.
VII – A demonstração do pagamento encontra-se na própria Escritura Pública de 
Compra e Venda de Imóvel objeto da lide, cuja anulação decorreu de vícios formais, 
notadamente quanto à legitimidade daqueles que subscreveram a avença. Não 
havendo, portanto, falsidade material no documento, devem ser aproveitados os 
seus termos, inclusive quanto à declaração de pagamento e quitação do preço 
devido pela compra do bem.
VIII – Ademais, o réu/apelante não desconstituiu a prova do pagamento, 
competindo-lhe fazê-lo pelos meios legais disponíveis, inclusive a apresentação de 
extratos bancários da época da celebração do contrato e da oitiva de testemunhas 
do negócio. Assim, existindo prova do pagamento, desde a exordial da demanda e, 
por outro lado, não havendo elementos que possam infirmá-la, mostra-se acertada 
a sentença condenatória recorrida.
IX – É igualmente infundada a pretensão de reduzir os honorários de sucumbência 
fixados em favor dos patronos da parte vencedora (15% do valor da causa), uma 
vez que o douto Juízo a quo louvou-se, para o arbitramento, nas determinações do 
artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, notadamente o grau de zelo dos 
profissionais e a complexidade da demanda.
RECURSO ADESIVO DE FLS. 467/478 (Domingos Leonelli Espinheira e outros):
X – O recurso em apreço não deve ser provido, uma vez que se limita a elencar outras 
causas de invalidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, sendo certo 
que nenhuma delas seria capaz de alterar o resultado jurídico do pronunciamento 
recorrido, porquanto também se referem a irregularidades formais na constituição 
do negócio.
CONCLUSÕES:
XI – Não conhecimento da apelação de fls. 243/273, por deserção, e do recurso 
adesivo a ela vinculado, por aplicação do quanto disposto no artigo 500, caput e 
inciso III, do CPC.
XII – Não provimento do apelo de fls. 355/367 e do recurso adesivo de fls. 467/478. 
Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores 
integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em 
NÃO CONHECER da apelação de fls. 243/273, por deserção, e do recurso adesivo a ela vinculado, bem como em 
rejeitar as prefaciais suscitadas no recurso de fls. 355/367 e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como ao 

recurso adesivo de fls. 467/478, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante 
registrado e que a este se integra.

VOTO

Consoante relatado, Domingos Leonelli Espinheira e outros ajuizaram ação ordinária contra Catolé 
Imobiliária Ltda. e outros, objetivando a anulação de Escritura de Compra e Venda de Imóvel celebrada entre os 
réus, com base no artigo 147 do Código Civil então vigente, por supostas irregularidades em sua constituição, 
notadamente a ausência de participação dos autores, sócios da empresa Astrolinda Imobiliária Ltda., proprietária 
da área objeto da alienação.

O douto sentenciante julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados, anulando o contrato 
impugnado e condenando os réus/vendedores a restituir ao demandado/comprador “os valores por este pagos 
a título da mencionada transação, R$ 330.714,95 (trezentos e trinta mil, setecentos e catorze reais, noventa e 
cinco centavos), devidamente atualizados pelo INPC”.

Contra essa decisão, recorreram vencidos e vencedores, os primeiros através das apelações de fls. 243/273 
(Catolé Imobiliária Ltda.) e 355/367 (João Calixto Espinheira) e, os últimos, por conduto dos recursos adesivos de 
fls. 371/382 e 467/478.

A primeira irresignação recursal, interposta por Catolé Imobiliária Ltda., não deve ser conhecida, por 
deserção, diante do quanto disposto no artigo 511 do CPC, in verbis: “No ato de interposição do recurso, o 
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de 
remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 

Com efeito, observa-se que o recorrente não identificou, nas guias de recolhimento de fls. 274/275, 
o número do processo de origem, não sendo possível, portanto, constatar-se a qual demanda se referem os 
pagamentos efetuados, circunstância que dá ensanchas à inadmissibilidade do apelo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 881.893 - SP (2010/0221204-0) […] DECISÃO 
LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA interpõe embargos de divergência em 
recurso especial contra v. acórdão prolatado pela e. Terceira Turma, cuja ementa restou 
assim definida: ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GUIA DE PREPARO. 
PREENCHIMENTO COM O NÚMERO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO. FORMAÇÃO DO 
RECLAMO ESPECIAL DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. I - A falta do número do processo original, do qual deriva o recurso 
especial, enseja a pena de deserção, uma vez que não é possível identificar a qual 
processo se destina o recolhimento do preparo. Precedente (AgRg no Resp 924.942/SP). 
II - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (fl. 290). A embargante aponta divergência de 
interpretação jurisprudencial com v. acórdão prolatado pela e. Primeira Turma, qual 
seja, o AgRg no Resp 978184/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, DJe de 5/8/2009. Sustenta 
que enquanto o v. acórdão embargado manteve a decisão monocrática que não 
conheceu do recurso especial em virtude da deserção, por não constar a identificação 
do número de referência do processo originário na Guia de Recolhimento da União - 
GRU que acompanhou o especial, o v. acórdão paradigma ‘decidiu por conhecer de 
Recurso Especial cuja guia não continha o número do processo correlato, justamente 
diante da evidente ausência de fraude’ (fl. 305). É o relatório. Decido. Os embargos de 
divergência não prosperam. Incide, in casu, a Súmula n.º 168/STJ, eis que já é ponto 
pacificado no âmbito deste e. Tribunal Superior que o não preenchimento da guia de 
recolhimento do preparo do recurso especial nos moldes da regulamentação editada 
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por esta c. Corte, inclusive com a indicação do número do processo que deu origem 
ao apelo nobre, implica deserção do recurso. A propósito, os seguintes julgados da c. 
Corte Especial: ‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO 
DOS AUTOS. EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS RESOLUÇÕES DO STJ APLICÁVEIS À ESPÉCIE. 
DESERÇÃO VERIFICADA. AUSENTE O NÚMERO DO PROCESSO A QUE SE REFERE O 
RECOLHIMENTO. PREPARO EFETIVADO EM 20.6.2005. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO CÓDIGO 
DA RECEITA. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 12/2005. 1. A partir da edição da Resolução 
n. 20/2004, além do recolhimento dos valores relativos ao porte de remessa e retorno 
em rede bancária, mediante preenchimento da Guia de Recolhimento da União(GRU) 
ou de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com a anotação 
do respectivo código de receita e a juntada do comprovante nos autos, passou a ser 
necessária a indicação do número do processo respectivo. 2. Constata-se que, in casu, 
não foi anotado o número do processo a que se refere o documento de arrecadação de 
receitas federais, juntado à fl. 227 dos autos, bem como houve anotação errônea do 
código de receita. 3. Tendo sido efetuado o preparo em 20.6.2005, incide o disposto na 
Resolução n. 12/2005, não merecendo reparo a decisão agravada. 4. Agravo regimental 
não provido. (AgRg no Resp 924942/SP, Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, DJe de 18/3/2010)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 
PREPARO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. GUIA DARF. DEFICIÊNCIA NO PREENCHIMENTO. 
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. DESERÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 
20/2004. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. A partir da edição, por esta e. Corte, 
da Resolução n.º 20/2004, passou a ser obrigatório além do recolhimento dos valores 
relativos ao porte de remessa e retorno em rede bancária, mediante preenchimento da 
Guia de Recolhimento da União (GRU) ou de Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais (DARF), também a indicação do número do processo respectivo, sob pena de 
deserção. Precedente: AgRg no Resp 924942/SP, Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, DJe de 18/3/2010. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp 913.112/
MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe de 1º/2/2011).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego 
seguimento aos embargos de divergência. (STJ - EREsp: 881893 , Relator: Ministro FELIX 
FISCHER, Data de Publicação: DJ 11/03/2011)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. 
NUMERO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA 
AS RESOLUÇOES DO STJ. MOMENTO PARA COMPROVAÇAO DO PREPARO. ART. 511 
DO CPC.
[...] 2. Mesmo juntadas guias de recolhimento e comprovantes de pagamento aos autos, 
a falta de indicação do número correto do processo a que tais documentos se referem 
enseja a aplicação da pena de deserção. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. 
(STJ, AgRg no Resp 790210/ RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, J. 
12/06/2012)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DECLAROU A DESERÇÃO 
DA APELAÇÃO MANEJADA PELO ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO 

NÚMERO DO PROCESSO NA COPIA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIÁRIA 
QUE INSTRUI O APELO. VÍCIO QUE IMPEDE A CERTEZA QUANTO AO RECOLHIMENTO 
DAS CUSTAS DEVIDAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
A juntada, ao recurso de apelação interposto, de cópia de Documento de Arrecadação 
Judiciária na qual não há identificação do número do processo a que se refere, tampouco 
o nome da apelante, configura deserção por ser impossível ao órgão ad quem aferir se 
o recolhimento foi efetivamente realizado. Precedentes do STJ.” (Agravo n.o 0082006-
86.1999.8.05.0001/50000, Relator: Des. Jerônimo dos Santos, Quinta Câmara Cível, 
julgado em 21/08/2012, publicado em 17/11/2012)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM DESFAVOR DE DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO 
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM 
NAS GUIAS DE ARRECADAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO 
COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E 
IMPROVIDO. (Agravo n.o 0311531-78.2012.8.05.0000/50000, Quinta Câmara Cível, 
Relatora: Ezir Rocha do Bomfim, julgado em 02/10/2012, publicado em 17/11/2012)

Como cediço, a deficiência na comprovação do preparo equivale à ausência de recolhimento das custas 
devidas, não se admitindo, sequer, a correção do equívoco em momento posterior, por se tratar de ato vinculado 
à interposição do apelo. Acerca do tema, lecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, in 
Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 9ª edição, p. 734:

Preparo imediato. Pelo novo sistema, implantado pela Lei 8950/94, o recorrente 
já terá de juntar o comprovante do preparo com a petição de interposição do 
recurso. Deverá consultar o regimento de custas respectivo e recolher as custas 
do preparo para, somente depois, protocolar o recurso. Caso interponha o 
recurso sem o comprovante do preparo, estará caracterizada a irregularidade 
do preparo, ensejando a deserção e o não conhecimento do recurso. Os atos de 
recorrer e de preparar o recurso formam um ato complexo, devendo ser praticados 
simultaneamente, na mesma oportunidade processual, como manda a norma sob 
comentário. Caso se interponha o recurso e só depois se junte a guia do preparo, 
terá ocorrido preclusão consumativa [...], ensejando o não conhecimento do recurso 
por ausência ou irregularidade do preparo.

Por todos esses fundamentos, não se pode conhecer do recurso interposto por Catolé Imobiliária Ltda.
Ademais, diante da deserção do apelo principal em epígrafe, resta igualmente inadmissível o recurso 

adesivo manejado pelos autores, de fls. 371/382, por força do quanto disposto no artigo 500, caput e inciso III, do 
Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 500. Cada parte interporá o recurso, independentemente, no prazo e observadas 
as exigências legais. Sendo, porém, vencidos autor e réu, ao recurso interposto por 
qualquer deles poderá aderir a outra parte. O recurso adesivo fica subordinado ao 
recurso principal e se rege pelas disposições seguintes:
[...]
III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele 
declarado inadmissível ou deserto.
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Passo, agora, a enfrentar a apelação interposta por João Calixto Espinheira, cujos pressupostos de 
admissibilidade foram integralmente preenchidos.

Em sua irresignação, suscita o apelante duas preliminares, a primeira delas consistente na nulidade do 
processo de origem, por cerceamento de seu direito de defesa, porquanto não foi regularmente intimado para se 
manifestar sobre a contestação apresentada, na origem, pelo corréu Catolé Imobiliária Ltda.

A tese não prospera.
Isto porque, conquanto o recorrente não tenha sido intimado para se manifestar sobre a contestação 

ofertada pelo primeiro réu, não deflui de tal fato nenhum prejuízo efetivo à defesa de seus interesses jurídicos. 
Aliás, ao tratar do tema, o apelante limita-se a afirmar que houve uma irregularidade processual que justificaria a 
anulação de todo o processo, a partir do despacho de fl. 193.

Tal conclusão, entretanto, destoa da expressa previsão do art. 249, §1º, do CPC, que normatiza, entre nós, 
o brocardo pas de nulite sans grief, in verbis: “O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são atingidos, 
ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam repetidos, ou retificados. § 1º O ato não se repetirá 
nem se Ihe suprirá a falta quando não prejudicar a parte”.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere dos arestos 
a seguir transcritos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
FRAUDE BANCÁRIA CONHECIDA COMO ‘CROCHÉ’ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO GERENTE ADMINISTRATIVO 
DA CASA BANCÁRIA À ÉPOCA DA FRAUDE PERPETRADA.
1. Alegação de nulidade face a ausência de intimação de todos os réus no âmbito do 
Tribunal de Justiça. Na seara dos princípios processuais referentes às nulidades, cabe à 
parte que alega eventual vício ocorrido ao longo da instrução/processo demonstrar o 
seu comprometimento na cognição do magistrado, ou o prejuízo advindo da mácula 
(cerceamento de defesa), na forma do brocardo pas de nulite sans grief. […]. (AgRg 
no AREsp 331.613/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 
11/03/2014, DJe 18/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. 
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA 
VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.238, § ÚNICO, 
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTELIGÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA 
CONFERIDA PELO ART. 2.029. POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. O STJ tem entendimento pacífico de que ‘só haverá nulidade por cerceamento de 
defesa, nos termos do art. 398 do CPC, se demonstrado prejuízo decorrente de ter o 
órgão julgador baseado a decisão diretamente nos documentos não contraditados’. 
(Resp 919.243/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 07/05/2007). […]. (AgRg 
no Resp 1163175/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
19/03/2013, DJe 11/04/2013)

Registre-se, porque oportuno, que não se verifica qualquer prejuízo ao apelante pelo simples fato de ter 
sido condenado a ressarcir o primeiro réu, sobre cuja contestação deixou de se pronunciar. Como se verá adiante, 
o ressarcimento de valores em virtude da anulação de negócio jurídico não decorre, necessariamente, de pedido 
expresso das partes, pois é consectário lógico da sentença desconstitutiva, sob pena de enriquecimento ilícito 
de um dos litigantes.

Rejeito, por tais fundamentos, a preambular arguida.
A segunda prefacial suscitada pelo recorrente refere-se à nulidade da sentença vergastada, por julgamento 

extra petita. Segundo o apelante, o Douto Juízo a quo o condenou a ressarcir a quantia paga pelo réu/comprador, 
por ocasião da celebração da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide, sem que tal pedido 
tenha sido formulado na exordial da demanda.

Da análise do comando judicial impugnado, não se vislumbra a pecha que lhe pretende atribuir o 
apelante, pois, ao contrário do quanto afirmado, o ressarcimento de valores pagos por ocasião da celebração 
de contrato de compra e venda, posteriormente declarado nulo pelo Poder Judiciário, é decorrência lógica da 
sentença desconstitutiva.

Como cediço, a anulação de vínculo contratual impõe o retorno das partes ao status quo ante, assim 
entendido o estado em que se encontravam antes da celebração da avença. É dizer, uma vez anulado o vínculo de 
compra e venda de imóvel, restitui-se, ao vendedor, sempre que possível, a propriedade do bem e, ao comprador, 
os valores que despendeu com a execução do negócio, notadamente quando os vícios reconhecidos judicialmente 
não se referem ao conteúdo do contrato, mas à regularidade de representação das empresas contratantes.

A questão está, atualmente, normatizada pelo artigo 182 do Código Civil, que assim dispõe: “Anulado o 
negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-
las, serão indenizadas com o equivalente”.

Vale transcrever, no particular, a lúcida doutrina de Maria Helena Diniz:

Tanto a nulidade como a anulabilidade objetivam tornar inoperante o negócio 
jurídico que contém defeito nulificador. O decreto judicial da nulidade produz 
efeitos ex tunc, alcançando a declaração de vontade no momento da emissão, 
salvo no caso de casamento putativo, em atenção à boa-fé de uma ou ambas as 
partes. E a sentença que pronuncia a anulabilidade de um ato negocial produz 
efeitos ex nunc, respeitando as conseqüências (sic) geradas anteriormente. Com 
a invalidação do ato negocial ter-se-á, quanto ao objeto, a restituição das partes 
contratantes ao statu quo ante, ou seja, ao estado em que se encontravam antes 
da efetivação do negócio. Como se vê, o pronunciamento da nulidade absoluta 
ou relativa requer, ainda, que as partes, no que atina à prestação, retornem 
ao estado anterior, como se o ato nunca tivesse ocorrido, visto que com a sua 
invalidação, desaparece do mundo jurídico, não mais podendo produzir efeitos. 
Por exemplo, com a nulidade de uma escritura de compra e venda, o comprador 
devolve o imóvel, e o vendedor, o preço (in Código Civil Anotado, 15ª edição, 2010, 
Ed. Saraiva, p. 204).

A lógica do sistema legal, voltada à vedação ao enriquecimento ilícito, justifica-se, com maior razão, no 
caso presente, porquanto o autor não possuía nenhum interesse jurídico em pleitear o ressarcimento de valores 
pagos por ocasião do contrato de compra e venda objeto da lide. Muito ao revés, seria mais conveniente silenciar 
a respeito, porquanto o patrimônio envolvido no negócio anulado pertence à empresa da qual são sócios os 
autores e o réu/apelante.

Ou seja, o direito ao ressarcimento toca, exclusivamente, ao primeiro réu, que, admitindose a vinculação 
absoluta da sentença aos pedidos exordiais, ficaria tolhido do bem havido pelo negócio jurídico, e dos valores 
despendidos com sua aquisição. Tal situação não pode ser tolerada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual se 
entende que o retorno das partes ao status quo ante é consectário lógico da sentença desconstitutiva do contrato.

Sobre o tema, trago à colação precedentes dos Tribunais pátrios, in verbis:
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NEGÓCIO JURÍDICO

- Anulação - Nulidade de escritura pública - Sentença que acolheu o pedido para anular 
a compra e venda celebrada entre as partes - Inicial e contestação que envolvem 
objeto mais amplo que o pedido - Desinteresse das partes na manutenção do negócio 
- Sentença extra petita - Não ocorrência - Contraditório e ampla defesa preservados 
- Violação da boa-fé objetiva póscontratual pelos réus - Anulação do contrato com 
devolução de quantia paga a título de sinal - Restituição das partes ao status quo ante, 
evitando-se o enriquecimento ilícito - Escritura, ademais, contaminada pelo vício da 
falsidade ideológica - Sentença de procedência mantida - Preliminares afastadas - 
Recurso improvido. (TJ/SP, APL 1225797720058260000 SP, Relator Des. Luiz Ambra, 8ª 
Câmara de Direito Privado, J. 23/02/2011)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE 
IMÓVEL - ANULAÇÃO JUDICIAL DO NEGÓCIO (...) - RETORNO DAS PARTES AO STATUS 
QUO E SEGUNDO RESTITUTIO IN INTEGRO - (...) RESSARCIMENTO MATERIAL CABÍVEL 
- MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL - NÃO CABIMENTO - RECURSO 
PROVIDO EM PARTE.
[...]
- Anulado o negócio jurídico de compra e venda, impõe-se restituir as partes ao 
estado anterior e segundo princípio do restitutio in integro. Não sendo possível, serão 
indenizadas com o valor equivalente. (TJ/MG, AC 10024101711281003 MG, Relatora 
Desa. Márcia De Paoli Balbino, 17ª Câmara Cível, J. 04/07/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. 
LOTEAMENTO IRREGULAR. AÇÃO DE RESCISÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E 
INDENIZAÇÃO. (...) RETORNO AO STATU QUO ANTE. REINTEGRAÇÃO, DEVOLUÇÃO 
DOS VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS E PAGAMENTO DE 
ALUGUERES. QUESTÕES DEFLUENTES DA NULIDADE DA AVENÇA. - ALUGUERES. MÁ 
FÉ DO AUTOR/VENDEDOR. MARÇO INICIAL: REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. 
LOCUPLETAMENTO ILÍCITO INADMISSÍVEL. - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
- Com a nulidade do contrato, retornam os litigantes ao estado anterior à avença, 
no limite do possível. Logo, reintegrado na posse do bem será o autor, necessária a 
devolução dos valores pagos, imperiosa a indenização pelas benfeitorias e inevitável o 
pagamento de aluguéis pelo período de ocupação do imóvel, ainda que tais questões 
não tenham sido requeridas pelas partes, porquanto decorrem da nulidade reconhecida 
e confirmada. Apuradas e satisfeitas as contas, evita-se, dessa forma, o enriquecimento 
ilícito. […]. (TJ/SC, Apelação Cível nº 362035, Relator Des. Henry Petry Junior, Quinta 
Câmara de Direito Civil, J. 18/05/2011)

Aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no 
seguinte precedente:

A teor do artigo 1.026 do Código Civil de 1916 – correspondente ao art. 848 do CC/02 
-, sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta. Desse modo, 
eventual anulação da transação implica o retorno ao status quo ante, não podendo 
resultar em enriquecimento a qualquer das partes, pois é elemento constitutivo 

do negócio a concessão de vantagens recíprocas, por isso mesmo não se confunde 
com renúncia, desistência ou doação. (Resp 1071641/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, Quarta Turma, J. 21/05/2013)

Refuta-se, destarte, a preliminar aventada.
No mérito, restringe-se o apelante a questionar o capítulo da sentença monocrática que determinou a 

restituição dos valores despendidos pelo réu adquirente do imóvel objeto da escritura pública anulada, bem 
como o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios para os patronos da parte vencedora, tido como 
excessivo.

Antes de ingressar na análise dos argumentos recursais, convém esclarecer que estes são os únicos pontos 
submetidos a julgamento por este Ad Quem, tendo em vista o não conhecimento do recurso interposto pelo réu 
Catolé Imobiliária Ltda., que impugnava inteiramente o comando sentencial.

É dizer, não mais se discute nesta lide, diante dos efeitos próprios da devolutividade do apelo admitido, 
a validade da Escritura Pública anulada pelo julgador monocrático. Cinge-se, o presente julgamento, à análise 
dos efeitos de tal anulação, porquanto o recorrente discorda do dever que lhe foi imposto pelo sentenciante, 
consistente no ressarcimento da importância despendida pelo comprador do imóvel.

E, no particular, entendo que não merece qualquer reproche a decisão vergastada. 
Com efeito, deve-se reiterar, de logo, o quanto afirmado por ocasião do enfrentamento da preliminar de 

nulidade da sentença, por julgamento extra petita: o ressarcimento dos valores pagos pelo comprador, após a 
anulação do negócio jurídico, é consectário lógico da decisão desconstitutiva, em homenagem ao princípio da 
vedação ao enriquecimento ilícito.

A questão que avulta relevante, para fins de enfrentamento da tese recursal, diz respeito à comprovação 
de que o pagamento ocorreu, porquanto, segundo o apelante, a Escritura Pública, uma vez anulada, não mais se 
presta como prova da quitação do contrato.

A assertiva mostra-se flagrantemente incorreta.
Isto porque o vício que macula o ato negocial objeto da lide não é material, mas formal, relativo à 

irregularidade de representação da empresa proprietária do terreno, que o vendeu, sem conhecimento da 
maioria dos sócios administradores.

Em nenhum momento houve alusão à falsidade do conteúdo essencial do instrumento impugnado. 
A venda ocorreu, mas não foi obedecida a norma constitutiva da sociedade empresária proprietária do bem, 
circunstância que impõe o desfazimento do negócio, com o retorno dos contratantes ao status quo ante.

Logo, as declarações constantes no instrumento público objeto da lide, de fls. 23/24, devem ser admitidas 
para fins de comprovação do pagamento do preço estipulado pelo imóvel, valendo transcrever, quanto a este 
ponto, o que foi expressamente consignado diante da autoridade pública responsável pela lavratura do ato, in 
verbis:

[...] acham-se contratado(s) com o(s) outorgado(s) comprador(es) para vender-
lhe(s), como efetivamente a vende(m) pela presente escritura e na melhor forma, de 
direito, pelo preço e quantia certa de Cr$ 330.714,95 (trezentos e trinta mil, setecentos 
e quatorze reais e noventa e cinco centavos) que do(s) mesmo(s) outorgado(s) 
comprador(es) recebeu(ram) neste ato, em moeda corrente da República, pelo que 
dava(m) ao(s) referido(s) comprador(es) plena quitação, para em tempo nenhum 
lhe(s) pedir(em) ou qualquer outra por motivo da presente venda [...]
(sic).

A única hipótese em que se admitiria não reconhecer a validade do quanto afirmado pelas partes envolvidas 
na negociação seria a anulação do negócio por falsidade material nas declarações prestadas, inocorrente na 
espécie.
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Ademais, acaso o apelante desejasse desconstituir a prova produzida na demanda, que não constitui 
mera presunção, registre-se, deveria tê-lo feito através dos meios legais de que dispunha, a exemplo do pedido 
de fornecimento dos extratos bancários, do período, de todos os envolvidos na negociação, ou mesmo da oitiva 
de testemunhas do ato negocial.

