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CONHECENDO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: DO PASSADO 
AO PRESENTE. COMO ENFRENTÁ-LA NO FUTURO?

Por: Nágila Maria Sales Brito1

SUMÁRIO: Introdução; 1. Raízes históricas da violência contra a mulher: a legislação que fomenta a desigualda-
de; 2. Para o futuro: conhecer a violência nas suas diversas espécies para combatê-las; Considerações finais.

INTRODUÇÃO

A história da mulher e seus direitos coincide com a evolução de cada sociedade. Como já se pronunciou o Ministro 
do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres de Brito, a civilidade de um país se mede pela maneira como são tratadas as 
suas mulheres. Por isso, esse não é um problema só do Estado, mas também da sociedade.

Neste sintético estudo vislumbra-se, em breves passagens, a violência contra a mulher como oriunda das raízes 
históricas que influenciaram as legislações ao longo do tempo.

Cuida-se da definição de violência doméstica contra a mulher, nas suas variadas espécies e, quanto ao futuro, al-
meja-se a utilização dos instrumentos postos à disposição, mormente a educação para a vivência da igualdade e, ainda que 
implementada a audiência de custódia, possa esta ser diferenciada, em atendimento ao disposto na Lei Maria da Penha,  
tudo visando a consecução do objetivo maior: a paz em casa.

Assim, foram referidos alguns mecanismos utilizados no Brasil para coibir a violência doméstica, tais como as 
tornozeleiras eletrônicas, botão do pânico, aplicativos como o PLP 2.0, Ronda Maria da Penha dentre outros, inclusive 
uma instrução normativa do Tribunal de Justiça da Bahia, específica para a aplicação quando da audiência de custódia, 24 
horas após a prisão pela prática de crimes com incidência da Lei Maria da Penha, a fim de que diminuam os riscos para a 
mulher e a sua casa deixe de ser um local perigoso.

A publicação deste artigo deveu-se à solicitação da Comissão Permanente de Jurisprudência, Revista, Documen-
tação e Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia com o fito de apresentar a Instrução Normativa nº 01/2015 
do Núcleo de Prisão em Flagrante, com as especificidades que os casos envolvendo violência doméstica requer, ensejando, 
assim, o mais amplo conhecimento pelos magistrados, dada a importância da aplicação das medidas ali previstas.

1. RAÍZES HISTÓRICAS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: A LEGISLAÇÃO QUE 
FOMENTA A DESIGUALDADE

Incompreensível a perpetuação de uma violência a todos os títulos injustificável e descabida contra quem semeia 
tanto amor: de mãe, de filha, de tia, de sobrinha, de prima, de esposa, de companheira, de concubina, de amante, de noiva, 
de namorada, de amiga, de colega, enfim em todos os degraus desta escada de afetos, visto que foi à mulher que foi dado o 
maior dom: de fazer nascer novas vidas, e neste estágio da arte, sabe-se que ainda não há possibilidade da geração de uma 
criança em úteros artificiais, sendo sempre necessário o seu desenvolvimento, em regra por nove meses, no útero de uma 
mulher, seja ela a mãe biológica, ou a geratriz (barriga de sub-rogação, vulgarmente conhecida como barriga de aluguel) 

1 Doutora em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2003). Mestre em Direito Econômico pela Univer-
sidade Federal da Bahia (1997). Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia desde 2010. 
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ou intencional (aquela que não podendo gerar o próprio filho, procura ajuda médica e por meio de doação de óvulos de 
alguma familiar e barriga de sub-rogação, nem sempre coincidentes na mesma mulher, realiza o tão sonhado desejo de ter 
o filho). 

“Educai as crianças e não será preciso punir os homens”, profetizava o filósofo grego Pitágoras 500 a.C. É preciso 
educar para respeitar a igualdade em todos os campos: gênero, raça, etnia, classe social, ou qualquer outro tipo de discrimi-
nação que possa surgir. Essa igualdade deve ser ensinada e incentivada nos lares e nas escolas para que tenhamos no futuro, 
uma sociedade mais solidária e pacífica.

Urge que pais e mães deixem de proibir as suas filhas de exercitar práticas, a princípio consideradas masculinas, 
como o futebol, as artes marciais, os esportes radicais, as profissões consideradas perigosas, e, a contrario sensu, incentivar 
os filhos para tais modalidades, com exigências que o mundo contemporâneo já não absorve, como a de que “homem 
não chora”, “filho meu não volta apanhado para casa, senão, apanha de novo”, “mulher gosta de apanhar” e outros ditos 
populares que, de tão repetidos, tornam-se verdades absolutas que irão repercutir na fase adulta, com uma conscientização 
quase automática da falsa existência de uma superioridade do gênero masculino em relação ao feminino, geradora de uma 
violência sequer enxergada por muitos, afinal a mulher nasceu para parir, cuidar dos filhos e dos maridos e vivem as mulhe-
res do século XXI uma realidade cruel do enfrentamento de três turnos de trabalho. Aquelas que ousam tentar modificar 
esse estado de coisas são instadas a voltar ao status quo, afinal “quem mandou nascer mulher?”2 

A violência contra a mulher abarrota os nossos fóruns de processos, significando, na Bahia, cerca de 33% dos pro-
cessos criminais e dos processos das Varas do Júri, segundo levantamento feito por esta autora, mas, embora raro, temos 
a violência doméstica às avessas, qual seja aquela em que a mulher mata o homem, fazendo lembrar das sempre reiteradas 
indagações filosóficas de: para onde caminha a humanidade? teria o brasileiro uma cultura de violência? 

Não restam dúvidas, com tantas guerras intermináveis pela busca do poder, em que a maior parte das vítimas são 
mulheres e crianças, de que são exemplos as correntes migratórias de milhares de pessoas na Europa e a ocorrência em nú-
meros crescentes do famigerado estupro coletivo, comum na Índia, segundo a mídia televisiva e escrita, e já com ocorrência 
repetida no Brasil, que a solução do problema perpassa pelo estabelecimento de uma cultura da não violência em todos 
as áreas e para todos os brasileiros.

Envergonha-nos a pecha de haver no Brasil a cultura do estupro. Estatísticas demonstram que a maioria dos bra-
sileiros acreditam que a mulher tem culpa de ter sido estuprada, ou porque não estaria vestida como deveria, ou estava em 
local indevido, enfim há, absurdamente, uma cultura que “naturaliza” o crime e culpa a mulher por ter, de alguma forma, 
despertado o desejo masculino, que não pode ser contido.3 

Ao contrário disso, importa incentivar a cultura da paz, propalando-se para o interior de todas as casas o direito 
de cada membro da família viver sem violência; os nossos filhos e netos merecem um país mais solidário, em que se tenha, 
como diz a campanha encetada pela Ministra Carmem Lucia Antunes Rocha, Presidente do STF, a paz em casa e, ousando 
sonhar, também fora dela.

Mas toda essa violência contra a mulher tem raízes históricas, desde os primórdios da humanidade, influenciando 
até as legislações ao longo do tempo, certificada como transgeracional, transgeográfica, independendo do tempo e do 
espaço que seja pesquisado.

Não se pode esquecer a motivação para a comemoração do dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, a 
fim de que não se apague da memória o incêndio provocado numa fábrica têxtil em Nova York, em que mais de 145 mu-
lheres foram trancafiadas e morreram queimadas, tão somente porque lutavam para terem a mesma jornada de trabalho e 
ganharem o mesmo salário que os homens, já que faziam o mesmo serviço. 

No Brasil, por mais de 5 séculos, desde as Ordenações Filipinas até o Código Penal de 1940, os únicos tipos penais 
destinados à tutela da mulher eram os crimes sexuais, mas não voltados exatamente à sua proteção integral, e tão somente 
à de sua honra e de sua família, mesmo considerando que a honra é um atributo personalíssimo.

2 Alusão ao título do livro de autoria de Felícia Reicher Madeira: Estudos sobre crianças e adolescentes pobres no Brasil, publicado pela editora 
Rosa dos Tempos
3 Instituto de pesquisa Econômica Aplicada realizou pesquisa
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No Código Penal do Império de 1830, o estupro era um crime contra a segurança da honra; no Código de 1890, 
foi considerado como um crime contra a segurança da honra e honestidade da família e em 1940, foi tratado como crime 
contra os costumes. Assim, a mulher que tivesse relações sexuais antes do casamento, ainda que decorrente de um estupro, 
era tida como desonrada e, até a Lei nº 11.106/2005, o casamento com o autor do estupro extinguia a punibilidade (seria 
de se perguntar até que ponto valeria a pena casar a vítima com o agressor). Vemos até hoje no direito alienígeno, em países 
como a Índia os casamentos de homens maduros com meninas que sequer alcançaram a puberdade4.

Interessante notar que, ao tempo em que se protegia a sexualidade da mulher, autorizava-se o homicídio desta, 
quando surpreendida em adultério. Nas Ordenações Filipinas, que vigorou no Brasil até 1830, o marido poderia licita-
mente matar a mulher e o adúltero. Senão vejamos:

“Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assi a ella 
como o adultero, salvo se o marido for peão, e o adultero Fidalgo, ou nosso Desembargador, 
ou pessoa de maior qualidade5”. 

As Ordenações Filipinas traziam, ainda, a possibilidade do cometimento do homicídio sem flagrante. In verbis:

E não somente poderá o marido matar sua mulher e o adultero, que achar com ella em 
adulterio, mas ainda os pode licitamente matar, sendo certo que lhe cometterão adultério, e 
entendendo assi provar, e provando depois o adulterio por prova lícita e bastante conforme à 
Direito, será livre sem pena alguma, salvo nos casos sobreditos, onde serão punidos segundo 
acima dito he6

Todas essas regras levaram à absolvição de muitos homens pelo reconhecimento nos júris da tese de defesa da hon-
ra. Também a questão do adultério foi, até meados do século XX, tratada diferentemente para o homem e a mulher. Con-
quanto fosse considerado crime para a mulher, o homem adúltero era visto como tendo um deslize de comportamento. 

O Código Penal de 1940 dividia a mulher em duas classes: honestas e desonestas, de acordo com o seu recato 
sexual e não definia o homem pelo seu comportamento sexual. Em alguns crimes, como a posse sexual mediante fraude 
e atentado violento ao pudor, a honestidade da mulher era elementar do tipo. O mesmo discrímen encontrava-se nas 
expressões homem público (aquele que ocupa cargo público, como, por exemplo, o político) e mulher pública (que se 
dedica à prostituição). 

Por muito tempo, vigorou, embora praticamente não fosse utilizado, o art. 219, IV, do Código Civil de 1916, que 
previa como erro essencial quanto à pessoa, passível de anulação do casamento, o defloramento da mulher ignorado pelo 
marido e, por óbvio, não era exigida a prova da virgindade do homem. 

A Constituição de 1988 foi um divisor de águas para efetivação da igualdade, pois a partir da sua entrada em vigor, 
em outubro de 1988, mesmo sem a mudança do Código Civil, já se entendia que os dispositivos que feriam o princípio 
da isonomia entre homem e mulher na conjugalidade e no companheirismo não foram recepcionados pela Constituição 
Federal, rompendo totalmente com o sistema patriarcal, que colocava o homem em posição de superioridade em relação 
à mulher.

Até então, o Código de Processo Penal, que é de 1941, previa que a mulher não poderia exercer o direito de queixa 
sem a permissão do marido, salvo quando estivesse separada ou a queixa fosse contra ele. Caso recusado, o juiz poderia 
supri-lo. Esse dispositivo, incompatível com a Constituição, só foi revogado expressamente com a Lei nº 9.250/97.

Em 2004, a Lei nº 10.886 acrescentou os §§ 9º e 10 ao art. 129 do Código Penal, criando o tipo de violência 
doméstica no § 9º e uma causa especial de aumento no § 10. A Lei nº 11.106/2005 conferiu nova redação aos arts. 148, 
4 Disponível em <<http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/direto-ao-ponto/o-casamento-pedofilo-legalizado-por-paises-islamicos-e-uma-ho-
menagem-ao-profeta-que-ja-passara-dos-50-anos-quando-transformou-em-esposa-uma-menina-com-menos-de-10>> Acesso em 11/09/2016
5  Ordenações Filipinas, Quinto Livro, Título XXXVIII: Do que matou sua mulher, por a achar em adultério

6  Ordenações Filipinas, Quinto Livro, Título XXXVIII (1): Do que matou sua mulher, por a achar em adultério 
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215, 216, 226, 227 e 231 do Código Penal, retirando expressões que remetiam à honestidade da mulher e elevando a pena 
em razão do vínculo familiar ou afetivo com o agente. Retirou, ainda, a possibilidade de extinção da punibilidade por força 
do casamento da vítima com o réu.

Mas o que, efetivamente mudou o sistema de proteção à mulher foi a Lei nº 11.340/2006, que tem nome de 
mulher, Maria da Penha, pela sua luta na busca de justiça, ela que sofreu duas tentativas de homicídio, praticadas por seu 
marido à época, um professor universitário colombiano, que a deixaram paraplégica, mas não paralisada para agir contra 
a absurda demora da responsabilização do réu.

Inicialmente, o Brasil teve que pagar 20.000 dólares de indenização a ela, pois a condenação só adveio mais de 20 
anos após a prática do crime, bem como foi instado a aprovar lei que pudesse trazer maior proteção à mulher, surgindo 
esta, considerada pela ONU como a 3ª melhor do mundo, a muito conhecida Lei Maria da Penha, regulamentadora do 
art. 226, § 8º, da Constituição Federal, que impõe ao Estado assegurar a assistência e coibir a violência contra a família, 
na pessoa de cada um de seus membros. 

A lei criou um processo dotado de efetividade social, para proteger a mulher e prevenir a violência e o faz com 
possibilidade de ir além da apuração da verdade e consequente aplicação da pena, possibilitando a obtenção de medidas 
cíveis, como guarda de filhos, pensão alimentícia, afastamento do lar, dentre outras, e visando, ainda, a recuperação do 
agressor, sendo exigível a participação ativa de uma equipe multidisciplinar na Vara Especializada de Violência Doméstica, 
além de uma novidade salutar: o Judiciário passa a trabalhar com a Rede de Proteção à mulher. 

A definição de rede de enfrentamento à violência contra as mulheres envolve a ação articulada entre as instituições 
e serviços governamentais, não-governamentais e sociedade civil, com o objetivo de desenvolver estratégias efetivas de 
prevenção e de políticas que garantam a  construção da autonomia das mulheres, os seus direitos humanos, a responsabi-
lização dos agressores e a efetiva assistência às mulheres que se encontrarem nesta situação.

Integram a Rede de Proteção à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar: Delegacias Especializadas 
no Atendimento à Mulher (DEAMs), Juizados/Varas Especializadas, Coordenadorias de Violência contra a Mulher, Ca-
sas-Abrigo, Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referência de Atendimento à Mulher, Órgãos da Defensoria Pública, 
Serviços de Saúde Especializados para o Atendimento dos Casos de Violência contra a Mulher. Ademais, cada Estado da 
Federação pode oferecer outros serviços através da secretaria específica7. 

Além da evolução da legislação brasileira, tivemos também os tratados internacionais, e vale recordar que o “Tra-
tado dos Direitos do Homem e do Cidadão”, de 1789, não mencionava as mulheres. Por causa dessa omissão, Olimpe 
de Gouges escreveu os “Direitos das Mulheres e da Cidadã”, em que defendia a igualdade de direitos, mas as suas ideias, 
muito avançadas para a época, levaram-na a ser condenada à morte e guilhotinada na cidade de Paris, em 3 de novembro 
de 1793.

Não se pode olvidar, ademais, que somente em 1871 o direito norte-americano proibiu a imposição de castigos 
físicos pelo homem à mulher, isso apenas nos estados de Alabama e Massachusetts8.

Facilmente explicável com a releitura da legislação no mundo, a violência contra a mulher, com a constatação de 
que o machismo, como dito anteriormente, tem raízes históricas em quase todos os países, inclusive com seus consectá-
rios impostos na própria lei, necessitando de investimentos na educação para a igualdade e implementação de políticas 
públicas, a fim de se modificar tanto a “cabeça” do homem como da mulher, após séculos de cultura e legislação sexistas.

Aos poucos, o tema acerca da igualdade foi ganhando corpo no cenário mundial, com o ingresso da mulher no 
mercado de trabalho, a luta dos movimentos feministas e a reivindicação do direito ao voto, mas a igualdade entre homem 
e mulher foi contemplada tardiamente, surgindo em 1945 na Carta da ONU e posteriormente na Declaração Universal 
de Direitos Humanos (1948) e Pacto de Direitos Civis e Políticos (1966).

7 Cartilha da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República “Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”. Dispo-
nível em http://www.spm.gov.br/sobre/publicacoes/publicacoes/2011/rede-de-enfrentamento.
8 Fernandes. Valéria Scarance. A Lei Maria da Penha: a efetividade do processo penal, p.
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Após, foram firmados Tratados e Convenções abordando o tema, como a Declaração de Pequim, em 1995, que 
reiterou a Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, de 1993, ao reconhecer que os direitos das mulheres 
integram os direitos humanos.

Além dessa Declaração, foram assinados dois instrumentos importantes para a igualdade entre homem e mulher: 
a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW), direcionada à igual-
dade e não discriminação, e a Convenção de Belém do Pará, com foco na violência contra a mulher, definindo a violência 
doméstica como qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psi-
cológico, tanto na esfera pública como na privada.

Tal definição praticamente se repete no art. 5º da Lei Maria da Penha, in verbis “configura violência doméstica 
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”. Os incisos do citado artigo explicitam que tal fato deve ocorrer: I - no âmbito 
da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente das pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indi-
víduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; e III- em 
qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 
coabitação. Por fim, no parágrafo único traz para a proteção da lei, as pessoas homoafetivas. 

PARA O FUTURO: CONHECER A VIOLÊNCIA NAS SUAS DIVERSAS ESPÉCIES PARA 
COMBATÊ-LAS

Lição importante a ser passada que, no curto espaço deste artigo não se poderia aprofundar, entretanto, impende 
explicitar os diversos tipos de violência, pois muitos imaginam quando se fala de violência, que se está a falar na física, a 
mais conhecida, quando, na verdade, temos, ainda, a sexual, a moral, a patrimonial e a psicológica e, não raro esta última 
resvala para danos físicos porque deflagradoras da depressão que pode levar ao suicídio, vários tipos de cânceres, dentre 
outra patologias psicossomáticas.

A violência física, referida como a mais comum, na verdade é somente a mais visível, porque deixa marcas de le-
sões, facilmente constatadas pelos peritos que realizam os exames e pelas pessoas da convivência da vítima. No entanto, a 
violência psicológica precede ou é concomitante à física, e provoca danos às vezes maiores. Não raro, o que se observa nos 
foros, é que esta violência vai num crescendo, da leve para a grave, gravíssima e, por fim a morte.

Muitas vezes, porém, tais lesões não são perceptíveis pelas vítimas como de tais gravidades previstas em lei; ao 
contrário, são “justificadas” pelo ciúme do parceiro, entendido por elas, como prova de amor.

Insta fazer breve referência à lição de Luiza Nagib Eluf, para quem o ciúme “nasce de um profundo complexo de 
inferioridade” e “o autor de crime passional possui uma ilimitada necessidade de dominar e uma preocupação exagerada 
com sua reputação. O horror ao adultério se manifesta claramente, mas não pelo que este último significa para o relacio-
namento a dois e sim em face da repercussão social que fulmina o homem traído”9.  

Não se pode olvidar que, muitas vezes, tais ciúmes nascem do imaginário masculino, imotivado, portanto, mas 
na “cabeça do homem” justificável porque ele acredita que, sendo sua a mulher, tem o poder detê-la, ainda que contra a 
vontade desta. Tal circunstância é narrada, amiúde, no foro criminal da comarca de Porto Seguro, na Bahia, quando inti-
mados ao cumprimento de medidas protetivas, em decorrência da prática de lesões contra as companheiras, os estrangeiros 
ali residentes se surpreendem e afirmam a título de justificativa “mas ela é minha mulher!”

Como consabido e bem explanou a promotora Valéria Scarance Fernandes na sua obra Lei Maria da Penha: o 
processo penal a caminho da efetividade “a raiz da violência doméstica está no sentimento de posse em relação à mulher 
como se ela fosse sua propriedade”, enxergando a mulher como coisa, resquícios do pater famílias romano, que, à época, 
das portas para dentro da sua casa, era o juiz, o sacerdote, enfim o senhor supremo, podendo castigar e até matar a mulher, 
os filhos e os escravos., tendo sobre eles o poder da vida e da morte. 

9 ELUF, Luiza Nagib. A paixão no banco dos réus, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
23

A violência física contra a mulher, definida pela Lei Maria da Penha como “qualquer conduta que ofenda a sua 
integridade ou saúde corporal” (art. 7º, I), configura qualquer lesão física, aparente ou não, que provoque danos à saúde 
ou integridade física dessa. 

A violência física, normalmente, exterioriza-se em tapas, socos, empurrões e agressões com objetos contundentes 
ou cortantes, que podem redundar em marcas visíveis, geralmente no rosto e nos órgãos sexuais da vítima, alvos preferen-
ciais, como num recado macabro de que “se não for minha, não será de mais ninguém”. Nesses casos, cabíveis as indeni-
zaçãoes por danos matriais, morais e também estéticos, consoante permissivo de acumulação previsto na Súmula 387 do 
STJ.

Tais lesões, conforme a gravidade, poderão ser tipificadas como vias de fato (contravenção), lesão corporal, nas 
suas diversas formas, tortura ou feminicídio (nova qualificadora, inserida pela lei 13.104/2015).

Vale mencionar aqui a inserção do § 9º do art. 129, do Código Penal pela lei 10.886, de 2004, que prevê a lesão 
praticada contra parentes consanguíneos (ascendente, descendente, irmão), cônjuge ou companheiro, pessoa com quem o 
agente conviva ou tenha convivido, ou em razão de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Note-se que tal 
dispositivo ampliou o âmbito do crime praticado em ambiência doméstica ou familiar para ambos os sexos, aumentando 
a pena (detenção de três meses a três anos).

No que concerne ao feminicídio, não houve a criação de novo tipo penal, mas o acréscimo de outra qualificadora 
ao art. 121 do Código Penal, ante o crescente número de mortes de mulheres. Como diz o texto legal, in verbis:

Matar alguém: VI- (...) por razões da condição de sexo feminino; e no § 2º - Considera-se que há razões de con-
dição de sexo feminino quando o crime envolve: I- violência doméstica e familiar; II- menosprezo ou discriminação à 
condição de mulher.

Verifica-se, pois, que o legislador brasileiro tem atentado para a gravidade das situações, que, em última análise, 
significa “Dormir com o Inimigo”, conforme título de uma película estrangeira, assim traduzida no Brasil. Segundo dados 
da Central de Atendimento à Mulher 180, serviço do Governo Federal que recebe denúncias de vítimas em todo o país, 
85% das ocorrências são registradas dentro do lar ou em ambiente familiar e já constatada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), que a casa não é um lugar seguro para a mulher, no Brasil, e talvez, em quase todos os países, sendo a 
principal causa de lesões em mulheres entre 15 e 44 anos no mundo.

Marisa Sanematsu10, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão, ONG criada em 2001 com foco na luta 
pelo direito das mulheres e igualdade de gênero faz interessantes observações sobre o tema, considerando com os dados 
constantes do SUS e do Atendimento à Mulher 180, ser a casa o local mais perigoso para a mulher: “O que as pessoas têm 
que parar para pensar é que esse homem, que está nervoso e com problema, ele não bate no chefe, no colega de trabalho, não briga 
com o cobrador de ônibus. Ele vai para a casa, onde ele pensa que é o domínio dele, e bate na mulher.”

E mais: As pessoas condenam a violência contra a mulher, mas, no dia a dia, acabam questionando “ah, o que essa 
mulher fez para provocar o cara? Ela deve ter feito alguma coisa’. Ainda temos essa noção que existe justificativa para violência.

Triste constatar, ainda, que também as crianças são alvos fáceis da violência, revelando as estatísticas que, em mais 
de 70% dos casos, as agressões físicas e sexuais ocorreram em casa, na sua maioria contra meninas. Tal observação merece 
ser inserida, quando se verifica que os mesmos crimes contra os homens são cometidos, na maioria das vezes, no âmbito 
público, nas ruas, no trabalho, em festas etc.

A violência psicológica, prevista no inciso II do art. 7º, in verbis:

entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-
-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 
controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação

10 Disponível em http://www.compromissoeatitude.org.br/dados-e-estatisticas-sobre-violencia-contra-as-mulheres/. Acesso em 21 set 2016.
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Segundo Valéria Scarance Fernandes, “é uma forma de dominação oculta, muitas vezes não identificada pela pró-
pria vítima (..) tem elevadíssimo, mas oculto e quase imperceptível, poder destrutivo. Consiste em uma atitude de controle 
e rebaixamento da vítima pelo agressor e normalmente marca o início da dominação masculina”11. 

Informa Ela Wiecko12  que:

Trazendo mais especificamente para a realidade brasileira, Rios do Amaral (2011, p.4) ob-
serva que na maioria esmagadora dos registros policiais sinaliza que a violência psicológica é 
sim o bem mais atingido das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

E acrescenta a citada autora que :

Não há na lei penal brasileira o crime chamado “violência psicológica”. Isso não significa 
que condutas reconhecidas como violência psicológica, nos termos antes descritos, não sejam 
enquadráveis em um tipo penal. Pode-se aplicar, em tese, um ou mais tipos legais, como o de 
induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, de lesões corporais (leve, grave ou gravíssima, 
sessão (sic) corporal seguida de morte e violência doméstica), de calúnia, difamação, injúria, 
de constrangimento ilegal, de ameaça, de sequestro e cárcere privado, de violação, sonegação 
ou destruição de correspondência e, mesmo, de tortura. Resta, porém, um grande número de 
violências psicológicas que não se enquadram nos tipos acima referidos. Nos termos da Lei 
Maria da Penha podem, no entanto, ser levadas em conta para a concessão de medidas pro-
tetivas e aplicação da lei civil. 

Assente, pois, que a violência psicológica pode ser denunciada como prática de lesão corporal, dentre outros cri-
mes, dado que o sofrimento pode ser até causador de diversas patologias, o que é confirmado na assertiva de Marie-France 
Hirigoyen13 “Os ataques psicológicos são os mais perigosos... existem formas de violência nas quais o parceiro sem desferir 
o menor golpe, consegue destruir o outro.”