É isso o que determina o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “O ônus da prova incumbe: 
[…] II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Conquanto o dispositivo em epígrafe trate de fatos modificativos do direito do autor, sua aplicação é 
inconteste ao caso dos autos, porquanto há conflito de interesses entre os corréus da demanda, sendo certo que 
a prova que a um deles aproveita, deve ser desconstituída pelos demais.  Registre-se, ainda, que o documento que 
demonstra o pagamento do preço contratado foi colacionado à exordial da demanda, sendo de conhecimento 
do ora apelante desde o momento em que foi citado para contestar o feito.

Outrossim, eventual irregularidade na representação do adquirente do imóvel também não serve como 
escusa para o ressarcimento dos valores pagos, pois o fato (pagamento) restou declarado e assentido por 
todos que se encontravam presentes na celebração da escritura. É dizer, ainda que as empresas não estivessem 
regularmente representadas, é certo que houve pagamento e que os valores foram recebidos pelo ora recorrente, 
competindo-lhe a respectiva devolução, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por fim, entendo que não há qualquer justificativa para redução dos honorários advocatícios arbitrados, 
na origem, em benefício dos patronos da parte vencedora. O douto sentenciante fixou a sucumbência em 15% 
(quinze por cento) do valor da causa, tendo agido de forma prudente e razoável, em estrita observância do quanto 
previsto no artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, notadamente o grau de zelo dos profissionais e a 
complexidade da demanda.

Com relação ao recurso adesivo interposto pelos autores, em face da apelação de João Calixto Espinheira, 
entendo que seus fundamentos são insuficientes para alterar a decisão recorrida.

Segundo os demandantes/aderentes, a anulação da Escritura Pública objeto da lide decorre não apenas 
dos fundamentos invocados pelo douto sentenciante, mas, também, de irregularidades na representação legal 
do réu que adquiriu o imóvel.

Da análise das razões recursais, resta evidente que a modificação dos fundamentos adotados pelo Juízo 
a quo em nada altera a situação fática ou jurídica do contrato objeto da lide, pois os vícios indicados poderiam 
resultar, apenas, em sua anulação.

Logo, é irrelevante para o atual momento processual a discussão proposta pelos apelantes, notadamente 
porque este Tribunal não está autorizado a se pronunciar sobre o mérito da invalidade da escritura pública 
litigiosa, diante do não conhecimento do único recurso que impugnava tal aspecto do comando sentencial.

Forte nessas razões, entendo que falta, aos autores, interesse recursal para impugnar o decisum, que 
concluiu pela anulação do negócio jurídico entabulado entre os demandados.

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do apelo de fls. 243/273, por deserção, e do recurso 
adesivo a ele vinculado; rejeitar as prefaciais suscitadas no recurso de fls. 355/367 e, no mérito, NEGAR-LHE 
PROVIMENTO, bem como ao recurso adesivo de fls. 467/478, para manter, in totum, a decisão recorrida, por estes 
e pelos seus próprios fundamentos.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003845-27.2008.8.05.0137, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DES. 
MOACYR MONTENEGRO SOUTO, JULGADO EM 11/09/2014.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE 
PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ANULAÇÃO DA 
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Inexistente o registro anterior do Contrato de Aforamento, conforme exigido pelo 
art. 676 do CC/1916, tem-se por inexistente a enfiteuse, proibida com o advento do 
Código Civil de 2002 em seu artigo 2.038.
2. O interesse processual dos apelantes configura-se presente através da necessidade 
de obtenção, em Juízo, de título hábil – sentença - a garantir o registro do domínio 
útil do imóvel no cartório imobiliário competente.
3. Constatada a presença das condições da ação, devem os autos ser remetidos 
ao Juízo de origem para processamento e julgamento do mérito, com a devida 
análise do preenchimento pelos autores, ora apelantes, dos requisitos referentes 
à usucapião, nos termos do artigo 941 e seguintes do Código de Ritos. SENTENÇA 
ANULADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0003845-27.2008.8.05.0137, em que figuram 
como Apelantes Marileide Passos Santos, Claudston Sosígenes Passos Santos e Marcelo Augusto Passos 
Santos, e como Apelado Município de Jacobina 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator:

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por Marileide Passos Santos e outros, contra sentença 
prolatada nos autos da Ação de Usucapião de imóvel proposta em face do Município de Jacobina, ora apelado, 
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.

É o relatório. Passo a decidir.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Cuida-se de Ação de Usucapião de imóvel através da qual os, ora, apelantes pretendem que seja declarado 

o domínio útil sobre o bem usucapiendo descrito na petição inicial, em que o julgador extinguiu o feito sem 
resolução do mérito, ao fundamento de ausência de uma das condições da ação referente ao interesse processual.

Da análise da peça vestibular tem-se que a sentença de primeiro grau merece ser reformada. Senão, 
vejamos:

É cediço que a parte, ao ingressar em Juízo, deve deduzir sua pretensão expondo os fatos e os fundamentos 
jurídicos do pedido, o que constitui a causa de pedir.

Analisando-se os autos, restou comprovado na exordial o interesse processual dos autores, ora apelantes, 
na medida em que objetivam o reconhecimento judicial do domínio útil do imóvel usucapiendo, com a obtenção 
de sentença que lhes permita registrá-lo no cartório imobiliário competente.

Consta que não há qualquer registro anterior do contrato de aforamento de fls.14 que beneficia os 
recorrentes, conforme determinado no art. 676 do CC/1916, restando, assim, extinta a enfiteuse, diante das 
disposições do novo Código Civil. Neste sentido, se extinto o direito real da enfiteuse, não há como se falar em sua 
transmissão aos herdeiros e em possibilidade regularização, através da via processual adequada, como entende 
o douto julgador.

Lado outro, vê-se à fl. 74, ofício emitido pelo Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Jacobina-
Ba que informa existir depositado para registro um loteamento denominado “José Muricy”, área adquirida pelo 
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Município de Jacobina e registrado sob o nº 01-10.025, havendo conexão entre a documentação da área em 
cartório e o imóvel cujas informações foram solicitadas pelo Juízo a quo.

Logo, existindo registro imobiliário pertinente à área em que o imóvel está localizado, resta claro o 
interesse processual dos apelantes em salvaguardar seu direito à posse (domínio útil), que somente pode ser 
obtido através da sentença de usucapião que lhe garanta tal objetivo, eis que impossível, a partir de 2003, o 
registro da enfiteuse anteriormente concedida.

Destarte, verifica-se existir interesse processual dos recorrentes, como bem fundamentou a Douta 
Procuradoria de Justiça às fls. 103/110, in verbis:

[...] à luz dos pedidos exordiais, temos que existente o interesse processual, uma vez que, 
ao reverso do quanto propugnado na sentença fustigada, os herdeiros que ora apelam 
não detêm o domínio útil do bem imóvel vindicado, haja vista inexistir o registro da 
enfiteuse em nome do de cujus. Destarte, sendo cabível o usucapião de domínio útil 
de bens públicos submetidos à enfiteuse particular, merece guarida o pleito formulado 
pelos apelantes. Ex positis, opina esta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e 
provimento da apelação interposta, porquanto o édito vergastado não considerou 
o fato indiscutível de ausência de registro da enfiteuse, de modo que o domínio útil 
postulado não poderia ser transmitido em razão do princípio de saisine aos herdeiros 
legítimos, sendo a reforma postulada a medida que mais prestigia as diretrizes legais e 
constitucionais em derredor da temática exposta.

Assim, constatada a presença do interesse processual dos apelantes na necessidade de obtenção, em 
juízo, de título hábil – sentença - a garantir o registro do domínio útil do imóvel no cartório competente, devem 
os autos ser remetidos ao Juízo de origem para processamento e julgamento do mérito, com a devida análise do 
preenchimento pelos autores, ora apelantes, dos requisitos referentes à usucapião, nos termos do artigo 941 e 
seguintes do Código de Ritos.

Diante das razões expostas e, com esteio no Parecer Ministerial, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, 
anulando-se a sentença de primeiro grau e remetendo-se os autos ao primeiro grau para processamento e 
julgamento do feito.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029818-24.2009.8.05.0080, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DES. 
MOACYR MONTENEGRO SOUTO, JULGADO EM 02/09/2014.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINARES. 
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO SEM FUNDAMENTO. PRAZO QUINQUENAL. 
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. DESCABIMENTO. ANTERIOR EXAURIMENTO 
DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR HORA 
CERTA ANTES DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO 
DA CURADORIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 
CONTRARRAZÕES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO 
IMPROVIDO.
1. Já está consolidado o entendimento de que admite-se Ação Monitória fundada 
em cheque prescrito, bem como que o prazo prescricional é o insculpido no art. 206, 
§ 5°, I, do Código Civil ou seja, cinco anos. Súmulas do STJ.
2. Efetivada a citação por hora certa e declarado constituído o título executivo 
judicial com a determinação de expedição do mandado executivo ante a não 

oposição de embargos, consideram-se esgotadas as tentativas para a citação 
pessoal do devedor, revelando-se adequada a citação por edital, com a participação 
da curadoria especial.
3. Em sede de contrarrazões - peça processual que não gera o efeito devolutivo - 
não se pode formular pedidos, a não ser que se trate de matéria de ordem pública, 
o que não é o caso. APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0029818-24.2009.8.05.0080, em que figuram 
como Apelante Elson Luis Ramos Bastos e como Apelados Durval Tito da Silva Santos e Elza Maria Santos

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator:

VOTO

A presente apelação originou-se do pleito de obtenção de crédito em Ação Monitória intentada pelos 
ora pelados com o fim de receber o valor referente à quantia de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), 
representada por cheque prescrito para execução ante o retardo, por parte dos requeridos em descontá-lo pela 
via bancária, ante a promessa do apelante de que quitaria o valor em dinheiro.

Preliminarmente, alega a Douta Curadoria às fls. 54/56 que estaria prescrita a pretensão autoral. Não 
existe fundamento para tal alegação.

O cheque foi emitido em 31/08/2008 e a ação ajuizada em 28/09/2009, sem nenhuma eiva de 
extemporaneidade.

Já está consolidado o entendimento de que admite-se ação monitória fundada em cheque prescrito, bem 
como que o prazo prescricional é o insculpido no art. 206, § 5°, I , ou seja, cinco anos.

A admissibilidade da monitória fundada em cheque prescrito e a contagem inicial do prazo neste caso já 
foram sumulados pelo STJ, que determina a respeito dos temas: “Súmula nº 299 – É admissível a ação monitória 
fundada em cheque prescrito”. E “Súmula nº 503 - O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do 
emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na 
cártula”.

A jurisprudência segue a mesma linha de raciocínio:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA 
FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL 
PREVISTO NO ARTIGO 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO. 
INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS, NOS MOLDES DO DISPOSTO 
NO ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL/2002. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À 
MONITÓRIA SUSCITANDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Como a pretensão para haver pagamento de crédito estampado em cheque, 
inclusive no que toca à ação cambial de execução, é regulada por lei especial (Lei do 
Cheque), é descabida a invocação do artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil, visto que 
esse dispositivo expressamente restringe a sua incidência à pretensão para haver o 
pagamento de ‘título de crédito’, ‘ressalvadas as disposições de lei especial’.
2. Assim, como no procedimento monitório há inversão do contraditório, por 
isso dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula 
de cheque prescrito, o prazo prescricional para a ação monitória baseada em 
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cheque sem executividade, é o de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do 
Código Civil/2002 - a contar da data de emissão estampada na cártula. Porém, 
nada impede que o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, 
cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação 
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. Com a oposição dos embargos à monitória, ficou incontroverso que o cheque 
foi emitido para o pagamento de mensalidade escolar do ano de 1997, na vigência 
do Código Civil de 1916, que dispunha ser ânua a prescrição, por isso, ainda que 
o cheque tenha sido emitido para renegociação do débito, interrompendo a 
prescrição, por caracterizar reconhecimento do direito pela devedora, é inequívoco 
ter, de fato, havido a perda da pretensão, ainda na vigência do Código revogado.
4. Recurso especial não provido. (REsp 1162207/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 11/04/2013, destaque 
nosso)

Da análise dos autos verifica-se que o embargante/apelante não nega a emissão da cártula nem prova o 
adimplemento, tendo o apelado apresentado prova escrita exigida pelo art. 1.102-A do CPC para a propositura da 
monitória, que prova o fato constitutivo do seu direito: “A ação monitória compete a quem pretender, com base 
em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou 
de determinado bem móvel”.

A ação, portanto, está devidamente instruída sem eiva de prescrição. Rejeitada, pois, a preliminar.
Quanto à alegada irregularidade da citação editalícia, novamente se equivoca a Douta Curadoria de 

Ausentes.
Analisando atentamente os autos, verifica-se que desde a primeira tentativa de citação o executado evita 

o contato pessoal com o oficial de justiça, furtivamente ocultando-se e esquivandose de ser citado.
Após mais de três infrutíferas tentativas para efetuar a citação (certidões de fls. 14v e 20), sendo necessário 

inclusive o apoio de reforço policial, valeu-se o meirinho do que preconizam os artigos 227 e 229 do Código de 
Processo Civil, ou seja, após 03 (três) vezes distintas de tentar localizar a parte ré e ante a fundada suspeita de 
ocultação desta para não receber a citação e o envio pelo escrivão de carta ao endereço da mesma atestando a 
realização da citação por hora certa (fl. 22), se procedeu a citação por este modo.

Cabe ressaltar que para realizar a citação por hora certa não é necessária ordem específica para tanto. A 
vocacio in jus é ato próprio de seu ofício, sendo suficiente, para as diligências citatórias, o despacho normal do 
juiz na inicial.

Observe-se que a citação na Monitória não foi ficta/editalícia, pois efetivada com hora certa e, ainda que 
o fosse, estaria amparada pela Súmula nº 282 do STJ: “Cabe a citação por edital em ação monitória”.

Saliente-se que sequer havia necessidade de nova citação, uma vez que a não oposição de embargos 
culminou na constituição do título executivo com a determinação da expedição do mandado executivo para o 
pagamento do débito (fl. 23). Não há, muito menos necessidade de constar do edital a advertência do inciso V, do 
art. 232, do CPC, como pretende a ilustre Defensoria ante a decisão declaratória.

É possível verificar-se, ainda, que as certidões exaradas pelos oficiais de justiça que têm fé pública para o 
mister, demonstram que ocorreu não apenas suspeita, mas certeza de ocultação do réu em todas as oportunidades, 
não podendo a execução ficar à mercê da boa vontade do devedor de aparecer para ser citado.

Embora tenha agido o Juízo a quo com uma cautela que entendeu útil a citação por edital, a jurisprudência 
tem caminhado no sentido de que é desnecessária nova citação na conversão do feito Monitório em execução.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA FASE DE EXECUÇÃO 
INTIMAÇÃO DO REVEL. DESNECESSIDADE

1 O réu de ação monitória que citado pessoalmente deixou de apresentar defesa 
ou efetuar o pagamento é considerado revel e contra ele devem correr os prazos e 
realizados os atos independentemente de intimação, nos termos do art. 322 do CPC;
2 O réu revel na ação monitória não precisa ser intimado da conversão do 
mandado inicial em executivo, mesmo porque tal advertência já constava do 
mandado de citação, do qual tomou integral ciência, tampouco é necessária 
nova intimação para a fase de cumprimento. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 
-AI:00060777420138260000-SP. Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 
26/08/2013, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2013)

Lado outro, quanto ao pleito de majoração dos honorários formulado pelo apelado, destaca-se que as 
contrarrazões não constituem o meio processual adequado para reforma do decisum. Pedido acerca de majoração 
dos honorários advocatícios deve ser feito através de recurso próprio, vez que as contrarrazões não geram efeito 
devolutivo – com exceção de tratar-se de matéria de ordem pública - limitando-se a contraminuta a rechaçar os 
argumentos da parte recorrente, não se conhecendo, portanto, de tal pedido.

Diante das razões esposadas, não merecendo reforma o decisum a quo, voto no sentido de NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo incólume a sentença vergastada.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009600-07.2008.8.05.0113, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DES. 
JATAHY JÚNIOR, JULGADO EM 26/08/2014.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADMISSÃO DA 
FUNGIBILIDADE DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA 
DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC. PLANO DE SAÚDE. 
PARTO DE URGÊNCIA. DIREITO À VIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. 
CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de medida de urgência requerida mediante ação cautelar, cuja 
prestação jurisdicional se exauriu com o deferimento da pretensão deduzida na 
exordial, aplicável à espécie o princípio da fungibilidade, com a concessão da tutela 
antecipada a título de medida cautelar.
Sendo a matéria unicamente de direito ou de fato que não careça de outras provas, 
o Tribunal pode julgar desde logo a lide (Inteligência do art. 515, § 3º, do CPC).
É cediço que o direito à vida é um direito constitucionalmente protegido, não 
podendo a operadora de plano de saúde se eximir da responsabilidade de autorizar 
parto de emergência, sob o argumento de se encontrar a recorrente no período de 
cumprimento de carência
Portanto, o prazo de carência deve ser afastado, na hipótese dos autos, devendo 
ser confirmada a liminar que autorizou a realização do parto de urgência, com o fim 
específico de salvaguardar a vida da recorrente e do recém-nascido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0009600-07.2008.8.05.0113, na qual figura 
como apelante Karen Lucy Póvoas Ramos e apelada Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
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do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, para anular a sentença guerreada e, com 
fulcro no art. 515, §3º, do CPC, julgar procedente a ação, para confirmar a liminar, condenando a apelada nas 
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 4º, do art. 
20, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Karen Lucy Póvoas Ramos em face da sentença proferida pelo 
MM. Juízo da 5ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, 
nos autos da Ação Cautelar Inominada de Autorização de Atendimento Médico, Internação e Cirurgia de Urgência, 
ajuizada em desfavor da Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda, que julgou extinto o processo, 
sem resolução de mérito, por falta de ajuizamento da ação principal no prazo legalmente fixado, com fulcro no 
art. 267, XI c/c art. 806 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, ratifica a apelante o requerimento do benefício da assistência judiciária gratuita, sustentando 
não dispor de condições financeiras para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Inconformada, a recorrente alega que a ação cautelar, in casu, tem efeito satisfativo, destacando que o 
objeto da ação já foi obtido, o que caracteriza o pedido liminar como pedido definitivo, sendo desnecessária a 
propositura da ação principal, em nada alterando a tutela pretendida de proteção à vida da recorrente e de seu 
filho.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença vergastada, julgando 
procedente a ação.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões às fls. 143/144.
Examinados os autos, elaborei o presente relatório, passando-o ao crivo do eminente Desembargador 

Revisor.
VOTO

Trata-se de Apelação Cível em face da sentença de fl. 128, que julgou extinto o processo, sem resolução 
de mérito, por falta de ajuizamento da ação principal no prazo previsto em Lei, com fulcro no art. 267, XI c/c art. 
806 do Código de Processo Civil.

De início, defiro a gratuidade de justiça postulada pela apelante, dispensando-a do pagamento do preparo 
recursal, a teor do art. 4º da Lei nº 1.060/50.

A ação cautelar foi intentada pela recorrente, beneficiária de plano de saúde empresarial, contra a 
recorrida que negou o tratamento necessário para a realização de parto prematuro, sob a alegação de estar ainda 
no período de carência do plano.

A liminar foi deferida à fl. 21, no sentido de que a recorrida adotasse todas as medidas para o atendimento 
da recorrente como também de seu filho, incluindo o parto cesariana, medicação e internação hospitalar, em 
razão da urgência do caso.

Por sua vez, a sentença objurgada julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento 
de que não foi intentada a ação principal no prazo a que se refere o art. 806 do Código de Processo Civil.

Em verdade, inviável atribuir efeito satisfativo às cautelares depois da criação do instituto da tutela 
antecipada pela Lei nº 8.952/94.

Entretanto, a doutrina e a jurisprudência contemplam a admissão da fungibilidade entre as medidas de 
urgência, em atendimento ao princípio da economia processual e efetividade do processo.

A pretensão deduzida nesta ação, sob a denominação de Medida Cautelar, pautou-se no sentido de que 
a recorrente assumisse todo o custeio do atendimento de urgência a que foi submetida a apelada, incluindo 
o parto cesariana, medicação e internação hospitalar, sendo anexada aos autos documentação hábil a atestar, 

inequivocamente, o quadro clínico da apelante, a situação de emergência e a necessidade de atendimento 
imediato, sob pena de colocar em risco sua vida e de seu filho.

Nesse contexto, tratando-se de medida de urgência requerida mediante ação cautelar, cuja prestação 
jurisdicional se exauriu com o deferimento da pretensão deduzida na exordial, aplicável à espécie o princípio da 
fungibilidade, com a concessão da tutela antecipada a título de medida cautelar.

In casu, o objeto da ação principal já se perfez na ação intentada, traduzido no dever da recorrente de 
prestar a assistência médica nos moldes contratados.

Em verdade, o direito pretendido reclama a antecipação dos efeitos da tutela. Sendo assim, o provimento 
jurisdicional nele manifesto tem natureza definitiva, restou consumado, não havendo que se falar em ação 
principal a ser ajuizada no prazo legalmente estabelecido.

Impende ainda ressaltar que o nomem juris atribuído à peça inaugural não restringe o julgamento do 
processo, mormente quando verificada a boa-fé da parte, de maneira que o que define a natureza jurídica do 
pedido é o conteúdo da pretensão deduzida pela parte requerente, significa que o Julgador deve se atentar para 
o bem que se encontra em conflito, neste caso a saúde.

Portanto, pelas razões expostas, a sentença hostilizada, merece cassação.
Feitas estas considerações, tendo em vista que a causa se encontra em condições de julgamento, passo à 

análise, com amparo no art. 515, § 3º, do Código do Processo Civil.
É cediço que para o deferimento da tutela antecipada são exigidos requisitos bem mais rígidos do que para 

a concessão da medida cautelar. Na hipótese em comento, a prova carreada aos autos comprovou robustamente 
a verossimilhança das alegações da parte autora, restando suficiente para convencer o Julgador a conceder a 
medida pleiteada.

Desta feita, a fungibilidade se opera desde que presentes os requisitos da medida a ser deferida. Verificados 
no caso em apreço os pertinentes à tutela antecipada, possível a sua aplicação.

O que se infere do aresto do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 
DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS. ENUNCIADO SUMULAR 7/STJ. 
ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 801, 
III, DO CPC. INDICAÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL A SER PROPOSTA. CONCURSO PÚBLICO. 
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ART. 47 DO CPC. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO 
DOS DEMAIS CANDIDATOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. ‘Esta Corte Superior já se manifestou no sentido da admissão da fungibilidade 
entre os institutos da medida cautelar e da tutela antecipada, desde que presentes os 
pressupostos da medida que vier a ser concedida’. (AgRg no REsp 1.003.667/RS, Rel. Min. 
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe de 1º/6/09)
2. [...]
3. […]
4. [...]
5. ‘É firme no STJ o entendimento de que os demais candidatos aprovados em concurso 
público, por possuírem mera expectativa de direito à nomeação, não podem ser 
considerados litisconsortes passivos necessários’. (AgRg no Ag 1.306.475/PI, Rel. Min. 
HERMAN BENJAMIM, Segunda Turma, DJe de 14/9/10)
6. Ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes legais e regimentais.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1333245/PR, Rel. Ministro ARNALDO 
ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 21/09/2011)
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Analisando a lide, não se pode olvidar que os planos de saúde estão amplamente sujeitos aos princípios 
e normas estabelecidas pelo CDC e suas cláusulas contratuais devem ser interpretadas sempre de maneira mais 
favorável ao usuário (art. 47), tendo-se por abusivas e nulas as que o coloquem em desvantagem exagerada 
(art. 51, IV e §1º, II), assim entendidas as que pretendam limitar a cobertura de procedimento que pode evitar a 
complicação do quadro clínico ou mesmo colocar em risco iminente a vida do paciente.

Nos termos do art. 2º do Código Consumerista a recorrente figura como consumidora na relação jurídica 
objeto desta lide, sendo-lhe negado pela recorrida o atendimento para realização de parto de urgência, sob a 
alegação de se encontrar no período de cumprimento de carência.

Com efeito, o Relatório Médico de fl. 09 é prova inequívoca para a aferição da verossimilhança das 
alegações da recorrente, demonstrando que o quadro clínico da apelante, apresentando à época ‘hemorragia 
genital de grande intensidade’, tratava-se de caso de emergência.

É cediço que o direito à vida é um direito constitucionalmente protegido, preconizado no art. 5º da Carta 
Magna, não podendo a operadora de plano de saúde se eximir da responsabilidade de autorizar o procedimento 
pretendido, sob o argumento de se encontrar a recorrente no período de cumprimento de carência, ante a 
urgência de cuidados médicos.

Impende ainda assinalar que o Código de Defesa do Consumidor no art. 51, IV, prevê:

São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 
fornecimento de produtos e serviços que:
[…]
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor 
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Desta forma, em que pese toda a argumentação da apelada, a abusividade da negativa de realização do 
procedimento é indubitável, o que fere princípios e provoca o desequilíbrio contratual, pondo em risco a vida e a 
saúde da segurada e do seu filho, que figuram como partes hipossuficientes na relação de consumo.

É o que se infere dos arestos a seguir transcritos:

CIVIL. CONSUMIDOR. DESPESAS HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA 
ESPECIALIZADA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELA 
SEGURADORA. 1. CARACTERIZADO O ESTADO DE EMERGÊNCIA, NÃO PODE O PLANO 
DE SAÚDE RECUSAR INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE QUE NECESSITA O PACIENTE AO 
ARGUMENTO DE QUE NÃO FOI CUMPRIDO O PRAZO DE CARÊNCIA. 2. RECURSO 
DESPROVIDO. (TJ-DF – APC: 20110112261172 DF 0214500-35.2011.8.07.0001, Relator: 
ANTONINHO LOPES, Data de Julgamento: 05/06/2013, 4ª Turma Cível, Data de 
Publicação: Publicado no DJE : 07/08/2013 . Pág.: 124)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. EVENTO 
OBSTÉTRICO. DESCABIMENTO. CIRURGIA. CARÁTER DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE 
CARÊNCIA DE 24 HORAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA 
LEI N.º 9.656/98.
1. O objeto principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro 
e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte da seguradora do plano de 
saúde. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do art. 
422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das informações prestadas 
pelas partes.

2. Há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos 
atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, 
podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela 
demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes 
de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários 
finais deste serviço. Súmula n. 469 do STJ.
3. Verificado o caráter emergencial do procedimento a ser realizado pela parte segurada, 
como amplamente demonstrado no processo, não há como prevalecer o prazo de 
carência pactuado. Inteligência dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656 de 1998.
4. Necessidade se assegurar um tratamento condigno e de acordo com as necessidades 
clínicas prementes da parte segurada.
Negado provimento ao apelo e ao agravo retido. (TJ-RS Apelação nº 70043185727 Des. 
Jorge Luiz Lopes do Canto – Quinta Câmara Cível - Dje 29/06/2011)

Com efeito, retratada a situação de emergência na qual se encontrava a recorrente, comprovada por 
Relatório Médico acostado aos autos, o prazo de carência a que faz alusão a recorrida para negar o atendimento 
há de ser afastado, em razão da relevância do bem jurídico posto em juízo, in casu, a saúde da recorrente e do seu 
filho.

Confluente às razões expostas, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença 
guerreada e, com fulcro no art. 515, §3º, do CPC, julgar procedente a ação, para confirmar a liminar, condenando 
a apelada nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 
§ 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000040-59.2011.8.05.0267, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. 
MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, JULGADO EM 29/07/2014.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO 
DEFEITUOSO. DANO COMPROVADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). INCONFORMISMO DA 
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INACOLHIMENTO. CORTE REALIZADO 
DE FORMA INDEVIDA, POIS 01 (UM) DIA ANTES DE FINDAR O PRAZO MÍNIMO DA 
NOTIFICAÇÃO, PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. NEGLIGÊNCIA. 
DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS 
MIL REAIS). CONDENAÇÃO FIXADA DE FORMA MODERADA. IMPROVIMENTO DO 
APELO.
O que importa para o Juiz apreciar e decidir sobre o pedido é saber se houve ou 
não o corte indevido. É também certo de que estes fatos devem estar provados nos 
autos, o que se verificou no caso concreto, logo, nenhum erro foi cometido pelo 
Magistrado a ponto de justificar a reforma da sua sentença.
Do exame dos autos, percebe-se que o autor, ora apelado, foi notificado em 
01/10/2010 acerca da possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço de 
energia elétrica (data de vencimento da conta que consta o aviso). Também restou 
incontroverso que a COELBA providenciou o corte do serviço essencial de energia 
elétrica no dia 15/10/2010, antes, pois, de finalizado o prazo de antecedência 
mínima de 15 dias previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
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Assim, com coerência, bem decidiu o Juízo a quo ao fundamentar que: “O desacerto 
da requerida – ora apelante – foi somente em realizar a suspensão do serviço um dia 
antes do que seria considerado legal” (fl. 99).
Em se tratando de dano moral, sua configuração está ínsita na própria ofensa, de 
forma que, restando provado o fato, provado está o dano moral.
Estando o valor indenizatório estipulado de forma equilibrada pelo digno a quo, 
vez que considerou a posição social do autor e a situação econômica do réu, ao 
fixar o pedido de indenização no equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), não há 
que se falar em redução, mormente quando a sentença encontra-se robustamente 
fundamentada.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000040-59.2011.8.05.0267, que tem como 
apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelado OSVANILDO DE SOUZA 
PAIXÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO, e o fazem com arrimo nos 
seguintes fundamentos.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível hostilizando sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Defesa do 
Consumidor e Comercial de Una, nos autos da Ação Ordinária proposta por OSVANILDO DE SOUZA PAIXÃO 
contra COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

Adoto o relatório da sentença de fls. 95/100, acrescentando que o Magistrado a quo julgou procedente 
o pleito formulado na inicial e condenou a COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
no pagamento de indenização por danos morais decorrentes da prática de ato ilícito. Fixou indenização no 
equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigidos monetariamente a partir da fixação e acrescido de juros 
legais à base de 1% (hum por cento) ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou o requerido no pagamento 
das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Irresignada, a COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA manejou o presente 
apelo. Em suas razões, às fls. 101/112, alega que a sentença carece de reforma. Em resumo, assevera a legalidade 
da suspensão do fornecimento de energia elétrica, diante do inadimplemento do autor, ora apelado. Que existiam 
faturas em aberto, sendo o corte do fornecimento o exercício regular de um direito da concessionária. Assevera 
que inexiste ato ilícito praticado pela concessionária de energia elétrica e que não há provas dos danos morais 
sofridos pelo autor. Pugna pelo provimento do recurso.

Remetidos os autos a este Tribunal ad quem, após regular sorteio, esta Relatora converteu o feito em 
diligência, com finalidade de intimação da parte apelada para contrarrazoar o recurso.

Contrarrazões ofertadas às fls. 147/149, defendendo que a sentença não comporta reforma, por se tratar 
de correta aplicação do direito. Pugna, o apelado, pelo improvimento do recurso.

Retornando-me, os autos seguiram com relatório, para apreciação da E. Desa. Revisora. Solicitada inclusão 
do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, infere-se que o recurso é adequado, tempestivo e está devidamente preparado, 
razão pela qual se conhece do apelo.

A matéria em discussão não reclama maiores reflexões, uma vez que a sentença atendeu, rigorosamente, 
aos ditames da legislação que ampara o direito do acionante em ser indenizado pelos danos sofridos em sua 
moral, por ter sofrido o corte indevido do fornecimento do serviço essencial de energia elétrica, por ter sido 
realizado 01 (um) dia antes do prazo de antecedência mínima previsto pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O que importa para o Juiz apreciar e decidir sobre o pedido é saber se houve ou não o corte indevido. 
É também certo de que estes fatos devem estar provados nos autos, o que se verificou no caso concreto, logo, 
nenhum erro foi cometido pelo Magistrado a ponto de justificar a reforma da sua sentença.

Do exame do caderno processual, percebe-se que o autor, ora apelado, foi notificado em 01/10/2010 
acerca da possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica (data de vencimento da 
conta que consta o aviso). Também restou incontroverso que a COELBA providenciou o corte do serviço essencial 
de energia elétrica no dia 15/10/2010, antes, pois, de finalizado o prazo de antecedência mínima de 15 dias.

Ou seja, ainda no último dia do prazo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
houve o corte do fornecimento do serviço essencial. Com coerência, bem decidiu o Juízo a quo ao 

fundamentar que: “O desacerto da requerida – ora apelante – foi somente em realizar a suspensão do serviço um 
dia antes do que seria considerado legal” (fl. 99).

In casu, a prestadora de serviços não refuta a alegação de corte do fornecimento de energia elétrica no dia 
15/10/2010, mas apenas se limita a afirmar que a referida suspensão do fornecimento do serviço se deu em razão 
da inadimplência do ora apelado.

Sobre a matéria, deve ser frisado que a referida alegação não pode afastar a responsabilização do apelante, 
eis que, na qualidade de concessionária prestadora de serviço público, deve se cercar de todos os cuidados 
necessários para evitar a prática de corte do fornecimento de energia elétrica de forma indevida.

Desse modo, conclui-se que a apelante agiu com negligência.
Com efeito, temos que ao corte indevido implicou em efetivo dano ao apelado, de maneira que a alegação 

do apelante de inexistência do dano moral por não ter o apelado comprovado qualquer dor, sofrimento ou dose 
de constrangimento, não pode prosperar.

Destarte, a configuração do dano moral está ínsita na própria ofensa, de forma que, restando provado 
o fato, provado está o dano moral. Nesse sentido, calha transcrição de julgado do Superior Tribunal de Justiça, 
verbis:

RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA DO DANO MORAL.
A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do 
agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (danum 
in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo 
que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a 
responsabilidade civil – nexo de causalidade e culpa. (STJ, Resp 23.575-DF, 4ª Turma, Rel. 
Min. César Asfor Rocha, RSTJ 98/270)

Quanto ao valor fixado para a indenização (R$ 2.000,00 – dois mil reais), também não merecem prosperar 
os argumentos da recorrente.

A sentença encontra-se robustamente fundamentada, tendo o valor indenizatório sido estipulado de 
forma equilibrada pelo digno a quo. Igualmente, foram bem impostos os ônus da sucumbência.

Diante do exposto, não se vislumbrando qualquer possibilidade de modificar a decisão impugnada, impõe-
se NEGAR PROVIMENTO ao apelo, para manter inalterada a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
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W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0114715-09.2001.8.05.0001, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. 
LISBETE M. TEIXEIRA ALMEIDA CÉZAR SANTOS, JULGADO EM 19/03/2013.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE POR ELETROPLESSÃO. LESÕES 
DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. AMPUTAÇÃO BILATERAL DO TERÇO PROXIMAL DOS 
ANTEBRAÇOS E QUEIMADURAS DE 2° E 3° GRAU EM 40% DO CORPO DA VÍTIMA, 
QUE Á ÉPOCA DO ACIDENTE CONTAVA COM SETE ANOS DE IDADE. DESCARGA 
ELÉTRICA. FIO DE ALTA TENSÃO DA REDE ELÉTRICA PRÓXIMO AO TERRAÇO DO 
IMÓVEL. AGRAVOS RETIDOS IMPROVIDOS. TERMO DE ACORDO ASSINADO PELOS 
GENITORES DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E INTERVENÇÃO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 
INJUSTIFICADA DA EMPRESA DEMANDADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 
JULGAMENTO. PENA DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA 
RELATIVA E REQUERIMENTO DE OUTRAS PROVAS EM MOMENTO INADEQUADO. 
PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS 
DE FORMA ESCRITA. POSSIBILIDADE. DEMANDADA QUE O FEZ DE FORMA ORAL. 
NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DEMONSTRADA. PROVA 
PRODUZIDA NOS AUTOS QUE DEMONSTRA O NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO 
DANOSO E O DESCASO DA RÉ COM A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA LOCAL. 
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO MODERADA. PENSÃO 
MENSAL VITALÍCIA EM TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE 
DOTE. IMPOSSIBILIDADE. O DOTE TEM A MESMA NATUREZA JURÍDICA DO DANO 
MORAL E ESTÉTICO, O QUE CARACTERIZA DUPLA REPARAÇÃO COM A MESMA 
CAUSA DE PEDIR. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA PARA OS DANOS 
MORAIS E ESTÉTICOS, CONTADO DA DATA DA SENTENÇA. APELAÇÃO DA EMPRESA 
DEMANDADA IMPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APELO DO 
ATOR PARCIALMENTE PROVIDO.
“São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público em 
acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome deles, para fins de 
receber indenização por ato ilícito”.
Não obstante aos judiciosos fundamentos lançados pela recorrente, pactuo com 
o entendimento do a quo no sentido de ser desnecessária a prova pericial, pois 
entendo que, naquele momento processual, passados inclusive muitos anos após 
o acidente, a prova pericial estaria comprometida, ademais, presentes estavam 
elementos outros suficientemente esclarecedores a sustentar o julgamento da lide, 
o que, de modo algum, implica em cerceamento de defesa. Observa-se, ademais, 
que o processo seguiu o seu curso normal, oportunizando-se ao demandado o seu 
pleno direito de defesa.
Frise-se, por fim, que é dado ao juiz da causa decidir acerca da necessidade, ou não, 
de determinadas provas, ante as circunstâncias de cada caso concreto, o que não se 
constitui em nenhuma hipótese em violação do princípio da ampla defesa.
A ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento da demanda permite 
a aplicação da pena de confissão e suas consequências.
Em se tratando de incompetência relativa, em razão do lugar, pode ocorrer a 
prorrogação da competência, no caso de inércia do réu em suscitá-la (art. 114 do 
CPC). Caso concreto, em que a recorrente não se insurgiu à época certa quanto à 

prorrogação da competência do juízo a quo, ocorrendo, pois, a preclusão.
Do mesmo modo, no que pertine ao pedido de produção de outras provas, 
especialmente testemunhal, o fez também em momento inadequado, quando já 
alcançado pela preclusão, pois o feito já havia ultrapassado a fase instrutória e já 
tendo sido concluída a fase probatória.
Assim, a recorrente perdeu a oportunidade processual de fazê-lo vindo a sujeitar-se 
aos efeitos da preclusão, o que acarretaria, como acarretou, a impossibilidade de 
agitar a matéria.
A apresentação de memoriais tem lugar quando for colhida a prova oral em 
audiência, acerca da qual as partes devam se manifestar.
Em se tratando de empresa concessionária do serviço público de distribuição de 
energia elétrica, encontra-se ela sujeita aos ditames do art. 37, § 6º, da Constituição 
da República, em razão do que sua responsabilidade é presumida (objetiva), estando 
sujeita ao risco administrativo inerente ao serviço de que é prestadora.
Danos morais arbitrados segundo as peculiaridades do caso concreto, não se 
mostram excessivos, injustificando a redução.
Verifica-se que o valor do pensionamento vitalício, correspondente a 03 (três) salários 
mínimos, deve ser mantido, eis que examinados com acuidade pelo Magistrado 
de Primeira Instância todos os fatores envolvidos para sua correta quantificação, 
não se fazendo necessário a sua modificação, nem para mais, como quer o Autor/
Recorrente, nem para menos, como pretendeu o demandado.
Não cabe mais cumular verbas indenizatórias de dano moral com o dote, a que se 
refere o art. 1.538, parágrafo 2°, do CCB, porque este assumiu, no direito moderno, 
caráter compensatório de dano moral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0114715-09.2001.8.05.0001, desta Comarca, 
em que figuram, como apelantes/Apelados, COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia e Alberto 
Nery Lemos Junior.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de 
Justiça da Bahia, por votação unânime, em julgar improvido os Agravos Retidos interpostos pela empresa/ré, bem 
como, o seu recurso de apelo, e dar provimento parcial ao apelo do Autor, pelas seguintes razões:

VOTO

Consoante exposto no relatório, cuida-se de ação indenizatória, em decorrência de acidente que causou 
lesões gravíssimas, invalidez permanente no Autor – amputação bilateral do terço proximal dos antebraços e 
queimaduras de 2º e 3º em 40% do corpo - por eletroplessão, no momento em que se encontrava no terraço de 
sua residência, cuja sentença julgou parcialmente procedente a demanda.

Passa-se, primeiramente, ao exame do recurso apelatório da demandada, e, verificando que foram alçadas 
preliminares, no que pertine ao exame dos agravos retidos, de plano, serão analisadas.

Quanto ao agravo retido de fls. 504/513, decorrente da decisão de fls. 494/495 – saneador - que rejeitou 
as preliminares de prescrição, coisa julgada e carência de ação, e, ainda, indeferimento da prova pericial, há que 
ser improvido.

Na realidade, o entendimento do a quo acerca da impossibilidade de se estender os efeitos do Termo 
de Transação Preventiva de Litígio (fls. 131/133) travado entre os genitores da vítima, ora Autor, quando ainda 
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menor, e o recorrente/réu, está de acordo com a jurisprudência do eg. STJ, no sentido de que são indispensáveis a 
autorização judicial e a intervenção do Ministério Público em acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, 
em nome deles, para fins de receber indenização por ato ilícito.

Nesse sentido, assim já se decidiu:

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA PELA MÃE 
EM NOME DE FILHA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ATO QUE EXTRAPOLA A 
SIMPLES GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 
E INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPRESCINDÍVEIS. – ‘A transação, por 
ser negócio jurídico bilateral, que implica concessões recíprocas, não constitui ato 
de mera administração a autorizar o pai a praticá-la em nome dos filhos menores 
independentemente de autorização judicial. Realizada nestes moldes não pode 
a transação ser considerada válida, nem eficaz a quitação geral oferecida, ainda 
que pelo recebimento de direitos indenizatórios oriundos de atos ilícitos’. (REsp n. 
292.974-SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi.) – Uniformização da jurisprudência 
pela C. Segunda Seção: ‘São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do 
Ministério Público em acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome 
deles, para fins de receber indenização por ato ilícito’. (EREsp n. 292.974-SP, Relator 
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira.) Recurso especial conhecido e provido. (REsp 
293874/SP, Relator Ministro BARROS MONTEIRO,DJ 13.12.2004)

No que pertine ao indeferimento da prova pericial, também não vejo razões para o inconformismo da 
empresa/ré. Não obstante os judiciosos fundamentos lançados pela recorrente, pactuo com o entendimento 
do a quo no sentido de ser desnecessária a prova pericial, pois entendo que, naquele momento processual, 
passados inclusive muitos anos após o acidente, a prova pericial estaria comprometida, ademais, presentes 
estavam elementos outros suficientemente esclarecedores a sustentar o julgamento da lide, o que, de modo 
algum, implica em cerceamento de defesa da recorrente. Não fosse isso, observa-se que o processo seguiu o seu 
curso normal, oportunizando-se ao demandado o seu direito de defesa plenamente.

Frise-se, por fim, que é dado ao juiz da causa decidir acerca da necessidade, ou não, de determinadas 
provas, ante as circunstâncias de cada caso concreto, o que não se constitui em nenhuma hipótese em violação 
do princípio da ampla defesa.

Razão do acerto da decisão atacada, nos seguintes termos:

Regularmente representadas as partes, juridicamente possível o pedido e existindo 
interesse econômico na demanda, dou o feito por saneado, rejeitadas que ficam as 
preliminares de coisa julgada e carência de ação, já que, ressentindo-se de plena 
validade, em razão da falta de intervenção do Ministério Público, bem ainda por 
falta de chancela judicial, constituindo-se, portanto, irregularmente, até aqui não 
produziu jurídicos e legais efeitos a transação de fls. 131/134.
Com efeito, na forma do art. 386, do CC, em cuja vigência se deram os fatos, 
dispositivos hoje equivalente ao art. 1.691 do atual CC, os pais não podem dispor 
de interesses de menor incapaz, sem autorização judicial, quando ultrapassem os 
poderes da simples administração.
Outrossim, dispõe o art. 82, I, CPC, que é obrigatória a intervenção do Ministério 
Público quanto envolvidos direitos de incapazes.
Na espécie, resta evidente que a transação extrajudicial realizada pelos genitores 

do demandante, à época menor impúbere, ultrapassou os limites dos poderes da 
administração, porquanto dispôs sobre direitos indenizatórios daquele, sem que 
houvesse a indispensável atuação do Ministério Público para a proteção dos direitos 
do incapaz, sobre os qu ais, exatamente por isso, não houve incidência de prescrição.
Assim sendo e porque demonstrado o vício na formação do referido acordo, afasto 
as prefaciais, remetendo o feito à fase instrutória, deferindo, apenas, a produção 
de prova oral, dispensando, por desnecessárias, as demais requeridas, inclusive a 
pericial, em razão do conteúdo da prova documental aos autos carreada.

Agravo improvido.
No que pertine ao Agravo retido de fls. 562/563, onde o recorrente se insurge contra a decisão do a 

quo que “entendia por bem em lhe aplicar a pena de confissão quanto à matéria fática constante dos autos”, não se 
vê qualquer irregularidade, pois a ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento da demandada 
permite a aplicação da pena de confissão e suas consequências. Ademais, “Dizer-se que, em razão das chuvas, 
não poderia ele comparecer à audiência nada explica, do contrário possivelmente nem se teria audiência, a cujo ato 
compareceram além dos presentes, serventuários e acadêmicos que assistem à audiência”, conforme corretamente 
asseverado pelo Douto Magistrado a quo, para a concluir que “de outro lado, com aplicação da pena de confissão, 
não se está a impedir ou a obstar a produção da prova requerida pela acionada, pelo contrário, até antes mesmo 
de sua aplicação, se determinou a expedição de Carta Precatória para tanto”.

Agravo improvido.
No que pertine ao Agravo Retido de fl. 762, onde, em audiência de instrução, a empresa demandada 

teve indeferido os seus pedidos de incompetência absoluta, em razão do lugar, e, requerimento de novas provas 
(petição de fls. 730/735), também, não pode ser provido porque não se trata de incompetência absoluta, e sim, 
de incompetência relativa em razão do lugar, caso em que, pode ocorrer a prorrogação da competência, no caso 
de inércia do réu em suscitá-la (art. 114 do CPC).

Caso concreto, em que a recorrente não se insurgiu à época certa quanto à prorrogação da competência 
do juízo a quo, ocorrendo, pois, a preclusão.

Do mesmo modo, no que pertine ao pedido de produção de outras provas, especialmente testemunhal, 
o fez também em momento inadequado, quando já alcançado pela preclusão, pois o feito já havia ultrapassado 
a fase instrutória e já tendo sido concluída a fase probatória.

Assim, a recorrente perdeu a oportunidade processual de fazê-lo vindo a sujeitar-se aos efeitos da 
preclusão, o que acarretaria, como acarretou, a impossibilidade de agitar a matéria.

Acerca do tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:

O processo deve ser dividido numa série de fases ou momentos, formando 
compartimentos estanques, entre os quais se reparte o exercício das atividades 
tanto das partes, como do juiz. Dessa forma, cada fase prepara a seguinte e, uma vez 
passada à posterior, não mais é dado retornar à anterior. Assim, o processo caminha 
sempre para a frente, rumo à solução de mérito, sem dar ensejo a manobras de má-
fé de litigantes inescrupulosos ou maliciosos. Pelo princípio da eventualidade ou da 
preclusão, cada faculdade processual deve ser exercitada dentro da fase adequada, 
sob pena de se perder a oportunidade de praticar o ato respectivo. Assim, a preclusão 
consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual, quer porque já foi 
exercitada a faculdade processual, no momento adequado, quer porque a parte 
deixou escoar a fase processual própria, sem fazer uso de seu direito (Curso de Direito 
Processual Civil, Forense, 18ª ed., v. I, p. 31).



BAHIA FORENSE ELETRÔNICABAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA1º SEMESTRE / 2015 1º SEMESTRE / 2015
338 339

Agravo, também, improvido.
Por fim, quanto ao Agravo retido de fl. 769, lançado em audiência, onde a Coelba teve indeferido o 

seu requerimento de apresentação de memoriais de forma escrita, não se vê qualquer irregularidade, pois a 
apresentação de memoriais tem lugar quando for colhida a prova oral em audiência, acerca da qual as partes 
devam se manifestar.

Quanto ao documento de fl. 808 – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - considero despiciendas 
demais considerações, pois, constata-se facilmente, que entregue em data de 19.03.2012, conforme atesta a 
chancela eletrônica, ou seja, antes de prolatada a sentença, em que pese ter sido juntado aos autos em data de 
04.10.2012, ou seja, após a prolação da sentença, fato aliás que corrobora a tese do Autor, em suas contrarrazões, 
de que o Magistrado teve acesso ao documento antes de proferir a sentença.

No mais, ainda que dele a empresa/ré não tivesse conhecimento e que se tratasse de documento novo, 
os fundamentos do a quo quando da determinação do pensionamento em 03 salários mínimos, levou em 
consideração outros fatores, tais como, ausência de membros superiores, necessidade permanente de auxílio de 
outra pessoa para os atos normais da vida diária, redução da sua capacidade para o trabalho, ante a perda das 
duas mãos, o fato de ter sido mutilado ainda criança, a sua escolaridade e a sua trajetória interrompida.

Concluiu, assim, que “[...] o trabalho para o qual se inabilitou deve ser considerado como de um profissional 
de nível superior de educação, sob pena, de nivelando a sua capacidade para o trabalho por baixo, se beneficie o 
ofensor pela sua própria torpeza”.

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito do recurso e, nesse mister, valho-me da brilhante 
sentença proferida pelo douto magistrado, o qual, e, com a devida vênia, ratifico a farta fundamentação e ampla 
análise probatória, fazendo coro aos fundamentos constantes do decisum.

Não tem razão a apelante ao sustentar ausência de nexo causal entre a sua conduta (ou falta de) e o 
infortúnio da vítima, bem como, de que se trata de responsabilidade subjetiva.