A violência sexual definida no inciso III do art. 7º, in verbis:

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, 
a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, 
coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, 
a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force 
ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 
reprodutivos;

Até bem pouco tempo, entendiam a doutrina e a jurisprudência que não haveria violência sexual entre pessoas ca-
sadas, considerando o direito à relação sexual como o débito conjugal, ou seja, um dos deveres do casamento. Felizmente, 
evoluíram, não só a doutrina penal, mas também a jurisprudência, para admitir a prática de estupro pelo marido e não 
mais o exercício regular de um direito. Além disso, determina a lei penal seja aumentada da metade a pena, quando: o 
agente for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou 
por qualquer outro título tenha autoridade sobre ela (art. 226, II CP).
11 Opus citis, p 82.
12 CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. Violência Psicológica. 2016. In: BARBOSA, Theresa Carina de Figueiredo Gaudêncio (Org). A mulher e 
a justiça – A violência doméstica sob a ótica dos direitos humanos. Brasília: Amagis DF. 2016
13 HIRIGOYEN, Marie-France. A violência no casal: da coação psicológica à agressão física. Rio de Janeiro: Betand, 2006. In: ALMEIDA, Treice. 
Violência Psicológica praticada contra a mulher: possibilidade de configurar lesão corporal. Artigo apresentado como requisito para graduação no 
curso de Direito da Universidade Católica do Salvador, sob a orientação da Prof. Doutora Nágila Maria Sals Brito, no ano de 2015.
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A violência sexual no âmbito doméstico enseja, ainda, a causa de aumento genérica, prevista na alínea ‘f ’ do inciso 
II do art. 61 do CP: “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitali-
dade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”.

A violência patrimonial, prevista no inciso IV do art. 7º, “entendida como qualquer conduta que configure reten-
ção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e 
direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades”.

A partir da nova definição de violência doméstica, que reconhece também a patrimonial, não mais se aplicam as 
imunidades absolutas ou relativas dos arts. 181 e 182 do CP quando a vítima é mulher e mantém com o autor um vínculo 
de natureza familiar, e o Estatuto do Idoso expressamente prevê a dispensa da representação e a não aplicação dessa causa 
de isenção quando a vítima tiver mais de 60 anos.

Assevera Maria Berenice Dias que: “Identificada como violência patrimonial a subtração de valores, direitos e 
recursos econômicos destinados a satisfazer as necessidades da mulher, neste conceito se encaixa o não pagamento dos 
alimentos. Deixar o alimentante de atender a obrigação alimentar, quando dispõe de condições econômicas, além de vio-
lência patrimonial, a omissão tipifica o crime de abandono material14. 

A violência moral (art. 7º, V, da Lei nº 11.340/2006), entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 
difamação ou injúria. São os definidos em lei como crimes contra a honra, que praticados na presença de vínculo afetivo 
ou familiar, constituem violência moral. Na calúnia, o agressor atribui à vítima a prática de crime; na difamação há atribui-
ção de fato ofensivo à reputação desta e na injúria não há imputação de fato determinado, mas ofensa direta à dignidade 
de alguém. As duas primeiras atingem a honra objetiva e a última, a honra subjetiva.

Ante as novas tecnologias de informações, redes sociais na internet, a violência moral tem sido efetivada mais rapi-
damente e massivamente e nem sempre de fácil comprovação a ridicularização, desqualificação e inferiorização da vítima, 
que pode valer-se, em obtendo as provas necessárias, da ação indenizatória por dano material e moral, além da possível 
responsabilização na área penal, inclusive com as implicações da incidência da lei Maria da Penha.

E para o futuro, como lidar com a violência crescente? 
Muitos sonhos a alcançar na área do Judiciário, tais como mais Varas Especializadas e Regionais, tornozeleiras 

eletrônicas com a especificidade do que ocorre em Pernambuco, em que o homem usa a tornozeleira e a mulher outro 
dispositivo, na forma de um colar ou como uma pochete e este dispara na área de monitoração da polícia, com a proxi-
midade do agressor, o que permite o deslocamento de uma viatura ao local e, via de consequência, evitar um mal maior.

Para os casos mais graves, o botão do pânico, que além de disparar o alarme na área de monitoração policial, ainda 
grava em áudio e vídeo todo o ocorrido, produzindo excelente prova para o processo.

Utilização de celular simples que possa disparar pedido de ajuda com a proximidade do agressor na monitoração 
eletrônica a ser feita pela Polícia Militar ou pela Guarda Municipal. 

Instituição de medida eletrônica, com a integração das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DE-
AM’s), Ministério Público, Defensoria e Judiciário, para a agilização da concessão das medidas protetivas de urgência.

Realização de convênios com as universidades, sindicatos e associações de Psicólogos, para realização de atendi-
mentos às vítimas, propiciando tratamento psicológico para estas, pois demasiado preocupante a mulher procurar o siste-
ma de justiça, após a agressão e depois da audiência, ela voltar para casa, sozinha, sem uma necessária ajuda para diminuir 
a sua dor e o seu medo. 

Também os grupos reflexivos para os homens e, por fim, a Justiça Restaurativa, com a participação da sociedade 
civil, por meio da utilização da mediação, poderá ser feito fazer o acompanhamento e atendimento necessários na busca de 
soluções aceitas e trabalhadas por ambas as partes, mormente no que diz respeito às repercussões da violência na área cível, 
já que na área criminal, em se tratando de ações penais públicas, o processo deverá ter o seu trâmite normal. 

Para fazer valer a cultura da não violência, que na visão dicotômica seria a ausência de violência, e definida por 
Guilherme Assis de Almeida como “ação intencional que não provoca modificação prejudicial na pessoa ou grupo de pes-
soas destinatárias da ação”, deve ser conduzido o processo de modo que não estimule a continuidade da violência. Isto foi 

14 A lei Maria da Penha na justiça, p. 72.
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cuidadosamente inserido na Lei Maria da Penha, esse microssistema de proteção à mulher, mais especificamente quando 
assinala no art. 21 que a mulher deverá ter ciência da soltura do agressor, o que deve ser exigido quando das audiências de 
custódia. Tais audiências passaram a ser realizadas no Brasil, em razão de o país ser signatário do Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, mais conhecido como Pacto de San Jose da 
Costa Rica, assinado em 1992, mas só recentemente o CNJ, sob a presidência do Ministro Lewandovisk, adotou medidas 
para colocar em prática as referidas audiências.

Estabelece o art. 7.5 da Convenção Americana dos Direitos Humanos (CADH): “Toda pessoa presa, detida ou 
retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções 
judiciais e tem o direito de ser julgada em um prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o 
processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento”.

Na mesma toada o art. 9º, 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova Yorque, in verbis:
“Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora, à presença 

do juiz ou de outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável 
ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, 
mas a soltura poderá estar condicionada a garantia que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a 
todos os atos do processo e, se necessário for, para execução da sentença”.

Essas normas internacionais foram incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro deste 1992, mas cada Estado 
assinou um Termo de Adesão, sendo que, na Bahia ocorreu em 28/08/2015.

A partir do implemento da audiência de custódia na Bahia, surgiu uma preocupação crucial para os que trabalham 
com a difícil questão da violência doméstica contra a mulher, pois 24 horas após a prática do crime ele poderá ser solto, 
e para onde retornará? Todos sabem a resposta, que, naturalmente, será a própria casa, geralmente a única moradia para 
agressor e vítima e, nos possíveis encontros não esperados, a violência poderá se exteriorizar num grau bem maior. 

As prisões por crimes com incidência da Lei Maria da Penha são as que mais têm logrado soltura nas audiências 
de custódia, o que tem apavorado as pessoas que lidam com a matéria, ante as recentes mortes e agressões ocorridas logo 
após as referidas solturas.

Verificou-se, por esses motivos, a necessidade de regulamentação específica para os casos em que houvesse a inci-
dência da lei Maria da Penha, advindo, então, a Instrução Normativa nº 01/2015 do Tribunal de Justiça da Bahia.

Instrução Normativa nº 01/2015
Estabelece procedimentos para tratamento processual adequado aos flagrantes que envolvam 
violência doméstica.

O Juiz coordenador do Núcleo de Prisão em Flagrante desta Comarca de Salvador, 
no uso das atribuições que lhe conferem o parágrafo único do artigo 3º da Resolução 
09/2011, e
CONSIDERANDO
A política nacional de enfrentamento à violência doméstica;
Os princípios norteadores da legislação vigente com foco na proteção da vítima; e
A necessidade de adequação dos procedimentos Cartorários pós decisão judicial acerca 
do flagrante baseado na Lei Maria da Penha, nomeadamente o quanto disposto no artigo 
21 da Lei 11.340/2006;
RESOLVE
Art. 1º – Determinar que de toda decisão acerca da prisão em flagrante que envolva 
violência doméstica seja a vítima notificada acerca de seu teor e, no caso de soltura do 
conduzido, tal cientificação deve ocorrer antes da efetivação da liberdade, excetuada a 
hipótese de impossibilidade de localização da vítima, após esgotadas todas as possibili-
dades de notificação.
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§ 1º – Para a apreciação da soltura, deve ser assegurada a juntada dos antecedentes poli-
ciais e judiciais do acusado.
§ 2º – A notificação da vítima deve ser pessoal e poderá ser feita por telefone, desde que 
certificada, no processo, pela Secretaria.
§ 3º – Para o caso do §2º, a certidão deverá conter o número do telefone com o qual se 
estabeleceu contato com a vítima e apontamento do dia e horário da cientificação.
Art. 2º – Nos casos em que a decisão for de soltura do conduzido, poderá a prisão em 
flagrante ser substituída por medidas protetivas de urgência, com notificação, de imedia-
to, pela Secretaria, da liberdade e das medidas concedidas ao serviço de Ronda Maria da 
Penha, por meio de e-mail oficial para ronda.penha@pm.ba.gov.br, anexando cópia da 
decisão e informando o nome completo, telefone e endereço da vítima.
Parágrafo único – Cópia do e-mail deverá ser juntada ao processo antes de encaminhado 
à distribuição.
Art. 3º – Esta instrução entra em vigor nesta data.

Salvador, 27 de novembro de 2015.

Antonio Alberto Faiçal Júnior
Juiz de Direito
Coordenador do NPF

Louvável a iniciativa de implementar-se a audiência de custódia no Brasil, que consiste na garantia da rápida apre-
sentação do preso a um juiz nos casos de prisão em flagrante, em audiência em que serão ouvidos o Ministério Público e a 
Defensoria Pública ou o advogado do preso, com o que se estará protegendo o acusado de eventuais ocorrências de tortura, 
maus tratos ou outras irregularidades. Depara-se, no entanto, com o dilema: audiência de custódia x violência contra a 
mulher, com dois importantes direitos em conflito, a integridade da pessoa presa x proteção (vida) da vítima, visto que as 
estatísticas alardeiam que a cada uma hora e meia, uma mulher é morta no Brasil e a maioria dos crimes são cometidos por 
homens, parceiros ou ex-parceiros, dentro do próprio domicílio da vítima15. 

Sem adentrar no mérito da compatibilidade da audiência de custódia com a violência doméstica, tem-se que 
pensar em alternativas urgentes, como instalação em todos os Estados de Centrais de Monitoração Eletrônica, Centrais 
de Serviços e Assistência Social e Psicológica, verificação, sempre, da necessidade de concessão de medidas protetivas, a 
serem fiscalizadas por Rondas, Patrulhas Maria da Penha16, ou similares, utilização de tornozeleiras ou dispositivos outros 
como o conhecido botão do pânico, telefones com aplicativos de segurança, enfim todo um aparato a ser pensado para a 
preservação da vítima, sob pena de ser levada ao descrédito a prestação jurisdicional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se tem certeza científica sobre o aumento ou diminuição da violência doméstica após a lei Maria da Penha 
mas tem-se tentado equacionar o problema e com a aplicação dessa Instrução, intenta-se proteger a mulher, informando-
-a, com antecedência, da soltura do agressor, bem como da concessão das medidas protetivas de urgência que se fizerem 
necessárias, mormente a da não aproximação da vítima e de familiares e, mais, o encaminhamento da notificação sobre a 
concessão da liberdade e da medida protetiva, para a Ronda Maria da Penha, a fim de que se efetive o acompanhamento 
da vítima e fiscalização do cumprimento da medida protetiva, com o fito de evitar a reiteração delitiva.
15 BRASIL. Estatuto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Dados. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?searchwor-
d=homic%C3%ADdio+contra+mulher&ordering=category&searchphrase=all&Itemid=32&option=com_search&limitstart=20>. Acesso em: 13 
setembro 2016.
16 Que atuam como forma de prevenção primária, comparecendo periodicamente à residência das mulheres que possuem Medidas Protetivas de 
Urgência, para verificar se as medidas estão sendo cumpridas
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Sabe-se o quão difícil é o Direito mudar a Sociedade, mas as normas são positivadas com a finalidade de manter 
a paz e a harmonia nas diversas relações sociais e estas mudaram bastante no que tange às posturas de homem e mulher 
na sociedade contemporânea, ressalvados os países em que isto não foi possível. Verifica-se, no entanto, ser necessário, 
estabelecer regras ditadas pelo bom senso que tratem, ainda, desigualmente homens e mulheres, a fim de propiciar maior 
proteção à última, como se fora um processo de adaptação de todos para afinal, alcançar-se a tão desejada a paz, valor fun-
damental para todas as sociedades, afinal o Direito deve acompanhar esta evolução e neste compasso pensar nas palavras 
de Nelson Mandela: “Quando penso no passado, no tipo de coisas que me fizeram, sinto-me furioso, mas, mais uma vez, 
isso é apenas um sentimento. O cérebro sempre domina e diz-me: tens um tempo limitado de estada na terra e deves tentar 
usar esse período para transformar o teu país naquilo que desejas”.

Seria de perguntar-se: o que se deseja para o Brasil?
Com a publicação do Mapa da Violência, 2015: homicídio de mulheres no Brasil,  coordenada por Julio Jacobo 

Waiselfisz, com a taxa de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, o Brasil ocupa a quinta posição (atrás tão somente de 
El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia), dentre os 83 países pesquisados (com dados homogêneos fornecidos pela 
Organização Mundial de Saúde), em número de homicídios contra as mulheres, evidenciando índices que superam, em 
muito, os encontrados na maior parte dos países do mundo, devendo ser instado à mudança, com implemento de políticas 
públicas, que façam reais a busca de mais justiça e solidariedade para homens e mulheres, brasileiros cultores da paz. 
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O ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL 
E O DANO MORAL

por Moacyr Montenegro Souto

Sob o manto da toga e até mesmo me colocando como cidadão comum, muitas vezes me deparo e tenho que 
enfrentar a questão complexa do dano moral, não só de maneira geral, como também especificamente nos contratos de 
compra e venda de imóvel ainda em construção, para entrega futura.

Preliminarmente, impõe-se abordar as duas espécies de dano moral consagradas na doutrina e jurisprudência que, 
diga-se an passant, não é uniforme. Vale dizer, há entendimentos que consideram a ocorrência de dano moral, e outros 
em sentido contrário, a respeito do mesmo fato, situação esta que vem de ser resolvida com o advento do novel diploma 
processual civil, por força dos precedentes obrigatórios. 

A primeira espécie cuida do dano moral presumido, que prescinde de maiores aprofundamentos por parte do 
julgador, na medida em que independe de comprovação por parte do ofendido, salvo quanto a existência do fato causador, 
uma vez que este, por si só, já caracteriza o próprio dano moral, configura-se in re ipsa. O exemplo mais corriqueiro desta 
espécie de ofensa moral nas lides forenses é a inserção indevida do nome do ofendido nos cadastros de inadimplentes, caso 
em que basta a comprovação deste fato que, por sua prórpia natureza, fere o patrimônio moral do cidadão, restando ao 
julgador apenas a tarefa de arbitrar o quantum da indenização, sempre atento à sua dupla finalidade, quais sejam, a de que 
tal valor represente, para o ofendido, uma compensação do pretius doloris, o vexame grave que atingiu a sua honra e digni-
dade e, ao mesmo tempo, seja eficaz no sentido de punir o ofensor, desestimulando-o à prática de condutas semelhantes, 
sem perder de vista as condições pessoais e financeiras dos envolvidos. Entretanto, no caso de inclusão indevida do nome 
de pessoa em cadastro restritivo de crédito, em que pese a presunção do dano moral, o Superior Tribunal de Justiça excep-
ciona essa regra através da sua Súmula 385, ao estabelecer que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Em síntese, o que a teoria do dano moral in re ipsa preceitua é que há determinados tipos de atos ilícitos que ge-
ram automaticamente algum dano ao homem médio, ou seja, aquele que se enquadra dentro de um padrão moral médio. 
Importante frisar que a teoria do dano in re ipsa gera a presunção do abalo moral e patrimonial, mas a sua extensão, que 
repercute no valor indenizatório, é mensurada de acordo com as circunstâncias do caso concreto, evitando-se o famigerado 
“tabelamento” adotado por alguns Colegiados de Justiça.

Segundo os ensinamentos da eminente jurista Teresa Arruda Alvim:

“...., nos parece imprescindível ressaltar que a dispensa integral da prova do dano moral só pode ocorrer 
nos casos em que este se dá in re ipsa. Este fenômeno significa que a prova efetiva do dano pode ser 
afastada porque qualquer homem médio que tivesse passando pela situação da vítima do dano teria 
experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento etc.). É o que ocorre, por exem-
plo, no que diz respeito à situação da perda de um ente querido.” (WAMBIER, Luiz Rodrigues; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. “A Prova do Dano Moral da Pessoa Jurídica”. Revista 
Jurídica, Porto Alegre: Notadez, n.317, ano 52, p.7-13.).
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Vale lembrar, ainda, as lições de Carlos Alberto Bittar sobre essa matéria. Diz ele: 

“.... Na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais prevalece, de início, a orientação 
de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso, verifi-
cando o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os pressupostos 
de direito. Dessa ponderação, emergem duas consequências práticas de extraordinária repercussão em 
favor do lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de 
prova de prejuízo em concreto.” (BITTAR, Carlos Alberto. “Reparação Civil por Danos Morais”. Re-
vista dos Tribunais, Vol. 32, 1993).

No âmbito da jurisprudência, observem como se posiciona, o Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes exemplos 
de dano moral presumido:

Manutenção indevida da inscrição do nome do consumidor em órgãos protetivos do crédito 
- “A manutenção indevida do nome da devedora no cadastro de inadimplentes enseja o dano 
moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 
presumidos.” (AgRg no AREsp 581.304/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015).

Atraso irrazoável de vôo, sem assistência ao passageiro - “No caso em que companhia aérea, 
além de atrasar desarrazoadamente o voo de passageiro, deixe de atender aos apelos deste, fur-
tando-se a fornecer tanto informações claras acerca do prosseguimento da viagem (em especial, 
relativamente ao novo horário de embarque e ao motivo do atraso) quanto alimentação e hos-
pedagem (obrigando-o a pernoitar no próprio aeroporto), tem-se por configurado dano moral 
indenizável in re ipsa, independentemente da causa originária do atraso do voo.” (STJ - AgRg 
no Ag 1.410.645-BA, Terceira Turma, DJe 7/11/2011; e AgRg no REsp 227.005-SP, Terceira 
Turma, DJ 17/12/2004. REsp 1.280.372-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
7/10/2014 – Informativo nº 550 de 19 de novembro de 2014).

Divulgação de imagem em propaganda política sem autorização - “Configura dano moral in-
denizável a divulgação não autorizada da imagem de alguém em material impresso de propagan-
da políticoeleitoral, independentemente da comprovação de prejuízo.” (STJ   REsp 1.217.422-
MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/9/2014 – Informativo nº 549 de 05 
de novembro de 2014).

Extravio de carta registrada - “Se a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) não 
comprovar a efetiva entrega de carta registrada postada por consumidor nem demonstrar causa 
excludente de responsabilidade, há de se reconhecer o direito a reparação por danos morais in re 
ipsa, desde que o consumidor comprove minimamente a celebração do contrato de entrega da 
carta registrada.” (STJ - EREsp 1.097.266-PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
10/12/2014, DJe 24/2/2015 – Informativo nº 556 de 04 de março de 2015).

Venda casada por operadora de telefonia - “Configura dano moral coletivo in re ipsa a realiza-
ção de venda casada por operadora de telefonia consistente na prática comercial de oferecer ao 
consumidor produto com significativa vantagem - linha telefônica com tarifas  ais interessantes 
do que as outras ofertadas pelo mercado - e, em contrapartida, condicionar a aquisição do refe-
rido produto à compra de aparelho telefônico.” (STJ - REsp 1.397.870-MG, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 2/12/2014, DJe 10/12/2014 – Informativo nº 553 de 11 de 
fevereiro de 2015).
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Como vimos, cuida-se de uma conduta ofensiva cujo resultado danoso está intimamente vinculado à ocorrência 
do fato que, por si só, fere a dignidade e a honra do ofendido, sem o desafio de qualquer outra prova para que se concretize 
o dano moral, cabendo, tão somente, ao julgador aferir a sua extensão e, atento às características da vítima e do agressor, 
fixar o quantum indenizatório.

Quanto ao segundo tipo de dano moral, há certa complexidade porque exige o estudo, caso a caso, quanto à com-
provação, por parte da vítima, da ocorrência do dano e sua extensão, onde o subjetivismo é fator complicador na medida 
em que nem sempre o julgador está preparado para adentrar a fundo no âmago da pessoa que passa por uma situação que 
pode ensejar um dano extrapatrimonial, tendo condições para avaliar, primeiro, se este, de fato ocorreu e a sua extensão e, 
segundo, arbitrar o seu valor pecuniário, estando, ainda, capacitado para vislumbrar o possível e corriqueiro propósito da 
pretensa vítima em ganhar dinheiro fácil, com o beneplácito do judiciário. Aliás, geralmente, este é um dos argumentos 
que o demandado se apega em sua defesa, para descaracterizar o alegado dano moral e, quando isso acontece e a vítima 
realmente não visou essa espúria intenção, ela sofre mais uma ofensa à sua dignidade. Por isso, nas duas vezes que tive que 
bater às portas da justiça em busca de reparação moral, fiz questão de incluir na petição inicial a afirmação de que o nume-
rário resultante da condenação seria doado a uma instituição de caridade, com a devida comprovação nosautos, optando 
por enfatizar apenas o aspecto do punitive demage ao ofensor. 

Se, de um lado, o julgador se depara com uma relação consumerista, obrigado a aplicar o Código de Defesa do 
Consumidor que, como a própria denominação indica, é um diploma protecionista, partindo do pressuposto de que o 
consumidor é a parte economicamente mais fraca, por outro, em contraponto, há que enfrentar e distinguir situações for-
jadas pela pretensa vítima, em que se busca a legislação consumerista como forma de obter vantagem pecuniária indevida, 
principalmente diante da inversão do ônus da prova.

O saudoso mestre soteropolitano Calmon de Passos, que muitas lições de vida deixou aos seus ouvintes, alunos 
ou não, com sua imensa sabedoria jurídica, enfatizou que “A possibilidade, inclusive, de retirarmos proveitos financeiros des-
sa nossa dor oculta, faz-nos atores excepcionais e meliantes extremamente hábeis, quer como vítimas, quer como advogados ou 
magistrados. Para se ressarcir esses danos, deveríamos ter ao menos a decência ou a cautela de exigir a prova da efetiva dor do 
beneficiário, desocultando-a.

(…)
Assim como os danos materiais têm que ser cumpridamente provados, os danos morais, essa misteriosa ‘dor’ que se oculta 

no íntimo das pessoas, deve vir à luz com um mínimo de força de convencimento.” (PASSOS. J.J. Calmon de. “O Imoral no 
Dano Moral”. Informativo Incijur – Intituto de Ciências Jurídicas, Joinville, n.46, ano IV, p.1-5, maio/2003.).

A situação escancarada pelo eminente jurista desafia a reflexão a respeito do julgamento a se esperar nas demandas 
nas quais se pleiteia dano moral, especialmente quando se tem uma pessoa jurídica no polo passivo, envolvendo questões 
de consumo, sob o manto da inversão do ônus da prova, que favorece em muito a parte autora, tida como social e econo-
micamente hipossuficiente, muitas vezes, só aparentemente. Não foi por acaso que o novo Código de Processo Civil, em 
seu artigo 292, V, por exemplo, aboliu as mazelas do diploma anterior, como a possibilidade do pedido genérico de dano 
moral, sem especificar o valor que se pretendia receber e, ainda assim, havia interesse recursal, isto é, se a parte não indicou 
o valor que queria a título de dano moral, e o Juiz fixou em quantia tida como insuficiente, cabia recurso para majorar o 
valor. Outra benesse da sistemática anterior, consagrada pela Súmula 326 do STJ, mas banida com a vigência do Novo 
Código, ocorria com a parcial procedência da ação indenizatória, ou seja, quando fixado valor abaixo do pleiteado, caso 
em que não havia sucumbência do autor e apenas o réu arcava com esse ônus. Ora, isso facilitava o pedido de dano moral 
de forma genérica na medida em que, qualquer que fosse o valor concedido, havia recurso sem risco de sucumbência, 
dando azo à litigância irresponsável e à denominada “indústria do dano moral”. É o fim dos pedidos irresponsáveis de 
dano moral. A partir de agora, o advogado deverá estudar a jurisprudência para pleitear a indenização de acordo com os 
parâmetros fixados pelos tribunais, e não mais buscar o enriquecimento da parte via ação indenizatória por dano moral. 

Como efeito colateral dos privilégios antes referidos, que a lei consumerista confere ao consumidor, surgiu um 
campo fértil para brotar milhares de ações indenizatórias fraudulentas espalhadas no país e amplamente noticiadas. O jor-
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nal “Olhar Jurídico”, de Mato Grosso, em 13 de março de 2014, publicou a manchete “Advogados investigados por fraude 
milionária em indenizações já respondem a processo na OAB/MT”, noticiando que “cerca de dez advogados, que são alvo 
de um inquérito policial por suspeita de participação em uma fraude para inclusão de pessoas físicas no banco de dados do 
SERASA e SPC, já são alvo de outras investigações no Tribunal de Ética de Disciplina da OAB em Mato Grosso”. Essas 
pretensas vítimas de dano moral, de posse da certidão comprovando a inclusão do seu nome no sistema, ajuizaram ações 
indenizatórias buscando valores que chegam a trinta mil reais.

A Corregedoria Nacional de Justiça, tendo à frente a eminente Ministra Nancy Andrighi, atenta ao golpe dessas 
quadrilhas, enviou correspondência aos coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis, estaduais e federais, alertando dessas 
reiteradas fraudes, inclusive no Rio de Janeiro, citando alguns exemplos. Uma das fraudes identificadas ocorreu com o uso 
do nome de uma pessoa física com diversas grafias, sobrenome alterado e CPFs distintos, para ajuizar ações indenizatórias 
contra empresas varejistas, visando obter o ressarcimento de compras falsas feitas pela internet, em razão da não entrega do 
produto, sempre de alto valor, combinado com indenização por dano moral. No caso do Rio de Janeiro, foram ajuizadas 
14 ações semelhantes, do mesmo autor, juntando boletos de pagamentos falsos, com autenticação mecânica da Caixa 
Econômica Federal. Em outras ações uma mesma nota fiscal foi usada como prova para o pedido indenizatório por dano 
material e moral. Há, também, muitos casos de fraudes envolvendo falsos furtos e violações de bagagens com artigos de 
luxo, despachadas em companhias aéreas. Outros casos proliferam no país.

Importa, por fim, considerar situações que, embora não se possa afirmar a existência de fraude, apresentam fortes 
indícios de dano moral simulado, brotado pela fertilidade do terreno habitado pelo hipossuficiente, sob o manto da Lei 
Consumerista, onde o consumidor apenas alega que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, sustentando o 
dano moral presumido, e ajuíza ação indenizatória obtendo vantagem pecuniária que varia de dois a seis mil reais, muitas 
vezes majorada em Segundo Grau para dez ou quinze mil reais, aproveitando-se do fato de que a concessionária de energia 
elétrica não dispõe de recursos técnicos para fazer a prova negativa de que não ocorreu a alegada falha do serviço.