Veja-se, ainda, que neste caso o tipo de responsabilidade civil – se objetiva ou subjetiva – não tem 
importância. Explico. Na primeira hipótese, não seria necessário perquirir acerca da culpa da ré, bastando a prova 
do dano e do nexo causal entre aquele e o agir da ré. Para a responsabilidade subjetiva, além desses elementos, a 
prova da conduta negligente, imprudente ou imperita da ré seria requisito indispensável. Os autos demonstram 
claramente, por sua vez, que a vítima sofreu o acidente, resultando em gravíssimas lesões, em decorrência dos 
fios da rede elétrica quando se encontrava no terraço da sua residência. Diferentemente do quanto afirmado pela 
Coelba, não há nos autos prova de que a vítima tenha levantado, ainda que inadvertidamente, qualquer objeto 
condutor a justificar o acidente, o que foi analisado com acuidade pelo Magistrado, senão vejamos:

O Boletim de Ocorrência prestado pelo genitor do Autor, no dia seguinte ao acidente, 
narra que o mesmo foi atingido pelo fio de alta tensão (fl. 45). No relatório médico 
datado de quatro meses após o acidente, não consta que o mesmo tenha levantado 
qualquer objeto condutor. Ao contrário, consta a informação de que foi o Autor 
colhido pelo fio de alta tensão da Coelba. Quanto aos documentos juntados em sede 
de defesa, no intuito de provar ter o Autor se atirado na rede elétrica, não alcançaram 
tal desiderato, notadamente porque o Relatório de Acidente, unilateralmente 
elaborado pela próprio Ré, sem a participação do vindicante, tampouco do Órgão do 
Ministério Público Estadual, não se constitui em prova irrefutável, frente aos demais 
elementos constantes dos autos, e, pelos mesmos motivos, o termo de transação 
Preventiva de Litígio (fls. 131/133), motivo, então, de sua declarada invalidade, por 
oportunidade do despacho saneador.

Nesse contexto, consigno que resulta mais do que demonstrada a responsabilidade da companhia 
requerida em decorrência do fato que ocasionou o acidente, por eletroplessão, do requerente.

Com efeito, abstrai-se do caderno probatório que o sinistro foi, indubitavelmente, consequência da má 
prestação do serviço de distribuição de energia elétrica no local do acidente em razão do que a rede elétrica 
pública, de fato, encontrava-se irregular em relação à residência onde veio a ocorrer o acidente, vindo a causar a 
fatalidade em comento. Trata-se, portanto, de inadequada ou ausência de conservação da linha de transmissão 
de energia elétrica pública.

Atenta-se, nesse diapasão, que não há prova de fato de terceiro ou culpa da vítima, bem como, culpa do 
proprietário do imóvel, e, nesse sentido, para evitar desnecessária tautologia transcreve-se parte da sentença, no 
que interessa:

Quanto à alegação da Ré de fato de terceiro, também não há prova de que houve 
omissão por parte dos pais do acionante ou, se houvesse, da sua contribuição para 
ocorrência do sinistro.
Ademais, a simples menção de suposta omissão, sem qualquer prova de que a mesma 
tenha efetivamente ocorrido, é insuficiente para acolhimento da referida excludente 
de ilicitude.
Quanto a alegação de culpa do proprietário do imóvel, devido à alegada 
irregularidade da construção, restou indemonstrado que o imóvel estivesse em 
desacordo com as posturas municipais ou sem alvará de construção, ou mesmo que 
tenha sofrendo qualquer intervenção dos órgãos municipais, seja de fiscalização, 
seja de paralisação na execução da obra.
Carece de prova a alegação de que a referida construção possuía altura maior do 
que os demais prédios vizinhos. Ao contrário, pelo que se observa das fotografias 
constantes dos autos, construções similares, com mais de um pavimento, rodeiam o 
imóvel no qual se deram os fatos, aspecto que afasta aquela arguição, tanto mais se, 
inobservando obrigação processuais sua, deixou a Ré oferecer denunciação à lide.
E, se não o fez, deve, figurando exclusivamente no polo passivo da demanda, 
responder legitimamente pelos damos, guardando, contudo, a possibilidade de 
direito de regresso contra quem entender ser o causador dos danos.
É possível observar pelas fotos constantes dos autos que o imóvel permaneceu 
inalterado após o acidente. Houve mudança na rede elétrica e não no imóvel, o que 
representa mais um indício da irregularidade do equipamento utilizado pela Ré, de 
cuja fiscalização se descurou esta”.
Com efeito, de acordo com a prova carreada aos autos, a fiação pública irregular 
podia ser observada pela via pública, de fora do imóvel, e, assim, deveria a ré exercer 
constante fiscalização sobre a mesma.
A tanto estava, e está, obrigada; inerte permaneceu, entrementes, no particular, 
deixando, pois, de reformular, inclusive, se fosse a hipótese, o perfil da rede de 
energia, adequando-o à construção do referido prédio.
Há, portanto, mais de um fundamento jurídico suficiente à responsabilização da 
Ré, porquanto configurada sua culpa, em consequência da defeituosa prestação do 
serviço público, a teor do art. 14, parágrafo 3º, inciso I, do CDC.
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Deixou, ela, de tomar precauções em relação a manutenção e segurança de 
equipamento que potencialmente tem condições de lesionar qualquer indivíduo, 
como aquele que compõe a rede elétrica de alta tensão, deixando-o, inclusive, ao 
alcance de uma criança.
Foi negligente, além de ineficiente.
Repise-se, não apresentou qualquer motivo plausível para não averiguar a 
regularidade da rede elétrica de alta tensão, obrigação esta que mais se impunha, 
por se encontrar dito material instalado em perímetro urbano, em local de fácil 
visualização, na parte externa do imóvel onde verificado o sinistro.
E, para piorar a situação, sequer se dirigiu ao proprietário deste prédio, notificando-o 
da constrição que disse irregular.
Configurada, pois, indubitavelmente, sua responsabilidade.

Presente está, assim, a culpa da demandada, consistente em negligência e desídia para com o consumidor 
de seu serviço.

Doutra banda, ainda que assim não fosse, a requerida não estaria livre de responsabilização, uma vez que 
se trata de empresa concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e, como tal, encontra-
se sujeita aos ditames do art. 37, § 6º, da Constituição da República, em razão do que sua responsabilidade é 
presumida (objetiva), estando sujeita ao risco administrativo inerente ao serviço de que é prestadora.

Desta maneira, a demandada somente estaria isenta de responsabilidade se tivesse logrado comprovar a 
ocorrência de caso fortuito, ônus do qual não se desincumbiu, ou que o fato tivesse ocorrido por culpa exclusiva 
da própria vítima ou fato de terceiro, o que também não ocorreu. Nesse contexto, assevera-se que as próprias 
circunstâncias que precederam o espantoso acontecimento afastam as conclusões da empresa/ré de que estaria 
isenta de culpa, haja vista que se realizasse a devida fiscalização em suas redes de energia elétrica pública não 
aguardaria um desfecho trágico, para, só então, tomar as medidas cabíveis.

Vislumbro, pois, presentes os elementos para a caracterização da culpa da ré, quais sejam, a sua conduta 
voluntária com resultado involuntário, consubstanciada na sua inércia em realizar os reparos necessários na rede 
elétrica local; o resultado, embora não previsto, era previsível, o que fica assente no pequeno distanciamento 
entre a rede de fiação elétrica e o terraço da casa da vítima, e, por último, presente a falta de cuidado da requerida 
ao não tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo de acidente.

Por conseguinte, a omissão da Apelante em proceder aos reparos na rede elétrica, disponibilizando um 
serviço inadequado ao consumidor, é capaz de, por si mesma, causar o dano.

Assim, é devida a indenização pelos danos morais experimentados pelo requerente, haja vista o traumático 
acontecimento que se passou na vida dele e de toda sua família. Com efeito, nada pode ser mais doloroso para 
uma criança do que perder, aos sete anos de idade, por meio de amputação, parte de seus membros superiores, 
sequelas que perdurarão por toda a sua vida, inclusive com reflexos na sua ordem psíquica.

No que tange a quantificação, há que se ponderar as condições social e econômica do ofendido, seu 
meio de vida, suas atividades e possibilidades de progressão no futuro, bem como a intensidade do sofrimento 
e, ainda, a situação financeira da ofensora, sua capacidade de suportar o encargo, a natureza da atividade que 
exerce, não olvidando que a condenação deve conter um poder inibitório para evitar que a requerida reincida. 
Realmente, há que se cogitar na quantificação dos danos morais, não apenas seu caráter reparatório para quem 
os sofre, mas também o caráter punitivo e preventivo da condenação, a desestimular reincidências.

Com isso, examinando os aludidos fatores e a circunstância de ser o autor, pessoa com poucos recursos; 

assim como a pouca ou quase nenhuma possibilidade de evolução social, ao menos imediata, e, doutro lado, a 
situação econômica e financeira da ré, que se presume sólida; e a relevância do serviço público que presta, creio 
seja razoável a referida indenização arbitrada no patamar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para os danos 
morais e igual importe para os danos estéticos.

Passa-se, agora, ao exame do recurso do Autor.
Pois bem. Inconforma-se o Autor com o montante fixado à título de danos morais e estéticos, no importe 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada um deles. Consoante já debatido alhures, deve permanecer 
ditos valores pois, arbitrados em consonância com os elementos constantes dos autos.

Do mesmo modo, verifica-se que o valor do pensionamento vitalício, correspondente a 03 salários 
mínimos, deve ser mantido, eis que examinados com acuidade pelo Magistrado de Primeira Instância todos os 
fatores envolvidos para sua correta quantificação, não se fazendo necessário a sua modificação, nem para mais, 
como quer o Autor/Recorrente, nem para menos, como pretendeu o demandado.

No que tange ao termo inicial da correção monetária, tanto para os danos morais como para o dano 
estético, deve se contar desde a data da sentença. No mais, mantém-se o critério da correção monetária e juros 
de mora, como estipulado na sentença.

Postula o demandante a indenização na forma do disposto art. 1.538, §2º, do Código Civil de 1916.
Referida indenização tem a mesma natureza dos danos morais e estéticos, motivo pelo qual não merece 

acolhida.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Dote e indenização por diminuição laboral em virtude de acidente por 
atropelamento. Crime e cível. Estando comprovado em processo crime a culpa do 
preposto da empresa ré, ao juízo do cível resta reconhecê-la. Dote e dano estético 
têm a mesma significação para fins de recebimento de dano moral. Pensão vitalícia 
pela diminuição laboral da autora, eis que as seqüelas (sic), mesmo tratadas, 
permanecerão para sempre. Negaram provimento ao recurso. (APC nº 599048725, 1ª 
Câmara Especial Cível do TJRGS, rel. Dr. Luís Augusto Coelho Braga, j. em 25/04/2000)

Acidente do trabalho. Amputação de todos os dedos, à exceção do polegar, e 
anquilose desse último. Condição insegura de trabalho evidenciada. Empregador. 
Responsabilidade civil aquiliana. [...] Dote. Não cabe mais cumular verbas 
indenizatórias de dano moral com o dote, a que se refere o art.1538, par-2, do CCB, 
porque este assumiu, no direito moderno, caráter compensatório de dano moral. 
[...] Sentença mantida. (APC nº 598429314, 9ª Câmara Cível do TJRGS, rel. Desa. Mara 
Larsen Chechi, j. em 08/09/1999)

Assim, vai mantido o indeferimento desse pleito, porquanto subsumida essa indenização naquela 
correspondente aos danos morais e estéticos.

Lado outro, em relação aos honorários advocatícios, entende-se que o percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da condenação não constitui arbitramento equitativo, razão pela qual comporta modificação, sob 
pena de aviltamento do trabalho profissional do patrono do Autor.

Nesse sentido, é cediço que o valor a ser fixado a título de honorários advocatícios deve atender o grau de 
zelo, lugar da prestação, natureza da causa e trabalho dispendido, além do tempo utilizado para tanto, tendo sido 
tais premissas inobservadas in casu, de modo que tem-se como injusta a remuneração relativa aos honorários 
sucumbenciais arbitrados em primeiro grau de Jurisdição. Pelo que, para que se adequem ao caso dos autos, 
merecem ser majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

À luz desse quadro, nega-se provimento aos agravos retidos interpostos pela demandada, bem como 
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ao seu recurso de apelação e dá-se provimento parcial ao apelo do Autor, apenas para modificar o percentual 
fixado à título de honorários advocatícios, arbitrando-o no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da 
condenação, mantendo-se os demais aspectos do edito monocrático, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036877-19.2003.8.05.0001, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. 
MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL, JULGADO EM 07/10/2013.

EMENTA – PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO 
EMVOLVENDO 2 (DOIS) VEÍCULOS. DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM 
RELAÇÃO A TERCEIRO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO INICIAL JULGADO 
IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA 
– APELO DO AUTOR. EXAME. ÔNUS DA PROVA. AUTOR NÃO SE DESENCUMBE DE 
PROVAR CULPA EXCLUSIVA DO OUTRO CONDUTOR. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS 
CARACTERIZADORES E AUTORIZADORES DA REPARAÇÃO CIVIL. CULPA E NEXO DE 
CAUSALIDADE NÃO COMPROVADAS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. APELO A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO.
As provas documentais e testemunhais produzidas pelo Apelante não levaram o 
Juízo a quo ao convencimento de que os fatos narrados quanto ao procedimento da 
Apelada estejam contaminados por dolo, e tenham causado o acidente envolvendo 
os veículos. Inclusive, considerou que inexistia “prova nos autos que venha determinar 
a responsabilidade do veículo causador do acidente”.
Nos Boletins de Ocorrência, ambas as partes (fls. 10/12) relatam o ocorrido, 
responsabilizando um ao outro pelo evento danoso.
Pelos relatos e pelo desenho no “Ponto de Impacto” (“REGISTRO DE ACIDENTE DE 
TRÂNSITO”, fls. 10 e v.), nos quais se pode observar que o impacto do abalroamento 
se deu na parte dianteira, à direita, do veículo do Apelante (V2), e na parte 
dianteira, à esquerda, do veículo da Apelada (V1), tem-se por não se poder afirmar, 
categoricamente, quem foi o causador do acidente. Em assim não sendo, como 
bem posicionou o Juiz a quo, por inexistir “prova para determinar a responsabilidade 
do condutor, - aferição da culpa – [...]”, o pedido indenizatório deve ser julgado 
improcedente, como de fato o foi em sede a quo.
Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam, a 
culpa e a relação de causalidade, não há que se falar em obrigação de indenizar. 
Não se pode condenar, em sede de responsabilidade civil, alguém a pagar uma 
indenização a outrem quando o dano não tenha sido causado por uma ação ou 
omissão culposa de quem há de padecer dessa condenação.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível nº 0036877-19.2003.8.05.0001, que tem como 
Apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e Apelado MARÍLIA SCHARLES LOPES FIALHO.

ACORDAM os Desembargadores da PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, por unanimidade de votos, em negar 
provimento ao apelo, nos seguintes termos.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recurso de Apelação Cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS contra sentença do Juiz de Direito da 18ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da 
Comarca de Salvador– Ba, que julgou improcedentes o pedido inicial da Ação de Indenização intentada contra 
MARÍLIA SCHARLES LOPES FIALHO.

Na referida ação (rito sumário), a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS alega que firmou 
contrato de seguro com o Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária – IPRAJ, com apólice nº 000747152, 
tendo como objeto o veículo VW/SANTANA 2.0 M.I., ANO/MODELO 1997/1998, CHASSI 9BWZZZ327VPO35022, 
Placa Policial JKZ 4531, o qual, conduzido por CLÁUDIO PETRÔNIO FERREIRA DOS SANTOS, envolveu-se num 
acidente de trânsito com o veículo conduzido por MARÍLIA SCHARLES LOPES FIALHO, ora Ré.

Aduz que no dia 13/06/2009, o referido carro “trafegava pela terceira Avenida no CAB, sentido centro, 
quando foi surpreendido pelo veículo da Acionada, a qual tentava fazer uma conversão à esquerda no intuito de 
alcançar o retorno pretendido.”, e que, ao “assim proceder, atingiu o veículo VW/SANTANA, JKZ 4531, na sua lateral 
dianteira esquerda, posto não haver procedido com a cautela e diligência esperadas ao realizar a referida manobra e 
causado danos no veículo segura”.

Defende que, tendo pago indenização ao seu segurado na importância de R$ 3.210,48 (três mil, duzentos 
e dez reais e quarenta e oito centavos), e ante a evidência de “que o motorista Acionado deveria manter distância 
mínima de segurança, obedecer às normas de preferência de passagem e realizar a conversão à esquerda com a 
cautela devida”, reclama, agora, seu “direito de regredir contra o acionado, único causador do acidente [...]”.

Objetiva, então, indenização por danos no valor de R$ 4.515,76 (quatro mil quinhentos e quinze reais e 
setenta e seis centavos), mais juros e correção monetária.

A Ré, em sede de Contestação (fls. 30/35), assevera que, diferentemente do apontado na inicial, “cruzou 
com diligência e em baixa velocidade para a pista da extrema esquerda, já iniciando o retorno que pretendia fazer, 
sinalizando devidamente a manobra, a Demandada teve, de súbito, seu veículo abalroado por um carro, modelo 
Santana, de propriedade da Demandante, que trafegava em altíssima velocidade [...]”.

Por segundo, considera que “os danos causados em ambos os carros atestam, indubitavelmente, que a 
colisão ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo segurado[...]”.

A sentença recorrida, de fls. 67/69, julgou improcedente a ação por considerar não comprovadas as 
alegações do Autor e do Réu, desde quando inexistiria “documento lavrado pela autoridade policial que registra 
a ocorrência [...]”, bem assim somente consta “no Registro de Acidente de Trânsito, declarações unilateral, feita pelos 
motoristas envolvidos no acidente [...]” e não existe “nenhuma conclusão feita pelo pessoal do SET – Serviço de 
Engenharia de Trânsito”.

MARÍLIA SCHARLES LOPES FIALHO interpôs Embargos de Declaração (fls. 71/72), os quais foram acolhidos 
em Decisão de fls. 74/75, para modificar a parte final da Sentença, passando a constar a condenação da parte 
Autora (e não a Ré) “ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios”, fixados em 10% 
(dez por cento) sobre o valor da causa.

A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS interpôs Recurso de Apelação às fls. 77/84, 
alegando necessidade de reforma da Sentença, pois as provas seriam “contundentes e demonstram claramente a 
culpabilidade da recorrida na produção do acidente [...]”.

Reclama que “NENHUM BOLETIM DE OCORRÊNCIA FEITO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE 
TRÁFEGO TRAZ UMA OPINIÃO TÉCNICA SOBRE O ACIDENTE [...]”, bem assim que, “a recorrida, como estava saindo 
de um lote lindeiro, deveria aguardar o fluxo do trânsito na via principal (onde trafegava o veículo segurado pela 
recorrente), adentrar a via principal e adentra (sic) ao retorno que desejava [...]”.

MARÍLIA SCHARLES LOPES FIALHO, por sua vez, em Contrarrazões de fls. 88/93 combateu as alegações 
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apelatórias do Autor, e asseverando que “O veículo guiado pelo Sr. Cláudio Petrônio, abalroou o da Demandada 
(ora Apelada) de traz para frente, atingindo-lhe o para-lama dianteiro esquerdo, exclusivamente, em razão de não 
ter mantido a distância regulamentar e segura do automóvel da Acionada, e por estar em alta velocidade” (vide fls. 
39/43), pugnou pela manutenção da Sentença a quo em todos os seus termos.

Remetidos à esta instância, os autos foram distribuídos, cabendo-me a relatoria.
É o relatório.

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de Recurso de Apelação interposto pela Autora, PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, irresignada com Sentença a quo que julgou improcedente seu pedido de 
indenização contra MARÍLIA SCHARLES LOPES FIALHO, sob a alegação de “direito de regredir contra o acionado, 
único causador do acidente [...]”.

Inassiste razão ao Apelante, devendo ser mantida a sentença atacada.
Quando ocorre um acidente automobilístico envolvendo carros e só um deles é segurado, a Seguradora 

- após efetuar o pagamento da indenização ao seu segurado em decorrência dos danos causados pelo outro 
veículo, conduzido por terceiro – pode sub-rogar-se nos direitos daquele, para buscar o ressarcimento do que 
desprendeu, desde que dentro do prazo prescricional aplicável à pretensão/Ação jurídica originária, e nos 
mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

Nesse sentido, resta inquestionável que toda área da responsabilidade civil tem como pressuposto da 
obrigação de reparar o dano moral e/ou material, o nexo de causalidade entre a ação ou omissão voluntária e o 
resultado lesivo, e, nesse mesmo sentido, igual posicionamento foi adotado pelo professor Yussef Said Cahali, em 
sua obra Dano Moral, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pág.702:

em sede indenizatória por danos patrimonial e moral, mesmo levando-se em conta 
a teoria da distribuição do ônus da prova, a cabência desta está ao encargo do autor 
a provar o nexo causal constituidor da obrigação ressarcitória, pois, inexistindo 
causalidade jurídica, ausente está a relação de causa e efeito, mesmo porque actore 
non probante, réus absolvitur.

In casu, as provas documentais e testemunhais produzida pelo Apelante não levaram o Juízo a quo 
ao convencimento de que os fatos narrados quanto ao procedimento da Apelada, de causadora do acidente 
envolvendo os veículos, inclusive considerou que inexistia “prova nos autos que venha determinar a responsabilidade 
do veículo causador do acidente”.

Primeiramente, porque nos Boletins de Ocorrência, ambas as partes (fls. 10/12) relatam o ocorrido 
responsabilizando um ao outro pelo evento danoso.

No formulário de “REGISTRO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO” (fls. 10/11), a Apelada – como condutora do 
veículo identificado como “V1” – dá sua versão dizendo que “AO SAIR DO ESTACIONAMENTO DA 3ª AV., PRÓXIMO 
A UNIÃO DA PREFEITURA (sic), PARA PEGAR O RETORNO A ESQUERDA, DEVIDAMENTE SINALIZADO, QUANDO FUI 
SURPREENDIDA E ABALROADA PELA ESQUERDA PELO V2 [...]”.

Já o Sr. CLÁUDIO PETRÔNIO FERREIRA DOS SANTOS, condutor do carro segurado pela Apelante – 
identificado como “V2”, na sua versão no referido formulário diz que “TRAFEGAVA PELA 3ª AVENIDA NO CAB, 
SENTIDO CENTO, QUANDO O V1 QUE SAIU DA DIREITA PARA A ESQUERDA, TENTANDO PEGAR O RETORNO, BUZINEI E 
FREEI MAS NÃO TENDO COMO EVITAR O ACIDENTE”.

Em seguida, no “FORMULÁRIO COMPLEMENTAR AO REGISTRO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO” (fls. 11), o Sr. 
CLÁUDIO PETRÔNIO FERREIRA DOS SANTOS relata que “VINHA SAINDO DO CAB SENTIDO AO CENTRO QUANDO 
O VEÍCULO DE PLACA JNT 8250 SAIU DA ESQUERDA PARA DIREITA PARA ENTRA (sic) NO RETORNO BUZINEI E FREEI E 

OLHEI PARA DIREITA PARA DESVIAR TOTALMENTE DO VEÍCULO E ACONTECEU A BATIDA. POR ELA NÃO TER PARADO O 
VEÍCULO”.

Já a Apelada, por sua vez, no referido formulário, relata:

Saí estacionada na 3ª Avenida em frente à UNIÃO DAS PREFEITURAS – UPB no CAB para 
pegar o retorno à esquerda devidamente sinalizada, não vinha carro algum quando 
virei para retornar fui surpreendida e abalroada pela esquerda por um carro Santana 
em alta velocidade. Eu já estava na pista da esquerda virando para retornar.

Dessa forma, pelos relatos, e pelo desenho no “Ponto de Impacto” (“REGISTRO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO”, 
fls. 10 e v.), nos quais se pode observar que o impacto do abalroamento se deu na parte dianteira, à direita, do 
veículo do Apelante (V2), e na parte dianteira, à esquerda, do veículo da Apelada (V1), tem-se por não se poder 
afirmar, categoricamente, quem foi o causador do acidente. Em assim não sendo, como bem posicionou o Juiz 
a quo, por inexistir “prova para determinar a responsabilidade do condutor, - aferição da culpa – [...]”, o pedido 
indenizatório deve ser julgado improcedente, como de fato o foi em sede a quo.

Nesse sentido:

Acidente de trânsito - Danos - Culpa - Ônus da prova Acidente automobilístico - 
Via pública - Ônus da prova - Valoração do boletim de ocorrência - Depoimentos 
testemunháveis conflitantes. [...] cabe ao autor provar os fatos constitutivos do 
seu direito e, ao réu, os impeditivos, modificativos ou extintivos dele decorrentes, 
cabendo ao Magistrado, no exame da prova, atribuir o seu valor de acordo com o seu 
convencimento. O boletim de ocorrência se presta apenas para comprovar a existência 
do acidente automobilístico que deu origem aos danos verificados nos veículos que 
s.m.j, não é ponto controvertido na lide, pois as partes reconhecem a existência do dano 
e relutam apenas no reconhecimento da culpa que o originou. Recurso conhecido e 
provido - condenação das recorridas no pagamento das custas processuais e honorários 
de sucumbência. (2ª Turma Recursal de Uberlândia - Rec. nº 702.06.265378-8 - Rel. Juiz 
José Luiz de Moura Faleiros)

De tal modo, não se pode condenar, em sede de responsabilidade civil, alguém a pagar uma indenização 
a outrem quando o dano não tenha sido causado por uma ação ou omissão culposa de quem há de padecer 
dessa condenação. Nesse aspecto, in casu, não se vislumbram nos autos provas em favor do Apelante a justificar 
o deferimento dos supostos danos, eis que, não se infere tenham eles ocorridos por culpa ou dolo da recorrida/
Apelada.

Nesse sentido:

Acidente de veículo -Abalroamento pela traseira - Culpa - Presunção – Prova Ação 
de indenização - Acidente de veículo - Abalroamento pela traseira - Presunção de 
culpa - Ônus da prova de quem bate na traseira - Falta de provas da culpabilidade de 
quem se encontrava à frente - Fato de terceiro - Imprevisibilidade e inevitabilidade - 
Improcedência do pedido - Sentença mantida. Quem sofre danos materiais em veículos 
que abalroa pela traseira, fica com o ônus de demonstrar que a culpa foi exclusiva do 
veículo que seguia à frente. Se esta prova não foi feita, ou se houve dúvida em relação 
a ela, ou, ainda, se o fato foi provocado por terceiro, sendo imprevisível e inevitável o 
evento, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente. Sentença mantida 
por seus próprios e jurídicos fundamentos. (1ª Turma Recursal de Divinópolis - Rec. nº 
223.04.140751-9 - Rel. Juiz José Maria dos Reis)
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Desta forma, in casu, ausentes estão os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais 
sejam, a culpa e a relação de causalidade, não gerando, assim, a obrigação de reparar, pelo que, o liame, o nexo 
de causalidade que poderia originar a suposta conduta do Apelado, merecedora de reparação civil, não ficou 
comprovado.

Impossível, pois, indenização por danos sem culpa e/ou nexo causal da conduta.
Ex positis et ad sumam, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação para manter a sentença recorrida, 

pelos seus próprios fundamentos.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0369023-25.2012.8.05.0001, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. 
SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, JULGADO EM 28/04/2014.

APELAÇÕES CÍVEIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE EVICÇÃO. 
AÇÃO MOVIDA CONTRA O ALIENANTE DIRETO E O BANCO ACIONADO, O QUAL 
ADJUDICOU O BEM EM PROCESSO EIVADO DE NULIDADE. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DOS ALIENANTES, GARANTINDO AO EVICTO A FACULDADE DE 
COBRAR DE QUALQUER DESTES AS GARANTIAS DECORRENTES DA EVICÇÃO - ART. 
456 DO CC/2002. REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE 
PASSIVA DO BANCO ITAÚ E MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00 (DEZ 
MIL REAIS). INEXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE 
DIFÍCIL REPARAÇÃO, A AFASTAR O DEFERIMENTO DA PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0369023-25.2012.8.05.0001, de Salvador, 
sendo apelantes Nicolas Olivier Baumgartner e Pedro Alvaro Soussa Nuno Pereira, e apelados Banco Itaú – 
Unibanco S/A, Pedro Álvaro Soussa Nuno Pereira, Nicolas Oliveier Baumgartner.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos, nos termos do 
relatório e voto da Relatora.

VOTO

Como visto, trata-se de apelações cíveis interpostas em face da sentença de fls. 151/154, que, acolhendo 
a prefacial de carência de ação por ilegitimidade passiva, julgou extinta a ação de evicção c/c indenizatória em 
relação ao 2º acionado, Banco Itaú, e procedente a demanda no tocante ao réu Pedro Álvaro Soussa Nuno Pereira, 
o condenando a pagar ao autor as seguintes verbas:

a) restituição da quantia de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), atualizada 
monetariamente pelo INPC, desde as datas dos pagamentos de cada parcela e até a 
data do efetivo pagamento; b) lucros cessantes, consistentes nos aluguéis que deixou 
de receber por causa do julgamento da apelação nº 9165-1/2007, devidos desde a 
data em que perdeu a posse do imóvel e no valor constante no contrato de fls. 19/21, 
com atualização monetária a contar de cada vencimento mensal; c) indenização por 

benfeitorias, nos valores constantes nas notas de fls. 47/48, atualizada monetariamente 
a partir de cada desembolso; d) indenização por danos morais no montante de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada monetariamente a partir desta fixação. A 
atualização monetária de todas as verbas será com base no INPC. Sobre todas as verbas 
deferidas, incidirão juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Não comporta conhecimento, nesta via recursal, a impugnação à assistência judiciária gratuita, posto que 
o deferimento desta ocorreu no primeiro grau de jurisdição, cujos efeitos se estendem ao segundo grau, certo 
que, não impugnada oportunamente, operou-se a preclusão. 

No caso sob exame, é incontroversa a existência da evicção, limitando-se a pretensão dos recorrentes à 
reforma da parte da sentença que, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, excluiu da lide a instituição 
financeira acionada, além do autor objetivar a majoração dos danos morais e a antecipação dos efeitos da tutela.

De logo, impõe-se examinar a alegação pertinente a legitimidade passiva do banco acionado.
Verifica-se dos autos que o autor, Nicolas Olivier Baumgartner, adquiriu o imóvel em questão por meio de 

contrato firmado com o 1º acionado, Pedro Álvaro, que, por sua vez, o comprou do corréu, o banco Itaú. Ocorre 
que a instituição financeira havia adjudicado o bem em execução extrajudicial movida contra os mutuários 
Antônio Fernando Ribeiro e Maria Cleide Pimental Ribeiro, os quais conseguiram reavê-lo por meio de decisão 
judicial em ação anulatória.

A ação originária visa a condenação dos acionados ao pagamento de indenização por danos materiais e 
morais em razão da perda da propriedade do imóvel em questão, decorrente da decisão judicial que decretou a 
nulidade da aludida execução extrajudicial e, por consequência, da adjudicação do bem.

Em que pese o entendimento consignado na sentença, entendo que a instituição financeira acionada é 
parte legítima para figurar no polo passivo da lide, senão vejamos:

Dispõe o art. 456 do Código Civil/2012 que, “para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o 
adquirente notificará do litígio o alienante imediato, ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as 
leis do processo”.

O que a regra de direito material está garantido é que “pode o adquirente denunciar a lide a quem lhe 
vendeu ou a quem vendeu a quem lhe vendeu etc”7.

A interpretação lógica e sistemática das normas permite aferir a responsabilidade solidária dos alienantes, 
garantindo ao evicto a faculdade de cobrar de qualquer destes as garantias decorrentes da evicção.

Em interpretação do mencionado artigo 456 do CC, nos ensina Humberto Theodoro Júnior, in verbis:

O denunciado pode ter, com relação a outrem, a mesma posição jurídica do denunciante 
perante ele. Daí prever o art. 73 que, ‘para os fins do disposto no art. 70, o denunciado, 
por sua vez, intimará do litígio o alienante, o proprietário, o possuidor indireto ou o 
responsável pela indenização e, assim, sucessivamente, observando-se, quanto aos 
prazos, o disposto no artigo antecedente’. Em suma, o que permite o art. 73 é a cumulação 
sucessiva de várias denunciações da lide num só processo. Quando isto se der, somente 
após a última denunciação é que o processo retornará à sua marcha normal, pondo 
fim à suspensão preconizada pelo art. 72. Entendia-se que a denunciação sucessiva, 
nos termos do art. 73, não se podia fazer per saltum, de sorte que cada denunciado 
teria que promovê-la regressivamente, em face do transmitente imediato. O tema 
foi enfocado de maneira diferente pelo Novo Código Civil, ao tratar, no art. 456, 
da garantia de evicção. Com esta inovação, o direito de reclamar os efeitos da 
referida garantia poderá ser exercido mediante notificação do litígio, ao alienante 
imediato, ou a qualquer dos anteriores. Não há que se observar, portanto, a ordem 

7 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil cit., v. I, p. 324.
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rigorosa das alienações do bem evicto. Conferindo-se ao evicto o direito de avançar 
na cadeia regressiva dos sucessivos alienantes, a lei civil acabou por instituir uma 
solidariedade passiva entre eles e perante aquele que sofre a evicção. O que afinal 
suportar a garantia terá, naturalmente, direito de reembolso junto aos alienantes 
que o precederam na cadeia8.

Humberto Theodoro Neto esclarece que

ação direta é a denominação [...] que a doutrina e o uso em França consagraram para um mecanismo que 
permite a um terceiro reivindicar o benefício de certos efeitos da força obrigatória do contrato perante o devedor 
de seu devedor (extensão da força obrigatória do contrato). Numa primeira abordagem da noção de ação direta 
pode-se dizer que ela permite a um credor alcançar, em seu nome pessoal e por sua própria conta, o patrimônio 
do devedor de seu devedor, enquanto que a priori nenhuma ligação os una9.

Ainda, Athos Gusmão Carneiro destaca:

a lei material já agora em vigor dispõe que a denunciação não se fará exclusivamente ao 
‘alienante’ imediato da coisa à parte denunciante (como estava no art. 1.116 do CC de 
1916), mas sim poderá ser feita a ‘qualquer’ anterior transmitente na cadeia dominial, 
tal como consta do vigente Código Civil10.

A propósito do tema, veja-se os seguintes arestos de jurisprudência:

CIVIL. SFH. FINANCIAMENTO HABITACIONAL NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. 
ATINGIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS POSTERIORES. TERCEIRO ADQUIRENTE. EVICÇÃO. 
INDENIZAÇÃO. Quando uma cadeia de vendas é comprometida por quem transfere 
direito mais tarde afirmado alheio, o prejuízo decorrente da evicção pode ser buscado 
não apenas do alienante imediato, mas também de seus antecessores, e assim o último 
adquirente evicto (até como sucessor dos direitos dos antecedentes) pode diretamente 
demandar o primeiro alienante, que responde pelo dano. Seria um contrassenso exigir 
que fosse promovida uma ação em face de cada alienante respectivo, até que se chegasse 
ao primeiro. Inteligência da redação do artigo 456 do Código Civil. Apelação desprovida. 
(TRF-2 - AC: 200851030008071 , Relator: Desembargador Federal GUILHERME COUTO, 
Data de Julgamento: 15/10/2012, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 
23/10/2012)

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO. 
DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA EVICÇÃO. AÇÃO MOVIDA CONTRA 
TODOS OS SUJEITOS CONSTANTES DAS CESSÕES DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 
PARA O VÍCIO QUE ENSEJOU A RETOMADA DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. 
COMPROVADO QUE OS VÍCIOS QUE ENSEJARAM A RETOMADA DO IMÓVEL ERAM 

8 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil cit., v. I, n. 121, p. 139

9 THEODORO NETO, Humberto. Efeitos externos do contrato. Direitos e obrigações na relação entre contratantes e terceiros. Rio de Janeiro: Forense, 

2007, p. 104-105. Farta é a literatura francesa nesse sentido: Cfr., entre outros, GHESTIN, Jacques; JAMIN, Christophe; BILLIAU, Marc. Traité de droit civil: les 

effets du contrat. 2. ed. Paris: LGDJ, 1994, p. 771.

10 CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros no CPC, de lege ferenda, Revista de Processo, v. 159, p. 127, maio/2008.

ANTERIORES À AQUISIÇÃO DO BEM E DESCONHECIDOS PELA ADQUIRENTE, FAZ ESSA 
JUS À INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA EVICÇÃO. 2. SE O REQUERIDO, EMBORA APAREÇA 
NO MEIO DA CADEIA DAS INÚMERAS CESSÕES DO IMÓVEL EM QUESTÃO, CONTRIBUIU 
PARA O VÍCIO QUE ENSEJOU A RETOMADA DO IMÓVEL, RESPONDE JUNTAMENTE 
COM OS DEMAIS PELA INDENIZAÇÃO PLEITEADA, MESMO NÃO TENDO PARTICIPADO 
DIRETAMENTE NA VENDA DO IMÓVEL À AUTORA. 3. AO ADQUIRENTE É DADO 
RECLAMAR OS EFEITOS DA GARANTIA DA EVICÇÃO NÃO SÓ AO ALIENANTE IMEDIATO, 
MAS TAMBÉM PERANTE QUALQUER OUTRO QUE ANTERIORMENTE TENHA FIGURADO 
NA CADEIA DAS TRANSMISSÕES DO BEM OU DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 456, 
DO CC. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APL: 73766820058070009 DF 
0007376-68.2005.807.0009, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 
12/08/2009, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/08/2009, DJ-e Pág. 59)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E CAUTELAR 
DE ARRESTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE IMÓVEL. REVELIA 
DE UMA DAS DEMANDADAS. EVICÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO. APELAÇÃO DA RÉ. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alienação do imóvel aos autores, pela ré Adriana, que havia 
adquirido o bem da co-demandada Atlântico Sul. Reconhecimento, em ação diversa, 
da fraude à execução com relação a tal negociação. Como corolário, a venda efetuada 
por Adriana aos autores também restou invalidada, devendo ambas as requeridas 
responder pelos prejuízos a que deram causa. Legitimidade passiva confirmada, 
com relação a ambas as demandas. MÉRITO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA 
PRELIMINAR. PEDIDO GENÉRICO DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL. DESCABIMENTO. 
Patente o dano moral sofrido pelos demandantes pela frustração contratual deliberada, 
diante da fraude perpetrada pelas rés. Recurso da ré improvido. APELAÇÃO DOS 
AUTORES. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 
NÃO CONHECIDO.

INOVAÇÃO RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. Numerário 
de indenização fixado pelo julgador singular que se mostra adequado para ressarcir 
o prejuízo moral dos autores. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados 
em percentual condizente para remunerar o profissional. Sentença confirmada. 
CONHECERAM EM PARTE DA APELAÇÃO DOS AUTORES E, NA PARTE CONHECIDA, 
NEGARAM PROVIMENTO, ASSIM, TAMBÉM, AO RECURSO DA RÉ. UNÂNIME. (Apelação 
Cível Nº 70044538726, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Nelson José Gonzaga, Julgado em 25/04/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - 1. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - INOCORRÊNCIA - 
2. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - LEILÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - EVICÇÃO 
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO. 1- Para os recursos endereçados 
às instâncias ordinárias a exigência da reiteração não tem sido colocada: ‘pelas 
peculiaridades da espécie, não se tem por extemporânea a apelação interposta antes 
do julgamento dos declaratórios apresentados pela parte contrária, uma vez que os 
pontos da sentença que foram atacados na apelação em nada foram alterados pelo 
decisum dos aclaratórios, que, por ser meramente integrativo, apenas complementou o 
primeiro decisório, sem dar-lhe qualquer outro conteúdo, principalmente modificativo, 
no atinente àqueles tópicos’. (STJ, RESp 280.247, Min. César Rocha, j. 19.2.02, DJU 
26.08.02) 2 - O art. 456 do Código Civil é expresso ao consignar que ‘Para exercitar o 
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direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato, 
ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo’. E o 
art. 70, I, do CPC dispõe que ‘a denunciação da lide é obrigatória: I - ao alienante, na 
ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de 
que esta possa exercer o direito que da evicção lhe resulta’. (TJ-PR - AC: 5770674 PR 
0577067-4, Relator: Joatan Marcos de Carvalho, Data de Julgamento: 03/08/2010, 7ª 
Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 459)

Impõe-se observar que é objetiva a responsabilidade pela evicção, independe do exame da culpa, exige 
somente a existência de alienação a título oneroso e a perda da propriedade decorrente de um vício anterior à 
tradição.

Com efeito,
a evicção é uma forma de garantia, um elemento natural dos contratos onerosos, 
que se apresenta onde haja obrigação de transferir o domínio, posse ou uso de 
uma determinada coisa. Como conseqüência (sic), ao alienante cabe resguardar o 
adquirente dos riscos por ela produzidos, a não ser que estipulem expressamente em 
sentido contrário, ou seja, pela dispensa da garantia. Tal responsabilidade, independe 
da boa-fé ou não do vendedor, sendo, no silêncio das partes, subentendida. (REsp 
259.726/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2004, 
DJ 27/09/2004, p. 361, grifei)

No mesmo rumo são os ensinamentos de Silvio de Salvo Venosa11:

Quem transmite uma coisa por título oneroso (vendedor, cedente, arrendante etc.) está 
obrigado a garantir a legitimidade do direito que transfere. Desde que exista equivalência 
de obrigações para as partes, a garantia faz-se presente. Deve ser assegurado ao 
adquirente que seu título é bom e suficiente e que ninguém mais tem direito sobre o 
objeto do contrato, vindo a turbá-lo, alegando melhor direito. A evicção garante contra 
os defeitos de direito, da mesma forma que os vícios redibitórios garantem contra os 
defeitos materiais.
Nos exatos termos do art. 447 precitado, a responsabilidade pela evicção é objetiva, 
desnecessitando da análise da culpa, mas apenas da existência de alienação a título 
oneroso e a perda da propriedade decorrente de um vício anterior à tradição.
Tal responsabilidade, em última análise, decorre da teoria do risco, e acarreta a 
desnecessidade de demonstração do conhecimento da restrição quando da realização 
do negócio jurídico, ou falta de diligências para a sua verificação, pressupostos 
essenciais da culpa.

Ademais, à época em que o autor adquiriu o imóvel, em 2007, não havia qualquer anotação ou referência 
no registro imobiliário da existência de qualquer ação, ônus ou embaraço à compra efetuada.

Ainda, a demanda originária foi movida contra Pedro Álvaro e o banco Itaú, tendo em conta que a causa 
remota da perda da posse do bem provém da ação anulatória ajuizada pelos aludidos mutuários em face do 
banco Itaú, cuja preexistência não há comprovação de ter sido informada ao autor evicto, nem ao 1º acionado, 
sendo que apenas este último tinha conhecimento da existência de três outras demandas especificadas no 
contrato de fls. 141/143, as quais, ao menos do que consta dos presentes autos, não importavam em risco de 
perda da propriedade.

Ora, a instituição financeira acionada vendeu o imóvel em questão, que havia adjudicado em execução 
11 In Direito Civil, volume II, Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 3ª. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 564.

extrajudicial eivada de vício, diante da falta de intimação de um dos cônjuges ocupantes do imóvel, ocasionando 
a nulidade da execução. É inegável que o banco participante da cadeia sucessória do bem beneficiou-se com o 
acréscimo patrimonial decorrente da alienação ao 1º acionado, não se podendo conceber a sua ilegitimidade 
passiva, cabendo-lhe arcar, de forma solidária, com as garantias da evicção.

Destarte, impõe-se reconhecer a legitimidade passiva do banco Itaú, que deve responder solidariamente 
com o 1º acionado, pelos danos causados ao autor, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Insurge-se, também, o apelante contra o valor da condenação para a reparação dos danos morais 
arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que tem como ínfimo.

A fixação do dano moral, por não significar uma perda material, deve ser feita seguindo o prudente 
arbítrio do julgador, de forma que não signifique um injustificado enriquecimento para a parte, mas que não 
perca sua função inibitória, desestimulando outras práticas semelhantes, tudo isto sem perder de vista o art. 944 
do Código Civil, para se ter sempre em conta a extensão do dano.

Nesse passo, a moderna doutrina e a jurisprudência dominante consagram a hegemonia do juiz para 
a fixação do quantum indenizatório do dano moral, conquanto não possa este prescindir da consideração de 
aspectos de ordem objetiva (conceito e posição social do ofendido, a repercussão e a gravidade da ofensa, a 
intenção e o ânimo de ofender).

No caso, sob julgamento, bem examinadas as circunstâncias que envolvem o caso – perda repentina 
e constrangedora do imóvel que adquiriu, em razão de vício anterior à tradição – tenho que a quantia de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), é o quanto basta para os réus, de forma solidária, repararem o dano moral sofrido pela 
parte. Não caracteriza um injustificado enriquecimento e não perde sua função inibitória.

No tocante a antecipação de tutela, não merece acolhida, eis que ausentes um dos seus requisitos 
autorizadores, qual seja o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, além do perigo da demora 
inverso existir, caso a presente decisão venha a ser modificada. Frise-se que, especialmente em relação ao banco 
Itaú, não houve o consentimento expresso quanto à procedência do pedido.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos apelos, apenas para, reformando a sentença, reconhecer a 
legitimidade passiva do banco Itaú, que deve responder solidariamente pelos danos causados ao autor, bem 
como para majorar o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença, 
por estes e por seus próprios fundamentos.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000348-38.2008.8.05.0126, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. 
LICIA DE CASTRO L. CARVALHO, JULGADO EM 30/09/2014.

DIREITO CIVIL. AÇÃO. GUARDA DE MENOR. POSTULAÇÃO POR GENITORA. 
PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 
ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO 
DE DIREITO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA 
DO JUIZ. PRELIMINARES REJEITADAS. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ALIENAÇÃO 
PARENTAL ATRIBUÍDA AO GENITOR. OBSERVÂNCIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. 
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MATÉRIA A SER QUESTIONADA E APRECIADA 
OPORTUNAMENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA 
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA 
DA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA 
DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
RECURSO IMPROVIDO.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0000348-38.2008.8.05.0126, da 
comarca de ITAPETINGA, sendo apelante CRYLON LUZ CARQUEIJA FILHO e apelada BENELDE NOVAIS LIMA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas e negar provimento ao 
recurso.

VOTO

A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
As preliminares suscitadas, de nulidade de sentença por cerceamento do direito de defesa e violação do 

princípio da identidade física do juiz, ora rejeitadas, não merecem acolhimento.
In casu, a juntada de documentos por demandante, ora apelada, em sede de alegações finais, consistentes 

em fotografias, fls. 173/176; termo de audiência realizada na ação “Cautelar de Busca e Apreensão de Menor nº 
1316312-2/2006”, fls. 179/183; certidão, fls. 184/185; perfil Orkut, fls. 188/189; declaração, fl. 186, não implicaram 
em alegado cerceamento de direito de defesa, a ensejar a almejada nulidade de sentença. O referido documento 
de fl. 186, único mencionado na sentença guerreada, trata-se de “declaração de motorista de táxi”, datada de 10 
de setembro de 2010, após a instrução processual concluída no ano de 2008, tornando admissível sua juntada 
nos termos do art. 397 do CPC, in verbis: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, 
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram 
produzidos nos autos”. Os documentos de fls. 184/189, sequer foram mencionados na sentença hostilizada, 
não influenciando no julgamento da lide,embora se enquadrem na hipótese do citado artigo 397 do CPC. Com 
relação as fotografias de fls. 173/176, foram objeto de prova produzida nos autos da “Ação Cautelar de Busca e 
Apreensão de Menor nº 1316312-2/2006”, envolvendo as mesmas partes litigantes, citadas diversas vezes na 
ação em tela, inclusive sobre as quais o apelante se manifestou em sede de contestação, além de ter sido objeto 
de seu depoimento colhido em audiência de instrução, consoante termo de fls. 127/128. Ademais, o apelante 
teve a oportunidade de manifestar-se sobre os referidos documentos em alegações finais oferecidas em 13 de 
outubro de 2010, fls. 191/203, no entanto, permaneceu silente. Consoante observado pela douta Procuradora 
de Justiça, fls. 286/287, in verbis:

[...] No que tange à arguição de nulidade pelo cerceamento de defesa, por força da 
juntada de documentos em sede de alegações finais não merece ser acolhida, conforme 
a seguir demonstrado. O documento de fl. 186, único indicado como relevante no 
posicionamento da magistrada pela procedência do pedido, foi adunado aos autos 
em sede de alegações finais por tratar-se de fato novo, que ocorreu após toda a 
instrução probatória. Neste jaez, houve a observância do art. 397, do CPC. Ademais, 
os documentos de fls. 184/185 e 188/189, mesmo não mencionados diretamente na 
sentença, também se enquadra na mesma hipótese acima exposta. Por sua vez, os 
documentos de fls. 173/183 são referentes à Ação de Busca e Apreensão, envolvendo as 
partes em favor do menor, tendo o referido processo sido citado na maioria das peças 
da Autora e do próprio réu, posto que também envolvia a guarda do infante em questão. 
Malgrado estes últimos documentos, a princípio, equivocadamente, possam conduzir à 
ideia de violação ao contraditório, e à ampla defesa, esta, em verdade, não ocorreu. 
O Réu teve acesso aos documentos no momento da apresentação de suas alegações 
finais, quando poderia tê-los combatido ou impugnado, o que, no entanto, não o fez. 
Os Tribunais Pátrios tem se posicionado no sentido de que, caso seja, oportunizada a 

manifestação da parte contrária após a juntada dos novos documentos, não há falar-
se em cerceamento de defesa. Trata-se do caso em comento. No mais, a jurisprudência 
nacional tem entendido ainda que, cuidando-se de documentos não influentes para o 
julgamento da lide, também não se visualiza qualquer violação. No caso sub examine, a 
magistrada não utilizou os novos documentos como espeque para sua decisão, motivo 
pelo qual não houve a alegada violação à defesa do réu.