Visando compensar o apontado desequilíbrio gerado pelo ônus da prova e coibir a frequente “indústria do dano 
moral”, entendo que não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo ao julgador aferir nos autos, caso a caso, a extensão 
dos efeitos da falha do serviço, a fim de verificar se ocorreu, de fato, ofensa à dignidade do consumidor e sua família, ou 
apenas o incômodo naturalmente causado pela falta de energia elétrica naquela unidade.

No caso do dano moral causado pelo atraso na entrega de imóvel – objeto destas modestas anotações – a jurispru-
dência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, oscila, a ponto de se verificar julgamentos esparsos, que consideram este 
tipo de ofensa moral in re ipsa. Todavia, predomina o entendimento de que se trata de mero descumprimento de contrato 
que, embora produza constrangimentos e aborrecimentos ao consumidor, não fere o seu patrimônio moral, salvo a ocor-
rência de desdobramentos resultantes do inadimplemento, que repercutem na esfera da dignidade da vítima. É justamente 
esta circunstância peculiar de cada caso que permite afirmar que não se trata de dano moral in re ipsa.

Os exemplos são diversos, mas vale citar alguns a fim de ilustrar a diferença de entendimento que pode ocorrer 
num mesmo caso. Recentemente foi julgada uma apelação em uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça deste Estado 
em que, já firmado o entendimento de inexistência de ofensa à moral do adquirente de imóvel em construção, em face ao 
atraso na entrega do bem, um eminente integrante da Turma Julgadora fez ver que, naquele caso, a demora foi de três anos, 
tempo suficiente para agravar o simples constrangimento, transmudando-o em verdadeiro dano moral, a reclamar uma 
reprimenda e uma compensação pelo injustificável descumprimento do contrato, observação esta que foi determinante 
para que o Relator modificasse seu voto, concluindo pela procedência do dano moral. Houve, também, o caso em que o 
adquirente do imóvel em construção, certo de recebê-lo em determinado prazo, já considerando, com folga, o período de 
tolerância previsto no contrato, promete vender o que utiliza como sua residência e, diante do atraso na entrega do imóvel 
adquirido, sofre um grave abalo moral por não poder cumprir o prometido, tendo que se mudar às pressas para honrar seu 
compromisso. De igual modo ocorre quando a compra do imóvel visa a moradia dos noivos, por ocasião do casamento, 
ensejando a frustração causada pela não entrega das chaves por parte da construtora. Todavia, repita-se, são situações que 
dependem de comprovação nos autos por parte do demandante adquirente, uma vez que é pacífico o entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples inadimplemento contratual pela não entrega do imóvel no prazo 
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avençado não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas 
que repercutam na esfera de dignidade do consumidor.

Tomem-se como exemplo, recentes julgamentos do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS NA 
PLANTA. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPRIETÁ-
RIO PERMUTANTE. LEGITIMIDADE. CLÁUSULA PENAL. RECIPROCIDADE. LU-
CROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO 
NÃO CUMPRIDO. PROVA. ÔNUS. RÉU.
EXCESSO DE CHUVAS. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. CASO FORTUITO. FORÇA 
MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. REEXAME 
DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INADIMPLEMENTO CONTRA-
TUAL. DANOS MORAIS.
1. Os recursos especiais têm origem em ação de indenização por perdas e danos decorrentes de 
atraso na conclusão de obra objeto de contrato de compromisso de compra e venda para fins de 
aquisição de unidades imobiliárias em empreendimento comercial.
2. O proprietário permutante do terreno não responde pelos atos de incorporação quando se 
limita à mera alienação do terreno para a incorporadora sem participar de nenhum ato tendente 
à comercialização ou construção do empreendimento.
3. Na espécie, as instâncias de cognição plena, à luz da prova dos autos, e analisando os contratos 
celebrados entre as partes, concluíram que a alienante permutante do terreno figurou nos contra-
tos de promessa de compra e venda ora na condição de “vendedora” ora na condição de credora 
hipotecária, transmitindo para o adquirente/consumidor a ideia de solidariedade na efetivação do 
empreendimento, de forma que não pode ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
4. A cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-se aos 
contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes.
5. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes 
pela não fruição do imóvel, pois aquela tem natureza moratória, enquanto esta tem natureza 
compensatória.
6. A alegação de exceção de contrato não cumprido arguida em defesa deve ser comprovada pelo 
réu, pois é seu o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
autor, nos termos no artigo 333, inciso II, do CPC/1973.
7. Essa Corte já se pronunciou em inúmeras oportunidades no sentido de que a inversão das 
conclusões da Corte local para afirmar, por exemplo, que o excesso de chuvas e a escassez de mão 
de obra configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, enquadrando-se como hipóteses de caso 
fortuito ou força maior, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
8. A conclusão da Corte local para fixar a data da expedição da carta de habite-se como termo 
final do pagamento dos lucros cessantes resultou da análise das circunstâncias fáticas, bem como 
da interpretação de cláusulas contratuais.
9. O simples inadimplemento contratual não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, 
devendo haver consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima, o que não 
se constatou no caso concreto. 
10. Recursos especiais parcialmente conhecidos e não providos. (STJ - REsp 1536354/DF, 
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
07/06/2016, DJe 20/06/2016) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA 
- ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE JURISDICIO-
NAL - NÃO OCORRÊNCIA - DANOS CONSTATADOS QUE EXORBITAM A ESFERA 
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DE MERO DISSABOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZO-
ABILIDADE - REEXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO 
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONSTRUTORA.
1. Violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que 
enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma clara e fundamentada.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contra-
tual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de 
ensejar o sofrimento psicológico. Precedentes. O Tribunal de origem consignou estar abundan-
temente comprovada a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao 
pagamento dos danos suportados pelo atraso na entrega do imóvel. Rever esta conclusão encon-
traria óbice na Súmula 7/STJ.
3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado ao princípio da razoabilida-
de não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame 
de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos manifesta excessividade ou 
irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 
n. 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido “. (STJ. AgRg no AREsp 391.324/RJ, Rel. Ministro MARCO 
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015). (grifei)

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. IM-
PONTUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS.
1. O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anor-
mal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração 
na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do 
indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível.
2. Conforme entendimento pacífico do STJ, a correção monetária tem como marco inicial a data 
da prolação da sentença que fixa o quantum indenizatório.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido “. (REsp 876.527/RJ, Rel. Mi-
nistro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 1º/04/2008, DJe 
28/04/2008) – grifei.

Vale ressalvar que, em consulta aos julgamentos da citada Corte Superior, foram encontradas apenas duas menções 
ao dano moral in re ipsa, em decorrência de atraso na entrega de imóvel. Porém, em ambos os casos o STJ não procedeu 
ao exame do tema, propriamente dito, limitando-se a negar provimento aos recursos ante a ausência de específica impug-
nação à motivação adotada pelo Tribunal local, ou sob o fundamento da impossibilidade de reexame de fatos e provas 
naquela instância recursal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. AÇÃO DECLARATÓ-
RIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENI-
ZAÇÃO POR DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDA-
DE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO AFASTADO. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. 
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO.
1. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado e não contém omissão, obscuridade ou 
contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embar-
gos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente.
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2. Na espécie, alterar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de verificar a inexistência de 
falha na prestação do serviço e a ausência de nexo causal, demandaria reexame de fatos e provas 
providência vedada na instância especial, conforme dispõem o enunciado n. 7 da Súmula desta 
Corte.
3. A pretensão de reforma do acórdão quanto ao valor indenizatório encontra óbice no enuncia-
do n. 7/STJ, porquanto o Tribunal de origem decidiu as questões em atenção às peculiaridades 
fáticas dos autos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 715.293/RJ, Rel. Mi-
nistro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 
12/11/2015) grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PRO-
CESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUN-
DAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 2. INDENIZAÇÃO. 
R$ 12.000,00. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍ-
PIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um 
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (Súmula n. 283/STF).
2. Na hipótese, as recorrentes, em suas razões de recurso especial, alegaram a inexistência dos 
danos pelo evidente caso fortuito externo, sem impugnar o fundamento do Tribunal local que 
considerou o dano in re ipsa. Ademais, não apontaram nas razões do recurso especial em que 
consistiria o caso fortuito a ensejar o atraso na obra.
3. O valor da indenização por danos morais, no caso em exame, arbitrado em R$ 12.000,00 
(doze mil reais), considerada a peculiaridade do caso em questão,
qual seja, atraso injustificado na entrega da obra - pelo período de agosto de 2011 a janeiro de 
2012 -, não se mostra desarrazoado ante os patamares estabelecidos por esta Corte Superior, 
estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não 
é cabível, portanto, a intervenção do STJ no tocante ao valor fixado nas instâncias ordinárias.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 726.777/RJ, Rel. Ministro MARCO AU-
RÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 08/10/2015) grifei.

Não resta dúvida de que um sistema jurídico que se pretenda justo, dialético, efetivo e eficiente não pode, jamais, 
prescindir de valores como a igualdade substancial e a segurança que se alcança quando, para casos similares, a solução 
entregue é a mesma: to treat like cases alike. Na verdade, interpretações diversas sobre um mesmo fato posto em julga-
mento, fenômeno que se verifica em todos os tribunais pátrios, geram insegurança jurídica, tanto para os operadores do 
direito, quanto para os jurisdicionados, na medida em que ficam na expectativa de julgamento em determinada direção, 
se aquele caso for submetido ao crivo de determinada Turma ou Câmara. Esta incômoda e nociva situação há décadas é 
alvo da preocupação de juristas, desaguando em alterações na Lei Processual Civil anterior e, mais contundentes, na atual, 
fazendo surgir a força vinculante dos precedentes, solidificados através dos Incidentes de Resolução de Demanda Repetiti-
va – IRDR, abraçando a teoria, para a qual, uma vez estabelecido o princípio de Direito aplicável a determinada situação, 
os Tribunais e magistrados singulares, em casos análogos futuros, terão que aplicá-lo, preservando o sentido do que já foi 
decidido, sem olvidar, contudo, que o Direito não pode ser visto de forma desvencilhada de sua facticidade, como um 
produto técnico e científico, pronto e acabado.

O ordenamento jurídico não pode ser construído tão somente com base em argumentações previamente produzi-
das por outrem, nem pretender extrair, de um só caso concreto, uma solução que a todos satisfaça. Em suma, o precedente 
não pode ser encarado como um ponto de partida, mas como um ponto de chegada, sob pena de engessar ad eternum a 
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norma jurídica, tornando-a, em pouco tempo, letra morta e sem correspondência com as novas relações sociais e tecnoló-
gicas, com o dinamismo que lhes são peculiares, a exigirem novos rumos para a solução dos conflitos. Um bom exemplo 
da inviabilidade desse engessamento é o que ocorreu em passado recente com as condutas ilícitas cometidas através da 
rede mundial de computadores, a internet, ante a ausência de correspondência ou paradigma no ordenamento jurídico 
nacional. Afinal de contas, a segurança jurídica tão fortemente buscada pelo novo Código de Processo Civil como forma 
de apaziguamento das relações sociais e diminuição da litigiosidade, passa necessariamente pelo tratamento igual para os 
iguais e desigual para os desiguais, na medida certa de suas desigualdades. É o que penso, salvo melhor juízo.
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ASPECTOS DA MUDANÇA LEGISLATIVA E O TEMPO DE 
PROCESSO NA VISÃO DOS TRIBUNAIS

por Roberto Maynard Frank1

RESUMO: O presente ensaio analisará novas leis brasileiras que regulam o processo eleitoral, destacando-se, den-
tre as mudanças legislativas, no que toca ao sistema político-eleitoral brasileiro, destaque as realizadas a partir do advento 
da Lei n. 13.165, de 29 de setembro de 2015, que modificou a Lei das Eleições, a Lei dos Partidos Políticos e o Código 
Eleitoral – Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965, com especial atenção para questões que afetam diretamente o pleito que 
se realizará neste ano de 2016. Também serão vistos institutos inovadores trazidos pela nova lei relacionados à atividade 
diária de todos que trabalham com o direito eleitoral.

PALAVRAS CHAVE: Processo Eleitoral; Procedimento; Eleições; Inovações;

ABSTRACT: This essay will analyze the new legislation of Brazil that regulates the electoral procedure, Law n. 
13.165/2015, that brought changes to another existing legislations, giving special attention to questions related to legal 
procedures and procedural celerity, especially on the light of the upcoming electoral poll of thsis year of 2016. There will 
also be reviwed inovations stated by the new law concerning the daily basis activity of everyone who works with electoral 
procedures.

KEYWORDS: Electoral procedure; Elections; Inovation;

1. Introdução; 2. Princípio da Cooperação e Boa-fé no Novo Código de Processo Civil; 3. A razoável duração do 
processo e inovações processuais; 4. Novidades procedimentais e práticas; 5. Conclusão; 6. Referências.

INTRODUÇÃO

Neste artigo, manterei o foco em questões processuais que envolvem a atividade do operador do direito em geral, 
tomando por base as previsões legislativas de legislações que alteraram o processo eleitoral brasileiro.

Serão abordados, ainda que brevemente, temas relativos ao Direito Eleitoral, cuja relevância social e jurídica deste 
evento é indiscutível, tendo em vista que neste ano será realizado pleito eleitoral para o preenchimento de cargos de Pre-
feito, Vice-Prefeito e Vereador, mediante aplicação das novas regras instituídas a partir de recentes Leis promulgadas no 
ano de 2015.

Destaco, inicialmente, que nos últimos anos o Brasil tem sofrido reviravoltas e mudanças nas regras atinentes ao 
seu sistema político-eleitoral, tanto pela via legislativa, quanto pela via judicial.

Nestes aspectos, as principais mudanças que merecem destaque foram as realizadas a partir do advento da Lei n. 
13.165, de 29 de setembro de 2015, que modificou a Lei das Eleições, a Lei dos Partidos Políticos e o Código Eleitoral – 
Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965.

É preciso destacar, brevemente, que a referida Lei n. 13.165/2015 é totalmente aplicável às eleições que se reali-
zarão neste ano de 2016.

1 Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
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Publicada no mês setembro do ano de 2015, a referida legislação que inova no processo eleitoral respeita o princí-
pio da anterioridade anual eleitoral, estabelecido no art. 16, da Constituição Federal de 1988.

Passada esta questão inicial, será feita pontual abordagem relacionada a aspectos processuais que, modificados pela 
via legislativa, podem influenciar na duração dos feitos nos Tribunais, sem deixar de relacionar o tema com o intuito geral 
das mudanças promovidas pela minirreforma eleitoral.

As mudanças que foram promovidas no procedimento eleitoral são de suma importância para todos os que parti-
cipam da defesa dos direitos e da seara que envolve as eleições, tanto em relação às partes que representam quanto para a 
administração da justiça como um todo.

Também serão analisadas outras inovações pontuais de relevância relacionadas à celeridade processual, dando 
ênfase aos mecanismos utilizados pela lei para agilizar o procedimento e permitir uma prestação jurisdicional mais rápida.

Após, serão pinceladas mudanças pontuais em diversas sistemáticas procedimentais que foram objeto de alteração 
pela legislação vindoura.

E, ao final, as conclusões indicarão se o novo Código trará um impacto positivo ou negativo na sistemática elei-
toral brasileira.

O TEMPO INSERIDO NAS RELAÇÕES PROCESSUAIS E A DURAÇÃO DOS PROCESSOS 
NOS TRIBUNAIS

Este primeiro tópico abordará de forma mais ampla alguns institutos, mas tendo como base a ideia central relacio-
nada aos aspectos da mudança legislativa e o tempo de processo na visão dos tribunais.

O tempo como elemento afeito ao processo judicial influencia o Direito em todas as suas áreas, não se excluindo 
o Direito Eleitoral.

Com efeito, a Constituição Federal é expressa em seu art. 5º, inc. LXXVIII, ao prever que “a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação.”

O aspecto temporal da prestação jurídica envolve os aspectos de eficiência e efetividade do Poder Judiciário, em 
razão do que é preciso observar não somente o intervalo de duração do processo como um todo, mas os aspectos de reper-
cussão prática do provimento jurisdicional almejado.

Neste sentido, o celebrado jurista José Joaquim Gomes Canotilho2  refere que “a protecção jurídica através dos 
tribunais implica a garantia de uma protecção eficaz e temporalmente adequada.”

E complementa que3:

[...] ao demandante de uma protecção jurídica deve ser reconhecida a possibilidade de, em tempo 
útil (adequação temporal, justiça temporalmente adequada), obter uma sentença executória com 
força de caso julgado – a justiça tardia equivale a uma denegação da justiça

Desta forma, compreendo que uma abordagem do tempo de processo na visão dos tribunais, como a proposta, 
envolve não somente a duração cronológica do feito, mas também aspectos que impliquem numa obtenção de resultado 
prático mais ou menos célere.

É preciso atentar, no entanto, que a efetivação da justiça e a preservação dos direitos materiais e processuais não 
podem ser suprimidas por uma desarrazoada busca por velocidade na realização do processo.

Nesta linha de pensamento, invoco novamente as lições da Canotilho4 para deixar claro que “a aceleração da 
2 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. Almedina: 2003, p. 499.
3 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. Almedina: 2003, p. 499.
4 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed. Almedina: 2003, p. 499.
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protecção jurídica que se traduza em diminuição de garantias processuais e materiais (prazos de recurso, supressão de ins-
tâncias excessiva) pode conduzir a uma justiça pronta mas materialmente injusta.”

Delineados estes aspectos gerais, cabe tratar agora das modificações legislativas em si promovidas pela recente 
legislação eleitoral.

Primeiramente, serão elencadas linhas gerais acerca da reforma eleitoral promovida nos últimos anos, uma análise 
das mudanças promovidas pela reforma legislativa denota um nítido objetivo de enxugamento em relação aos aspectos de 
custo e de duração do processo eleitoral como um todo, considerados os procedimentos relacionados desde à definição do 
candidato pelos partidos e coligações, até o período de campanha eleitoral.

Observado o aspecto de tempo, percebe-se que foram reduzidos prazos relacionados com a prática de atos como 
a escolha dos candidatos pelos partidos e coligações, o que também ocasionou a diminuição do período de campanha 
eleitoral.

A nova legislação passou a prever que a realização das convenções partidárias para escolha dos candidatos seja feita 
até, no máximo, o dia 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.

Cabe aqui o registro de que a referida data limite para o registro de candidaturas antes era definida como o 90º 
(nonagésimo) dia anterior ao pleito eleitoral, mas foi alterada para a data fixa de 15 de agosto do ano em que se realizarem 
as eleições, até as 19 (dezenove) horas.

Na mesma linha, o período de campanha eleitoral foi reduzido para 45 (quarenta e cinco) dias, permitindo-se a 
propaganda eleitoral somente após o dia 15 de agosto do ano da eleição, data fixada como limite para o registro de candi-
datura, conforme alterações promovidas no art. 240, do Código Eleitoral e no art. 36, da Lei n. 9.504/97.

A repercussão destas mudanças no julgamento de processos e sua duração não pode ser definida com exatidão 
neste momento, mas, por exemplo, em relação à Ação de Investigação Judicial Eleitoral, diminui-se a janela de possível 
ajuizamento desta.

Conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral5:

“o termo inicial para ajuizamento da AIJE é o registro de candidatura, não sendo cabível a sua 
propositura se não estiver em jogo a análise de eventual benefício contra quem já possui a con-
dição de candidato, conforme interpretação do art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/1990” (Agravo 
Regimental em Recurso Ordinário nº 10520, Relator Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: 
23/02/2016)

No tema, destaca-se, ainda, a possibilidade de apreciação de fatos ocorridos antes deste marco temporal, enquanto, 
por outro lado, a Investigação Judicial pode ser ajuizada até a data da diplomação.

Conforme exposto, o registro da candidatura foi postergado para o dia 15 de agosto do ano da eleição, o que 
diminui não somente o tempo de campanha, mas também o tempo no qual é possível o ajuizamento da Ação de Investi-
gação Judicial Eleitoral o que implica em menor prazo para os advogados e, é possível imaginar, que exista uma redução 
na quantidade de utilização deste meio processual, por conta do tempo mais exíguo para sua utilização.

Isto, no entanto, não retira da apreciação do Poder Judiciário, quaisquer fatos que sejam tendentes a desequilibrar 
o pleito eleitoral, inexistindo ofensa, portanto, ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988.

Devem os juristas observarem os prazos específicos para se valer do processo de Investigação Judicial Eleitoral a 
tempo, além de existirem outros meios para levar eventuais fatos abusivos à análise judicial, mesmo após a diplomação.

Este primeiro ponto revela uma apreciação inicial mais genérica e prognóstica, que apenas pode ser esperada, mas 

5 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 10520, Relator Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: 
23/02/2016. Disponível em: <http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=10520&proces-
soClasse=RO&decisaoData=20151215&decisaoNumero=&protocolo=152092015&noCache=0.07372686605469725>. Acesso em: 30/07/2016, 
às 19:30.
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não se está certo quanto a sua efetivação da maneira como aqui prevista.
Mas é possível que um menor número de ações judiciais permita melhor desenvolvimento dos trabalhos nos Tri-

bunais e o julgamento de mais processos, reduzindo, por consequência o tempo de duração destes.
A nova legislação vem com a melhor das intenções, com o intuito de promover profunda alteração e melhoria no 

andamento processual do Poder Judiciário e trazer benefícios para todos, mas, para isto, ela deve ser bem compreendida e 
aplicada pelos envolvidos no processo eleitora.

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PONTUAIS E SUA REPERCUSSÃO PRÁTICA

Já adentrando em em outros aspectos decorrentes da nova legislação eleitoral, serão analisadas agora matérias pon-
tuais que sofreram modificação e a respectiva repercussão prática de cada uma das mudanças promovidas.

Em primeiro ponto, apreciando o tema do julgamento de processos por Juízes e Tribunais, em especial no que 
toca ao quórum específico para proferimento das decisões, cabível é o comentário em relação a uma novidade legislativa.

Em aspectos procedimentais, a nova legislação passou a prever que decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais 
sobre ações que resultem em cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser 
tomadas com a presença de todos os integrantes.

Foi privilegiada a regra do quórum completo para julgar os referidos processos, regra esta que já era aplicável em 
relação ao Tribunal Superior Eleitoral, conforme previsto no art. 19, parágrafo único, do Código Eleitoral.

Nesta sistemática, caso ocorra o impedimento de algum juiz, será convocado o substituto ou o respectivo suplente.
Deve ser esclarecido que o Tribunal Superior Eleitoral firmava posicionamento no sentido de que “não é necessário 

que os Tribunais Regionais Eleitorais realizem seus julgamentos com quórum completo, como exigido pelo art. 19 do 
mesmo diploma para a instância superior.6” , entendimento este expressamente revisto pela alteração legislativa.

Destaco que, em respeito ao princípio do tempus regit actum esta regra somente se aplica a julgamentos ocorridos 
após a sua publicação, mantendo-se o posicionamento anterior em relação aos julgamentos prévios à publicação da lei em 
questão.

Neste sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já manifestou que7:

Não procede a preliminar de nulidade do julgamento sucedido na AIJE, uma vez que, na redação 
do artigo 28, caput, do Código Eleitoral, vigente à época do julgamento pela Corte de origem 
(tempus regit actum) não era necessário que os Tribunais Regionais Eleitorais realizassem seus 
julgamentos com quórum completo, como exigido pelo art. 19 do mesmo diploma em relação 
ao Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes. (Recurso Especial Eleitoral nº 48369, Relator Min. 
Henrique Neves da Silva, Publicação: 26/11/2015)

Em termos práticos, e no que toca ao tempo de duração dos processos, esta alteração legislativa pode implicar na 
dilatação temporal para o deslinde de uma causa em casos específicos nos quais o impedimento de um julgador implique 
na necessidade de convocação do substituto para novo julgamento em Sessão posterior.

No entanto, caso o impedimento se manifeste previamente, é possível fazer compor a turma julgadora pelo subs-
tituto com antecedência, minorando eventuais atrasos que adviriam desta questão procedimental.

Feita esta breve abordagem, muda-se o contexto para a apreciação do tema relacionado à concessão de efeito sus-

6 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental em Ação Cautelar nº 48.052, Relator Min. Henrique Neves da Silva, Publicação: 
22/08/2012. Disponível em: <http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=48052&proces-
soClasse=AC&decisaoData=20120801&decisaoNumero=&protocolo=&noCache=0.31002075402756724>. Acesso em: 30/07/2016, às 20:00.
7 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral nº 48369, Relator Min. Henrique Neves da Silva, Publicação: 26/11/2015. Dis-
ponível em: <http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=48369&processoClasse=RES-
PE&decisaoData=20151110&decisaoNumero=&protocolo=186002014&noCache=0.3039641822310195>. Acesso em: 30/07/2016, às 20:15.
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pensivo nos recursos eleitorais, na forma do quanto disposto no art. 257, do Código Eleitoral.
Esta outra mudança que cabe ser destacada afeta não o tempo de julgamento dos processos, mas a própria efetivi-

dade da prestação jurisdicional, que é o fim último almejado por um julgamento mais célere.
Neste tópico, cabe referir que os recursos eleitorais não eram dotados de efeito suspensivo, conforme disposição 

lega expressa do caput do art. 257, do Código Eleitoral8, dependendo a execução do Acórdão apenas da imediata comuni-
cação ao juízo, mediante ofício, telegrama ou até mesmo cópia do seu teor.

No entanto, a nova disciplina passou a prever efeito suspensivo ope legis para os recursos ordinários, interpostos 
contra decisão proferida por Juiz Eleitoral ou Tribunal Regional Eleitoral que resultem em cassação de registro, afastamen-
to do titular ou perda de mandato eletivo, garantindo-se preferência ao recurso, ressalvados os habeas corpus e mandados 
de segurança.

Esta é a disciplina conferida na redação dos parágrafos 2º e 3º, do art. 257, do Código Eleitoral, conforme redação 
da Lei n. 13.165/20159.

Quanto ao tema, cabe destacar, conforme já declarado pelo Tribunal Superior Eleitoral10, que o efeito suspensivo 
é “regra inaplicável aos recursos de natureza extraordinária”.

O Recurso Especial Eleitoral, portanto, não é dotado de efeito suspensivo, cabendo, à luz de casos específicos, se 
utilizar de ação cautelar específica para sustar os efeitos de decisões, quando demonstrado o perigo na demora da prestação 
jurisdicional e a fumaça do bom direito.

Quanto ao tempo de duração dos processos, aqui compreendido a partir da efetiva entrega da prestação jurisdi-
cional, denota-se que o efeito suspensivo por força de lei somente foi conferido a hipóteses específicas, a saber, recursos 
ordinários contra Acórdãos que resultem em cassação de registro, afastamento do titular ou perda do mandato eletivo, não 
afetando toda e qualquer decisão.