Do mesmo modo inexiste a alegada violação ao princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 
132 do CPC. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser relativizado nos casos em 
que o magistrado tenha se licenciado, afastado, promovido ou aposentado, hipótese evidenciada no caso sub 
examine, sendo, nesse sentido, o entendimento do c. STJ. Consoante também asseverado em parecer ministerial, 
fls. 293/294, in verbis:

[...] De outra parte, também não deve ser acolhida a arguição de nulidade da sentença 
por violação ao princípio da identidade física do juiz, consoante demonstraremos 
adiante. De fato, da leitura dos fólios, depreende-se que o juiz competente pela 
instrução do feito, Dr. Rodrigo Medeiros Sales, não prolatou a sentença, tendo tal tarefa 
sido desempenhada pela Bela. Ana Karena Nobre. Inobstante a isso, tal mudança 
deveu-se à promoção da carreira daquele, o Bel. Rodrigo, que era juiz substituto na 
2ª Vara Cível da Comarca de Itapetinga e tornou-se titular na Comarca de Itambé. A 
referida hipótese é elencada como umas das exceções ao princípio suso dito no art. 
132 do CPC, in verbis: ‘O juiz, titular ou substituto, que concluir audiência julgará a lide, 
salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou 
aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor’.

No mérito não assiste razão ao recorrente.
A controvérsia instalada nos autos cinge-se em saber se houve preenchimento de requisitos para o 

deferimento da guarda definitiva de menor em favor da postulante, sua genitora.
À luz da Constituição Federal, o menor Níckolas Lima Carqueija, goza de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sob proteção integral e prioritária do Estado e da Sociedade. Tem direito de se 
desenvolver física, mental, moral e socialmente, em condições de liberdade e de dignidade. Reza a Constituição 
Federal, nos seus Artigos 227 e 229:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os 
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade. 

E o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), em especial nos Artigos:

Art. 3º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
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assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 
a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade.
Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Art. 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punida na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
Art. 6º - Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se 
dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e 
a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento.
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-
os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor.
§ 1º. Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido 
por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau 
de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente 
considerada.
Art. 35. A guarda pode ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial 
fundamentado ouvido o Ministério Público.

O Código Civil estabelece:

Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.
§ 1º. Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores 
ou a alguém que o substitua (art. 1584, § 5º) e, por guarda compartilhada a 
responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que 
não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.

E, ainda:

Art. 1630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores:
I - dirigir-lhes a criação e educação;
II – tê-los em sua companhia e guarda;
III – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;
IV – nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais 
não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar;
V – representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após 
essa idade, nos atos em que forem partes,, suprindo-lhes o consentimento;
VI – reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;
VII – exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade 
e condição.

Diante de tais diretrizes é necessário observar prioritariamente o interesse do menor em questão, e não a 

disputa dos seus pais. Como pessoa em desenvolvimento, ele tem direito a um convívio familiar em um ambiente 
que lhe proporcione atenção, carinho, afeto, cuidado, alimentação, lazer. Só assim terá dignidade e condições de 
crescer física, mental e socialmente. Não é lícito, justo, nem razoável provocar rupturas em seu relacionamento 
familiar e afetivo. Ressalte-se que, no caso sub examine, não se questiona o direito dos pais ao filho, mas sim, e 
sobretudo, o direito do menor a uma estrutura familiar que lhe confira segurança e todos os elementos necessários 
a um crescimento equilibrado. O “ideal” seria a concomitância da relação do menor com os pais, sem discórdias 
e sem distorções. Devem as partes litigantes pensar de forma comum no bem-estar do menor, sem intenções 
egoísticas, para que ele possa usufruir harmonicamente da família que possui, tanto a materna, quanto a paterna. 
Sobre o assunto, Maria Berenice Dias e Rodrigo da Cunha Pereira, em sua obra “Direito de Família e o novo Código 
Civil” (3ª ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, p. 179/180), ensinam:

sendo menos poder e mais dever, converteu-se em múnus, concebido como 
encargo legalmente atribuído a alguém, em virtude de certas circunstancias, 
a que se não pode fugir. O poder familiar dos pais é ônus que a sociedade 
organizada a eles atribui, em virtude da circunstancia da parentalidade, no 
interesse dos filhos. O exercício do múnus não é livre mas necessário no interesse 
de outrem. É como diz Pietro Perlingiere, ‘um verdadeiro ofício, uma situação de 
direito-dever; como fundamento da atribuição dos poderes existe o dever de 
exercê-los.

Consta do depoimento da requerente, em audiência, fls. 125/126, in verbis:

que até os cinco anos de Nickolas a depoente convivia com o réu, após o que a separação 
foi pleiteada pela depoente porque brigavam muito e era ruim para a criança; que, 
durante dois anos e meio após a separação a criança ficou com a depoente e não havia 
problemas com o réu, inclusive acordaram que o mesmo ficaria as noites com o menor 
enquanto a depoente trabalhava; que em meados de 2006 quando a depoente iniciou 
um namoro o réu reteve Nickolas proibindo o contato com a depoente que só o via na 
escola, razão pela qual ajuizou uma ação de busca e apreensão; antes dos conflitos que 
originaram a ação de busca e apreensão o réu não se opunha ao modo de criação de 
que fazia uso a depoente, salvo pequenos conflitos em relação ao hábito alimentar; o 
réu não aceitou a separação e chegou a ser agressivo inclusive se fazendo necessário, em 
certa oportunidade, a intervenção policial; o réu chegou a quebrar a janela da casa da 
depoente cujos estilhaços não atingiram o menor porque este estava coberto; Nickolas 
tem o pai como herói enaltecendo o uso de arma de fogo por aquele, inclusive tendo 
Nickolas manuseado tais armas; Nickolas, em certa feita, após brigar com o colega 
pegou um facão antigo que pertencia ao pai e aplicou um golpe no sofá, acreditando 
a depoente que o menor se espelhava nas atitudes do genitor; que gostaria de ter uma 
maior convivência com seu filho e se possível que houvesse também convivência mais 
próxima do menor com o genitor; atualmente vem exercendo quinzenalmente o seu 
direito de visitas.

E, também, depoimento do requerido, em audiência, fls. 127/128, in verbis:

que a autora é uma boa mãe no que diz respeito ao suporte das necessidades materiais, 
como roupas, lar, presentes, porém relapsa quanto a disciplina, seja no tocante a 
alimentação, prática de esportes e o modo de tratamento com terceiros; a autora 
também se mostra ausente nos momentos de lazer da criança; Nickolas disse ao 
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depoente que preferia com o mesmo ficar, desde que não privasse seu contato com a 
genitora; criava animais silvestres quando ainda convivia com a autora, mas não o faz 
atualmente; atualmente não possui armas de fogo, mas já teve uma espingarda e um 
rifle, ambos utilizados para caça; que, Nickolas só manuseou a arma para tirar as fotos 
que acompanha os autos de Busca e Apreensão que tramitou neste Juízo, estando a 
mesma desmuniciada; às vezes fica nervoso mas não agressivo; esmurrou a parede na 
frente de Nickolas; que não se recorda de outros fatos de descontrole; que quebrou o 
vidro da janela da casa da autora acidentalmente quando tentava fechar uma janela 
emperrada e nesta ocasião Nickolas não estava próximo; que nunca proibiu o contato 
entre Nickolas e sua genitora; que na oportunidade em que foi ajuizada a ação de 
busca e apreensão a autora tinha acesso ao menor; possui outras duas filhas; nunca 
postulou a guarda das mencionadas filhas, pois nunca presenciou conduta sensurável 
das genitoras das mesmas; que quando viaja sua esposa cuida de Nickolas; Nickolas 
era uma criança agressiva, mas desde janeiro vem observando que tal quadro não mais 
persiste.

O menor Níckolas Lima Carqueija, em manifestação sobre a pretensão da genitora, em audiência,
demonstrou vontade de residir, ao mesmo tempo com seu pai na cidade de Vitória da Conquista e
ver mais sua mãe, residente na cidade de Itapetinga, fls. 134/136, in verbis:

Declaração de Níckolas Lima Carqueija:

[...] que gosta de morar em Conquista, mais do que Itapetinga; os motivos de 
gostar de Conquista são por conta do Shopping; do Lomantão, da casa de sua tia 
Soninha, da sua escola e de sua casa; gosta de Itapetinga por conta de sua mãe e 
primos e outros familiares; prefere continuar morando em Vitória da Conquista; 
seu pai atualmente não possui armas e só as tinha no período em que convivia 
com a sua genitora; nos fins de semana quando está com o pai vai para sítios, 
pizzaria, lanchonetes e viagens; quando está com sua mãe fica apenas na casa da 
avó e na lanchonete Mix Lanches, razão pela qual prefere ficar com o pai; prefere 
continuar com o pai, porém vendo mais a mãe; seu genitor às vezes bebe nos fins 
de semana mas é pouco, e quando o faz não fica nervoso ou bate no declarante, 
apenas fala coisas estranhas, como falar de um tal “crom”, um deus, além de contar 
histórias suas e do avô do declarante; o genitor fala que gosta e ama o declarante, 
que às vezes o abraça, mas nunca o beijou; que gosta de brincar de luta com o pai 
no sofá; sua mãe também o auxilia nas provas, mas prefere a técnica de ensino 
utilizada por sua madrasta; sua mãe é muito carinhosa, dando muitos beijos e 
abraços; nenhum de seus genitores pediu para o declarante declarar com quem 
quer ficar; que antes preferia que a Justiça decidisse a guarda, mas após seu pai 
ter dito que sua genitora não faria o mesmo que ele faz, resolveu optar em ficar 
com o pai; g.n. que ficou com raiva de seu pai quando o mesmo vendeu as armas, 
pois gostava de atirar; que fazia uso de arma de pressão e em uma oportunidade 
uma arma de fogo; que seu genitor viaja uma ou duas vezes na semana e em 
algumas dessas viagens pernoita fora de casa; que conhece o parque da matinha 
em Itapetinga; quase todas as vezes em que vai a Itapetinga vai ao referido 
parque; já viu seu pai duas ou três vezes aplicando socos contra a parede; que 
quando aplica os murros seu genitor não está com raiva, mas normal; que seu 
genitor possui um treinamento para tanto; seu pai disse que irá comprar um saco 

de pancada; que só uma vez tentou imitar seu pai esmurrando a parede, em uma 
aposta feita com um colega da escola; que seu pai nunca proibiu o declarante 
de falar com sua mãe; em uma oportunidade precisou falar com sua mãe do 
telefone público, isso porque não tinha telefone próprio e seu pai não queria que 
utilizasse seu telefone móvel, evitando que a genitora tivesse acesso ao número 
da linha; seu pai levou um jacaré para casa, que após dois dias foi morto para 
servir de comida; que não assistiu a morte do animal; que não gosta de gatos e 
já aplicou vários chutes nesses animais, isso porque assim o acostumou seu pai, 
que também não gosta de gatos, inclusive porque um desses quebrou um troféu 
seu; que seu pai pediu para o declarante parar de agredir gatos, evitando que tal 
fato fosse utilizado pela genitora em Juízo; seu genitor contou ao declarante as 
mentiras ditas por sua mãe, tal como o episódio em que aquele teria quebrado 
a janela com um murro, tendo o genitor contado ao depoente que bateu 
acidentalmente com o cotovelo no vidro; que quando vai caçar faz com badoque; 
nunca presenciou seu pai brigando com terceiros, mas soube que este já brigou 
duas vezes após o nascimento do declarante; que, ressalvando a rivalidade de 
seu pai com o irmão, desconhece que tenha o mesmo inimigos; vez em quando 
seu pai fala palavrões enquanto conversa com os vendedores pelo telefone; seu 
pai disse ao depoente, há aproximadamente uma semana que as coisas que sua 
mãe não faria e que o mesmo faz pelo declarante; que tem certeza absoluta da 
decisão de ficar com o genitor mas quer ver com mais frequência a mãe; que o 
que mais sente falta da mãe é na verdade a própria presença dela; que tem mais 
amigos em Itapetinga; se fosse só por causa dos amigos preferiria morar com 
mãe; que a maioria dos seus parentes residem em Itapetinga e frequentam a casa 
de sua avó materna.

Consta do Relatório Social, realizado por assistente social, fls. 143/144, in verbis:

A requerente, é funcionária pública estadual desde o ano de 1992 como professora, com 
renda mensal em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais); há quatros anos está separada do 
genitor de seu filho porque não viviam bem, pois o mesmo mantinha relacionamento 
com outras mulheres, tem uma filha um pouco mais velha que Nickolas; com a 
separação em 2004 até 2006, o casal convivia com a guarda compartilhada, no período 
de separados o genitor nunca deu o sustento do filho; em 11 de fevereiro de 2008, o 
requerido ligou para Nickolas pedindo que fosse atá a rua e o levou para a cidade de 
Vitória da Conquista; de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias recebe o menor em sua casa 
para passar o final de semana, sente muita falta da presença do filho, sempre foi boa 
mãe, que há muitos anos mora em Itapetinga, que tem boa conduta, tem computador 
e livros para que seu filho faça pesquisa escolar, quer acompanhar o desenvolvimento 
de seu filho na escola; seu ex-marido só lhe tirou o filho por não concordar que tivesse 
namorado, o mesmo já convive com outra pessoa na cidade de Vitória da Conquista; 
questiona por que seu filho não fica com a genitora? Sente muito só, mora sozinha; a 
requerente mostrava-se emotiva no momento da visita, mostrou a casa, constatei 
que é própria, arejada e cômodos espaçosos, 02 quartos e garagem. 

Consta do pronunciamento do Ministério Público em primeira instância, fls. 204 e verso, in verbis:

Trata-se de ação de Guarda ajuizada por BENELDE NOVAIS LIMA em face de CRYLON 
LUZ CARQUEIJA FILHO, objetivando reaver a guarda de seu filho Níckolas Lima 
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Carqueija. Pelos fatos aduzidos e comprovados, guarda provisória já concedida (fl. 32). 
A documentação de fls. 158/188, em especial as reproduções fotográficas da criança 
portando armas de fogo, revelando estupidez inominável se analisado em conjunto 
com os antecedentes criminais do genitor; concluise: qual a escola que o genitor 
matriculou efetivamente seu filho? Sem maiores delongas, desnecessários ao ensejo, 
opino pelo acolhimento do pedido exordial, a bem do infante, s.m..j.

In casu, embora seja compreensível o interesse do pai em permanecer com a guarda do filho, a situação 
dos autos recomenda a alteração da guarda, em favor da genitora, a confirmação da sentença guerreada em 
benefício do adolescente, restando evidente a existência de saudável e proveitosa relação de afinidade entre o 
menor e sua genitora. Restou demonstrado, de forma concludente, através das provas colhidas, principalmente 
depoimentos pessoais das partes litigantes, de testemunhas e manifestação do referido menor, fls. 125/131 e 
134/136, que o apelante, há muito, dificulta a convivência entre mãe e filho, dificultando injustificadamente o 
direito de convívio do filho com a genitora, buscando, de inúmeras formas, estruir esta relação, motivando a 
recorrida a formular, em juízo, diversos requerimentos visando exercer seu direito de visitar seu filho, bem

como postular a cautelar de busca e apreensão. Infere-se do termo de audiência realizada em 27 de março 
de 2008, fls. 72/73, determinação do juiz da causa in verbis:

o réu deverá garantir contato permanente da autora com o menor via telefone de 
número 77 88246538, outrossim qualquer desobediência ao presente decisório e o de fl. 
64 deverá ser noticiado pela autora, oportunidade em que se designará de imediato no 
menor prazo possível audiência de justificação, em que poderá ser revertida a guarda.

A guarda deve atender, primordialmente, ao interesse do menor. Verificado que o menor sofre com os 
conflitos provocados pelos genitores e que houve indícios de prática de alienação parental objetivando afastar 
o menino do contato materno, deve ser mantida a sentença guerreada determinando a guarda em favor da 
genitora, que, segundo citado laudo social, possui condições para tanto. Com efeito, é imprescindível que ambos 
os genitores efetivamente tentem enxergar e considerar a opinião do seu amado filho e entendam a importância 
do outro genitor no cotidiano do mesmo, buscando com empenho e sensibilidade obstar seus ímpetos egoísticos, 
bem como desconsiderar suas ínfimas desavenças em prol da suprema felicidade e bem estar do infante. 

Consoante também observado pela douta Procuradora de Justiça, fls. 294/306, in verbis:

[...] Depreende-se que a decisão da magistrada encontra-se em consonância com 
o arcabouço probatório, sendo, perceptível a alienação parental perpetrada pelo 
réu/apelante. Infere-se dos autos que a autora/apelada e o Sr. Crylon tiveram 
um relacionamento de 10 (dez) anos, tendo, no seu percurso, em 1998, nascido o 
adolescente, cuja guarda foi requestada através da actio sub judice. No entanto, a 
relação amorosa terminou de maneira turbulenta em 2004, atingindo os seus reflexos, 
ainda hodiernamente, o menor, que se encontra em uma situação extremamente 
desconfortável pelas constantes discussões envolvendo seus genitores. Embora, em um 
primeiro momento, a guarda de fato da criança tenha sido compartilhada por ambos 
os pais, posteriormente, em razão do aumento dos desentendimentos entre eles, passou 
o genitor a possuir a guarda da criança, privando-o frequentemente de manter um 
contato mais íntimo com sua própria genitora. Cumpre salientar que, durante todo o 
curso da instrução, sempre restou claro o amor e o zelo no que concerne à educação, 
à alimentação, à higiene e ao lazer que ambos os genitores possuem em relação ao 
menor. Inclusive, ambos admitem o bom papel desempenhado pelo outro na criação 
do filho, senão vejamos: [...] Ademais, tanto o relatório Social de fl. 143, realizado por 

assistente social em visita à residência da genitora, quanto o Auto de Sindicância fl. 
154, respeitante à visita empreendida por outra profissional ao domicílio do genitor, 
atestam que os ambientes são propícios para criação do menor. Não obstante a 
isso, observa-se da leitura dos fólios que, de fato, o apelante impede, em algumas 
circunstâncias, uma aproximação pessoal entre o filho e a mãe. O genitor descumpriu 
frequentemente, sem qualquer justificativa plausível, no curso do processo em primeira 
instância, o direito de visita da genitora, o que se vislumbra às fls. 34, 64, 186 e 206. 
Outrossim, o contato telefônico, muitas vezes, também é uma via de difícil acesso ao 
adolescente, pois constantemente os números de contato estão desligados ou fora de 
uso, consoante provado, inclusive, em audiência, fl. 124. Ressalte-se que, tendo em vista 
a mudança do apelante para Vitória da Conquista/BA, aquele meio de comunicação 
figura como essencial para a manutenção de um contato diário entre a mãe e o filho. 
No mais, percebe-se da leitura dos fólios que, próximo à data das declarações pessoais 
do menor, seu genitor iniciou verdadeira campanha em desfavor da autora, contando 
supostas mentiras da mesma, histórias de descaso, bem como convencendo-o das 
vantagens de permanecer residindo em Vitória da Conquista/BA. Tais fatos, além de 
demonstrados por documentos acostados aos autos, também podem ser averiguados 
pela prova testemunhal, senão vejamos: [...] Destarte, desconsiderando o melhor 
interesse do menor, o genitor, por questões egoísticas, cometeu ato de alienação 
parental, consoante os termos do art. 2º, da Lei 12.318/2010: [...]. Destarte, depreende-
se da análise do texto da lei a prática de alguns dos atos acima elencados pelo genitor, 
como: a) a realização de campanha de desqualificação da conduta da genitora no 
exercício da maternidade; b) a dificuldade de contato da criança ou adolescente com 
a genitora; c) a mudança de endereço para outro domicílio distante, sem justificativa, 
visando, dentre outros motivos, prejudicar a convivência do adolescente com a 
genitora e com os familiares desta. De outra parte, alguns traços de personalidade do 
genitor atingem negativamente o adolescente, ao expô-lo a um ambiente de violência, 
o que pode influenciar a sua personalidade, tornando-o uma pessoa agressiva e sem 
controle de suas emoções, como é possível constatar pela prova testemunhal: [...]. 
Em face do exposto, a sentença da magistrada pautou-se em elementos probantes 
acostados e produzidos no curso da instrução. No mais, é visível a prática do ato de 
alienação parental pelo genitor, de modo que se mostrou acertado o posicionamento 
da magistrada em alterar a guarda do menor, concedendo-a a sua genitora.

A questão, aliás, foi analisada com acuidade e justeza pela magistrada singular, na sentença recorrida, 
conforme fundamentos utilizados, fls.208/216 , in verbis:

[...] A criação de filhos, na sociedade atual, com tantos fatores desfavoráveis à 
construção de personalidades saudáveis e escoimadas de vícios e perversões 
tornam os pais verdadeiros guerreiros, levados a transpor trincheiras, desviar-
se de obstáculos, combater as más influências cada vez mais presentes, enfim, 
a verdadeiramente lutar para que sua cria tenha uma educação que a ajude na 
construção de uma personalidade humana e correta, digna de ser um homem ou 
uma mulher de caráter e comportamento elogiáveis ou, pelo menos, dentro da 
normalidade que se espera, respeitadas as faixas etárias. No caso dos autos, o que 
se percebe é uma criança perdida em meio a um verdadeiro tiroteio de acusações 
recíprocas e atentados à formação saudável de sua personalidade. Pelo que se 
pode depreender da prova dos autos, a criança fora transformada em moeda de 
açoite entre seus pais, como o objetivo de causar ao outro, aparentemente de 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICABAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA1º SEMESTRE / 2015 1º SEMESTRE / 2015
360 361

forma unilateral, intenso sofrimento e aflição. O que se pode perceber ao longo do 
processo são as diversas tentativas da autora de aproximar-se de seu filho, sendo, 
de tais tentativas, completamente alijada pelo genitor o qual busca, a qualquer 
custo – altíssimo e, às vezes, indelével, em casos que tais – afastar a criança da 
convivência materna. Diversos são os episódios em que tal fato fora noticiado e 
devidamente corroborado pela prova dos autos, a exemplo do depoimento de fl. 
131, do próprio termo de declarações do menor, às fls. 135/136 e do documento de 
fl. 186. O termo de declarações de Nickolas, aliás, é de uma clareza incontestável 
quanto aos fatos ora discutidos na presente ação. Do trecho a seguir, percebe-
se a habitualidade com que o menor manuseava armas de fogo, em seu prejuízo 
psicológico e em grave perigo à sua integridade física: [...]Que ficou com raiva de 
seu pai quando o mesmo vendeu as armas, pois gostava de atirar; que fazia uso de 
arma de pressão e em uma oportunidade uma arma de fogo; fl. 135. Em seguida, faz 
o menor um esboço do comportamento estranho do réu, dado, segundo, certidões 
policiais e depoimentos colhidos nos autos, a comportamentos agressivos: que já 
viu seu pai duas ou três vezes aplicando socos contra a parede; que quando aplica 
os murros seu genitor não está com raiva, mas normal...que não gosta de gatos e já 
aplicou vários chutes nesses animais, isso porque assim o acostumou seu pai [...] (fl. 
136). As desavenças existentes entre duas pessoas que conviveram maritalmente 
e que, devido a circunstâncias de especial potencial lesivo, no que diz respeito à 
autoestima e à integridade moral do companheiro ‘lesado’ pelo comportamento do 
cônjuge, são ocorrências comezinhas, passíveis de amenização, com o decorrer do 
tempo, pacificando-se os conflitos de uma forma que não prejudique a educação e 
a convivência com os filhos em comum. No caso em tela, entretanto, percebe-se que 
uma solução mais pacífica é praticamente impossível, dado o nível acentuado de 
mágoas ainda existentes, acusações mútuas e indícios severos de alienação parental. 
Segundo a doutrina de Direito de Família mais moderna, a chamada síndrome da 
alienação parental: [...]. Nova lei, aprovada em agosto deste ano, de nº 12.318/2010, 
estabelece os parâmetros caracterizadores da alienação parental, fixando, ainda, 
penalidades para aqueles cuja conduta enseje adequação aos tipos especificados 
na legislação em comento. Reza o art. 2º da referida Lei: [...]. Não é preciso ser expert 
em psicologia para perceber-se, no depoimento do menor, indícios de influência 
de seu genitor com relação às suas opiniões e preferências concernentes à sua 
genitora. Senão vejam-se: [...] que antes preferia que a Justiça decidisse a guarda, 
mas após seu pai ter dito que sua genitora não faria o mesmo que ele faz, resolveu 
optar em ficar com o pai; que seu pai lhe contou, quando estava prestes a se separar 
da genitora, esta saiu de casa deixando o declarante com a babá, tendo retornado 
apenas 02:00 da manhã; […] que em uma oportunidade precisou falar com sua mãe 
do telefone público, isso porque não tinha telefone próprio e seu pai não queria que 
utilizasse seu telefone móvel, evitando que a genitora tivesse acesso ao número da 
linha; […] que seu pai disse ao depoente, há aproximadamente uma semana, que 
as coisas que sua mãe não faria que o mesmo faz pelo declarante; Sobre o assunto, 
veja-se a jurisprudência mais atualizada: [...] Ideal seria uma sociedade na qual 
as crianças e os seus interesses estivessem à frente de mágoas ou mesquinharias 
oriundas da degradação da relação havida entre seus genitores. Infelizmente, em 
uma situação como a que ora se examina, nem mesmo a possibilidade de uma 
guarda compartilhada se afigura razoável, já que, além do obstáculo geográfico, 
haveria a grave limitação referente à falta de entendimento saudável entre os pais 
da criança, a ensejar, certamente, discussões, maledicências e situações outras que, 

de forma inconteste, contribuiriam para a piora do estado já instalado de confusão 
e insegurança na criança em disputa. Isto posto, e por tudo o mais que dos autos 
se depreende JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, com fulcro nos arts. 269, I, 
do CPC e 33 e ss, da Lei nº 8.069/90, além dos dispositivos insertos na novel lei nº. 
12.318/2010, para conceder à autora, BENELDE NOVAIS LIMA, a guarda definitiva 
do menor Nickolas Lima Carqueija, devendo o mesmo ser entregue à autora de 
imediato. Tendo em vista os inúmeros episódios de animosidade relatados nos 
autos, defiro, desde já, seja a diligência feita por Oficial de Justiça e devidamente 
acompanhada por policiais. Expeça-se o competente mandado de busca e 
apreensão do adolescente e de todos os seus pertences que estiverem, porventura, 
na casa paterna. Depreque-se, com urgência, tendo em vista o início do ano letivo 
que se avizinha. Condeno, ainda, o réu aos honorários advocatícios do patrono da 
ré, à ordem de cinco salários mínimos, atendidos os requisitos do art. 20, do CPC.