Destaca-se que o efeito suspensivo, por si, não modifica o tempo de julgamento do processo, mas posterga a efe-
tivação do resultado prático da prestação jurisdicional.

Outrossim, os casos específicos eleitos pela nova legislação denotam situações graves que afastam o jurisdicionado 
da condição de candidato ou de detentor de mandato eletivo, motivo pelo qual já podia se observar, ainda antes desta 
previsão legal, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo pela via judicial.

A novidade que pode implicar em verdadeira mudança no que toca ao tempo de julgamento dos processos pelos 
Tribunais é aquela, já destacada, que prevê a preferência ao específicos recursos citados sobre quaisquer outros processos, 
ressalvados os habeas corpus e mandado de segurança.

Esta preferência no julgamento cria verdadeira obrigação legal para que os Tribunais apreciem os recursos ordiná-

8 Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.
    § 1º A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama, ou, em casos especiais, a critério do 
presidente do Tribunal, através de cópia do acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
   [...]
9 Art. 257. [...]
  § 1º [...]
  § 2º O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de 
registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo. (Incluído pela Lei nº 
13.165, de 2015)
  § 3º O Tribunal dará preferência ao recurso sobre quaisquer outros processos, ressalvados os de habeas corpus e de mandado de segurança. (Incluí-
do pela Lei nº 13.165, de 2015)
10 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário em Recurso Especial Eleitoral nº 73982, Relator Min. 
José Antônio dias Toffoli, Publicação: 07/03/2016. Disponível em: <http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribu-
nal=TSE&processoNumero=73982&processoClasse=RESPE&decisaoData=20160202&decisaoNumero=&protocolo=213312015&noCa-
che=0.8386330825861081>. Acesso em: 30/07/2016, às 20:30.
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rios, nas hipóteses listadas na lei, de forma antecipada a outras causas, o que se entende que implicará em uma prestação 
jurisdicional mais célere em relação à generalidade das causas apreciadas pelo Tribunal.

Perpassado também este tema, é pertinente a apreciação da matéria que toca ao julgamento conjunto de demandas 
fundadas nos mesmos fatos

Quanto a este tópico, cabe esclarecer que, na seara eleitoral, um único fato pode permitir o ajuizamento de mais 
de uma demanda, levando a diferentes objetivos, desde a declaração de inelegibilidade, cassação de registro ou do mandato 
eletivo.

Exemplificativamente, pode ser citada a existência de diversos procedimentos eleitorais aptos a apurar um único 
fato, como a Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME e o Recurso 
contra a Expedição de Diploma – RCED.

Neste tema, é preciso destacar que a jurisprudência eleitoral não reconhece a identidade entre estas ações e, por 
consequência, não caracteriza a litispendência, mas apenas uma possível conexão entre as referidas causas.

Desta forma, à parte é possível ajuizar uma primeira ação e, posteriormente, outra com objetivo diverso, mas com 
refinamento das provas e motivos apresentados, levando o judiciário a uma reapreciação de mesmos fatos com objetivos 
idênticos.

Claro que também se afeta o aspecto relativo ao tempo de julgamento de uma certa situação junto ao Poder Ju-
diciário, posto que mesma questão pode estar numa fase procedimental num primeiro processo e em outra, ainda inicial, 
em uma segunda ação ajuizada.

Além disto, a reavaliação de fatos pelo Poder Judiciário pode levar ao que se chama de eternização da questão jurí-
dica, evitando a consolidação de uma resposta judicial e interferindo com a efetividade da prestação jurisdicional.

Ao derredor deste tema, foi incluído na Lei das Eleições o art. 96-B11 , que determina a reunião, para julgamento 
comum, das ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou 
relator que tiver recebido a primeira.

A importância desta modificação para o julgamento de processos eleitorais e para o tempo de duração dos mesmos 
junto ao Tribunal se revela a partir da análise do disposto nos parágrafos segundo e terceiro do referido artigo.

Consoante estes, a ação proposta sobre o mesmo fato apreciado em outra não será conhecida, caso já exista deci-
são transitada em julgado, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas, ou será apensada ao processo anterior, na 
instância em que se encontrar, quando não observado o trânsito em julgado de decisão.

A modificação legislativa não inovou a ponto de reconhecer a litispendência entre causas eleitorais que tratam 
do mesmo fato, mas, ainda assim, permite que a reunião de processos, por força de lei, implique em maior celeridade na 
prestação jurisdicional e maior efetividade desta, na medida em que se obterá uma resposta única frente a um mesmo fato.

Neste sentido, o Tribunal Superior Eleitoral12 já explicitou que não se:

11 Art. 96-B.  Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para 
apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
   §1º O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede ação do Ministério Público no mesmo sentido. (Incluído pela 
Lei nº 13.165, de 2015)
   §2º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior 
na instância em que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
   §3º  Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, 
ressalvada a apresentação de outras ou novas provas. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
12 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral.  Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 4303, Relator(a) 
Min. Gilmar Ferreira Mendes, Publicação: 31/05/2016. Disponível em: <http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.
do?tribunal=TSE&processoNumero=4303&processoClasse=AI&decisaoData=20160503&decisaoNumero=&protocolo=193282015&noCa-
che=0.3279322145516612>. Acesso em: 30/07/2016, às 20:50.
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[…] exclui a possibilidade de o Tribunal analisar eventual litispendência ou coisa julgada quan-
do o recurso contra expedição de diploma é cópia fiel da ação de investigação judicial eleitoral, 
prestigiando o art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1988, segundo o qual, ‘a todos, no âmbito judicial 
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a ce-
leridade de sua tramitação’.

No aspecto prático, observa-se que a existência de ação anterior com decisão não transitada em julgada sobre um 
fato tornará o juízo prevento para o julgamento de ações futuras, permitindo uma prestação jurisdicional mais segura e 
rápida.

Uma maior celeridade também pode ser observada na hipótese de existência de decisão transitada em julgada 
sobre um fato, caso no qual a ação futura será não conhecida de imediato.

Um último e pontual aspecto que pode ter impacto na prática profissional e na celeridade processual está relacio-
nado à prática do ato de intimação por meio de Edital Eletrônico.

Este último exemplo que será citado nesta breve exposição se relaciona com os atos de comunicação judicial, em 
especial aqueles voltados à intimação das partes.

A Lei n. 13.165/2015 acrescentou o parágrafo 5º ao art. 9413, da Lei das Eleições, passando a prever, para a pos-
sibilidade de intimação de advogados dos candidatos ou partidos e coligações por meio de Edital Eletrônico publicado na 
página do respectivo  Tribunal na internet, em certas hipóteses.

O edital eletrônico poderá ser utilizado como meio de intimação pelos Tribunais Eleitorais, nos casos que não 
versem sobre a cassação do registro ou do diploma, iniciando-se a contagem no dia seguinte ao da divulgação.

A medida é louvável e refletirá, com um grau considerável de certeza, uma maior celeridade no processamento 
dos feitos, pois é sabido que as diligências e atos processuais implicam em grande parte da demora para seu julgamento.

São estes apenas alguns exemplos que puderam ser citados e tratados neste trabalho, sem prejuízo da necessidade 
de minucioso estudo da legislação novel pelos operadores do direito.

CONCLUSÃO

Acredita-se, com com este panorama, ter sido possível abordar, temas aptos para contribuir com a exposição de 
importantes temas direcionados ao Direito Eleitoral.

Espera-se, ademais, que as ideias apresentadas causem reflexão sobre o caráter inovador decorrente das mudanças 
legislativas recentemente realizadas no âmbito do Direito Eleitoral, que merecem a atenção e conhecimento não somente 
daqueles que participam diretamente do pleito, mas de todos os cidadãos.

As alterações legislativas promovidas inauguram uma nova e histórica sistemática eleitoral, que, pela primeira vez, 
será aplicada em eleições, o que torna também especial o escrutínio que será realizado em outubro deste ano de 2016, 
assim como a participação de todos os que dele participarem.

Será exigido dos Tribunais e Juízes Eleitorais, assim como dos partidos, candidatos, e quem mais se envolver em 
aspectos relacionados às eleições, que se atualizem e se adequem às novas previsões, de forma a revestirem de regularidade 
os atos praticados, as candidaturas e o resultado do próprio pleito.

13 Art. 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a realização do segundo turno das eleições, terão 
prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juízes de todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e man-
dado de segurança.
     [...]
    §5º  Nos Tribunais Eleitorais, os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão intimados para os feitos que não versem sobre a 
cassação do registro ou do diploma de que trata esta Lei por meio da publicação de edital eletrônico publicado na página do respectivo Tribunal na 
internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
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Daí a importância de que todos se atualizem e acompanhem a aplicação dos novos dispositivos, inclusive em es-
paços criados para maior deliberação, diálogo e exposição dos temas tais como os aqui tratados.
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TJBA – APELAÇÃO CRIME Nº 0108381-17.2005.805.0001, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A):  DESª. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ, JULGADO EM 10/03/2016.

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO (ART. 171, C/C O ART. 14, II, 
AMBOS DO CP) E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CP), 
EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENAS DEFINITIVAS 
DE 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 01 (UM) SALÁRIO MÍ-
NIMO.
MAGISTRADA DE ORIGEM QUE, EMBORA TENHA CONDENADO O RÉU PELA 
PRÁTICA DE DOIS DELITOS, EM CONCURSO FORMAL, FIXOU SOMENTE AS PE-
NAS REFERENTES AO CRIME MAIS GRAVE – ART. 297 DO CP, OPERANDO-SE, 
POR EQUÍVOCO, O RESPECTIVO AUMENTO, AINDA NA PRIMEIRA FASE DA DO-
SIMETRIA, PARA MAJORAR AS PENAS-BASE ENTÃO APLICADAS EM PATAMAR, 
INCLUSIVE, SUPERIOR AO MÁXIMO PREVISTO EM LEI.
PENA PECUNIÁRIA APLICADA EM DESACORDO COM O ART. 49 DO CP, NÃO 
TENDO SIDO CALCULADA EM DIAS-MULTA.
DECISÃO, ADEMAIS, OMISSA QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE 
CUMPRIMENTO DE PENA.
CARACTERIZADA OFENSA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO DA APLICAÇÃO DA PENA E 
AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACO-
LHIDA.
RECONHECIDA, POR CONSEGUINTE, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITI-
VA ESTATAL PARA AMBOS OS DELITOS.  TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL 
SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE A DATA DO ÚLTIMO MARCO PRESCRICIONAL 
INTERRUPTIVO VÁLIDO - RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA, ATÉ O PRE-
SENTE MOMENTO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E 
DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, FACE AO ADVENTO DA 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECISÃO UNÂNIME.
1. Apelação Criminal. Estelionato tentado (art. 171, c/c o art. 14, II, ambos do CP) e falsifica-
ção de documento público (art. 297 do CP), em concurso formal. Sentença condenatória. Penas 
definitivas de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) salário mínimo.
2. Recurso defensivo que pugna pela nulidade da sentença, face à ofensa ao princípio da indi-
vidualização da pena, e pela declaração da extinção da punibilidade do réu em decorrência do 
advento da prescrição.
3. Parecer da Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo provimento parcial do recurso, para, 
preliminarmente, anular a sentença e declarar a extinção da punibilidade do crime de estelio-
nato tentado, face ao advento da prescrição. No mérito, pugna pela manutenção da condenação 
pelo crime de falsificação de documento público.
4. Extrai-se dos autos que, no dia 17/08/2005, por volta das 13h10min, policiais militares 
surpreenderam o denunciado, no interior da agência do Banco do Brasil, localizada na Av. Vasco 
da Gama, nesta capital, enquanto tentava receber o cheque nº 85001, no valor de R$ 700,00 
(setecentos reais), da conta especial universitária nº 15.337-0 personalizada a Carlos Henri-
que de Jesus Santos, pessoa pela qual o mesmo se fez passar. Na ocasião, foram apreendidas em 
seu poder uma carteira de identidade com indícios de falsidade, comprovante de matrícula da 
UNIBAHIA e certidão de perda de documento da cidade de Feira de Santana, todos em nome 
de Carlos Henrique.
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5. Preliminar de nulidade. Acolhimento. Sentença prolatada em dissonância com as normas 
constitucionais e infraconstitucionais, de modo a ser nula de pleno direito.
6. Juíza sentenciante que, embora tenha reconhecido ter o recorrente praticado os crimes de 
falsificação de documento público (art. 297 do CP) e estelionato tentado (art. 171, caput, c/c o 
art. 14, II, ambos do CP), em concurso formal, aplicou as penas somente relativas à primeira 
infração.
7. Ademais, desobedeceu o critério trifásico da aplicação da pena, nos moldes do art. 68 do CP, ao 
fazer incidir, equivocadamente, ainda na primeira fase da dosimetria, o critério da exasperação 
inserto no art. 70 do CP, aumentando as penas-base fixadas somente para o crime mais grave 
(art. 297, CP), na razão de 2/3, patamar, frise-se, superior ao máximo previsto em lei.
8. Outrossim, a pena pecuniária foi fixada em desacordo com o art. 49 do CP, não tendo sido 
calculada em dias-multa, e a decisão omissa quanto à fixação do regime inicial de cumprimento 
de pena.
9. Destarte, em razão das máculas acima reportadas, e consistindo a observância da individua-
lização da pena (art. 5, XLVI, CF) e do devido processo legal (art. 5, LIV, CF) em imperativos 
constitucionais, declara-se a nulidade da sentença condenatória ora objurgada, por desrespeito as 
garantias processuais asseguradas pela Carta Magna.
10. Em consequência, mister se faz o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal 
para ambos os delitos, pelas seguintes razões:
10.1. Quanto ao crime previsto no art. 171, c/c o art. 14, II, CP, levando-se em conta a pena 
máxima privativa de liberdade abstratamente prevista no preceito secundário do tipo, com a 
redução do patamar mínimo de 1/3 face à modalidade tentada, o que resulta em 03 (três) anos 
e 04 (quatro) meses de reclusão, tem-se que já houve o transcurso de mais de 08 (oito) anos desde 
a data do  recebimento da denúncia até os dias de hoje, restando, portanto, consumado o prazo 
prescricional estabelecido pelo inciso IV do art. 109 do CP;
10.2. No que se refere ao delito de falsificação de documento público, reconhece-se a prescrição a 
partir da pena então aplicada – 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, cuja majoração não 
seria possível, em virtude da vedação à “reformation in pejus indireta”. Destarte, operando-se o 
prazo prescricional também em 08 (oito) anos, a teor do art. 109, IV, do CP, inelutável concluir 
que houve, de igual maneira, a perda do direito de punir do Estado em relação ao mencionado 
delito, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva;
10.3. Do mesmo modo, encontra-se prescrita a pena de multa fixada, tendo em vista que o prazo 
é o mesmo estabelecido para a prescrição das penas privativas de liberdade, nos termos do inciso 
II, do art. 114 do CP.
11. Apelo defensivo conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e declarar a extinção 
da punibilidade do réu, face ao advento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Decisão 
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.  0108381-17.2005.8.05.0001, da Comarca de 
Salvador, na qual figura como apelante EVANILDO MENDES DA PAIXÃO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLI-
CO 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 ao recurso, para anular a sentença recorrida e 
declarar a extinção da punibilidade do réu, face ao advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto 
da Relatora.  
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RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra EVANILDO MENDES DA PAIXÃO, qua-
lificado nos autos, como incurso no art. 171, caput, (estelionato) e art. 299 (falsidade ideológica), ambos do CP.

Consta na peça acusatória, em síntese, que, no dia 17/08/2005, por volta das 13h10min, policiais militares sur-
preenderam o denunciado, no interior da agência do Banco do Brasil, localizada na Av. Vasco da Gama, nesta capital, 
enquanto tentava receber o cheque nº 85001, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), da conta especial universitária nº 
15.337-0 personalizada a Carlos Henrique de Jesus Santos, pessoa pela qual o mesmo se fez passar. Na ocasião foram apre-
endidas em seu poder uma carteira de identidade com indícios de falsidade, comprovante de matrícula da UNIBAHIA e 
certidão de perda de documento da cidade de Feira de Santana, todos em nome de Carlos Henrique.

A denúncia de fls. 02/04 foi oferecida com base no inquérito policial de fls. 06/33 e recebida por decisão datada 
de 05/09/2005 (fl. 42).

Interrogatório do acusado às fls. 57/58. Defesa prévia à fl. 59/60.
Seguiu-se a instrução processual, com a oitiva de testemunhas às fls. 80/82 e 122. Laudos periciais às fls. 93/96 e 

103/105. Alegações finais do Ministério Público às fls. 133/135, e da defesa às fls. 142/146.
Sobreveio a sentença de fls. 149/154, disponibilizada em 27/01/2010, tendo a MM. Juíza de Direito julgado 

parcialmente procedente o pedido constante na denúncia, para condenar EVANILDO MENDES DA PAIXÃO como 
incurso nos crimes previstos no art. 297 e art. 171, caput, c/c o art. 14, II, todos do CP.

Considerando-se o concurso formal de delitos, aplicou-se a pena do crime mais grave - falsificação de documento 
público, aumentada de 2/3, fixando-se a pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 1 ½ salário 
mínimo, reduzindo-as, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na razão de 1/6, restando 
estabilizadas definitivamente em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa equivalente ao valor de 01 (um) salá-
rio mínimo vigente à época dos fatos. Na oportunidade, fora concedido ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

A defesa interpôs Embargos de Declaração às fls. 189/190, aduzindo ter sido a sentença omissa em relação ao 
regime de cumprimento de pena, bem como à análise da possibilidade da conversão da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direitos.

Decisão interlocutória às fls. 198/199, não conhecendo dos Embargos, porquanto subscrita por advogado não 
constituído nos autos.

O réu foi intimado pessoalmente às fls. 284.
Inconformada, a defesa interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (fls. 208/209), tendo apresentado as razões 

do apelo às fls. 215/220, requerendo a nulidade da sentença condenatória, face à ofensa ao princípio da individualização 
da pena, e a declaração da extinção da punibilidade do réu em decorrência do advento da prescrição.

Tanto o órgão de acusação, em contrarrazões de fls. 222/226, como a douta Procuradoria de Justiça, em parecer 
de fls. 288/293, manifestaram-se, preliminarmente, pela nulidade da sentença, em razão da violação ao princípio da indi-
vidualização da pena, e pela declaração da prescrição do crime de estelionato tentado, face ao advento da prescrição. No 
mérito, pugnaram pela manutenção da condenação pelo crime de falsificação de documento público.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, encontrando-se presentes os demais pressupostos e condições para o seu conhecimento.
De logo, acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença aventada pela defesa.
Isso porque, da análise dos autos, constata-se que a magistrada de origem proferiu sentença em dissonância com as 

normas constitucionais e infraconstitucionais, em nítida violação as garantias constitucionais da individualização da pena 
(art.5, XLVI, CF) e do devido processo legal (art.5, LIV, CF), de modo a ser nula de pleno direito.
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Cumpre destacar trecho do pronunciamento jurisdicional em análise (fls. 153/154):

“[...] ‘Ex positis’, Julgo Procedente a acusação o faço para condenar, como de fato condeno o acusado 
EVANILSON MENDES DA PAIXÃO, qualificado nos autos, como incurso nos crimes descritos nos 
art. 297 e art. 171 c/c art. 14, II Código Penal. […].
Considerando o concurso formal de crimes descrito no art. 70 do Código Penal, como asseverado pelo 
Ministério Público, deverá ser aplicada a pena do mais grave aumentada de 2/3 que ora se faz pela 
falsificação de documento público, art. 297 do CP.
Do exposto, fixo-lhe assim a pena base em 3 (três) e 4 (quatro) meses e multa de 1 ½ salário mínimo 
vigente à época.
No presente caso se vislumbra uma circunstância atenuante, qual seja a confissão espontânea do acu-
sado devendo ser reduzida a pena em 1/6.
Não havendo demais circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento e dimi-
nuição, aplica-se a pena;
Dessa forma, condeno o réu ao cumprimento da pena nos termos abaixo:
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e multa de 1 (um) salário mínimo. [...]”.

Verifica-se, pois, que a juíza sentenciante, embora tenha reconhecido ter o recorrente praticado os crimes de falsi-
ficação de documento público (art. 297 do CP) e estelionato tentado (art. 171, caput, c/c o art. 14, II, ambos do CP), em 
concurso formal, aplicou as penas somente relativas à primeira infração.

Ademais, desobedeceu o critério trifásico da aplicação da pena, nos moldes do art. 68 do CP, ao fazer incidir, 
equivocadamente, ainda na primeira fase da dosimetria, o critério da exasperação inserto no art. 70 do CP, aumentando 
as penas-base fixadas somente para o crime mais grave (art. 297, CP), na razão de 2/3, patamar este, frise-se, superior ao 
máximo previsto em lei.

Outrossim, a pena pecuniária também foi fixada em desacordo com o art. 49 do CP, não tendo sido calculada em 
dias-multa, e a decisão omissa quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Destarte, em razão das máculas acima reportadas, e consistindo a observância da individualização da pena (art. 5, 
XLVI, CF) e do devido processo legal (art. 5, LIV, CF) em imperativos constitucionais, declara-se a nulidade da sentença 
condenatória ora objurgada, por desrespeito as garantias processuais asseguradas pela Carta Magna.

Em consequência, mister se faz o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal para ambos os delitos 
pelos quais fora o apelante condenado, pelas seguintes razões:

Quanto ao crime previsto no art. 171, c/c o art. 14, II, CP, levando-se em conta a pena máxima privativa de liber-
dade abstratamente prevista no preceito secundário do tipo, com a redução do patamar mínimo de 1/3 face à modalidade 
tentada, o que resulta em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tem-se que já houve o transcurso de mais de 08 
(oito) anos desde a data do  recebimento da denúncia - 05.09.2005 (fl.42), até os dias de hoje, restando, portanto, consu-
mado o prazo prescricional estabelecido pelo inciso IV do art. 109 do CP.

No que se refere ao delito de falsificação de documento público, reconhece-se a prescrição, a partir da pena defi-
nitivamente aplicada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, cuja majoração não seria possível, em virtude da 
vedação à reformation in pejus indireta.

Nesse diapasão, é imperioso pontuar a lição exposta pelos doutrinadores Ada Pellegrini Grinover, Antônio Maga-
lhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes:

“No entanto, na jurisprudência brasileira, a proibição tem sido estendida aos casos em que a sentença 
venha a ser anulada, por intermédio de recurso do réu: assim, o juiz que vier a proferir nova decisão, 
em lugar da anulada, ficará vinculado ao máximo da pena imposta na primeira sentença, não poden-
do agravar a situação do réu. Se o fizesse, argumenta-se, estaria ocorrendo uma “reformatio in pejus 
indireta”. (Recursos no Processo Penal. 6ª Ed., São Paulo: RT, 2009, p. 41).
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Destarte, operando-se o prazo prescricional também em 08 (oito) anos, a teor do art. 109, IV, do CP, inelutável 
concluir que houve, de igual maneira, a perda do direito de punir do Estado em relação ao mencionado delito, ante o 
advento da prescrição da pretensão punitiva.

Do mesmo modo, encontra-se prescrita a pena de multa fixada, tendo em vista que o prazo é o mesmo estabeleci-
do para a prescrição das penas privativas de liberdade, nos termos do inciso II, do art. 114 do CP.

Isto posto, à unanimidade, dá-se provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida e declarar a extin-
ção da punibilidade do réu, face ao advento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

W
TJBA – REVISÃO CRIMINAL Nº 0022554-89.2015.805.0001, SEÇÃO CRIMINAL, RELATOR: 
DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, JULGADO EM 10/03/2016.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. REVISIONANDOS 
CONDENADOS PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 
3º, C/C ART. 29, CAPUT, E ART. 61, II, H, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRA-
SILEIRO, À PENA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 15 
(QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, 
ALÉM DO PAGAMENTO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA, 
CADA UM NO VALOR DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA 
DOS FATOS. ALEGATIVA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE QUE A AU-
TORIA NÃO FOI COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO IN DUBIO 
PRO REO. NÃO ALBERGAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NOVAS 
PROVAS. INACOLHIMENTO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Revisão Criminal n° 0022554-89.2015.8.05.0000, em que são reque-
rentes ANDERSON CARLOS DA HORA XAVIER e JOSEMAR DE MATOS BATISTA, ACORDAM os Senhores 
Desembargadores, componentes da Seção Criminal, à unanimidade, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido revisional, 
nos termos do voto do desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, interposta por Anderson Carlos da Hora Xavier e Josemar de Matos Batista, contra o 
Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação promovido pelo Ministério Público, nos autos da Ação Penal tomba-
da sob nº 0000701-52.2011.8.05.0036, o qual reformou a sentença de absolvição prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 
Vara Criminal da Comarca Caetité e condenou os Revisionandos à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) 
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, c/c artigo 29, caput, e artigo 61, 
II, h,  todos do Código Penal.

Segundo sustentam, os Revisionandos foram denunciados pelo Ministério Público pela prática dos delitos previs-
tos nos artigos 157, § 3º, c/c artigo 29, caput, e artigo 61, II, h, todos do Código Penal.

Alegam os Revisionandos que inexistem elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática da conduta 
criminosa que lhes fora imputada, sendo a condenação contrária à evidência dos autos, sustentando, ainda, seja reconhe-
cido o direito dos mesmos à devida indenização.
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Fundamentam que não há provas para alicerçar o decreto condenatório, havendo várias controvérsias. Ressaltam 
que a palavra das vítimas sobreviventes, embora admitida a credibilidade, deve ser coerente, suficiente para a convicção 
judicial, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, considerando a existência de fatos novos capazes de elidir a condenação, instrumentaliza a presente Re-
visão com a ação de Justificação, processo tombado sob nº 0000643-10.2015.8.05.0036 (fls.43/168).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e procedência da presente revisão criminal (fls. 
701/712).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de revisão criminal, aforada por Anderson Carlos da Hora Xavier e Josemar de Matos Batista, insurgindo-
se contra o Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação promovido pelo Ministério Público, nos autos da Ação 
Penal tombada sob nº 0000701-52.2011.8.05.0036, o qual reformou a sentença de absolvição prolatada pelo MM Juiz de 
Direito da Vara Criminal da Comarca Caetité e condenou os Revisionandos à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos, 
09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, c/c artigo 29, caput, e 
artigo 61, II, h,  todos do Código Penal.

Da análise do feito (fl. 23), verifica-se a existência de Certidão atestando o trânsito em julgado da condenação, 
permitindo o exame da pretensão.

Assim, extrai-se dos autos que os Revionandos, juntamente com um terceiro indivíduo,  Aldir de Oliveira Soares, 
foram denunciados pelo Ministério Público, acusados de, na data de 04.02.2011,  por volta das 02:00 horas, na localidade 
rural de Lagoa do Barro, no município de Caetité, invadido a residência da família da Sra. Irene Rodrigues Matos, com o 
intuito de praticar subtração patrimonial, com emprego de arma de fogo do tipo espingarda, ocasionando, além da sub-
tração, o óbito da vítima Maria Batista de Matos.

Consta que os acusados, após efetuarem um disparo contra a parede da casa, forçaram a entrada e, ameaçando de 
morte as pessoas ali presentes, exigiram que estas lhes entregassem o dinheiro que possuíam. A vítima Maria Batista de 
Matos teria se apossado de um facão, com intenção de defender-se, momento em que o denunciado Anderson Carlos da 
Hora Xavier efetuou um disparo de espingarda contra a mesma, que foi atingida, ocasionando-lhe sua morte. Em seguida, 
os denunciados passaram a agredir a Sra. Isaldi Batista Matos e, sempre sob ameaça de arma de fogo, obrigaram-na a que 
lhes entregasse uma bolsa com pertences pessoais, fugindo em seguida.

Ultimada a instrução criminal, o Magistrado de primeiro grau entendeu pela absolvição dos acusados, com base 
no artigo 386, V, do Código de Processo Penal, conforme consta na sentença de fls. 24/30.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação, o qual foi provido, restando transitada em julgado 
a condenação (certidão de fl. 23).

Na apelação, às fls. 659/667, a Desembargadora relatora, Nágila Maria Brito Sales entendeu pela existência de 
provas suficientes de autoria e materialidade,reconhecendo válidos os testemunhos das vítimas, condenando, portanto os 
réus pelo cometimento do delito previsto no art. 157, § 3°, CP.  Veja-se um trecho da ementa:

“(…) O cerne da questão diz respeito à autoria delitiva. No particular, assiste razão ao Apelante ao 
afirmar que as provas colhidas nos autos dão conta de terem os réus Anderson Carlos da Hora Xavier, 
Josemar de Matos Batista e Aldir de Oliveira Soares perpetrado a conduta a eles imputada na denún-
cia (art. 157, § 3°, c/c o art. 29, caput, e com o art. 61, II, h, todos do Código Penal). As vítimas so-
breviventes Irene Rodrigues de Matos, Osmar Batista Sobrinho, Juscilene de Matos Rodrigues e Izaldi 
Batista de Matos reconheceram os réus como autores do delito em questão, conforme se depreende dos 
Autos de Reconhecimento de fls. 154/162. Ademais, em seus depoimentos colhidos na fase inquisitorial 
e em Juízo, as vítimas relatam de forma semelhante o ocorrido e confirmam reconhecerem os réus como 
os autores do delito em comento (fls. 18/19, 20/21, 26/27 e mídia de fl. 299). Assim, não se pode 
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conceber que incongruências mínimas entre os depoimentos prestados pelas vítimas tenham o condão 
de invalidar tal prova, até porque as poucas contradições não prejudicaram o relato do modus operandi 
empregado pelos acusados, nem impediram a comprovação do reconhecimento feito por elas. Ademais, 
não se tem notícias nos autos de qualquer motivo que justificasse a falsa imputação de conduta danosa 
aos acusados. De outro giro, algumas testemunhas afirmaram que um dos acusados, precisamente 
Aldir, estava rondando a casa algum tempo antes de esta ter sido invadida. Sabe-se que a palavra da 
vítima sobrevivente, especialmente em crimes contra o patrimônio, é de extrema valia, se descreve, com 
firmeza, o modus operandi, e indica, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito. Assim, em que 
pese os Apelados terem negado a prática do delito em questão, verifica-se que as provas existentes nos 
autos não deixam dúvidas de que eles agiram em unidade de desígnios, com o intuito de roubarem ob-
jetos da residência das vítimas, sendo que, da violência empregada para a subtração, resultou a morte 
de Maria Batista de Matos, atingida por um disparo de arma de fogo. Logo, por ser coeso e idôneo o 
conjunto probatório presente nos autos, a condenação dos apelados Anderson Carlos da Hora Xavier, 
Josemar de Matos Batista e Aldir de Oliveira Soares pelo cometimento do delito tipificado no art. 157, 
§ 3º, c/c o art. 29, caput, ambos do CP é medida que se impõe”.

Observa-se do v. Acórdão que a nobre Relatora, ao proferir sua decisão, cuidou de analisar pormenorizadamente 
os depoimentos colhidos tanto em sede de Inquérito Policial quanto durante a instrução criminal, de modo a extrair a 
máxima coerência das informações prestadas, dissipando dúvidas quanto à autoria do fato criminoso.

Com efeito, a nobre Julgadora trouxe à sua fundamentação os depoimentos de Irene Rodrigues de Matos, Osmar 
Batista Sobrinho, Juscilene de Matos Rodrigues e Izaldi Batista de Matos, fazendo um cotejo entre os elementos angaria-
dos na fase inquisitorial e aqueles colhidos em contraditório. Desta forma, foi possível combater a sentença absolutória, va-
lorando os depoimentos prestados em juízo, considerando, ainda, que as vítimas sobreviventes fizeram o reconhecimento 
dos acusados durante a fase inquisitorial. Para ilustrar, transcrevo os excertos considerados pela Relatora na fundamentação 
de sua decisão:

“(…) As vítimas sobreviventes Irene Rodrigues de Matos, Osmar Batista Sobrinho, Juscilene de Matos 
Rodrigues e Izaldi Batista de Matos reconheceram os réus como autores do delito em questão, conforme 
se depreende dos Autos de Reconhecimento de fls. 154/162.
Ademais, em seus depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo, as vítimas relatam de forma 
semelhante o ocorrido e confirmam o reconhecimento dos réus como os autores do delito em comento 
(fls. 18/19, 20/21, 26/27 e mídia de fl. 299), a saber:
“(...)QUE estava naquele início de madrugada dormindo na própria casa, onde também dormiam 
a irmã MARIA BATISTA DE MATOS, a genitora e os sobrinhos RONALDO E JUSCILENE, 
quando por volta das 02:00 horas daquele dia 04 p. passado, passaram a ouvir barulho na porta, 
dando a entender que alguém tentava entrar. Que a declarante chamou a irmã MARIA que para se 
proteger pegou um facão, enquanto a declarante uma foice, instrumentos agrícolas. Que a genitora e os 
sobrinhos da declarante também se levantaram das camas ficando todos juntos, os quais ouviram um 
disparo de espingarda pelo lado de fora e em seguida a invasão dos elementos, em número de três. Que 
os ditos passaram proferir ameaças graves de matar a todos ali e, precavendo os sobrinhos supra procu-
raram retirar a mãe da declarante daquele ambiente sendo a anciã levada para a casa de um vizinho, 
enquanto que a declarante com MARIA tentavam se defender dos marginais tendo um dos citados 
encostado o cano da arma de fogo próximo de MARIA e efetuado o disparo, atingindo esta em cheio, 
provocando sua queda ao chão (...). (Termo de Declarações de Isaldi Batista de Matos – fls. 18/19).

Em Juízo, Izaldi reafirma que foram os réus ali presentes os autores do delito, confirmando, ainda, a versão apre-
sentada na Delegacia (mídia de fl. 299).
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Na fase inquisitorial, Juscilene de Matos Rodrigues (fls. 20/21), afirmou que:

“(...) Que a declarante foi acordada após perceber movimentos das tias dentro da casa e passaram a 
ouvir barulhos de pessoas que demonstravam querer (sic) entrar na casa, inclusive dizendo palavras 
“TEM HOMEM NA CASA, MAS, VAMOS ENTRAR”, pois naquele instante, MARIA, tia da 
declarante, que havia pegado um facão desferira uma pancada na porta, imaginando possivelmente 
os elementos que havia algum homem adulto. Que efetuaram um disparo pelo lado de fora, na parede 
e, naquele instante a avó da declarante e o primo RONALDO já estavam próximos de MARIA e 
ISALDI, esta portando uma foice, na tentativa de impedirem que alguém invadisse, mas, só per-
ceberam quando a porta da frente e que dar (sic) acesso à sala de estar foi “violentamente aberta” 
ouvindo todos os gritos dos marginais que falavam “ASSALTO, PASSEM O DINHEIRO, SENÃO 
VAI MORRER”. Que naquele mesmo momento a declarante pode perceber que o elemento que estava 
com a “ESPINGARDEIRA” era “TÓ, FILHO DE JOÃO BAÍA”, residente naquela mesma região, 
bem como reconheceu “MÁ, FILHO DE JUSCELINO”, residente na região do Umbuzeiro, inclusive 
com parentesco com a família da declarante, o mesmo portando “UM PODÃO” que demonstrava 
estar bastante amolado devido aos raios de luminosidade que apresentava naquele momento, os quais 
mesmo usando camisa para tentar esconder parte do rosto dava para ser reconhecidos claramente, pois 
a LUZ DA SALA ESTAVA ACESA COM GRANDE LUMINOSIDADE (...)”.

Em Juízo (mídia digital de fl. 299), a vítima Juscilene afirma que os réus, portando uma espingarda e um podão, 
entraram na residência de sua avó, ameaçando as pessoas que ali se encontravam, motivo pelo qual resolveu, juntamente 
com seu primo Ronaldo, retirar a sua avó daquela casa. Afirmou, ainda, que reconhecia aquelas pessoas presentes na sala 
de audiência como sendo os autores do delito, tendo os identificado no momento do fato, uma vez que, mesmo usando 
uma camisa para tentar encobrir o rosto, a luminosidade permitia o reconhecimento.

Na Delegacia (fls. 26/27), o menor Ronaldo, que também estava na residência no momento do fato, afirmou:

“(...) que viram quando a porta foi “arrombada” havendo um disparo de espingarda na parede, pelo 
lado de fora, criando uma nuvem de fumaça misturada com poeira. Que as tias do declarante estavam 
portando facão e foice, respectivamente, na tentativa de impedir que aqueles três elementos adentras-
sem para a sala. (…) Que JUSCILENE procurou puxar e retirar a avó dali devido às ameaças por 
parte dos indivíduos saindo pelos fundos o declarante com (sic) prima e avó, enquanto as tias MARIA 
e ISALDI permaneceram dentro da casa, onde estavam os elementos. (…) Que os indivíduos estavam 
despidos das camisas que foram colocadas para esconder os rostos, respectivamente. Que um portava 
espingarda, o outro um podão que apresentava reflexos na lâmina, mas não sabe se o terceiro estava 
portando algum instrumento (…).”

Na fase judicial, o menor reafirmou o quanto dito na fase inquisitorial acerca do modus operandi dos acusados. 
Afirmou, por fim, que os réus, ao adentrarem na casa de sua avó, estavam com parte da cabeça encoberta com uma camisa, 
o que não o impediu de identificá-los (mídia de fl. 299).

Na Delegacia (fls. 16/17), Irene Rodrigues de Matos, proprietária da residência invadida, afirmou que:

“(...) que três elementos adentraram sendo reconhecido imediatamente um dos indivíduos pela decla-
rante e demais familiares, como sendo “TÓ, FILHO DE BAÍA”, residente naquela mesma região, 
inclusive pessoa que a declarante o conhece desde criança, “magro, tom de voz conhecida claramente” 
(…)”.

Já em Juízo (mídia de fl. 299), Irene afirmou que os três acusados se aproximaram da casa, sendo que Anderson 
quebrou a porta da casa para entrar, momento em que as vítimas foram para a varanda. Informou, ainda, que já conhecia 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

58

os três réus e como o pano que encobria as suas cabeças tinha buracos nos olhos, no nariz e na boca, ficou fácil identificá-
-los, até porque a camisa que cobria Anderson caiu e ela pode ter certeza da sua suspeita.

Igualmente, outras testemunhas, ainda que por ouvirem dizer, confirmaram terem sido os réus, os autores do 
delito em questão, a saber:

“(...) Que segundo tomou conhecimento os indivíduos mesmo ouvindo a voz das pessoas disseram “te-
nho (sic) homem aí dentro, mas, nós vamos entrar” efetuando um disparo na parede, acima da porta, 
“arrombando a porta” em seguida e adentrando a sala de estar da casa rural. Que MARIA teria pegado 
um facão na tentativa de se defender dos elementos que se aproximavam chegando esta a reconhecer o 
indivíduo, inclusive dizendo ao referido “VOCÊ VEIO ME ROUBAR, EU LHE CONHEÇO”, se 
referindo à pessoa de “TO, FILHO DE JOÃO BAÍA”, residente naquela mesma região (…); Que po-
pulares passaram a comentar sobre a participação de um outro indivíduo apelidado de “MÁ, FILHO 
DE JUSCELINO” e que reside ao lado de um prédio que pertencia ao cigano Chico (...)”. (Termo 
de Declarações de Osmar Batista Sobrinho – neto de Irene Rodrigues de Matos- fls. 12/14).

“(...) Que soube ainda pelas informações das vítimas que dois dos autores foram plenamente reconheci-
dos como sendo “TO, FILHO DE JOÃO BAÍA” e “MÁ, FILHO DE JUSCELINO”, ambos residen-
tes naquela mesma região, os quais estariam acompanhados por um outro elemento de estatura alta e 
pele clara (...)”. (Termo de Declarações de José Batista de Matos – filho de Irene Rodrigues de 
Matos – fls. 23/24).

Ademais, para instruir o pedido revisional, a defesa junta cópia da ação de justificação nº 0000643-
10.2015.8.05.0036 (fls.43/168).

Nestes autos, alega a superveniência de fato novo capaz de elidir a condenação colegiada. Em síntese resumida, 
afirma que:

“(…) Há cerca de três meses, quando o Requerente Anderson voltava de um culto com o casal Ana 
Célia Fernandes Moreira e Joaquim Silva Moreira, passaram por Jorge Xavier Prates, pessoa publica-
mente conhecida por fazer parte de uma “quadrilha que vinha tocando terror na cidade de Caetité”, 
que apontou para o referido Requerente dizendo em alto e bom tom que ele Anderson, “bestas”, teriam 
pagado cadeia por ele”.(...) Enriquecendo seu pleito, refere-se ao “ato de Marcilenio Batista dos Santos 
(o “Chico Mentira”), pessoa também conhecida das páginas policiais, três dias após o crime, ter procu-
rado pelo Sr. Joaquim Silva Moreira para lhe oferecer, para compra, uma espingarda tipo cartucheira 
– uma dessas foi a usada no delito, com dois cartuchos deflagrados. Marcilenio já era suspeito de ter 
participado do crime, tendo sido, inclusive, posto à prova das vítimas sobreviventes para reconheci-
mento. (…) Por último, Joaquim Batista de Matos, irmão da vítima morta, que prestou depoimento 
no processo, veio recentemente até Josemar para falar que acredita na inocência dos Requerentes, e que 
toda a história em relação aos dois tinha sido passada pela família às Autoridades porque produto da 
criação de um curador, Clarismundo Germano Santiago (...)”.

Assim, procedido o depoimento das testemunhas arroladas no processo de Justificação, trago à lume trechos dos 
respectivos termos:

“(...) Que conhece os dois justificantes; que soube que ambos respondem a processo criminal neste Ju-
ízo, havendo sido absolvidos e depois condenados pelo Tribunal de Justiça da Bahia; que o primeiro 
justificante, ANDERSON CARLOS DA HORA XAVIER, trabalha como operador de máquinas, 
uma das empresas que no município trabalham com energia eólica; que de referência JOSEMAR DE 
MATOS BATISTA, segundo o justificante trabalha como mecânico de motocicleta, possuindo uma 
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oficina para o desempenho de sua profissão, nesta cidade; que conhece Jorge Xavier Prates e o qualifica 
como pessoa “perigosa” para a sociedade; que pelo que ficou sabendo Jorge fez parte de uma quadrilha 
conhecida como “Quadrilha dos Gafanhotos; que, pelo que já ouviu falar, a Quadrilha dos Gafanhotos 
opera na atividade criminosa sob a forma de roubo de motos à mão armada e pratica arrombamento 
de casas nas roças para a prática do crime de roubo; que tem conhecimento que Jorge Xavier Prates 
falara para Anderson, primeiro justificante, no momento em que este voltava de um culto: “esses daí é 
um dos “troixas” que pegou cadeia por nós”, referindo-se a Anderson e a Josemar, os dois justificantes; 
que o depoente ouviu tal pronunciamento por parte de Jorge Xavier Prates quando ele, sua esposa Ana 
Célia e Anderson voltavam de um culto religioso; que quando ouviu aquele pronunciamento de Jorge 
taxando o justificante de “trouxa”, o depoente estava dentro de um carro parado sobre um quebra-mo-
las (…) que no momento em que Jorge fez o multicitado pronunciamento, com referência direta aos 
justificantes, no sentido pejorativo,  com ele estava seu comparsa conhecido como “Chico Mentira”, que, 
segundo o povo fala,  também faz parte da quadrilha de Gafanhotos; que três dias após o crime que deu 
origem ao processo citado anteriormente, já julgado, o Senhor Marcilenio Silva Moreira, conhecido 
como “Chico Mentira”, ofereceu ao depoente uma espingarda cartucheira, que, segundo ouviu dizer, 
foi a mesma utilizada naquele crime que ensejou a abertura do referido processo (...)”. (Termo de 
Declarações de Joaquim Silva Moreira – fls. 165).

“(...) Que conhece os dois justificante; que é esposa da testemunha que depôs anteriormente e confirma o seu depoimento, do esposo, 
reafirmando que, quando voltava de um culto religioso com seu esposo e a pessoa de Anderson, ouviu de Jorge Xavier Prates, quando estava 
em um carro sobre um quebra-molas, no momento em que o carro deu uma amortecidinha, ouviu de Jorge Xavier Prates o seguinte: “esse 
aí é mais um dos trouxas que pegou na cadeia por um fato que a gente praticou (...)”. (Termo de Declarações de Ana Célia Fernandes 
Pereira – fls. 166).

“(...) Que a acusação de Anderson e Josemar, do crime do qual foi vítima sua irmã,  adveio da infor-
mação que lhe dera o curador, procurado pelo depoente para que esse dissesse sobre a autoria do crime; 
que o curador é conhecido por Zinho, cujo nome verdadeiro é Clarismundo Germano Santiago; que 
o referido curador disse ao depoente naquela oportunidade que cabia a Anderson da Hora Xavier e 
Josemar de Matos Batista, e, com base na informação que recebera do curador, o irmão da vítima pres-
tou queixa na delegacia, ali fazendo a acusação aos dois justificantes (…) que os dois depoimentos, o 
primeiro prestado na fase  pré-processual (inquérito) e o segundo em Juízo, tiveram como base essencial 
às informações do curador Zinho, cujo prenome é Clarimundo(...)”.(Termo de Declarações de José 
Batista de Matos –  fls. 168).

Assim, inobstante, o entendimento da nobre Procuradora de Justiça, verifica-se que os depoimentos colhidos em 
sede de justificação, encontram-se isolados e, em desconformidade, com o conjunto probatório, sem riqueza de detalhes, 
não oferecendo, portanto, uma nova possibilidade de cognição judicial dos fatos.

Os depoimentos colhidos são frágeis, não possuindo força suficiente para desconstituir todo o acervo probatório 
constante nos autos, visto que as testemunhas ouvidas na Justificação são conhecidas dos revisionandos e reportaram que 
ouviram dos cidadãos Jorge Xavier Prates e “Chico Mentira” referências diretas aos revisionandos de que os mesmos são 
uns trouxas e pegaram cadeia por um fato que eles haviam perpetrado.

Denota-se que os supostos autores do delito elencados pelos revisionandos não foram ouvidos no processo de 
Justificação, onde se permitiria a possibilidade da ampla defesa e contraditório.

Cinge-se que apenas os depoimentos colacionados na Justificação não possuem o condão de credibilidade para 
elidir a participação dos revisionandos no delito em alusão, sendo por consequência uma prova nova que não modifica o 
contexto probatório já evidenciado nos autos.
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Assim sendo, a prova para a condenação é farta, tanto assim que o manancial probatório logrou evidenciar a 
autoria delitiva, utilizada pelo livre convencimento motivado dos julgadores, nesta instância superior, em acórdão, exaus-
tivamente fundamentado.

Frise, ainda, que a doutrina é clara, ao pontuar que, na presente hipótese revisional, “[...] não é possível, ante as 
novas provas, desprezar as anteriormente produzidas e que fundamentaram a condenação. Umas e outras devem ser examinadas, 
como se formassem um só conjunto, para a escolha das melhores, as mais fidedignas, como esteio da nova decisão, que pode firmar-
se, no sentido de manter a condenação, de diminuir a pena ou de proclamar a absolvição”1 Seguindo tal raciocínio, vejam-se 
julgados aplicáveis ao caso em apreço:

“REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ESTUPRO. 
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. NOVA 
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. IMPRESTABILIDADE
Nova declaração da vítima não se presta para modificar a sentença condenatória, quando não é capaz 
de elidir o acervo probante que, coeso e harmônico, comprovou indene de dúvidas a materialidade e 
a autoria do delito.
Mantém-se o decreto condenatório se o requerente não comprova a alegada falsidade de depoimentos, 
nem tampouco traz ao feito nova prova cabal que indique sua inocência.
A revisão criminal não se presta para o reexame de provas já exaustivamente apreciadas nos Juízos de 
1º e 2º graus.
Revisão criminal improcedente” (RVC nº 2007 00 2 011079-7,
Rel.: Desor Souza e Ávila, Câmara Criminal, julgado em 1º/9/8, D.J. de 1º/6/9, pág. 56).

Conclui-se, assim, sem dúvidas, que a única prova, que consta nos autos desta revisão, no caso, os novos depoi-
mentos, são incapazes de elidir a coisa julgada.

Faz-se necessário registrar ainda, a precisão dos depoimentos colacionados das vítimas e das testemunhas, ao des-
creverem, com riqueza de detalhes, a ação delitiva, considerando, ainda, que as vítimas sobreviventes fizeram o reconhe-
cimento dos acusados durante a fase inquisitorial, conforme depoimentos de Irene Rodrigues de Matos, Osmar Batista 
Sobrinho, Juscilene de Matos Rodrigues e Izaldi Batista de Matos, colhidos tanto na fase inquisitorial como colhidos em 
contraditório.

Conforme Aury. É exatamente a hipótese dos autos.
Por tudo quanto exposto, vota-se no sentido de julgar improcedente a presente revisão criminal.

W
TJBA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0022554-89.2015.805.0001, TURMA 
CRIMINAL DA CÂMARA ESPECIAL DO OESTE BAIANO, RELATOR (A): DES. ABELARDO 
PAULO DA MATTA NETO, JULGADO EM 26/02/2016

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO, EM SENTIDO ESTRITO. 
ART. 129, §9º. DENÚNCIA REJEITADA, DE PLANO, PELO JUIZ DE ORIGEM. 
PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. OFERECIMEN-
TO EXTEMPORÂNEO DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. 
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO:  REFORMA DA DECISÃO, PLEITEANDO 
O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE HÁ NOS 
AUTOS PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DE-

1 Eduardo Espínola Filho. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado. 5 ed., atualizada de acordo com a legislação e a jurisprudência, abran-
gendo o processo por crime eleitora. - Rio de Janeiro: Editora Rio, v. VI, p. 387.
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FERIMENTO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DE-
NÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Presentes os pressupostos recursais, tocantes à legitimidade, tempestividade e regularidade 
formal, conhece-se do recurso, sobrelevando-se, de pronto, a harmonia doutrinária e juris-
prudencial, no sentido de que o oferecimento extemporâneo das razões do recurso afigura-
rem-se mera irregularidade, não existindo óbice, portanto, ao conhecimento do feito por 
esta superior instância.
No mérito, a denúncia, ofertada, em desfavor do requerido, satisfaz os requisitos, cataloga-
dos pela letra legalitária do art. 41, do CPP e descreve, claramente, a certeza da materialida-
de delitiva e identifica o recorrido como o possível autor do delito, narrando com detalhes o 
fato típico, situando-o na cena do crime e deixando evidenciado o dolo do agente.
Sobreleve-se, outrossim, que a denúncia, sob comento, promoveu a subsunção da conduta 
do requerido à moldura do tipo penal, pertinente à hipótese, sob deslinde (art. 129, §9º, 
do CP).
Ora, não se poderia esperar mais da exordial acusatória, que, como dito, tem a função de 
demonstrar a presença, apenas, da justa causa, porquanto a cabal certeza acerca da autoria 
delitiva e da culpabilidade do réu só pode ser obtida após a instrução criminal, com a ampla 
produção de provas e o respeito ao devido processo legal.
Na hipótese em apreço, a vítima, em sede policial, representou criminalmente contra o 
recorrido, às fls. 13.
Se a palavra da vítima tem força probatória para a condenação, quando convergente com as 
demais provas colhidas no feito, mostra-se mais relevante ainda, enquanto indício suficiente 
para o recebimento da denúncia, em que se deve fazer um mero juízo de admissibilidade e 
probabilidade.
Desta forma, não se pode exigir que, além do depoimento da vítima e do laudo de lesões 
corporais, haja, já na exordial acusatória, fartos elementos de prova, hábeis, por exemplo, a 
determinar uma condenação.
Assim, compulsando os autos, observa este signatário que  existe nos autos uma prova indi-
ciária robusta e convincente para a deflagração de uma ação penal cujo objeto é o suposto 
crime de violência contra a mulher, crime de natureza grave, mas que a experiência comum 
revela que, quase sempre, os atos de agressão são praticados no seio da família, no interior 
da residência conjugal ou nos locais onde a mulher esteja sozinha e vulnerável, sem teste-
munhas oculares, como parece ter sido a hipótese dos autos.
Logo, é inquestionável a presença de justa causa no caso sub examine. Assim, por justa causa 
compreende-se a necessidade de um conjunto probatório mínimo para que seja possível o 
início da ação penal, vez que essa deve se fundar em provas que confiram plausibilidade ao 
pedido, ou seja, deve ser viável e séria, não tomando por base mera suspeita.
Maior análise não pode ser feita em sede de recebimento da denúncia, sob pena de se 
proceder a um verdadeiro julgamento prévio do crime, violando o devido processo legal 
e o direito da vítima que, após representar criminalmente contra o seu agressor, pretende 
acompanhar a persecução penal e obter uma resposta eficiente do Estado.
PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECI-
MENTO E PROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de que seja recebida a denúncia de fls. 
02/03, com a regular instauração da ação penal contra o recorrido.
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ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 0001532-
11.2012.8.05.0022, em que são partes, como recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO, e, como recorrido, SINVAL 
CASTRO VILAS BOAS, ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da Turma Criminal da Câmara 
Especial do Extremo Oeste, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos 
termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal, em sentido estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, irresignado com a 
decisão a quo, de fls. 33/36, que rejeitou a denúncia, oferecida contra FLÁZIO FERREIRA LIMA CANA VERDE, pela 
prática do delito, tipificado, no art. 129, §º9 do CPB, por ausência de justa causa.

Em sede de razões de recurso, às fls. 45/50, o Parquet postula a reforma daquela decisão, pleiteando o recebimento 
da denúncia, sob o argumento de que há nos autos provas robustas da autoria e materialidade delitiva, salientando que, ‘no 
momento do recebimento da denúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, devendo o magistrado avaliar somente 
a existência de condições da ação e de procedibilidade, se houver”.

Nas razões de contrariedade, à fls. 53/57, propugna o recorrido pela intempestividade do recurso ministerial, pois 
a “certidão lavrada pela ilustre Servidora desse Cartório, testifica de forma claríssima a intempestividade do recurso interposto 
pelo Ministério Público do Estado da Bahia”. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a de-
cisão de rejeição da preambular acusatória, in totum, argumentando que inexiste nos autos prova da materialidade delitiva, 
sendo aplicável ao caso o princípio in dubio pro reo.