Inadmissível nesta instância apreciação da pretensão do apelante de regulamentação do seu direito de 
visitas ao seu filho menor, matéria a ser apreciada, oportunamente, por juiz da causa.

Inalterável, na causa em tela, a condenação da parte vencida em honorários advocatícios fixados em 
cinco salários mínimos, considerando o grau de zelo profissional, trabalho realizado, o tempo exigido e o local 
da prestação de serviços. O recorrente comprovou a efetivação do preparo do recurso em tela. No entanto, não 
demonstrou alegada condição de beneficiário de assistência judiciária gratuita, visando dispensa do pagamento 
da verba honorária eis que, a pretensão da concessão do benefício, manifestada em peça contestatória à fl. 94, 
não chegou a ser acolhida em primeira instância.

Por tais razões nega-se provimento ao recurso.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024547-05.2007.8.05.0080, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DES. 
GESIVALDO BRITTO, JULGADO EM 30/10/2012.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO 
DO PODER FAMILIAR E ADOÇÃO. BOA-FÉ DOS ADOTANTES. SITUAÇÃO DE FATO 
QUE EVIDENCIA A TOTAL ADAPTAÇÃO DA MENOR NO LAR SUBSTITUTO. VÍNCULO 
AFETIVO CONSOLIDADO PELA LONGA CONVIVÊNCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE 
DA MENOR. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
No caso em apreço, salta aos olhos, à apreciação do conjunto fático-probatório, que 
a família substituta é a que reúne maiores condições de promoção do bemestar 
geral e do desenvolvimento adequado da criança, vide o relatório do estudo social 
realizado no local de residência da Adotanda com os Apelantes, onde ficou patente 
que a infante goza de saúde, está com vacinação em dia, se alimenta muito bem, 
frequenta escola de excelente padrão de ensino, que, apesar da timidez, se expressa 
de maneira articulada, reside numa casa ampla e organizada, possui quarto próprio, 
faz acompanhamento com profissional da Psicologia para enfrentar a presente 
problemática, e, o mais importante que se extrai das informações da Assistente Social 
é que “nos momentos presenciais com os requerentes a criança Camila demonstrava 
harmonizada e afetuosa com os mesmos, que os relatos apresentados encontrava-
se um ambiente residencial protetor e saudável, além dos requerentes apresentarem 
disposição em dar continuidade à atenção à criança. Portanto, este Setor observou que 
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a criança Camila se encontra num espaço acolhedor e saudável que tem proporcionado 
o seu desenvolvimento pessoal e social” (Grifamos – Sic).
Pretéritos e recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça têm sido no sentido 
de se privilegiar o Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, 
avocando o princípio da razoabilidade como uma diretriz de senso comum, ou, com 
mais exatidão, de bom-senso, aplicada ao Direito. Esse bom-senso do ‘dever ser’ se 
faz necessário à medida que as exigências formais que decorrem do princípio da 
legalidade tendem a reforçar mais a palavra da lei do que o seu espírito.
Mister frisar, neste momento, corroborando com o parecer ministerial, que o não 
consentimento da mãe biológica não pode ser um obstáculo à concessão da adoção, 
eis que a mesma não apresentou motivação plausível para não ter reclamado a 
guarda da Adotanda, ressaltando-se que, há muito, adquiriu a maioridade civil e 
poderia ter ingressado com a ação própria que guarnecesse a vontade que só agora 
é esposada.
O depoimento da infante em tela, à fl. 151, demonstra perfeitamente sua escolha em 
relação aos Adotantes/Apelantes. E isso não foi somente pelo fato da convivência de 
uma vida inteira, mas da boa convivência que norteia a relação, pois, do contrário, 
a criança se insurgiria contra a possibilidade de ser mantida numa situação de 
sofrimento, o que não se verifica.
Verifica-se patente a boa-fé dos Apelantes, o que anula a arguição de que houve 
vício de consentimento, em consonância com o entendimento do julgado aqui 
transcrito, oriundo do STJ, tornando-se patente a legitimidade de ambos para 
pleitearem a adoção e a destituição do pátrio poder.
Vê-se que o melhor para a Adotanda é, de fato, para preservar sua estabilidade 
emocional, garantir a continuidade de seu desenvolvimento sadio, respeitá-
la em sua dignidade, enquanto ser em crescimento, proteger sua identidade 
familiar e promover a sua evolução sociopsicológica, mantê-la com os pais por 
ela reconhecidos, os quais vêm lhe dispensando amor, afeto e todos os recursos 
materiais e morais para seu desenvolvimento, com lastro no art. 227 da Constituição 
Federal.
RECURSO PROVIDO para decretar a destituição do poder familiar e conceder a 
adoção de C. O. A. S. em favor dos Apelantes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 0024547-05.2007.805.0080, da Comarca 
de Feira de Santana-BA, tendo como Apelantes EDIMAR EVANGELISTA PRATES e SHEYLA MARYS DE ALMEIDA 
PRATES e Apelada EVELYN DE FÁTIMA OWEIDA ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator:

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDIMAR EVANGELISTA PRATES e SHEYLA MARYS DE 
ALMEIDA PRATES, em favor da criança C. O. A. S., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e 
Juventude da Comarca de Feira de Santana-BA, cujo relatório por ora adoto, que julgou improcedentes os 
pedidos formulados nos autos da Ação de Adoção Cumulada com Destituição do Poder Familiar, proposta contra 
EVELYN DE FÁTIMA OWEIDA ALMEIDA.

Irresignados, os Acionantes interpuseram a presente Apelação arguindo, em síntese, que a integração da 
criança ao lar dos Requerentes é inconteste.

Ressaltam que o genitor da menor não opôs qualquer resistência quanto à adoção, o que só ocorreu, 
por parte da genitora biológica, após a propositura da presente ação, o que demonstra sua aceitação quanto à 
situação de fato instalada.

Reafirmam a inércia da mãe biológica no sentido de reaver a menor, ou, ainda, de manter um contato que 
fortalecesse laços afetivos, eis que a criança sempre visitou familiares maternos e paternos em Feira de Santana, 
não fazendo quanto à Apelada por não encontrar receptividade.

Dizem que promoveram a Ação de Adoção ante a inércia dos pais biológicos em resolver a situação da 
criança que já estava em sua posse, de fato, há mais de dez anos.

Informam que o opinativo do Ministério Público no primeiro grau, em vista das provas dos autos, do 
estudo social realizado e da vontade expressa da menor em permanecer com a família substituta, foi no sentido 
de serem procedentes os pedidos formulados na inicial.

Asseveram que a criança estuda na mesma instituição de ensino há mais de oito anos, bem como 
cursa escola de língua inglesa, entre outros e, apesar de tudo isso, continua privada de direitos e garantias 
constitucionais como segurança à estabilidade vivenciada com os Apelantes, obtenção de documentos civis, 
realização de viagens sem necessidade de alvarás judiciais, apresentar-se à sociedade como filha do casal que 
reconhece como pais.

Consideram injusta a sentença objurgada pelos motivos retro mencionados, bem como destituída de 
fundamentação adequada, pois vai de encontro à verdade dos autos, onde consta o abandono da menor desde 
recém-nascida aos cuidados dos adotantes.

Por estas razões, requerem o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença “a quo”.
A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 211/218 onde pugnou pela manutenção do “decisum” atacado, 

eis que afirma ausentes de embasamento as fundamentações esposadas na exordial.
Enviados os autos a este Tribunal e devidamente distribuídos, coube-me, por sorteio, a Relatoria do 

recurso.
A douta Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, opinou no sentido da reforma da sentença, com 

a destituição do poder familiar e a concessão da adoção em favor dos Apelantes.
É o relatório, que ora apresento para apreciação por esta Turma Julgadora.

VOTO

Os autos tratam de pedido de adoção cumulado com destituição do poder familiar, formulado pelos ora 
Apelantes, casal que cuida da criança em tela, desde seu nascimento, como se pais biológicos fossem, com o 
intuito claro de ver regularizada a situação fática vastamente demonstrada nestes fólios.

Conforme se verifica às fls. 183/190, na respeitável sentença proferida pelo douto magistrado de piso, 
os pedidos foram indeferidos sob a fundamentação de que o abandono, requisito exigido pelo art. 1.638, II, do 
Código Civil, não fora comprovado.

O magistrado afirma, no mesmo “decisum”, que não acolheu o pleito dos ora Apelantes, “especialmente no 
interesse da Adotanda de ver-se assistida da garantia de seu direito à convivência familiar [...]”, o que, no entendimento 
deste Relator, “data venia”, se apresenta como um verdadeiro contra senso, eis que o melhor interesse da criança 
em questão está efetivamente provado pela excelente convivência que mantém com os pais adotantes, seu 
verdadeiro núcleo familiar, o que foi afirmado nos autos pela própria infante e ratificado pelos estudos sociais 
efetivados.

Pretéritos e recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça têm sido no sentido de se privilegiar o 
Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, avocando o princípio da razoabilidade, como uma 
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diretriz de senso comum, ou, com mais exatidão, de bom-senso, aplicada ao Direito. Esse bom-senso do “dever 
ser”, se faz necessário à medida que as exigências formais que decorrem do princípio da legalidade tendem a 
reforçar mais a palavra da lei do que o seu espírito.

Observa-se que, mesmo nos casos mais polêmicos, envolvendo possibilidades de guarda e/ou adoção 
que não seguem à risca a letra fria da Lei, o Tribunal Paradigma vem enunciando seu entendimento lastreado 
naquilo que, sob a luz razão - “capacidade de coordenação hierárquica de todos os conhecimentos, em vista de 
princípios ou de valores”, no dizer do professor Alexandre Magno Fernandes Moreira (Rede LFG) - se mostra mais 
adequado a suprir o melhor interesse da criança e do adolescente.

O instituto da destituição do pátrio poder ou, numa expressão mais adequada ao texto constitucional e à 
Lei nº 10.406/2002, do poder familiar, eis que pai e mãe devem ser contemplados quanto aos direitos e compelidos 
quanto às obrigações dele decorrentes, abarcado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (verdadeiro manual 
de normas de direito material e procedimental, cujos princípios são regidos pela Constituição Federal, em 
respeito à proteção da infância e da juventude), aqui estampa-se pelo enquadramento da situação no art. 1.638, 
II, do Código Civil.

Vê-se que o processo caminhou atendendo a todos os dispositivos constantes na Lei nº 8.069/90 (ECA), 
inclusive quanto à necessidade de averiguação do cumprimento da garantia à convivência familiar com a 
manutenção dos vínculos afetivos em relação ao núcleo de origem, realizando-se estudos sociais.

As audiências para oitiva das partes e das testemunhas arroladas foram devidamente realizadas, ficando 
evidente que a criança “sub oculi” em nenhum momento foi buscada pelos pais biológicos, sendo que o genitor 
afirma que abre mão de tal vínculo, posto que somente viu a filha uma única vez, sendo levada a ele pelos atuais 
guardiões para que procedesse ao registro de nascimento e que está certo de que a criança é muito bem tratada, 
rodeada por pessoas maravilhosas e que fora deixada com os Apelantes pela própria mãe biológica para ser 
cuidada (fls. 76/77).

No segundo estudo social, às fls. 136/138, ficam patentes a incerteza e o receio da mãe biológica quanto ao 
retorno da filha ao seu convívio. Ademais, a assistente social responsável, em seu relatório, afirma que a Adotanda 
possui afinidade sócio afetiva com os Adotantes, fato reconhecido pela Requerida, e adiciona:

Conforme estudo realizado pode-se perceber que o retorno da criança Camila ao seio 
materno poderá incorrer em situação de vulnerabilidade e riscos haja vista o longo 
período de afastamento e a possibilidade de surgimento de problemas condutores de 
grande desgaste. 
Portanto, considerando a realidade atual, a fragilidade de vínculos entre a criança e 
sua genitora, bem como a convivência familiar formada entre a infante e a família com 
quem convive entendemos que a estrutura familiar formada com os requerentes da 
adoção possui as potencialidades necessárias para o bom desenvolvimento da Camila 
e uma nova mudança poderá comprometer o seu desenvolvimento psicossocial.
Valendo salientar que um possível afastamento da criança com o casal que sempre a 
colheu poderá provocar sentimentos de incerteza, rejeição, instabilidade e a falta da 
garantia da assistência material, moral, educacional e afetiva já conhecida (Grifamos 
- Sic).

O depoimento da infante em tela, à fl. 151, demonstra perfeitamente sua escolha em relação aos Adotantes/
Apelantes. E isso não se deu somente pelo fato da convivência de uma vida inteira, mas da boa convivência que 
norteia a relação, pois, do contrário, a criança se insurgiria contra a possibilidade de ser mantida numa situação 
de sofrimento, o que não se verifica. Realmente, não se vê nos autos a rejeição expressa por parte da Requerida à 
Adotanda, todavia, também não se verificam esforços consistentes para reavê-la, o que denota o descaso.

O art. 227 da Carta Magna Federal assim dispõe:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010).

Extrai-se do texto retro a necessidade de se privilegiar o conjunto fático que melhor represente os 
interesses da criança, emergindo daí a necessidade de, em não havendo condições de manter o infante na sua 
família original, promover a sua inserção ou manutenção naquela célula que melhor atenda aos seus interesses.

Conforme afirma a douta Procuradoria de Justiça, em seu brilhante parecer, que ora adoto, o direito à 
convivência familiar não está ligado, necessariamente, à origem biológica, mas a uma construção norteada pelo 
afeto. Reforça o douto “Parquet” que é complexa a intervenção técnica no processo da adoção “viabilizando o 
enfrentamento da questão pela ótica de todos os sujeitos envolvidos: adotantes e adotado. […] Mais importante é a 
análise levada a efeito junto à criança possivelmente adotada, de sorte a minorar os riscos e maximizar os resultados 
benéficos que a inserção em outra família poderá trazer”.

No caso em apreço, salta aos olhos a apreciação do conjunto fático-probatório, que a família substituta 
é a que reúne maiores condições de promoção do bem-estar geral e do desenvolvimento adequado da criança, 
vide o relatório do estudo social realizado no local de residência da Adotanda com os Apelantes, onde ficou 
patente que a infante goza de saúde, está com vacinação em dia, se alimenta muito bem, frequenta escola de 
excelente padrão de ensino, que, apesar da timidez, se expressa de maneira articulada, reside numa casa ampla e 
organizada, possui quarto próprio, faz acompanhamento com profissional da Psicologia para enfrentar a presente 
problemática, e, o mais importante que se extrai das informações da Assistente Social é que:

nos momentos presenciais com os requerentes a criança Camila demonstrava 
harmonizada e afetuosa com os mesmos, que os relatos apresentados encontrava-
se um ambiente residencial protetor e saudável, além dos requerentes apresentarem 
disposição em dar continuidade à atenção à criança. Portanto, este Setor observou 
que a criança Camila se encontra num espaço acolhedor e saudável que tem 
proporcionado o seu desenvolvimento pessoal e social (Grifamos – Sic).

O laudo apresentado pela psicóloga Yane K. N. Barreto, fl. 54, dá conta do forte laço afetivo existente entre 
a infante e os guardiões, lastreou vínculo de harmonia e afeto, bem como acentua o interesse dos Apelantes 
em revelar à criança sobre sua origem sem lhe causar traumas, fazendo-se presentes às sessões sempre que 
solicitados.

Mister frisar, neste momento, corroborando com o parecer ministerial, que o não consentimento da mãe 
biológica não pode ser um obstáculo à concessão da adoção, eis que a mesma não apresentou motivação plausível 
para não ter reclamado a guarda da Adotanda, ressaltando-se que a mesma de há muito adquiriu a maioridade 
civil e poderia ter ingressado com a ação própria que guarnecesse a vontade que só agora é esposada.

Sobre o tema, ou seja, o resguardo do melhor interesse da criança, vejamos a jurisprudência de Tribunais 
Pátrios:

Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.199.465 - DF (2010/0120902-0)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : O L E OUTRO
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ADVOGADO : OSLI CAMILO BARRETO - DEFENSOR PÚBLICO E OUTROS
RECORRIDO : G A L
ADVOGADO : ANDREA SUELY VASQUEZ MOTA
EMENTA: CIVIL. ADOÇÃO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO DA GENITORA. BOA-
FÉ DOS ADOTANTES. LONGO CONVÍVIO DA ADOTANDA COM OS ADOTANTES. 
PREPONDERÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. A criança adotanda é o objeto de proteção legal primário em um processo de 
adoção, devendo a ela ser assegurada condições básicas para o seu bem-estar e 
desenvolvimento sociopsicológico.
2. A constatação de vício no consentimento da genitora, com relação a entrega 
de sua filha para a adoção, não nulifica, por si só, a adoção já realizada, na qual é 
possível se constatar a boa-fé dos adotantes.
3. O alçar do direito materno, em relação à sua prole, à condição de prevalência 
sobre tudo e todos, dando-se a coacta manifestação da mãe-adolescente a 
capacidade de apagar anos de convivência familiar, estabelecida sobre os auspícios 
do Estado, entre o casal adotante, seus filhos naturais e a adotanda, no único lar que 
essa sempre teve, importa em ignorar o direito primário da infante, vista mais como 
objeto litigioso e menos, ou quase nada, como indivíduo, detentora, ela própria, de 
direitos, que, no particular, se sobrepõe aos brandidos pelas partes .
4. Apontando as circunstâncias fáticas para uma melhor qualidade de vida no lar 
adotivo e associando-se essas circunstâncias à convivência da adotanda, por lapso 
temporal significativo - 09 anos -, junto à família adotante, deve-se manter íntegro 
esse núcleo familiar.
5. Recurso especial provido. (Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Sidnei Beneti, Paulo 
de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra 
Relatora. Brasília-DF, 14 de junho de 2011, MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Relatora)

Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.207.185 - MG (2010/0149110-0)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : A A M J
ADVOGADO : MARIA DAS DORES COSTA LEMOS - DEFENSORA PÚBLICA E OUTROS
RECORRIDO : N A DE O
ADVOGADO : JOSÉ HERMANO NOGUEIRA ARAÚJO
EMENTA: ADOÇÃO. RECURSO ESPECIAL. MENOR QUE MORA, DESDE O CASAMENTO 
DE SUA GENITORA COM SEU PADRASTO, EM DEZEMBRO DE 2000, COM ESTE. 
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. MOLDURA FÁTICA APURADA PELAS INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS DEMONSTRANDO QUE O MENOR FOI ABANDONADO POR SEU PAI 
BIOLÓGICO, CUJO PARADEIRO É DESCONHECIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. As instâncias ordinárias apuraram que a genitora casou-se com o adotante e anuiu 
com a adoção, sendo “patente a situação de abandono do adotando, em relação ao 
seu genitor”, que foi citado por edital e cujo paradeiro é desconhecido.
2. No caso, diante dessa moldura fática, afigura-se desnecessária a prévia ação 
objetivando destituição do poder familiar paterno, pois a adoção do menor, que 
desde a tenra idade tem salutar relação paternal de afeto com o adotante - situação 
que perdura há mais de dez anos -, privilegiará o seu interesse. Precedentes do STJ.
3. Recurso especial não provido. ACÓRDÃO: A Turma, por unanimidade, negou 
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (Os Srs. 

Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi 
votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília-DF, 11 de outubro de 2011, MINISTRO 
LUIS FELIPE SALOMÃO, Grifei)

Verifica-se patente a boa-fé dos Apelantes, o que anula a arguição de que houve vício de consentimento, 
em consonância com o entendimento do julgado acima transcrito, oriundo do STJ, tornando-se patente a 
legitimidade de ambos para pleitearem a adoção e a destituição do pátrio poder.

Até porque, quanto à alegação de que não houve abandono, entendo não guardar similitude com as 
provas dos autos, pois conforme explanado anteriormente e não refutado pelos pais biológicos, estes jamais 
buscaram de maneira inquestionável ter de volta a guarda da criança. O genitor afirma sua falta de condições 
de tê-la em sua convivência e reconhece que o melhor é a permanência da infante com o casal que a cria desde 
sempre. A genitora, apesar de dizer que não consente com a adoção, reconhece que o melhor para a criança 
também é permanecer na família atual.

Vê-se que o melhor para a Adotanda é, de fato, para preservar sua estabilidade emocional, garantir a 
continuidade de seu desenvolvimento sadio, respeitá-la em sua dignidade enquanto ser em crescimento, proteger 
sua identidade familiar e promover a sua evolução sociopsicológica, mantê-la com os pais por ela reconhecidos, 
os quais vêm lhe dispensando amor, afeto e todos os recursos materiais e morais para seu desenvolvimento, com 
lastro no art. 227 da Constituição Federal e na Lei nº 8.069/90 e suas alterações.

Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença hostilizada, determinando 
a destituição do pátrio poder e concedendo a adoção da criança sob exame em favor dos Apelantes, com o 
emprego das providências de estilo.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007560-04.2009.8.05.0150, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. 
SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, JULGADO EM 21/07/2014.

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO 
NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE 
CONSENTIMENTO NA LAVRATURA DO REGISTRO. ART. 1.604 DO CC/02. 
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EVIDENCIADA NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO MELHOR 
INTERESSE DO MENOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E AUTENTICIDADE DO 
REGISTRO DE NASCIMENTO MANTIDA.
1. Reproduzindo o disposto no art. 348 do diploma legal revogado, o art. 1.604 do 
atual Código Civil dispõe que “Ninguém pode vindicar estado contrário ao que 
resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.” 2. 
Como se nota, a lei confere ao registro de nascimento valor absoluto, não permitindo 
a negativa da paternidade reconhecida em ato público senão nas hipóteses de erro 
ou falsidade, que devem ser cabalmente provadas. 3. Ressaltese, ainda, que o erro 
apto a ensejar a nulidade do ato registral deve ser aquele capaz de comprometer 
o consentimento do declarante no momento do reconhecimento da paternidade. 
4. No caso concreto, além de não haver elementos que permitam concluir pela 
ocorrência de vício de consentimento, sobressai a paternidade socioafetiva, exercida 
condignamente pelo recorrente, que sempre dedicou atenções e cuidados à menor, 
mesmo nos anos subsequentes à separação da genitora, preocupando-se em levá-
la à psicoterapia, por ele custeada, a fim de que fossem atenuados os reflexos da 
separação (cf. Relatório à fl. 147/vol 1). 5. RECURSO NÃO PROVIDO.
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ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0007560-04.2009.8.05.0150, de Lauro de 
Freitas, tendo como apelante José Raimundo Galvão e apelado M. L. M. G., representado por Maria das Graças 
Cardoso Moura 

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Bahia, à unanimidade, REJEITADA A PRELIMINAR, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos 
do relatório e voto da Relatora.

VOTO

Como relatado, o apelo persegue a reforma da sentença lançada às fls. 215-219/vol. 2, com a qual a MM. 
Juíza de Direito da 2ª Vara de Rel. de Cons. Civ. e Comerciais de Lauro de Freitas, Dra. Maria de Loudes Melo, 
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente em ação negatória de paternidade c/c anulação de 
registro de nascimento e exoneração de alimentos.

Rejeito, de logo, a preliminar de nulidade da sentença por cerceio de defesa.
A perícia médico psicológica para aferir a afetividade da menor em relação ao recorrente foi requerida 

após encerrada a instrução (fl. 205/vol. 2).
Ademais, conforme pontuado na sentença, os autos contém elementos que evidenciam o vínculo afetivo 

paterno-filial entre as partes, destacando-se a informação dada pelo próprio autor, de que ajuizara ação de guarda 
porque a ex-genitora da menor o estaria impedindo de obter notícias da filha (cf. 141/vol. 1).