Às fls. 60/67, a instância singular manteve a decisão de rejeição da denúncia e ordenou a remessa dos autos a esta 
instância.

A Procuradoria de Justiça, no parecer nº 10.703, fls. 71/76, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo 
provimento do recurso.

É o sinóptico relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, tocantes à legitimidade, tempestividade e regularidade formal, conhece-se do 
recurso, sobrelevando-se, de pronto, a harmonia doutrinária e jurisprudencial, no sentido de que o oferecimento extem-
porâneo das razões do recurso afigurarem-se mera irregularidade, não existindo óbice, portanto, ao conhecimento do feito 
por esta superior instância.

No particular, veja-se a jurisprudência, abaixo colacionada:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES E CONTRARRA-
ZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. 1. O art. 593 do CPP assina o prazo de 5 
(cinco) dias para a interposição de apelação, não sendo necessário que o recorrente apresente as suas 
razões nesta mesma oportunidade, uma vez que o art. 600 do CPP prevê o prazo de 8 (oito) dias 
para que o recorrente as ofereça. 2. A interposição da apelação pelo MPF se deu dentro do prazo legal, 
sendo extemporâneas apenas as suas razões e contrarrazões, o que configura mera irregularidade, não 
comprometendo o recebimento do recurso e, tampouco, o seu conhecimento, até porque, o art. 601 
do CPP dispõe que os autos serão remetidos à Superior Instância após findos os prazos para as razões, 
independentemente da apresentação destas, dotando o recurso de apelação de efeito devolutivo amplo. 
3. Ordem denegada. (TRF-2 - HC: 201002010135950 RJ 2010.02.01.013595-0, Relator: De-
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sembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 24/11/2010, SEGUNDA TURMA 
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data:01/12/2010 - Página:159)

Assim sendo, não merece ser acolhida a preliminar suscitada.
Passa-se a analisar o mérito.
A denúncia oferecida às fls. 02/03, narrou da seguinte forma o fato delituoso:

“Consta do procedimento administrativo-investigatório anexo que, o dia 02 de outubro de 2011, 
por volta das 19:30 horas, na residência da vítima, situada à Rua C. Bairro Novo Horizonte, nesta 
Cidade, o Denunciado ofendeu a integridade física da vítima Maura Soares da Silva, sua ex-compa-
nheira de convívio, tudo conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 05/06.
Por ocasião dos fatos, a vítima se encontrava em frente a sua residência, quando o denunciado chegou 
embriagado e, sem mais motivos, passou a agredir fisicamente a vítima, puxando-a pelos cabelos, 
momento em que chegou ao local o filho menor da vítima, o que fez com que o Denunciado interrom-
pesse as agressões, porém com a entrada do menor na residência, o Denunciado continuou a agredir a 
vítima, tornando a puxá-la pelos cabelos, arranhando-a com as unhas, causando-lhe lesões no braço 
e no pescoço, medindo 9,5 cm ( nove centímetros e meio), momento em que a vítima conseguiu se 
desprender do Denunciado e socorrer-se no interior de sua casa”.

Outrossim, a decisão, fls. 41/42, que rejeitou a peça acusatória teve o seguinte fundamento:

“No caso concreto, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, especificando a suposta condu-
ta do réu (puxões de cabelo e arranhões), e também, de modo suficiente, o resultado dela supostamente 
derivado (lesões de 9,5 cm no braço e no pescoço).
Não obstante, a denúncia de baseia exclusivamente na palavra da vítima para a aferição da autoria, 
não indicando nenhuma testemunha do fato, o que é pouco para sustentar a justa causa para a ação 
penal, principalmente quando o laudo (fls.9) não revela nenhuma lesão no braço da suposta vítima, 
nenhuma lesão no couro cabeludo e, quanto ao pescoço, descreve brevemente um único ferimento line-
ar, que não é necessariamente compatível com agressões causadas por uma mão masculina usada como 
garra, que tenderia a rigor a deixar marcas paralelas de mais de uma unha ao mesmo tempo. Trata-se, 
lógico, apenas de uma tendência, não sendo impossível que apenas uma unha do agressor atingisse a 
vítima. Quando todavia esse é o quadro e não há nada, absolutamente nada, que incrimine o denun-
ciado além da palavra da vítima, o laudo enfraquece o valor probatório da mesmo, reduzindo ao zero 
a justa causa para a deflagração da ação penal”. ( fls. 41/42)

Na hipótese solvenda, indubitavelmente há de ser reformado o decisum de primeiro grau, merecendo acolhida, 
consectariamente, o pleito ministerial, senão vejamos.

Pois bem, o requerente assevera a existência de justa causa para o recebimento da denúncia e consequente instau-
ração da ação penal.

Por sinal, Ada Pellegrini Grinover2 “Assim, antes de examinar o mérito, ou seja a res in iudicium deducta, para julgar 
o pedido procedente ou improcedente, o juiz deve examinar se se caracterizariam, no caso concreto, as condições da ação (...) O 
julgamento a respeito das condições da ação diferencia-se do julgamento de mérito pela superficialidade da cognição, que é sumá-
ria, e pelo momento procedimental em que é realizado, normalmente, initio litis (...) Entende-se por justa causa a plausibilidade 

2  Ada Pellegrini Grinover. As condições da ação penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 69, novembro – dezembro, 2007, p. 181, 182, 
189.
ensina, sobre justa causa, que: Pontes de Miranda. História e Prática do Habeas Corpus, atual. por Vilson Rodrigues Alves. Tomo II. 2. ed. Campi-
nas: Bookselller, 2003, p. 170.
” Maria Thereza Rocha de Assis Moura. Justa Causa para a Ação Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 119.
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da acusação, a aparência do direito material invocado (...) A exigência de demonstração da justa causa justifica-se em face da 
própria natureza do processo penal que leva à necessidade de demonstrar a plausibilidade da existência do direito material, para 
evitar a conduta temerária da acusação.”

E o mestre, Pontes de Miranda ensina, sobre justa causa, que: Sem investigação maior, sobre o campo doutrinário, 
sobreleve-se, apenas, que a natureza jurídica da justa causa tem sido objeto de inúmeras discussões. Alguns processualistas 
a vêem como interesse de agir (Frederico Marques. Elementos de Direito Processual Penal, vol. I, 1 ed., 2ª tiragem, Cam-
pinas: Bookseller, 1998, p. 294). Outros, como uma quarta condição da ação (Afrânio Silva Jardim. Direito Processual 
Penal, 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 54). E outros, ainda, a exemplo de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, 
como condição de procedibilidade do direito de ação penal (Garantias Constitucionais e Processo Penal. Gilson Bonato 
(org.) Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 193).

Ademais, mesmo após a reforma do Código de Processo Penal, com a alteração dada pela Lei nº. 11.719/08, e a 
conseqüente positivação da possibilidade de rejeitar-se a denúncia ou a queixa, por falta de justa causa, a matéria, ainda, 
cambaleia, entre as diversas correntes doutrinárias. Tanto assim, que, versando o tema da natureza da justa causa, ensina 
Andrey Borges de Mendonça:

“Nunca houve, aqui também, unanimidade entre os autores sobre o seu enquadramento entre as 
condições da ação (...) Em relação ao anteprojeto, agora transformado em lei, Maria Thereza de 
Assis Moura ensina: ‘[...] o legislador não disse de forma explícita o que considera justa causa para o 
exercício da ação penal (...) infelizmente, mais uma vez perdeu-se boa oportunidade para pôr fim à 
divergência existente quanto ao conceito de justa causa’. Talvez, como a mesma doutrinadora afirma 
em sua primorosa monografia sobre o tema, não seja possível estabelecer uma definição absoluta da 
expressão (...)” (Nova Reforma do Código de Processo Penal: comentada artigo por artigo. São Paulo: 
Método, 2008, p. 260-261).

Apesar da divergência conceitual, no que pertine à natureza jurídica da justa causa, certo é, todavia, que todos 
os tratadistas sempre foram unânimes, no que tange à necessidade de haver um suporte probatório mínimo, a ancorar o 
exercício regular do direito de ação criminal. Mesmo porque, diria Frederico Marques, em citação remissiva de Morel, 
“a jurisdição, como lembra Morel, não é função que possa ser movimentada sem um motivo que justifique o pedido de tutela 
judiciária” (ob. cit. p. 294).

A propósito, ainda, da justa causa – “antídoto de proteção contra o abuso de Direito””“Em conclusão: seja expres-
são do interesse de agir (no processo penal), seja uma quarta condição da ação, seja enfim (o que reputamos mais acertado) 
condição de procedibilidade atrelada ao exercício da ação penal, fundamental é reconhecer (para que haja exercício regular 
do direito de ação) a imprescindibilidade da constatação da plausibilidade jurídica da imputação feita (leia-se: da presença 
de justa causa ou do fumus boni iuris), que deve imperiosamente ser examinada no limiar da ação”.3  Nesse mesmo racio-
cínio, eis a voz de Tourinho Filho:

“... para a propositura da ação penal, é preciso haja elementos de convicção quanto ao fato criminoso e sua autoria. O 
juiz jamais receberá uma queixa ou uma denúncia que esteja desacompanhada daqueles elementos de convicção.”4 Isto posto, 
por sem dúvida, in hipotesis, a denúncia, ofertada, em desfavor do requerido, satisfaz os requisitos, catalogados pela letra 
legalitária do art. 41, do CPP e descreve, claramente, a certeza da materialidade delitiva e identifica o recorrido como o 
possível autor do delito, narrando com detalhes o fato típico, situando-o na cena do crime e deixando evidenciado o dolo 
do agente.

Sobreleve-se, outrossim, que a denúncia, sob comento, promoveu a subsunção da conduta do requerido à moldura 
do tipo penal, pertinente à hipótese, sob deslinde (art. 129, §9º, do CP).

3 io Gomes e Alice Bianchini:  op. cit., p. 193 – grifos na origem
4 Fernando da Costa Tourinho Filho. Processo Penal. v. 1. 24. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 484.
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Ora, não se poderia esperar mais da exordial acusatória, que, como dito, tem a função de demonstrar a presença, 
apenas, da justa causa, porquanto a cabal certeza acerca da autoria delitiva e da culpabilidade do réu só pode ser obtida 
após a instrução criminal, com a ampla produção de provas e o respeito ao devido processo legal.

Na hipótese em apreço, a vítima, em sede policial, representou criminalmente contra o recorrido, às fls. 13.
Se a palavra da vítima tem força probatória para a condenação, quando convergente com as demais provas colhidas 

no feito, mostra-se mais relevante ainda, enquanto indício suficiente para o recebimento da denúncia, em que se deve fazer 
um mero juízo de admissibilidade e probabilidade.

Desta forma, não se pode exigir que, além do depoimento da vítima e do laudo de lesões corporais, haja, já na 
exordial acusatória, fartos elementos de prova, hábeis, por exemplo, a determinar uma condenação.

Assim, compulsando os autos, observa este signatário que  existe nos autos uma prova indiciária robusta e convin-
cente para a deflagração de uma ação penal cujo objeto é o suposto crime de violência contra a mulher, crime de natureza 
grave, mas que a experiência comum revela que, quase sempre, os atos de agressão são praticados no seio da família, no 
interior da residência conjugal ou nos locais onde a mulher esteja sozinha e vulnerável, sem testemunhas oculares, como 
parece ter sido a hipótese dos autos.

Logo, é inquestionável a presença de justa causa no caso sub examine. Assim, por justa causa compreende-se a 
necessidade de um conjunto probatório mínimo para que seja possível o início da ação penal, vez que essa deve se fundar 
em provas que confiram plausibilidade ao pedido, ou seja, deve ser viável e séria, não tomando por base mera suspeita.

Maior análise não pode ser feita em sede de recebimento da denúncia, sob pena de se proceder a um verdadeiro 
julgamento prévio do crime, violando o devido processo legal e o direito da vítima que, após representar criminalmente 
contra o seu agressor, pretende acompanhar a persecução penal e obter uma resposta eficiente do Estado.

De tudo quanto asseverado, vota-se no sentido de dar provimento ao recurso, em sentido estrito, a fim de 
que seja recebida a denúncia de fls. 02/03, com a regular instauração da ação penal contra o recorrido.

W
TJBA – APELAÇÃO N.º 0005816-21.2014.8.05.0110 PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - 
PRIMEIRA TURMA, RELATOR (A): DES. IVONE BESSA RAMOS, JULGADO EM 26/02/2016

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁ-
LOGO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2.º, INCISOS I E II DO CPB. 
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO PARA APLICAR 
A MEDIDA DE INTERNAÇÃO AO MENOR INFRATOR.
PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO 
DO APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO: FALTA DE ARTICULA-
ÇÃO DA TESE EM INSTANTE ANTERIOR AO OFERECIMENTO DAS RAZÕES 
DO APELO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E DE ALEGAÇÕES FINAIS 
POR ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. CONVALIDAÇÃO DE 
EVENTUAL VÍCIO: APELANTE QUE COMPARECEU AOS ATOS PROCESSUAIS 
ACOMPANHADO DE SEUS REPRESENTANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRA-
ÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA: PRINCÍPIOS DA INSTRUMEN-
TALIDADE DAS FORMAS E DO PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF.  PRELIMINAR 
REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMEN-
TAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO ATACADA QUE FOI 
CLARA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO, FAZENDO CONSTAR OS ARGUMEN-
TOS ADOTADOS PELA MAGISTRADA PRIMEVA PARA A FORMAÇÃO DO SEU 
CONVENCIMENTO. INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO 
EM QUE SE FUNDOU. OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 93, IX, DA 
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CF/88 E DO ARTIGO 381, INCISO III, DO CPP. DEFESA QUE POSSUI MEIOS DE 
IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, A SENTENÇA A QUO. PRELIMINAR REJEI-
TADA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO ANTE A EXTEMPORANEIDADE DA JUNTADA DO RE-
LATÓRIO PSICOSSOCIAL. INACOLHIMENTO. RELATÓRIO IMPUGNADO 
QUE APENAS INFORMA A NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME NOS REPRESENTA-
DOS. AUSÊNCIA NA PRODUÇÃO DE EXAME INTERDISCIPLINAR QUE NÃO 
CULMINA DE NULIDADE O PROCEDIMENTO, TAMPOUCO GERA VIOLA-
ÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DA PARTE. EXEGESE DO § 2.º DO ARTIGO 186 
DO ECA. ESTUDO DE CASO QUE OBJETIVA SOMENTE AUXILIAR O MAGIS-
TRADO NA ESCOLHA DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS ADEQUADA AO 
CASO CONCRETO, REVELANDO-SE PROVIDÊNCIA OPCIONAL. PRECEDEN-
TES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS 
GRAVOSA. INVIABILIDADE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA AO 
CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 112, § 1.º, E 121, AMBOS 
DO ECA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO FATO QUE RECOMEN-
DAM A NATUREZA DA MEDIDA APLICADA NA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

 
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0005816-21.2014.8.05.0110, oriunda da 
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Irecê/BA, tendo como Apelante o ADOLESCENTE W. S. C. e como Ape-
lado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tri-
bunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR as preliminares suscitadas, CONHECER do Recurso de Apelação 
interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação manejado pelo adolescente W. S. C, por intermédio de Defensor constituído, 
em irresignação ao teor da Sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Irecê/BA, que, por sua vez, julgou procedente em parte a Representação de fls. 02/03 para aplicar, em desfavor do Apelante 
e do adolescente A. G. B. S, a medida socioeducativa de internação, em face da prática de ato infracional correlato ao delito 
previsto no art. 157, § 2.º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro.

Narrou a Representação Ministerial que aproximadamente às 12:00 horas do dia 17.11.2014, o Apelante W. S. C 
e o adolescente A. G. B. S, em unidade de desígnios e prévio acordo de vontades, teriam se dirigido a um açougue situado 
na Rua D, Loteamento Paulo Freire, Irecê/BA, e, mediante grave ameaça consubstanciada também no uso de uma arma 
de fogo, anunciado assalto à proprietária Regina Alves Teixeira.

Segundo a Peça, após subtraírem todo o dinheiro que se encontrava no caixa, o Apelante e seu comparsa teriam 
abordado a cliente Thomazia Andrade de Queiroga e, fazendo uso de idêntico modus operandi, dado-lhe voz de assalto, 
obtendo êxito na subtração de quantia em dinheiro, um cordão de metal e a chave da moto posteriormente utilizada pelos 
Representados para fugirem do local.

Por fim, frisou a Inicial que os Representados teriam sido extremamente violentos durante a empreitada infracio-
nal, tendo inclusive derrubado as vítimas por conta de empurrões.

A Representação foi recebida em 19.11.2014 (fl. 37).
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Finalizada a instrução criminal e apresentados os Memoriais Orais pelo Órgão Ministerial e pela Defesa (vide 
mídia eletrônica acostada à fl. 61), foi proferida a Sentença acima mencionada (fls. 62/64).

Inconformado com o Édito, o adolescente W. S. C interpôs a presente Apelação (fl. 66). Em suas Razões de fls. 
67/69, requer, de início, o reconhecimento de nulidade processual por conta da ausência de citação do mesmo e de seu 
representante legal para comparecimento à audiência, bem assim ante a juntada do Relatório Psicossocial somente após a 
data da audiência de instrução. Ainda em sede preliminar, aduz ser a Sentença objurgada desprovida de fundamentação, 
razão pela qual requer sua nulidade. No mérito, postula a aplicação de medida socioeducativa menos severa, alegando a 
desproporcionalidade entre a medida de internação a ele aplicada e as circunstâncias do caso concreto.

O Ministério Público Estadual, em sede de Contrarrazões, postula o conhecimento e improvimento do Recurso, 
com a consequente manutenção da vergastada Sentença em sua inteireza (fls. 70/77).

O MM. Juiz de Direito a quo, nos termos do art. 198, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, man-
teve a Sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos (fl. 94).

No Parecer Opinativo de fls. 97/102, o Douto Procurador de Justiça Moisés Ramos Marins manifesta-se pelo 
conhecimento e total improvimento do Apelo manejado.

Os autos me vieram conclusos, para prolação de voto.
Considerando que o Recurso em epígrafe, segundo capitula o art. 198, inciso III, da Lei n.º 8.069/1990, dispensa 

Revisor, solicitei inclusão em pauta para julgamento.
É o relatório.

VOTO

Ante o preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, exigidos no caso sob 
exame, impõe-se o conhecimento do Recurso manejado pelo adolescente W. S. C, que objetiva: (I) o reconhecimento de 
nulidade processual por conta da ausência de citação do adolescente e de seu representante legal para comparecimento à 
audiência; (II) a declaração de nulidade decorrente da juntada do Relatório Psicossocial somente após a data da audiência 
de instrução; (III) a nulidade da Sentença objurgada por ser desprovida de fundamentação; e (IV) a adequação da medida 
socioeducativa aplicada para outra menos severa.

1. DAS PRELIMINARES
1.1 DA NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO APELANTE PARA A AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO:
Quanto à alegação de nulidade do feito em razão da ausência de citação do Apelante e de seus representantes legais 

para comparecerem à audiência de instrução, nota-se de logo, após análise minuciosa dos fólios, que a Defesa não articu-
lou tal tese em qualquer instante anterior ao oferecimento das Razões da Apelação, apesar de ter tido oportunidades para 
manifestação durante a tramitação processual perante o Juízo de piso.

Observe-se, ademais, que o Apelante e o Correpresentado A. G. B. S. compareceram, acompanhados de suas 
representantes legais e de seu advogado, à audiência de apresentação ocorrida perante a Magistrada a quo em 19.11.2014. 
Naquela ocasião, a Juíza tomou, em termo de declarações, os depoimentos da Sra. Silvaneide Moreira Barreto (fls. 39 e 
43), da Sra. Ceilane Pereira Costa (fls. 40 e 43), bem assim qualificou e interrogou ambos os Representados (fls. 41/43) 
e deferiu requerimento ministerial para decretar a internação provisória dos adolescentes (fls. 37/38). Ainda, ao final, a 
Magistrada determinou a elaboração de Estudo de Caso, deferiu prazo de cinco dias para apresentação de Defesa Prévia 
e designou, desde logo, audiência de instrução para o dia 10.12.2014, tudo nos termos do art. 186 do ECA, ficando as 
partes de tudo intimadas.

Assim, oferecidas as Defesas Prévias dos Representados (fls. 45/47-v), o Juiz de primeiro grau redesignou a audi-
ência de continuação para o dia 19.12.2014, determinando as intimações necessárias (fl. 51).
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Fato é que – inobstante não constem nos autos em epígrafe os Mandados de Intimação para comparecimento 
à audiência de instrução redesignada, em nome dos adolescentes – extrai-se do Termo colacionado à fl. 58 que tanto o 
Apelante quanto o Correpresentado efetivamente compareceram ao ato, na companhia de seu advogado, convalidando, 
portanto, eventual vício.

Visto isso, além de a Defesa técnica não ter apresentado qualquer insurgência no momento adequado e pelo meio 
processual oportuno, estando tal argumento precluso em interpretação analógica do art. 571, II do CPP, c/c o art. 152 
do ECA, verifica-se que não houve qualquer prejuízo decorrente da sustentada ausência de notificação pessoal para o ato 
processual, mormente porquanto, como visto, ambos os Representados se fizeram presentes às audiências.

Digno de nota que a jurisprudência dos Tribunais Superiores converge no sentido de que tanto as nulidades rela-
tivas quanto as absolutas devem ser examinadas à luz dos Princípios do Pas de nullitè sans grief e da Instrumentalidade das 
formas, motivo pelo qual o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração 
do prejuízo causado ao Réu. Destaquem-se os seguintes julgados (grifos acrescidos):

Habeas corpus. Processual penal. Inquirição de testemunhas por ordem do juízo. Momento 
adequado. Nulidade inexistente. Ausência de demonstração de prejuízo à ampla defesa. Ordem 
denegada.
1 - Nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal, não configura nulidade a oitiva de 
testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo. 2 - Esta 
Suprema Corte igualmente assentou o entendimento de que “a demonstração de prejuízo, 
a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” 
(HC nº 85.155/SP, de relatoria da Min. Ellen Gracie, DJ de 15/4/05). 3 - Não prevê a legis-
lação processual momento próprio para inquirição das testemunhas indicada pelo Juízo na forma 
dos arts. 156 e 209 do CPP, nem se verifica prejuízo à ampla defesa a inquirição ocorrida antes 
da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. 4 - Ordem denegada. (STF: HC 95319, Relator:   
Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-034 DIVULG 18-02-
2011 PUBLIC 21-02-2011 EMENT VOL-02467-01 PP-00173)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. 
TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DO NÚMERO TOTAL DE VOTOS AFIRMATIVOS 
E NEGATIVOS PARA CADA QUESITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS JURADOS 
NO TERMO DE JULGAMENTO. NULIDADES RECONHECIDAS DE OFÍCIO PELO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 571, VIII, DO CPP. RECURSO 
PROVIDO.
1. As nulidades relacionadas aos interesses das partes devem ser analisadas à luz dos princí-
pios do pas de nullitè sans grief e da instrumentalidade das formas, além de levar em consi-
deração os prazos previstos no artigo 571 do CPP, sob pena de convalidação pelo princípio 
da preclusão.
2. Prevalece na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a nulidade deve ser alegada no 
momento oportuno e está condicionada à demonstração do prejuízo da parte, não se invalidando 
ato irregular que não comprometeu a função jurisdicional.
3. Na hipótese concreta, ficou caracterizada a violação do artigo 571, VIII, do CPP, pois as 
nulidades reconhecidas pelo acórdão recorrido, atinentes à ausência do número total de votos 
afirmativos e negativos para cada quesito e de assinatura dos jurados no termo de julgamento, são 
relacionadas aos interesses das partes e não foram arguidas pela defesa logo depois de ocorrerem, 
nem apontadas nas razões do recurso de apelação criminal.
4. Ademais, pela ausência de ressalva das partes e ante a existência de assinatura dos jurados no 
compromisso do Conselho de Sentença, se infere que as irregularidades reconhecidas pelo Tribu-
nal de origem não comprometeram a legitimidade do veredicto popular.
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5. Recurso especial parcialmente provido para anular o acórdão recorrido e determinar que o 
Tribunal de Justiça avance no julgamento das apelações.
(STJ: REsp 1002729/RS, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 
julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014)
[...]
2. É cediço que no terreno das nulidades no âmbito do processo penal vige o sistema da ins-
trumentalidade das formas, no qual se protege o ato praticado em desacordo com o modelo 
legal caso tenha atingido a sua finalidade, cuja invalidação é condicionada à demonstração 
do prejuízo causado à parte, ficando a cargo do magistrado o exercício do juízo de conveni-
ência acerca da retirada da sua eficácia, de acordo com as peculiaridades verificadas no caso 
concreto.
(STJ: HC 278.673/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
20/05/2014, DJe 26/05/2014)

Portanto, verifica-se que, afora a matéria em testilha estar preclusa, não houve a demonstração de que eventual 
mácula decorrente da ausência de notificação do Réu tenha trazido prejuízo à sua defesa; logo, não há falar em nulidade 
processual decorrente da ausência de citação do Apelante.

1.2. DA NULIDADE DA SENTENÇA A QUO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO:
No que tange à sustentação de ser Sentença objurgada desprovida de fundamentação, é cediço que, conforme dis-

posto na Constituição Federal de 1988, notadamente no art. 93, inciso IX, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judi-
ciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Corroborando tal assertiva, dispõe o art. 381, 
inciso III, do Código Processual Penal, que todas as decisões devem indicar os motivos de fato e de direito em que se fundar.

Dessarte, insofismável é a necessidade da fundamentação das decisões judiciais, no intuito de que o jurisdicionado 
possa exercer, na íntegra, as suas garantias constitucionais de inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário e de ampla 
defesa. 

Sucede que, ao contrário do sustentado pelo Apelante, no caso em apreço, a Decisão atacada foi clara na sua fun-
damentação, fazendo constar os argumentos adotados pela Magistrada primeva para a formação do seu convencimento e 
para a escolha da medida socioeducativa que julgou mais adequada aos adolescentes, razão pela qual não há de se falar em 
nulidade do Decisio.

Ademais, ao que parece, a insurgência do Recorrente é com o teor da análise realizada pela Julgadora de primeiro 
grau, pretendendo a modificação da medida a ele aplicada para uma menos gravoso – questão, no entanto, que deverá ser 
abordada oportunamente.

No bojo de tais considerações, rejeita-se a referida preliminar de nulidade.

1.3 DA EXTEMPORANEIDADE DA JUNTADA DO RELATÓRIO PSICOSSOCIAL:
Sustenta o Apelante vício no procedimento em epígrafe em razão da juntada extemporânea do Relatório Psicosso-

cial, posto que efetuada somente após o encerramento da instrução.
Ocorre que muito embora se constate que o documento de fls. 55/56 intitulado “Relatório Social” foi realmente 

juntado aos presentes fólios no dia 07.01.2015 – ou seja, depois do oferecimento das derradeiras Alegações pelas partes – 
extrai-se da leitura de seu inteiro teor que não foi realizado qualquer exame nos Representados. Ao revés, consta em seu 
bojo uma Certidão emitida pelo Agente de Proteção ao Menor designado para o mister, informando que nem os Repre-
sentados nem seus familiares foram encontrados nos locais indicados.