Destaca-se, também, o depoimento da adolescente, colacionado à fl. 198/vol. 1, verbis:

[…] Que mora com sua mãe e o padrasto; que sempre morou com a sua mãe; que seu 
pai é separado da sua mãe desde que a depoente contava três anos; que ia à casa do 
seu pai, viajava com ele, ia só de avião de madrugada para Aracaju onde ele morava, 
passava férias com ele; Que agora não vai mais porque ele entrou com um processo de 
guarda, mas a depoente não queria morar com ele, mas gosta dele; que sempre gostou 
dele; que chama ele sempre de pai, mas sua mãe não gosta [...] que não quer que tire de 
sua certidão de nascimento o nome do seu pai seu José.

Despicienda, pois, a produção da aludida prova, inocorrente o alegado cerceamento de defesa.
Prefacial rejeitada.
Sem razão o recorrente, também, quanto ao mérito.
Reproduzindo o disposto no art. 348 do diploma legal revogado, o art. 1.604 do atual Código Civil dispõe 

que “ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou 
falsidade do registro”.

Como se nota, a lei confere ao registro de nascimento valor absoluto, não permitindo a negativa da 
paternidade reconhecida em ato público, senão nas hipóteses de erro ou falsidade, que devem ser cabalmente 
provadas.

Ressalte-se, ainda, que o erro apto a ensejar a nulidade do ato registral deve ser aquele capaz de 
comprometer o consentimento do declarante no momento do reconhecimento da paternidade.

No caso concreto, além de não haver elementos que permitam concluir pela ocorrência de vício de 
consentimento, sobressai a paternidade socioafetiva, exercida condignamente pelo recorrente, que sempre 
dedicou atenções e cuidados à menor, inclusive nos anos subsequentes à separação da genitora, preocupando-se 

em levá-la à psicoterapia, por ele custeada, a fim de que fossem atenuados os reflexos da separação (cf. Relatório 
à fl. 147/vol. 1).

Aliás, infere-se dos autos que o autor/recorrente, muito antes da realização do exame de DNA, 
possivelmente já à época do registro, tinha dúvida quanto à paternidade biológica e, mesmo assim, sempre 
comportou-se como pai, solidificando cada vez mais o vínculo afetivo com a criança, hoje adolescente.

É o que se encontra expressamente relatado por ele na petição inicial, fl.06/vol. 1:

Conforme o referido exame, trazido à colação, o seu parecer assentou a exclusão da 
paternidade biológica do Requerente […].
Este resultado comprova que eram procedentes as desconfianças do requerente 
no tocante ao comportamento de sua ex-esposa, demonstrando agora, de forma 
inequívoca, que Maria Luiza Moura Galvão não é filha do requerente.

Portanto, mesmo ante a possibilidade de que a filha poderia não ser sua, o apelante a registrou e sempre 
agiu como pai – e, como denotam os autos, um dedicado pai – não podendo, depois de tanto tempo, negar a 
paternidade declarada e bem exercida, tendo em vista as consequências jurídicas e afetivas advindas desse ato.

A propósito, “o erro apto a caracterizar o vício de consentimento deve ser escusável, não podendo a ação 
negatória de paternidade fundar-se em mera dúvida, desconfiança que já havia ou deveria haver quando do 
reconhecimento voluntário [...]” (REsp 1272691/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
05/11/2013, DJe 08/11/2013).

Essas considerações são relevantíssimas, pois, em se tratando de direito de filiação, cumpre ao julgador 
apreciar a controvérsia e suas peculiaridades, fazendo-o com prudência e norteado pelo princípio do melhor 
interesse do menor, com isto evitando que o Poder Judiciário venha a prejudicar o filho pelos conflitos vivenciados 
entre aqueles que reconhece como pais.

Nesse passo, colhe-se do parecer da douta Procuradoria de Justiça, cujos fundamentos ficam adotados 
como razão de decidir:

Observa-se que as provas arroladas não demonstram existência de vício de 
consentimento. Antes, ao contrário, existem provas acerca da voluntariedade e da 
regularidade do ato de reconhecimento da paternidade, conforme se infere pela própria 
declaração do apelante, quando diz que ajuizou ação de guarda em face da genitora 
da sua filha, diante das negativas de informações da situação da menor e acesso à 
acesso à mesma.
[...]
Ora, se já foi formado o vínculo socioafetivo entre a menor e seu pretenso pai, ainda 
que posteriormente se descubra não ser o genitor biológico, permanece o dever de zelo 
e cuidado inerente à responsabilidade filial. […].
Acerca da matéria, o doutrinador Belmiro Pedro Welter comenta:
‘A paternidade sócio afetiva é a única que garante a estabilidade social edificada 
no relacionamento diário e afetuoso, formando uma base emocional capaz de lhe 
assegurar um pleno e diferenciado desenvolvimento como ser humano’ (fls.262-264).

Em suma, os autos não autorizam o desfazimento do vínculo de filiação entre as partes, inexistindo prova 
insofismável do vício de consentimento alegado pelo recorrente que, em ato solene e voluntário, declarou-se pai 
da recorrida, prevalecendo a presunção de veracidade e autenticidade do registro de nascimento.

A jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é dominante no sentido de que a “adoção do 
parecer do Ministério Público como fundamento do decisum não importa em violação do art. 458, II, do CPC, quando 
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suficiente para exaurir a controvérsia apropriadamente. [...] 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não 
provido” (REsp 956.299/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ 26/11/2007).

Do exposto, na esteira do parecer ministerial, o voto é no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR DE 
NULIDADE DA SENTENÇA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0074368-16.2010.8.05.0001, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): DESª. 
DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, JULGADO EM 13/08/2013.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS 
E ALIMENTOS. PRELIMINAR. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS DE 
CONVIVÊNCIA DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA, ESTABELECIDA COM 
O OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADOS. EXISTÊNCIA 
DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR. RECONHECIMENTO DE UNIÕES ESTÁVEIS 
PARALELAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRIMAZIA DO PRINCÍPIO 
DA MONOGAMIA PELA CF/88. MERO RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL. 
IMPROVIDO O APELO.
1. Em relação ao prequestionamento de dispositivos legais, o julgador não 
está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos de lei invocados pelas 
partes, bastando que aqueles referidos, no corpo da decisão, sejam suficientes 
para a resolução do caso submetido à apreciação, de modo que a pretensão de 
prequestionar já está satisfeita.
2. A caracterização da união estável, antes da análise de fatores como affectio 
societatis familiar, participação de esforços, posse do estado de casado, continuidade 
e publicidade da união e fidelidade, depende da falta de impedimento de ambos os 
companheiros em estabelecer a relação. 
3. As relações eventuais, ainda que perdurem por algum tempo, mas que não 
cheguem a provocar um rompimento de fato entre os cônjuges ou companheiros 
de união estável anterior, como in casu, não podem ser erigidas à condição de “união 
estável” para fins previstos no §3º, do art. 226, da Constituição Federal, em razão da 
primazia do princípio da monogamia.
4. Não se configura a união estável entre as partes no período de 2002 a 2010, 
porque o apelado já se encontrava em união estável anterior. 
5. Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores 
integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, 
adiante registrado e que a este se integra.

VOTO

Com o advento da Constituição Federal de 1988, cujo §3º, do artigo 226, reconhecera a “união estável 
entre o homem e a mulher como entidade familiar”, e, ainda, com as Leis nº 8.971/94 e 9.278/96, que regularam a 

matéria em tese, dispondo sobre o direito dos companheiros aos alimentos e sucessão, e sobre outros direitos 
e obrigações dos conviventes, especialmente quanto à formação de patrimônio comum, criara-se nova figura 
jurídica, a união estável, instituto de direito de família, cuja caracterização depende dos requisitos previstos 
nas referidas leis.

O dispositivo susu estatuíra que, “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, sendo 
que para o efeito dessa proteção: “é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.

Vale ressaltar que para a configuração de um relacionamento amoroso como entidade familiar exige-
se convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, conforme 
determina o Novo Código Civil:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com 
o objetivo de constituição de família.
Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de 
lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.

Insta analisar, portanto, se o relacionamento entre os litigantes possuía os requisitos da convivência 
pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, além de ausência de impedimento em 
estabelecer a união, em razão da equiparação constitucional do instituto em comento e o casamento.

Pois bem.
Do que se extrai dos autos, a sentença primeva não merece reparos. O apelado, apesar do estado de 

solteiro, convive em união estável com a Sra. Janete Pereira dos Santos há 18 (dezoito) anos, tendo uma filha de 
17 anos. As fotos acostados aos autos, fls. 142/145, comprovam a convivência pública, duradoura, contínua e o 
objetivo de constituir família desta relação.

Além das provas acima mencionadas, as testemunhas ouvidas no Juízo de origem comprovam que o 
relacionamento existente entre o demandado e a Sra. Janete preenche os requisitos da união estável, senão 
vejamos:

[...] vive em união estável com o requerido há 18 anos; que tem uma filha com o 
requerido com 17 anos de idade; que quando foi morar com o requerido estava grávida 
da filha; que não houve interrupção da relação; [...] que tem um apartamento com o 
requerido, o qual reside com o mesmo e sua filha; [...] que continua morando com o réu 
até a presente data” (sic). (Depoimento de Janete Pereira dos Santos – companheira do 
apelado, fl. 196)

[…] conhece o requerido há 10 anos; que presta serviço de segurança no prédio onde o 
réu reside com a esposa, Sra. Janete e a filha Gabriela; que há dez anos que o depoente 
conhece o autor casado com a Sra. Janete; que nunca tomou conhecimento de que o 
réu separou algum tempo da Sra. Janete; [...] o réu nunca teve o hábito de passar dias 
fora de casa; que sempre viu o réu em casa durante a semana e nos finais de semana 
(sic). (Depoimento de Ricardo Alves de Jesus – Segurança do prédio do apelado, fls. 
196/197)

Assim, ainda que os litigantes tivessem convivido no período destacado na exordial, esta relação não 
poderia configurar-se em união estável, por faltar-lhe pressuposto de constituição, consistente na inexistência de 
prévio casamento ou união estável entre os contraentes. 
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Nesse rumo, é do Superior Tribunal de Justiça:

A união estável pressupõe ou ausência de impedimento para o casamento ou, 
ao menos, separação de fato, para que assim ocorram os efeitos análogos aos do 
casamento, o que permite aos companheiros a salvaguarda de direitos patrimoniais, 
conforme definido em lei. (REsp. n. 988.090/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. Em 
2-2-2010)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 
AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE. SIMULTANEIDADE DE RELAÇÃO 
MATRIMONIAL E CONCUBINATO. UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 
existência de impedimento legal para o matrimônio, por parte de um dos 
pretensos companheiros, obsta a constituição da união estável, inclusive para 
fins previdenciários. 2. Agravo regimental provido. Recurso especial a que se dá 
provimento. (STJ , Relator: Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/RJ), Data de Julgamento: 15/02/2011, T5 - QUINTA TURMA)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. 
UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. 
EQUIPARAÇÃO A CASAMENTO. PRIMAZIA DA MONOGAMIA. RELAÇÕES AFETIVAS 
DIVERSAS. QUALIFICAÇÃO MÁXIMA DE CONCUBINATO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O Pretório Excelso já se manifestou pela constitucionalidade da convocação de 
magistrado de instância inferior para, atuando como substituto, compor colegiado 
de instância superior, inexistindo, na hipótese, qualquer ofensa ao princípio do 
juiz natural. 2. A via do agravo regimental, na instância especial, não se presta para 
prequestionamento de dispositivos constitucionais. 3. Não há falar em negativa 
de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, se o Tribunal de origem 
enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da 
controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte 
não se traduz em maltrato aos arts. 165, 458 e 535 do CPC. 4. Este Tribunal Superior 
consagrou o entendimento de ser inadmissível o reconhecimento de uniões 
estáveis paralelas. Assim, se uma relação afetiva de convivência for caracterizada 
como união estável, as outras concomitantes, quando muito, poderão ser 
enquadradas como concubinato (ou sociedade de fato). 5. Agravo regimental a 
que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1130816 MG 2008/0260514-0, Relator: 
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS - 
Data de Julgamento: 19/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 
27/08/2010, originais sem destaques)

Nesta esteira, e por força do princípio monogâmico, a existência e gozo efetivo de prévia união estável 
desautoriza que qualquer envolvimento afetivo posterior seja abarcado pelas previsões legais pertinentes à 
união estável.

Neste sentido, os ensinamentos do preclaro civilista Rolf Madeleno (2008):

Da leitura do artigo 1.724 do Código Civil, não ficam margens para dúvidas que 
as relações pessoais entre os companheiros obedecem aos deveres de lealdade, 
entendendo-se como condições elementares para a configuração da união estável 
a exclusividade do relacionamento (...) A união estável é reflexo do casamento, e só é 

adotada pelo direito por seu caráter publicista, por sua estabilidade, e permanência, e 
pela vontade dos conviventes, de externar aos olhos da sociedade, uma nítida entidade 
familiar, de tradição monogâmica, como aceitos no consenso da moralidade conjugal 
brasileira. Casamentos múltiplos são vedados, como proibidos os concubinatos 
paralelos, porque não se coaduna com a cultura brasileira uma união poligâmica 
ou poliândrica, a permitir multiplicidade de relações entre pessoas já antes 
comprometidas, vivendo mais de uma relação ao mesmo tempo (MADALENO, Rolf. 
A união instável - Relações Paralelas. Disponível em: <http://www.rolfmadaleno.
com.br/site/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=320>, originais não 
destacados)

Não obstante, ainda que possível o reconhecimento de uniões estáveis paralelas, a requerente não se 
desincumbira do ônus que se lhe impunha.

O lastro probatório dos autos não dá conta de demonstrar que o relacionamento travado entre as partes 
teria o status de convivência pública, duradoura e com o objetivo de constituição de família (apesar da filha que 
tiveram juntos).

Destarte, não merece reparo, pois, a sentença, uma vez que as provas apontam mais para um mero 
relacionamento extraconjugal.

Registre-se, que o parecer do Ministério Público fora neste sentido.
Por tais razões, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo, assim, a sentença hostilizada em todos os seus 

termos.
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SÚMULA Nº 1
Nas ações penais contra gestores públicos é dispensável a intimação pessoal do acusado e de seus defensores 
para a Sessão destinada a apreciar o recebimento ou rejeição da denúncia, sendo suficiente a intimação regular 
do advogado constituído, mediante a inclusão do processo em pauta.

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

Data do Julgamento: 21/12/2011

Data de Publicação/Fonte: DJe 01.10.2014; DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014

Referência Legislativa: Art. 370 do Código de Processo Penal.

Precedentes: STF, HC 84655/RO
STF, HC 74026/PI
STF, HC 83595/SP

SÚMULA Nº 2
O Relator poderá, em caráter excepcional, antes do recebimento da denúncia, deliberar acerca do afastamento 
do gestor público, bem como sobre a sua prisão preventiva, submetendo a decisão à apreciação do Órgão Com-
petente, na primeira Seção subsequente.

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

Data do Julgamento: 21/12/2011

Data de Publicação/Fonte: DJe 01.10.2014; DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014

Referência Legislativa: Art. 2º, parágrafo único da Lei nº 8038/1990
Art. 2º, II do Decreto-Lei nº 201/1967

Precedentes: STF, HC 73316/RS
STJ, HC 1281/BA
STJ, HC 16000/PI

SÚMULA Nº 3
Os critérios para a fixação do regime de cumprimento de pena, bem como para substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos, previstos, respectivamente, nos §§2º e 3º do Art. 33 e do art. 44, do Código 
Penal, são aplicáveis para os crimes previstos na Lei 11.343/2006, assegurando-se, dessa forma, a individualização 
da pena.

Órgão Julgador: Seção Criminal
Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014

Referência Legislativa: Arts. 33 e 34, §§2º e 3º do Código Penal
Lei nº11.343/2006

Precedentes: TJBA, Ap.Crim. 0000062-24.2011.8.05.0007
TJBA, Ap.Crim. 0002264-94.2008.8.05.0001 
TJBA, Ap.Crim. 0000043-31.2009.8.05.0090
TJBA, Ap.Crim. 0000298-29.2004.8.05.0004
TJBA, Ap.Crim. 0007881-82.2011.8.05.0113
TJBA, Ap.Crim. 0003602-61.2005.8.05.0146
TJBA, Ap.Crim. 0014541-91.2009.8.05.0039
TJBA, Ap.Crim. 0105692-24.2010.8.05.0001
TJBA, Ap.Crim. 0095647-29.2008.8.05.0080
TJBA, Ap.Crim. 0011948-29.2010.8.05.0274
TJBA, Ap.Crim. 0134415-58.2007.8.05.0001
TJBA, Ap.Crim. 0000349-59.2011.8.05.0080
TJBA, Ap.Crim. 0001196-56.2009.8.05.0072
TJBA, Ap.Crim. 0117449-54.2006.8.05.0001

SÚMULA Nº 4
O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença tanto dos requisitos objetivos do art. 71 do Código 
Penal, quanto do requisito subjetivo, configurado no necessário liame entre os crimes praticados com unidade 
de desígnios por parte do agente.

Órgão Julgador: Seção Criminal

Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014

Referência Legislativa: Art. 71 do Código Penal

Precedentes: TJBA, Ap.Crim. 0000965-90.2012.805.0244
TJBA, Ap.Crim. 0000687-65.2009.805.0189
TJBA, Ap.Crim. 0301451-65.2013.805.0247
TJBA, Ap.Crim. 0004476-45.2009.805.0004
TJBA, Ap.Crim. 0000003-67.2012.805.0147
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SÚMULA Nº 5
A citação pessoal nos processos criminais de que trata o parágrafo único do art. 66 da Lei nº 9.099/95, exige, para 
que cesse a competência dos Juizados Especiais, o esgotamento de todos os meios necessários para a prática do 
ato, com expedição de certidão, exarada pelo Oficial de Justiça, atestando a impossibilidade de localização do 
réu.

Órgão Julgador: Seção Criminal

Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014

Referência Legislativa: Art. 66 da Lei nº 9.099/1995

Precedentes: TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320354-41.2012.8.05.0000
TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320428-95.2012.8.05.0000
TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320430-65.2012.8.05.0000
TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320355-26.2012.8.05.0000
TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0312424-69.2012.8.05.0000
TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320386-46.2012.8.05.0000
TJBA, Conflito de Jurisdição nº 0320426-28.2012.8.05.0000 

SÚMULA Nº 6
A fixação, na sentença condenatória, do valor mínimo indenizatório devido à vítima, previsto no artigo 387, inciso 
IV, do Código de Processo Penal, deverá obedecer o princípio do contraditório, assegurado ao réu, no curso do 
processo, defender-se da imputação.

Órgão Julgador: Seção Criminal

Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014 

Referência Legislativa: Art. 387, IV do Código de Processo Penal

Precedentes: TJBA, Ap.Crim. 0000186-82.2007.8.05.0092 
TJBA, Ap.Crim. 0000123-30.1994.8.05.0022
TJBA, Ap.Crim. 0003264-16.2010.8.05.0113
TJBA, Ap.Crim. 0001300-53.2011.8.05.0080
TJBA, Ap.Crim. 0000051-41.2012.8.05.0239
TJBA, Ap.Crim. 0000526-02.2012.8.05.0011

SÚMULA Nº 7
O emprego de arma, inclusive de fogo, ainda que desmuniciada, autoriza a incidência da majorante prevista no 
inciso I, §2º do Art. 157 do Código Penal.

Órgão Julgador: Seção Criminal

Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014

Referência Legislativa: Art. 157, I, § 2º do Código Penal

Precedentes: TJBA, Ap.Crim. 0007727-03.2010.805.0080
TJBA, Ap.Crim. 69983-4/2008
TJBA, Ap.Crim. 0001557-66.2004.805.0000
TJBA, Ap.Crim. 0001758-80.2010.805.0088

SÚMULA Nº 8
É irrelevante a falta ou nulidade de laudo pericial para a comprovação do potencial lesivo da arma ou munição 
necessários à configuração dos crimes de perigo abstrato previstos no Estatuto do desarmamento, tendo em vista 
o fato de a periculosidade ser ínsita à própria tipificação penal, em benefício da proteção da segurança coletiva.

Órgão Julgador: Seção Criminal

Data do Julgamento: 07/02/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 06.10.2014

Referência Legislativa: Lei nº 10.826/2003

Precedentes: TJBA, Ap.Crim. 0000126-95.2010.8.05.0192 
TJBA, Ap.Crim. 0017168-17.2011.8.05.0001
TJBA, Ap.Crim. 0079160-13.2010.8.05.0001
TJBA, Ap.Crim. 0002526-02.2005.8.05.0146
TJBA, Ap.Crim. 0037451-95.2010.8.05.0001
TJBA, Ap.Crim. 0002067-44.2006.8.05.0120
TJBA, Ap.Crim. 0000263-23.2010.8.05.0113
TJBA, Ap.Crim. 0106372-43.2009.8.05.0001
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SÚMULA Nº 9
Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre o PLANSERV 
e seus filiados.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

Data do Julgamento: 27/03/2014
Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014

Referência Legislativa: Código de Defesa do Consumidor 

Precedentes: TJBA, Ap.Civ. 59733-8/2008
TJBA, Ap.Civ. 0178516-4.2008
TJBA, Ap.Civ. 0068532-3/2008
TJBA, Ag.Inst. 0008342-3/2010

SÚMULA Nº 10
É nulo o ato de reprovação de candidato em psicoteste, caso não lhe seja concedida a oportunidade de conhecer 
as razões objetivas pelas quais foi considerado inapto ao exercício do cargo público pleiteado.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

Data do Julgamento: 27/03/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014

Referência: Art. 37, II da Constituição Federal

Precedentes: STJ, RMS 34.576/RN
STJ, RMS 33.650/PA
STJ, RMS 31.779/AC
STJ, RMS 27.841/ES
TJBA, Ap.Civ. 0095917-5/2008
TJBA, Ap.Civ. 0178497-7/2007
TJBA, Ap.Civ. 38841-2/2007
TJBA, Ag.Inst. 68697-4/2007
TJBA, Ag.Inst. 59828-5/2007
TJBA, MS 3520-1/2007
TJBA, Reexame Necessário 18230-1/2009

SÚMULA Nº 11
As pessoas portadoras de deficiência, ou de reduzida mobilidade física, demonstrada por perícia médica reali-
zada, ou somente coordenada, pelo órgão municipal gestor competente, tem direito subjetivo à gratuidade no 
transporte coletivo urbano.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

Data do Julgamento: 27/03/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014

Referência: Lei nº 10.048/2000
Lei nº 10.098/2000
Decreto nº 5.296/2004
Lei Municipal de Salvador nº 7.201/2007

Precedentes: TJBA, Ap.Civ. 0058292-14.2010.8.05.0001
TJBA, Ap.Civ. 0012567-77.2010.8.05.0001
TJBA, Ap.Civ. 0017717-61.2010.8.05.0001
TJBA, Ag.Inst. 17395-1/2008
TJBA, Ag.Inst. 0011655-7/2008

SÚMULA Nº 12
Havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear 
tratamento “home care”, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula ex-
pressa de exclusão.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

Data do Julgamento: 29/04/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014

Referência Legislativa: Código de Defesa do Consumidor 

Precedentes: TJBA, Ag.Inst. 9068-4/2009
TJBA, Ag.Inst. 25977-4.2008 
TJBA, Ag.Inst. 0009355-7/2010
TJBA, Ag.Inst. 60435-6/2009
TJBA, Ag.Inst. 50016-5/2008
TJBA, Ap.Civ. 4587-1/2004
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SÚMULA Nº 13
A abusividade do percentual da taxa de juros, aplicado em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa 
do Consumidor, deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base no índice da taxa 
média de mercado para a mesma operação financeira, divulgado pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão 
federal que venha substituí-lo para este fim.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

Data do Julgamento: 29/04/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014

Referência Legislativa: Código de Defesa do Consumidor 

Precedentes: TJBA, Ag.Inst. 54469-9/2008
TJBA, Ap.Civ. 34949-0/2009
TJBA, Ap.Civ. 11886-6/2007
TJBA, Ap.Civ. 16586-7/2008
TJBA, Ap.Civ. 14717-2/2009
TJBA, Ap.Civ. 0060635-1/2009

SÚMULA Nº 14
A notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos , ainda que situado em comarca diversa 
do domicílio do devedor, é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, ou daquele que figura 
em contrato de arrendamento mercantil (leasing), desde que entregue no endereço do devedor, por via postal e 
com aviso de recebimento.

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

Data do Julgamento: 29/04/2014

Data de Publicação/Fonte: DJe 02.10.2014; DJe 03.10.2014; DJe 07.10.2014

Referência: Decreto-Lei nº 611/69

Precedentes: STJ, Resp 1184570/MG
TJBA, Ap.Civ. 0023671-50.2007.8.05.0080
TJBA, Ap.Civ. 0018745-9/2009
TJBA, Ap.Civ. 18481-7/2009
TJBA, Ap.Civ. 17811-1/2008
TJBA, Ap.Civ. 8512-0/2010
TJBA, Ap.Civ. 59405-4/2009
TJBA, Ap.Civ. 0071040-1/2009
TJBA, Ap.Civ. 94935-0/2009
TJBA, Ap.Civ. 0038440-0/2010