Fato é que a não realização de exame interdisciplinar não culmina de vício o procedimento, tampouco gera viola-
ção ao direito subjetivo da parte. Isto porque, segundo exegese do § 2.º do art. 186 do ECA, a produção do Estudo de Caso 
tem, por finalidade, auxiliar o Magistrado na escolha da medida socioeducativa mais adequada ao caso concreto, desde que 
sua elaboração tenha sido por este solicitada, revelando-se, portanto, providência opcional.
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Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal da Cidadania:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LEI N. 8.069/1990. ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. 
ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ESTUPRO. VIOLÊNCIA E GRAVE 
AMEAÇA À PESSOA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. LAUDO TÉCNICO IN-
TERDISCIPLINAR. ART. 186, § 2º, DO ECA. PRESCINDIBILIDADE.
[...] 3. É dispensável a realização do estudo técnico interdisciplinar previsto no art. 186, 
§ 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo necessário apenas nas situações em 
que as informações constantes dos autos não forem suficientes para se averiguar a medida 
socioeducativa pertinente. [...]
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1319704/RS, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 
TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 14/12/2012)

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRA-
CIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. ESTUDO MULTI-
DISCIPLINAR DO CASO (ART. 186 DO ECA). POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO 
INDEFERIR SUA REALIZAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. GRA-
VIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APELAÇÃO. 
EFEITO SUSPENSIVO. REVOGAÇÃO DO INC. VI DO ART. 198 DO ECA. ORDEM 
CONCEDIDA EM PARTE, INCLUSIVE DE OFÍCIO.
1. Hipótese em que se alega cerceamento de defesa por não ter sido realizado o estudo de caso 
determinado no art. 186, § 2º, do ECA, bem como seja concedido ao paciente o direito de 
aguardar o trânsito em julgado do procedimento em liberdade, respeitado o princípio da não 
culpabilidade.
2. O Juiz não está obrigado a realizar o estudo multidisciplinar, podendo, diante das pecu-
liaridades do caso concreto e de forma fundamentada, indeferir o pedido para a sua reali-
zação. [...]
(HC 112.799/SP, Relator: Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CON-
VOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 05/04/2010)
Com base em tais premissas, inviável o reconhecimento de qualquer nulidade.

2. DO MÉRITO RECURSAL
Ultrapassadas as questões preliminares, passa-se a examinar o pleito de adoção de medida socioeducativa menos 

gravosa do que a de internação, aplicada ao Apelante na Sentença objurgada.
Dispõe o art. 112, incisos e § 1.º, do ECA, in verbis (grifos acrescidos):

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao ado-
lescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as 
circunstâncias e a gravidade da infração.
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Assim é que, após concluir pelo cometimento de ato infracional pelo menor de idade, o Magistrado deve sopesar 
a capacidade do agente, além das circunstâncias e da gravidade da infração, no intuito de aplicar a medida que melhor se 
adeque ao caso concreto.

Na hipótese em testilha, a Magistrada a quo aplicou, como alhures relatado, a medida socioeducativa de internação 
ao Apelante, considerando a violência e grave ameaça no comportamento do Representado, bem assim a gravidade do ato 
infracional (fl. 64):

Destarte, na espécie, justifica-se a medida de internação por ser o crime de roubo, cujo ato infra-
cional se assemelha, apenado com reclusão, ter havido violência e grave ameaça contra a vítima, 
com utilização de arma de fogo. A ação perpetrada mostrou-se com gravidade acentuada e desvio 
de personalidade, que precisam ser tratadas e revertidas através de orientação específica, com 
internação em unidade especializada, a nível contínuo e diuturno, para que se incutam normas 
mínimas de comportamento e convivência em sociedade. A meta do Estado é reverter o potencial 
criminógeno do representado.

É sabido que a aplicação da medida socioeducativa de internação é excepcional, por, nos moldes do art. 121 do 
ECA, constituir-se medida privativa de liberdade, devendo ser aplicada apenas nos casos estritamente previstos em lei. 
Nesse sentido, o art. 122 daquele Diploma Normativo prevê um rol taxativo de cabimento da aplicação da medida extre-
mada, nesses termos:

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

No caso dos fólios, a hipótese autorizadora inserta no inciso I do supramencionado artigo está devidamente carac-
terizada, vez que o ato infracional em espeque é equiparado ao crime de Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso 
de arma de fogo, de inegável gravidade, tendo as provas dos autos ainda indicado que a ação foi praticada tanto mediante 
grave ameaça à pessoa quanto através de violência, eis que uma das vítimas foi empurrada e caiu ao chão durante a em-
preitada.

Assim é que as circunstâncias em que se deu a prática do ato infracional e as consequências que advieram para as 
vítimas apontam como razoável a aplicação da medida socioeducativa de internação, porquanto a imposição de medida 
menos gravosa, nos moldes postulados pela Defesa, além de não responder de forma proporcional às circunstâncias do 
caso, revela-se desde já insuficiente à reprovação e reparação do ato infracional em testilha.

Portanto, na hipótese, a Magistrada a quo diligenciou no intuito de fixar pontualmente a medida socioeducativa 
atendendo à realidade do Apelante e à gravidade do ato praticado, tudo isso em conformidade com a obrigatoriedade de 
fundamentação, de modo que negar proporção entre a medida adotada e a motivação que a ensejou feriria o Princípio da 
razoabilidade, que consiste na adoção da medida mais adequada e necessária ao caso concreto.

Nesse desiderato, em que pese constituir medida excepcional, a medida de internação aplicada na Sentença guer-
reada mostra-se adequada, além de imprescindível, suficiente à reprovação e reparação do ato infracional, bem como 
essencial ao restabelecimento da normalidade do processo educativo do Apelante.

Por todo o exposto, REJEITAM-SE as preliminares suscitadas, CONHECE-SE do Apelo manejado e LHE 
NEGA PROVIMENTO para manter integralmente a Sentença de mérito a quo.

W
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TJBA – APELAÇÃO Nº 0000751-52.2010.805.0153, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 
– PRIMEIRA TURMA, RELATOR (A): DESA. IVONE BESSA RAMOS, JULGADO EM 
23/09/2015

APELAÇÃO-CRIME. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DA PENA DE 06 (SEIS) MESES DE 
DETENÇÃO.
PLEITO DE EXTINÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE QUE O TEMPO DE PRISÃO 
PREVENTIVA DO RÉU SUPEROU O QUANTUM DA PENA CORPORAL IM-
POSTA NA CONDENAÇÃO. APELANTE QUE POSSUÍA CONTRA SI, À ÉPOCA 
DA PRISÃO CAUTELAR, DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGA-
DO. EXEGESE DOS ARTIGOS 76 DO CPB E 111, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP: 
PRÉVIA EXECUÇÃO DA PENA MAIS GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE CUM-
PRIMENTO FRACIONADO DAS REPRIMENDAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 
66, INCISO III, ALÍNEAS “A” E “C” DA LEP:  COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXE-
CUÇÃO PARA AVALIAR A QUAL CRIME PERPETRADO SE REFERE O TEMPO 
DE RECOLHIMENTO PRISIONAL DO CONDENADO. PRECEDENTES DO STJ. 
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE CONFIGURARIA INEGÁVEL SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0000751-52.2010.8.05.0153, oriun-
da da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, em que figura como Apelante ROBSON WEIDE 
LIMA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER do Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Réu ROBSON WEIDE LIMA, através de Advogado constituído, 
em irresignação aos termos da Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de 
Livramento de Nossa Senhora/BA, que, julgando parcialmente procedente a Denúncia contra ele oferecida, condenou-o 
pela prática do delito descrito no art. 180, § 3.º do CPB ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, em 
regime inicial semiaberto.

Narrou a Exordial Acusatória, em síntese, que no dia 03.07.2010, aproximadamente às 21:00 horas, na cidade de 
Livramento de Nossa Senhora/BA, o Acusado ROBSON teria sido flagrado na posse de uma motocicleta da marca Hon-
da, cor vermelha, chassi n.º 9C2JC30101R204550, sem placa de identificação nem ignição, contendo restrição de furto. 
Segundo a Denúncia, tal veículo teria sido furtado da então vítima Zezito José Augusto no dia 24 de junho daquele ano.

Indicou a Inicial que, quando inquirido extrajudicialmente, o Acusado em um primeiro momento negou ter a 
posse da motocicleta, todavia, ulteriormente confessou ter a adquirido nas mãos de um indivíduo conhecido por “Tiba”, 
na cidade de Brumado/BA, mediante o pagamento da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais).

A Denúncia foi recebida em 15.07.2010, mesma oportunidade em que a prisão em flagrante do Acusado foi con-
vertida em custódia preventiva (fls. 33/37).

Finalizada a instrução criminal e apresentados os Memoriais pela Acusação e pela Defesa, foi proferido o Édito 
acima mencionado (fls. 157/160).
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Parcialmente inconformado, o Condenado interpôs Recurso de Apelação (fl. 160-v). Em suas Razões de fls. 
181/187, postula a reforma do Decisio tão-somente para que sua punibilidade seja extinta, à vista de ter cumprido inte-
gralmente a pena corporal imposta pelo Sentenciante de 1.º grau.

Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual apresentou Contrarrazões às fls. 196/198, pugnando pelo 
desprovimento do Apelo e pela consequente manutenção da Sentença guerreada em sua inteireza.

Oportunizada sua manifestação, o Douto Procurador de Justiça Daniel de Souza Oliveira Neto opinou pelo não 
conhecimento do Apelo (fls. 201/203-v). À ocasião, ressaltou que a competência para declarar a extinção da pena é do 
Juízo de Execuções, mormente porque o Apelante possui duas condenações anteriores transitadas em julgado e já estava 
cumprindo as respectivas sanções corporais quando processado na presente ação penal.

Considerando que o Recurso em epígrafe dispensa revisão, à luz do art. 166, inciso II do RITJBA, solicitei sua 
inclusão em pauta para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, o Réu ROBSON WEIDE LIMA objetiva, nas Razões de seu Recurso, a reforma parcial da 
Sentença de fls. 157/160 no intuito de que sua pena seja declarada extinta, sob a alegação de que ficou segregado preven-
tivamente por mais tempo do que o quantum da pena corporal imposta na condenação.

Da análise dos autos, verifica-se o ora Apelante foi preso em flagrante delito no dia 04.07.2010 (fl.05), tendo 
sido tal prisão convertida em segregação cautelar no dia 15.07.2010 (fls. 33/37), a qual, por sua vez, perdurou até o dia 
03.11.2011 – data em que foi cumprido o Alvará de Soltura expedido em decorrência da liberdade provisória concedida 
pelo Magistrado de piso (fls. 72/73 e 115-v). Em sendo assim, à míngua da inexistência de guia de execução provisória 
nos autos, verifica-se numa análise preliminar que o Sentenciado permaneceu preso preventivamente por aproximado 01 
(um) ano e 04 (quatro) meses.

Sucede que à fl. 78 existe Certidão comprobatória de que, à época da prática do fato típico apurado na ação em 
epígrafe, o Apelante possuía contra si uma condenação transitada em julgado referente ao Processo n.º 63/2004, no qual 
lhe foi fixado o cumprimento da reprimenda corporal de 08 (oito) anos de reclusão em regime fechado. Ademais, no 
decorrer do trâmite da presente ação penal, precisamente no dia 10.10.2010, o ora Apelante foi novamente condenado 
por sentença transitada em julgado no bojo do Processo n.º 0000208-59.2004.805.0153 – desta feita, a 07 (sete) anos de 
reclusão, em regime fechado.

Disso se extrai que, no período em que o Apelante se encontrava segregado preventivamente, as penas privativas 
de liberdade outrora fixadas em regime inicial fechado, por sentenças transitadas em julgado, estavam sendo executadas 
em definitivo.

É cediço que, havendo concurso de infrações, o condenado deverá cumprir as reprimendas de maneira progressiva, 
sendo de início executada a mais grave, como expressamente dispõe o art. 76 do Código Penal Brasileiro (CPB). Por sua 
vez, o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais (LEP) determina a obrigatoriedade da soma das penas, quando 
sobrevier nova condenação no concurso da execução, impedindo o cumprimento fracionado nas reprimendas.

Ademais, dispõe o art. 66, inciso III, alíneas “a” e “c” da LEP que a competência para decidir sobre “soma ou 
unificação” e “detração da pena” é do Juiz da execução – o que devidamente se justifica em razão de a referida Autoridade 
possuir melhores condições de avaliar a qual crime perpetrado se refere o tempo de recolhimento prisional do condenado.

Com ênfase, no caso em tela, esta Corte de Justiça não possui qualquer condição de apreciar se houve o efetivo 
cumprimento integral da sanção corporal imposta pelo Magistrado a quo na Sentença objurgada. De fato, não há sequer 
como se vislumbrar se o tempo em que o ora Apelante permaneceu encarcerado correspondeu ao cumprimento das penas 
definitivas outrora fixadas, e se, por conseguinte, foi levado em consideração para fins de extinguir a pena correspondente.
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Em sendo assim, conclui-se com supedâneo no art. 66, incisos II e III, alíneas “a” e “c” da LEP que, na hipótese 
em comento, somente o Juiz de execução poderia declarar a extinção da pena do Apelante pelo seu cumprimento, após 
proceder à unificação das sanções a ele cominadas e à respectiva detração.

Sobre o tema, confira-se julgado do Egrégio Tribunal da Cidadania em idêntico intelecto:

RECURSO ESPECIAL. PENA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CONTRA 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO 
DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES. PRÉVIA 
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 
ILEGALIDADE FLAGRANTE. ROUBO. CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO ACI-
MA DO MÍNIMO. NÚMERO DE MAJORANTES. INVIABILIDADE. SÚMULA 443/STJ.
1. No julgamento da apelação interposta contra a sentença condenatória, não poderia o 
Tribunal, de ofício, extinguir a pena pelo seu cumprimento, em razão do aproveitamento 
do tempo que o acusado permaneceu encarcerado preventivamente, quando, no próprio 
acórdão, é reconhecido que estava ele cumprindo penas decorrentes de condenações que lhe 
haviam sido impostas em outras ações criminais.
2. Situação em que, nos termos do art. 66, II e III, a, da Lei de Execução Penal, tão só o Juízo 
da Execução, após proceder à unificação das penas, com observância do disposto no art. 76 
do Código Penal, poderia declarar a extinção da pena, pelo seu cumprimento.
3. É ilegal a majoração da pena do crime de roubo, na terceira fase da dosimetria, apenas em 
função do número de causas de aumento.
Aplicação da Súmula 443/STJ.
4. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido, na parte em que declarou extinta 
a punibilidade do recorrido, pelo cumprimento da pena, sem prejuízo da análise do tema pelo 
Juízo da Execução. Habeas corpus concedido de ofício, a fim de reduzir para 1/3 a majoração da 
pena, pelas causas de aumento, ficando a reprimenda reduzida a 5 anos e 4 meses de reclusão e 
18 dias-multa.
(STJ: REsp 1348952/SC, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 
julgado em 20/03/2014, DJe 10/04/2014)

De mais a mais, não houve qualquer demonstração quanto à existência de qualquer pedido de extinção da pena 
pendente de exame pelo Juiz da Execução, tampouco de qualquer decisão sobre a matéria. Nesse contexto, ainda que o 
presente pleito tivesse sido formulado em incidente de execução próprio, qualquer manifestação desta Corte quanto à 
matéria configuraria inegável supressão de instância.

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial, NÃO SE CONHECE do Apelo.

W
TJBA – HABEAS CORPUS Nº 0162302-91.2016.805.0909, TURMA CRIMINAL DA CÂMARA 
ESPECIAL DO OESTE BAIANO, RELATOR (A): DES. JÚLIO CEZAR LEMOS TRAVESSA, 
JULGADO EM 12/07/2016

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE ME-
NORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO FUNDA-
MENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REQUISITOS E FUNDAMENTOS 
DO ART. 312 DO CPPB. PREENCHIMENTO. DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO 
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PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A 
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1- O impetrante requer a liberdade do paciente, sustentando que este estaria submetido a 
constrangimento ilegal, na medida em que encontra-se preso desde 29/01/2016, em razão 
da segregação cautelar decretada na data de 08/04/2015 carecer de fundamentação concre-
ta.
2- Nas informações prestadas (fls. 170/171), o Juízo a quo noticiou a tramitação da Ação 
Penal nº 000343-05.2015.8.05.0018, em que figura o paciente como acusado pela supos-
ta prática delitiva catalogada no art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 244-B, da Lei nº. 8.069/1990, 
na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal.
3- Informou, também, que a denúncia foi oferecida e determinada a citação para apresentar 
resposta, de modo que os mandados respectivos foram cumpridos, sendo realizada a audiên-
cia de instrução na data de 13/04/2016, oportunidade em que o paciente e o corréu foram 
pronunciados, cuja decisão transitou em julgado em 26/04/2016, sendo as partes intimadas 
para apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário do Tribunal do Júri.
4- Presentes os requisitos e dois fundamentos da prisão preventiva, diante dos termos do art. 
312 do CPPB, haja vista que o decreto prisional embasa-se na garantia da ordem pública e 
na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da grande repercussão do de-
lito, notadamente pela gravidade dos fatos, que ocorreram numa cidade pacata do interior, 
sendo a vítima agredida com várias pauladas, bem como porque o paciente e o corréu eva-
diram-se do distrito da culpa e não foram identificados no momento da prisão pré-cautelar.  
5- Vota-se pela DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº 0162302-91.2016.8.05.0909, tendo 
como Impetrante o Bel. ÍTALO MÁRCIO SOARES DE ANDRADE e paciente MOISÉS MATOS DA SILVA.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Turma Criminal da Câmara Especial 
do Extremo Oeste Baiano do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM pelos 
seguintes fundamentos:

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo Bel. ITALO MÁRCIO SOARES DE 
ANDRADE, em favor de MOISÉS MATOS DA SILVA, contra suposto ato praticado pelo Juízo de Direito da Vara 
Criminal da Comarca de Barra. Neste juízo tramita a Ação Penal de nº. 0000343-05.2015.8.05.0018, figurando o pa-
ciente como acusado pela suposta prática delitiva tipificada nos arts. 121, § 2º, II e IV, do CPB, e 244-B, do ECA – Lei 
nº. 8.078/90.

O impetrante requer a liberdade do paciente, sustentando que este estaria submetido a constrangimento ilegal, na 
medida em que encontra-se preso desde 29/01/2016, em razão da decisão que decretou sua segregação cautelar carecer de 
fundamentação concreta.

Instruiu a exordial com os documentos de fls. 20/161.
Os autos foram distribuídos em 27/04/2016, conforme termo de fl. 162.
A liminar foi indeferida por este Julgador, na data de 02/05/2016, conforme se infere da decisão de fls. 163/167 

dos autos.
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Nas informações prestadas (fls. 170/171), o Juízo a quo noticiou a tramitação da Ação Penal nº 000343-
05.2015.8.05.0018, em que figura o paciente como acusado pela suposta prática delitiva catalogada no art. 121, § 2°, II 
e IV, c/c art. 244-B, da Lei nº. 8.069/1990, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal.

Informou, também, que a prisão preventiva foi decretada em 08/04/2015, bem como recebida a peça acusatória, 
determinando a citação para apresentar resposta, de modo que os mandados respectivos foram cumpridos, sendo realizada 
a audiência de instrução na data de 13/04/2016, oportunidade em que o paciente e o corréu foram pronunciados, cuja 
decisão transitou em julgado em 26/04/2016, sendo as partes intimadas para apresentação do rol de testemunhas que irão 
depor em plenário do Tribunal do Júri.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, o órgão ministerial opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, 
a fim de que seja mantida a custódia cautelar do paciente (parecer fls. 182/190).

Feito o relatório, passa-se ao voto.

VOTO

É cediço que toda decisão judicial deve ser concretamente fundamentada, sob pena de nulidade absoluta, con-
forme dispõe o art. 93, IX, da Carta da República. Tal mandamento torna-se ainda mais imperativo quando se trata de 
decisões aptas a cercear a liberdade de locomoção do indivíduo, direito fundamental do cidadão, que somente pode ser 
afastado por ordem judicial quando esta for “escrita e fundamentada”, por imposição do art. 5°, LXI, da Constituição da 
República de 1988.

Por se tratar de providência cautelar, a prisão preventiva exige tanto a presença do Fummus Comissi Delicti – 
revelada, nesse caso, pela probabilidade da condenação – como do Periculum in libertatis, considerando o escopo dessa 
medida de tutelar e garantir o processo penal condenatório ao qual está ligada.

Devem ser constatados os indícios de autoria e a razoável suspeita da ocorrência do crime, devendo estar eviden-
ciado um lastro probatório mínimo, a fim de resguardar uma investigação pelos prepostos policiais para obtenção de 
prova na fase judicial, conforme previsão na segunda parte do art. 312 do CPPB.

Já o periculum in libertatis, concernente ao perigo na demora da entrega da prestação jurisdicional, consubs-
tanciado na primeira parte do mesmo dispositivo do Código de Ritos Penais, consiste em demonstrar o efetivo risco da 
liberdade ampla e irrestrita do agente, assegurando-se o resultado prático do processo.

Pois bem. Analisando a decisão de fls. 73/76, verifica-se que o Magistrado decretou a prisão preventiva do pacien-
te, a requerimento do Ministério Público, em face de estarem presentes os requisitos previstos na segunda parte do art. 
312, do CPPB, em razão dos indícios da autoria e prova da existência do crime. Veja-se trecho da decisão:

“(...)
A materialidade do crime está comprovada pelo laudo cadavérico à fl. 36/37. Do mesmo modo, 
restou provada a autoria, através da oitiva das testemunhas no inquérito policial, em especial às 
fls. 20/21.
(...)”

Constam dos autos, também, que o paciente e o corréu Gilberto da Cunha Leite Filho mataram o Sr. Geovane de 
Souza Oliveira, por motivo fútil e recurso que o impossibilitou de defender-se, no povoado de Viana, na cidade de Barra, 
agredindo-o com pauladas, levando-o à morte.

Na decisão proferida pelo Magistrado, este fundamentou que o crime abalou a pequena comunidade e os agentes 
evadiram-se do distrito da culpa, de modo que a segregação cautelar diminuirá a sensação de impunidade na sociedade 
local, visando a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal.
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Vale trazer o trecho do decisum colacionado a seguir:

“(...)
Destarte, a prisão preventiva deve ser decretada para garantir a ordem pública. A repercussão do 
delito autoriza a medida cautelar, notadamente pela gravidade dos fatos que ocorreram numa 
cidade pacata, agredindo a vítima com várias pauladas, o que o torna o fato deveras repugnante.
(…)
Ademais, a prisão preventiva deve ser decretada para assegurar a ap!icação da lei penal tendo em 
vista que os acusados fugiram do distrito da culpa e encontram-se em local incerto e não sabido.
Com isso, justifica-se a transformação da prisão temporária de MOISES MATOS DA SILVA E 
GILBERTO DA CUNHA LEITE FILHO em prisão preventiva.
Pelo exposto, acolhendo a representação do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PRE-
VENTIVA de MOISES MATOS DA SILVA E GILBERTO DA CUNHA LEITE FILHO, para 
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 
do Código de Processo Penal.

(...)”

Portanto, presentes os requisitos e dois dos fundamentos da prisão preventiva, em face do art. 312 do CPPB, tem-
se que, sem dúvidas, o decreto prisional embasa-se para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, 
em razão da grande repercussão do delito, notadamente pela gravidade dos fatos, que ocorreram numa cidade pacata do 
interior, sendo a vítima agredida com várias pauladas, bem como porque o paciente e o corréu evadiram-se do distrito da 
culpa e não foram identificados no momento da prisão pré-cautelar.  

A jurisprudência é remansosa e pacífica nos tribunais pátrios acerca da necessidade de segregação cautelar, para 
garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, já consagradas:

 
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICA-
DA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA 
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE. Decisão do juízo singular 
bem fundamentada na garantia da ordem pública, apontando as suas razões de convencimento. 
Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertartis, aliados aos maus antecedentes do pacien-
te, está autorizada a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.” (Habeas Corpus Nº 
70052395936, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe 
Cezar, Julgado em 19/12/2012)
 
STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS RHC 53449 RS 2014/0292384-1 
(STJ). Data de publicação: 05/02/2015. Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. SÚ-
MULA 115/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GRA-
VIDADE CONCRETA DO CRIME. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E PRO-
CESSOS EM CURSO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. MOTIVA-
ÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Tem-se por inexistente o recurso, nos 
termos da Súmula 115/STJ. 2. Diante da ausência de manifesta ilegalidade a ser reparada no que 
tange aos fundamentos da decretação da custódia preventiva, não é caso de concessão da ordem 
de habeas corpus de ofício. 3. Inexiste constrangimento ilegal quando a prisão cautelar está de-
vidamente amparada na garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva - os 
agentes, além de reincidentes, registram processos em curso por outros crimes - e da gravidade 
concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado - invasão à residência de família 
por grupo fortemente armado, cujos integrantes se fizeram passar por agentes da polícia federal 
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e praticaram a ação na presença de criança de apenas três anos de idade, inclusive amarrando as 
vítimas ao final. 4. A custódia justifica-se ainda pela conveniência da instrução criminal, ante a 
notícia de ameaça às vítimas. 5. A fuga de um dos réus logo após a prática do crime corrobora a 
necessidade de decretação de sua prisão cautelar, porquanto configurado o real propósito de se 
furtar à aplicação da lei penal. Precedente. 6. Recurso em habeas corpus não conhecido.    

STF - HABEAS CORPUS HC 116409 RJ (STF). Data de publicação: 30/10/2013. Emen-
ta: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. 
ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA FUNDAMENTAR A PRISÃO PRE-
VENTIVA DO PACIENTE. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GA-
RANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL 
E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: 
NÃO-OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE, AMEAÇA A TESTEMU-
NHAS E RISCO CONCRETO DE FUGA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. 
Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente 
nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A custódia cautelar do 
Paciente mostra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, na necessidade 
de se assegurar a regular instrução processual e de se resguardar a aplicação da lei penal, não ha-
vendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do 
que se alega na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras conjecturas, 
que apontam a periculosidade do Paciente, a ameaça a testemunhas e o risco concreto de fuga. 
Precedentes. 3. Ordem denegada.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial de fls. 182/190, vota-se pela DENEGAÇÃO DA OR-
DEM.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº 0000028-49.2001.805.0185, TURMA CRIMINAL DA CÂMARA 
ESPECIAL DO OESTE BAIANO, RELATOR (A): DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA, 
JULGADO EM 26/02/2016

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS NO PROCEDIMENTO RELATIVO AOS 
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA RE-
ALIZADA PELA JUÍZA PRESIDENTE. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO EM 
RAZÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA SER MANIFESTAMEN-
TE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE 
À AFASTAR A TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO DEVIDAMEN-
TE EMBASADA NOS ELEMENTOS COLETADOS NA INSTRUÇÃO. NEGADO 
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA NA DOSIMETRIA. NOVA PENA DEFI-
NITIVA.
1. O Ministério Público pugna pela reforma da pena-base, para considerar como negativas 
as circunstâncias judiciais conduta social, personalidade e comportamento da vítima. Na 
pena provisória, postula o reconhecimento da circunstância agravante genérica prevista no 
art. 61, II, alínea “c”, do CPB e o afastamento da atenuante de confissão espontânea
2. Conduta social do sentenciado, de fato, mostra-se negativa. No entanto, inexistem ele-
mentos nos autos que possam caracterizar sua personalidade. No que tange ao comporta-
mento da vítima, tal circunstância judicial apenas pode ser valorada em favor do acusado, 
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razão pela qual deve ser mantida neutra. Culpabilidade e motivos do crime considerados 
neutros, de ofício, por esta Turma Criminal.
3. A decisão dos jurados encontra guarida na prova produzida na instrução processual, tan-
to em relação ao afastamento da tese de reconhecimento da causa de diminuição de pena 
específica do crime de homicídio, prevista no § 1º do art. 121 do CPB, quanto ao reconhe-
cimento das qualificadoras.
4. Voto para negar provimento ao Apelo defensivo e dar provimento parcial ao recurso do 
Ministério Público, reformando-se a pena do sentenciado para o patamar de 15 (quinze) 
anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

 
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÕES CRIMINAIS sob nº 0000028-49.2001.8.05.0185, 
em que figuram como Apelantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e DEUSDETE RODRIGUES 
NEVES e Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e DEUSDETE RODRIGUES NEVES.

Acordam, por MAIORIA de votos, os Desembargadores integrantes da Turma Criminal do Extremo Oeste 
Baiano do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação da defesa e dar 
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do Ministério Público, pelos seguintes fundamentos:

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
e pela defesa de DEUSDETE RODRIGUES NEVES em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito 
da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Palmas de Monte Alto, nos autos da ação penal em epígrafe.

Narra a inicial que no dia 30 de outubro de 2001, por volta das 19:00h, na Fazenda Vargem, no Município de 
Palmas de Monte Alto, o sentenciado, encontrou a vítima na estrada, sacou uma faca tipo “peixeira” e desferiu diversos 
golpes contra aquela, os quais foram a causa de sua morte.

Ultimada a instrução da 1ª (primeira) fase do procedimento relativo aos crimes dolosos contra a vida, o acusado 
foi pronunciado, sendo classificada juridicamente sua conduta no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri formado na comarca de origem, o acusado foi con-
denado nos termos da pronúncia.

A Juíza Presidente, na forma do art. 492, I, do Diploma de ritos penais, aplicando o procedimento dosimétrico, 
fixou a reprimenda do réu em 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Inconformado, o órgão ministerial interpôs Apelação para que seja reformada a dosimetria, agravando-se o pata-
mar fixado pela Magistrada sentenciante. Defendeu que as circunstâncias judiciais conduta social, personalidade do agen-
te, e comportamento da vítima (sic) devem ser valoradas como desfavoráveis ao acusado. Na segunda fase, pugnou pela 
retirada da atenuante genérica de confissão espontânea, sob o argumento de que o sentenciado, em plenário, apresentou 
versão diversa da sustentada em seu interrogatório na primeira fase do procedimento da ação penal de origem.

Ainda na pena provisória, requereu a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal Brasi-
leiro, indicando que, em caso de homicídio duplamente qualificado, uma qualificadora serve para aplicação de agravante 
genérica.

Em contrarrazões, fls. 209/210, a defesa pleiteou o desprovimento do recurso ministerial.
Inconformada com a condenação, a defesa do sentenciado interpôs Apelação, pleiteando a sujeição do réu a novo 

julgamento perante Tribunal do Júri a ser formado na comarca de origem, por ter sido a atual decisão manifestamente 
contrária a prova dos autos no ponto em que afastou a tese de homicídio privilegiado.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras na capitulação jurídica de sua conduta.
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Notificado para apresentar contrarrazões, o Ministério Público afirmou que o Apelo defensivo deve ser despro-
vido, na medida em que a decisão dos jurados encontra guarida na prova dos autos, e, as qualificadoras em que foram 
amoldadas sua conduta foram devidamente comprovadas.

Em opinativo (sem numeração nos autos), a Procuradoria de Justiça pugnou pelo desprovimento de ambos os 
recursos, mantendo-se o édito condenatório em todos os seus termos.

É o relatório. Passa-se ao voto.

VOTO

Como cediço, o órgão jurisdicional competente para julgar os crimes dolosos contra a vida é o Tribunal do Júri 
por força da norma constitucional insculpida no art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição da República.

Gozando a instituição do Júri do caráter soberano de seus veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CR), eventuais im-
pugnações à suas decisões tem cabimento restrito, devendo, no caso da Apelação, amoldar-se às hipóteses previstas nas 
alíneas “a” usque “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal Brasileiro.

No caso do recurso ministerial, o Parquet ancorou sua irresignação na alínea “c”, do referido dispositivo legal, que 
prevê a possibilidade de revisão da dosimetria exarada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, quando houver “erro ou 
injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança”.

Aduz o órgão ministerial que as circunstâncias judiciais conduta social, personalidade do agente e comportamento 
da vítima (sic), devem ser valoradas negativamente ao acusado, fixando-lhe pena-base próxima ao patamar máximo comi-
nado ao tipo penal de Homicídio Qualificado.

Da análise da primeira fase da dosimetria exarada pela Magistrada a quo, verifica-se que parcial razão assiste ao 
Ministério Público.

A circunstância judicial culpabilidade assim foi avaliada pela Juiz Presidente:

“(...) a) culpabilidade: alta. O réu pelo seu comportamento anterior e pelo seu grau de discerni-
mento era de se esperar conduta diversa.”

Exigibilidade de conduta diversa é requisito para a configuração do elemento “culpabilidade”, quando da análise 
da possibilidade da conduta do Apelante configurar crime (fato típico, ilícito e culpável). Se, no momento do fato, o Esta-
do não puder exigir que o agente adote comportamento diverso de um que se amolde à tipo penal, o fato não é culpável.

Existem causas legais que implicam na inexigibilidade da conduta diversa do agente, previstas no art. 22 do Có-
digo Penal Brasileiro, que seriam a “coação irresistível” e a “obediência hierárquica”, como se constata com a transcrição 
do referido dispositivo a seguir:

Coação irresistível e obediência hierárquica (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não mani-
festamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Portanto, análise relativa a exigibilidade de conduta diversa da imputada ao acusado, deve ser feita para avaliar a 
configuração de crime, e não de sua culpabilidade, que é o juízo de reprovabilidade de sua conduta.

Desta forma, por ser totalmente inidônea a fundamentação da Magistrada de 1º grau para valorar negativamente 
a culpabilidade, entende este Relator, apesar de apenas o Ministério Público ter impugnado este ponto da sentença conde-
natória, que tal circunstância judicial deve ser considerada neutra.

No que diz respeito à conduta social, de fato, neste ponto, assiste razão ao órgão ministerial.
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Em que pese a Magistrada a quo ter fundamentado seu entendimento na ausência de prova suficiente à aferir a 
conduta social do acusado, os documentos de fls. 44/52 revelam o comportamento do sentenciado em seu meio social.

São diversas assinaturas que concordam com o seguinte texto:

“Nós abaixo assinado, moradores da região de Vargem Grande e regiões vizinhas, assustados e 
temendo danos maiores ou, para melhor esclarecer (temerosos da liberação do réu Deusdete 
Rodrigues Neves, conhecido como Tiú) vimos à ilustre presença de V. Exª, para que dentro das 
suas possibilidades, faça constar dentro do Processo Crime esse documento, bem como o esforço 
por parte do Ministério Público para que esse monstro fique no lugar devido, cadeia, até o seu 
julgamento final.”

Destarte, não há como negar a necessidade da reforma do entendimento do juízo a quo para valorar negativamente 
a conduta social do acusado, na medida em que os moradores do seu bairro pediram ao Promotor de Justiça da comarca 
que fossem adotadas as medidas necessárias para deixá-lo preso, diante do medo que sua liberdade oferece à comunidade.

Assim, deve ser considerada negativa a circunstância judicial conduta social.
No entanto, no que se refere à personalidade do agente, diante da ausência de prova pericial que possua o condão 

de aferi-la, deve ser mantida como neutra.
Tratando-se da personalidade do sentenciado, este Relator acompanha o entendimento doutrinário de que sua 

valoração está condicionada à existência de um laudo pericial elaborado por profissional da psiquiatria ou psicologia, o 
qual não fora produzido na ação penal de origem.

A lição doutrinária assim aduz:

“(...) Diante disso, torna-se evidente a difícil missão do juiz, pessoa inabilitada para tal mister, 
tendo que avaliar a personalidade do réu em alguns minutos.
Ora, tal situação é facilmente detectada, pois como poderá o magistrado, a partir da inexistência 
de qualquer exame médico específico, em poucos minutos concluir que o agente é uma pessoa 
pacífica, violenta, calma, nervosa, sensível ou desprovida de sentimento humanitário?
Não restam dúvidas que se torna uma tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável 
e perigosa. Diante disso, a análise dessa circunstância atualmente se revela como sendo de alta 
complexidade, ao tempo em que defendemos inclusive a impossibilidade de ser atribuída tal ta-
refa tão-somente ao julgador, por não estar afeta à sua seara de atuação, por não estar habilitado 
tecnicamente a proceder com a melhor análise e valoração.
Dúvidas não nos restam de que tal circunstância somente poderá ser analisada e valorada a 
partir de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, o que não existe na grande 
maioria dos casos postos sub judice.” (grifos aditados) (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença 
Penal Condenatória, Teoria e Prática. 6ª edição, 2012. pág. 94)

De fato, é por demais razoável entender que o Juiz de Direito não possui condições técnicas e qualificação su-
ficiente para aferir os traços da personalidade de qualquer indivíduo. Seria difícil, inclusive, para o próprio profissional 
especializado em classificar comportamentos, realizar seu múnus em tão curto espaço de tempo, tomando por referência 
o contato que órgão jurisdicional possui com o agente, nas audiências e no seu interrogatório.

Destarte, diante da ausência nos autos de parecer conclusivo de profissional técnico para qualificar a personalidade 
do sentenciado, deve a circunstância judicial personalidade do agente ser considerada neutra.

Em relação aos motivos do crime, a Juíza Presidente levou em consideração o “sentimento de ódio” que incentivou 
o agente a tirar a vida do seu semelhante.

No entanto, ódio, raiva, ou qualquer emoção similar não possui o condão de agravar a pena de indivíduo conde-
nado pelo crime de homicídio.
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A majoração de reprimenda no decorrer da dosimetria tem de ser ancorada em circunstância que supere às já pu-
nidas pela pena em abstrato fixada pelo legislador. A raiva e o ódio são emoções muito comuns ao delito de Homicídio, 
apesar de não serem as únicas, não se constituindo, destarte, como algo que supere a sanção penal em abstrato.

Outrossim, punir eventuais sentimentos do agente não é o papel do Direito Penal. Este foi criado para cuidar do 
fato criminoso, e não do agente ou de suas eventuais emoções. Utilizar o Direito Penal para punir eventuais condições pes-
soais do agente revela modelo discriminatório, no qual se direciona as penas de natureza criminal apenas para determinada 
parcela de indivíduos, retirando o modelo abstrato que deve ser o parâmetro para as normas.

Desta forma, mais uma vez, apesar de apenas o Ministério Público ter impugnado esta circunstância judicial, deve 
ser reformado o entendimento do juízo a quo para valorá-la como neutra.

O Ministério Público pugna, também, pela valoração negativa do comportamento da vítima, em desfavor do réu. 
Entrementes, tal pleito se mostra impossível de acolhimento.

Essa circunstância judicial apenas pode ser valorada negativamente em desfavor da vítima, caso essa provoque 
ou estimule a prática do crime pelo sentenciado. Não sendo esta a hipótese, será considerada neutra, não tendo qualquer 
consequência.

Ou seja, na hipótese em que a vítima em nada contribui para a prática do crime, apenas estando praticando os 
seus atos cotidianos, não implica em nenhum efeito penal, afinal, na grande maioria das infrações penais não se espera 
que o ofendido contribua para que o autor lesione o seu bem jurídico.

Destarte, deve ser mantido o entendimento, neste ponto, do juízo a quo, valorando-se como neutra tal circuns-
tância judicial.

O órgão ministerial também pleiteia a retirada da atenuante genérica de confissão espontânea, sob o argumento 
de que, em plenário, o sentenciado apresentou versão negando a autoria do fato, ao passo que no decorrer da instrução 
da primeira fase da ação penal havia indicado ter praticado o delito em legítima defesa, e, na fase policial, confessou ter 
ceifado dolosamente a vida do ofendido.

No entanto, da leitura do interrogatório na primeira fase do procedimento atinente aos crimes dolosos contra a 
vida, não se verifica qualquer tese exculpante de sua parte, tendo afirmado apenas que após a vítima supostamente ter lhe 
desferido um tapa, ele “perdeu a cabeça” e praticou o crime.

É o que se infere do trecho transcrito a seguir:

“(...) QUE o interrogado tinha acabado de sair da lida e ia tomar banho e quando encontrou a 
vítima na estrada que foi logo lhe desferindo um tapa em seu rosto, quando o interrogado perdeu 
a cabeça e acabou praticando o crime. (...)” (fl. 63)

Ademais, ainda que fosse o caso da “confissão qualificada”, na qual o acusado adere teses descriminantes à sua 
confissão, como, por exemplo, quando afirma que praticou a infração penal sob o manto da legítima defesa ou estado de 
necessidade, segundo entendimento atual da jurisprudência dominante, é permitida a incidência da atenuante genérica 
quando o órgão julgador levou em consideração a confissão para a formação de seu entendimento.

Desta forma, razão inexiste para a não aplicação da circunstância atenuante genérica da confissão espontânea, já 
que o acusado devidamente assumiu que ceifou dolosamente a vida do ofendido.

No que tange à incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal Brasileiro, de 
fato, assiste razão ao órgão ministerial.

Basta a caracterização de uma das hipóteses do § 2º do art. 121 do CPB para a qualificação do delito de Homi-
cídio, tipo penal autônomo derivado do caput do dispositivo. Quando a conduta do condenado for amoldada à dois dos 
incisos do referido dispositivo, uma delas deve incidir como circunstância agravante genérica na segunda fase da dosime-
tria, já que todas as qualificadoras do crime de Homicídio também são previstas no art. 61, II, do CPB.
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No caso dos autos, da leitura da sentença condenatória, percebe-se que a Juíza Presidente, malgrado o reconheci-
mento pelo Conselho de Sentença das duas qualificadoras, não aplicou nenhuma circunstância agravante genérica, como 
se percebe das transcrições a seguir:

“(....) Na resposta ao quesito de nº 5 mais de três jurados acolheram a qualificadora de motivo 
torpe. No quesito de nº 6, mais de três jurados acolheram a qualificadora do recurso que impos-
sibilitou a defesa da vítima. (…)
2) circunstâncias legais: - (atenuantes e agravantes)
O réu confessou a autoria do crime. Assim, diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, tota-
lizando 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.”

Desta forma, tornando-se nítido o error in judicando da Magistrada de 1º grau, deve incidir na reprimenda do 
sentenciado a circunstância agravante genérica da prática do crime mediante recurso que dificultou ou tornou impossível 
a defesa da vítima.

No Apelo defensivo, a defesa sustenta que a decisão dos jurados em não acolher a tese de Homicídio Privilegiado é 
manifestamente contrária a prova dos autos. No entanto, da análise dos elementos informativos e probatórios produzidos 
na ação penal, não é o que se constata.

O ônus da prova da materialidade do crime e de sua respectiva autoria é único e exclusivo do órgão ministerial, 
devendo o Estado comprovar, inequivocamente e sem margens para dúvidas, que o acusado praticou a infração penal que 
lhe é imputada e esta devidamente existiu. Caso subsista alguma dubiedade em tais circunstâncias, as autoridades estatais 
tem o dever de absolver o réu.

Entrementes, a comprovação de teses exculpantes, descriminantes, ou que minorem a pena do acusado, é de ônus 
exclusivo da defesa. A qual, no caso dos autos, não logrou êxito no seu múnus.

Dúvidas não subsistem que o acusado, de fato, ceifou dolosamente a vida da vítima. No entanto, se sua emoção no 
momento era raiva, ódio, ou de alguma forma violenta após suposta injusta provocação da vítima, não restou esclarecido.

As provas colhidas nos autos apontam diversas versões sobre como era a relação entre acusado e vítima, e como 
teriam se comportado no momento do fato criminoso.

A esposa do ofendido informou que seu ex-marido e o sentenciado eram amigos e compadres, mas que este tinha 
o hábito de insultá-lo, chegando a agredi-lo em certa oportunidade dentro de sua casa e na frente de seus filhos. No dia do 
fato criminoso, a declarante afirmou que acusado e vítima não tiveram nenhuma discussão (fl. 88).

O Policial Militar Ubaldino Gonçalves dos Santos, que, na época dos fatos, trabalhava na comarca de origem 
como “Delegado Especial”, disse que ficou sabendo que acusado e vítima eram inimigos, e, no momento do fato, quando 
o sentenciado soube que esta iria tomar banho em um “tanque próximo”, de surpresa, saiu de dentro de uma moita e 
desferiu um golpe de faca em suas costas (fl. 104).

A testemunha de defesa João Batista Spinola Castro afirmou que já ouviu dizer que vítima e acusado já haviam 
discutido por conta de água e tais desentendimentos eram constantes, no entanto, não presenciou os fatos narrados na 
denúncia e não sabe os motivos do crime (fl. 107).

Como se vê, os elementos dos autos indicam diversas possibilidades para a caracterização da emoção do acusado 
no momento do delito, ora em virtude de inimizade com a vítima ou por discussões, bem como, na frieza em pegá-la de 
surpresa ao saber que iria tomar banho em local próximo.

Assim, constata-se que a decisão dos jurados tem âncora na prova dos autos, na medida em que os elementos colhi-
dos na instrução processual também indicam, dentre outras possibilidades, que o acusado agiu friamente, sem o domínio 
de qualquer emoção.

Conforme leciona a doutrina, apenas é possível o provimento de Apelo interposto com fundamento no art. 593, 
III, “d”, do CPPB, quando a decisão do órgão julgador é totalmente divorciada do cotejo probatório, sob pena de violação 
do princípio constitucional da soberania dos veredictos, como pode-se extrair da transcrição da lição a seguir:
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“d) decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos: para que seja cabível 
apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania 
dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e total-
mente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente 
contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, 
é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo 
que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que 
a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a 
respeito da matéria.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, Volume único, 1ª 
edição, 2013. Págs. 1.743/1.744)

Destarte, não deve ser submetido o sentenciado a novo julgamento.
Quanto à exclusão das qualificadoras, melhor sorte não assiste à defesa. Com efeito, as provas colhidas nos autos 

permitem a classificação jurídica da conduta do sentenciado nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do CPB, sendo, enten-
dimento contrário, mais uma vez, violador da norma-princípio da soberania dos veredictos, inerente ao Tribunal do Júri.

Decerto, o depoimento do Policial Militar retromencionado revela a possibilidade do sentenciado ter investido 
contra a vítima mediante surpresa, golpeando-a nas costas, tornando, assim, impossível sua defesa. O fato incontroverso 
de que o crime foi cometido à noite e à beira da estrada reforça essa tese, de forma que não é de se esperar que, às margens 
de uma rodovia, pode alguém ser esfaqueado na região das costas, sem qualquer motivo imediato.

Pode-se até imaginar a chance de algum crime contra o patrimônio, roubo, furto, extorsão mediante sequestro, 
ou similares, no entanto, crime doloso contra a vida sem qualquer vantagem aparente para o agente, não é de se esperar.

Portanto, constata-se que os elementos dos autos permitem que o Conselho de Sentença adote entendimento pela 
configuração da qualificadora de emprego de recurso que tornou impossível a defesa da vítima.

Outrossim, foram produzidas provas que indicam a possibilidade do sentenciado estar influenciado pelo senti-
mento torpe de vingança, permitindo o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso I do § 2º do art. 121 do CPB 
pelos jurados.

Com efeito, afirmou a testemunha Evando Pereira dos Santos em juízo (fls. 63/64) que conhecia o sentenciado, 
e, sempre que ele ingeria bebida alcoólica, falava que iria matar a vítima “por causa de umas galinhas”. Indicou, também, 
que em uma ocasião anterior soube de uma discussão entre eles.

A testemunha Rosalvo de Souza Calado confirmou tal depoimento, informando que soube que o motivo do 
crime seriam algumas galinhas do sentenciado que teriam se alimentado da plantação do ofendido. Asseverou, ainda, que 
a vítima estava sozinha no momento do crime, quando se dirigia para sua residência, e que, naquele instante, inexistiu 
qualquer discussão entre eles (fls. 89/90).

A testemunha Noeme dos Santos Souza também indicou que o motivo do crime foi as galinhas do condenado 
terem se alimentado de plantação do ofendido.

Portanto, resta caracterizada a possibilidade do Conselho de Sentença, órgão julgador dos crimes dolosos contra 
a vida, entender pela configuração do sentimento de vingança do acusado ao praticar a infração penal, circunstância que 
amolda sua conduta ao inciso I do § 2º do art. 121 do CPB.

Desta forma, constata-se que inexiste qualquer contrariedade da decisão dos jurados com a prova produzida nos 
autos.

Assim, o voto deste Relator é no sentido de dar provimento parcial ao Apelo do Ministério Público, para valorar 
negativamente a conduta social do acusado, bem como para que incida a agravante genérica prevista no art. 61, II, “c”, do 
Código Penal Brasileiro.
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No entanto, de ofício, vota-se pela reforma do entendimento da Magistrada de 1º grau para considerar neutras as 
circunstâncias judiciais culpabilidade e motivos do crime.

Considerando que, com a reforma da sentença a quo por esta Turma Criminal, 03 (três) das 07 (sete) circunstân-
cias judiciais que podem ser desfavoráveis ao acusado foram valoradas como negativas e o comportamento da vítima restou 
neutro, far-se-á nova dosimetria.

Senão veja-se.
O critério que vem sendo adotado pelos Tribunais Superiores para fixação da pena-base baseia-se em dar um mes-

mo peso à cada circunstância judicial para elevar a pena mínima. Ou seja, deve-se obter o valor do intervalo da pena em 
abstrato (pena máxima – pena mínima) e dividi-lo por 08 (oito), que corresponde ao número de circunstâncias judiciais. 
Assim, quantas forem as consideradas negativas, aumentará, em cada, o patamar obtido em tal operação aritmética.

Entretanto, com a devida vênia do entendimento exarado pelos Tribunais de Superposição, este Relator vislumbra 
outro critério como mais adequado, conforme expõe a seguir.

Pensando na eficácia da análise da reprimenda na 2ª fase, na qual subsiste entendimento sumulado pelo Superior 
Tribunal de Justiça que proíbe que a incidência de circunstância legal ultrapasse o limite de pena fixado pelo legislador em 
abstrato, entende-se que o termo médio do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima deve ser o patamar máximo 
que a pena-base possa alcançar.

Assim, caso todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP sejam valoradas negativamente, a pena será fixada 
em seu termo médio, e não no máximo, como defendem os Tribunais Superiores. Do contrário, caso se aplique tal enten-
dimento, a 2ª fase de aplicação da pena não terá qualquer eficácia, visto que não poderá superar o patamar máximo fixado 
em abstrato.

Destarte, no caso do crime de Homicídio Qualificado, o termo médio entre as penas mínima e máxima cominadas 
é de 21 (vinte e um) anos. Subtraindo deste valor a pena mínima, 12 (doze) anos, encontra-se o intervalo de 09 (nove) 
anos, o qual, dividindo-se por 08 (oito), que corresponde ao número de circunstâncias judiciais, resulta o valor equivalente 
à 1,125 anos para cada, que equivale à 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias por cada circunstância considerada 
negativa.

No presente caso, como foram valoradas de forma negativa 03 (três) circunstâncias judiciais, deve-se majorar a 
pena-base em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, fixando-a em 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 15 
(quinze) dias.

Na pena provisória, malgrado o reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 61, II, “c”, esta deve ser 
compensada com a atenuante de confissão espontânea, devidamente aplicada pela Magistrada a quo e mantida por este 
Egrégio Tribunal de Justiça.

Por consequência, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, torna-se definitiva a pena 
privativa de liberdade do sentenciado em 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Ante todo o exposto, vota-se pelo PROVIMENTO PARCIAL do Apelo do Ministério Público, reformando a 
sanção aplicada pela Magistrada de 1º grau para o patamar de 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e 
pelo TOTAL DESPROVIMENTO do recurso da defesa.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº 0000637-47.2014.805.0259, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 
– SEGUNDA TURMA, RELATOR (A): DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, 
JULGADO EM 18/05/2016

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO   
QUE O RÉU SEJA TAMBÉM CONDENADO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE 
MENORES. POSSIBILIDADE. CRIME DE NATUREZA FORMAL. RECONHECI-
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MENTO DA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 244-B DO ESTATUTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFE-
SA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS 
AUTOS SÃO APTOS A EMBASAR A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE 
ROUBO MAJORADO, TENDO ELE ATUADO DE FORMA DECISIVA PARA O 
SEU ÊXITO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS DEMAIS TESTEMUNHAS DE-
MONSTRAM QUE O ACUSADO E O MENOR ADOLESCENTE ATUARAM EM 
COMUNHÃO DE DESÍGNIOS PARA A EXECUÇÃO DO DELITO. CONCURSO 
DE AGENTES. EQUÍVOCOS VERIFICADOS NA DOSIMETRIA AUTORIZAM 
O SEU REDIMENSIONAMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE 
CUMPRIMENTO DA PENA APLICADA. INCABÍVEL O ATENDIMENTO DO 
PLEITO DE NÃO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSOS DE APELA-
ÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, PROVIDO O INTERPOSTO PELO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO E PROVIDO PARCIALMENTE O MANEJADO PELA DEFESA.
1. Entendimento firmado pelos Tribunais Superiores no sentido de que o crime de cor-
rupção de menores tem natureza formal, prescindindo da prova da efetiva corrupção do 
menor, bastando a demonstração de sua participação no delito juntamente com o sujeito 
penalmente imputável. Devidamente comprovada a participação do menor, na companhia 
do Acusado, no crime de roubo majorado, impõe-se a inclusão do crime de corrupção de 
menores na condenação ao Réu imposta.
2. Acervo probatório idôneo carreado aos autos evidencia ser o Réu um dos responsáveis 
pela prática do crime de roubo majorado, tendo atuado de forma decisiva para o seu êxito, 
sendo de afastar-se, assim, o pleito por sua absolvição, bem como pelo reconhecimento de 
participação de somenos importância.
3. Atuação em comunhão de desígnios com o menor adolescente impede a exclusão da 
majorante de concurso de agentes.
4. Equívoco constatado na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP autoriza o 
redimensionamento da primeira fase da dosimetria, referente ao crime de roubo majorado, 
conduzindo à redução da pena fixada para o mínimo legal abstratamente previsto e possibi-
litando a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda aplicada.
5. Incabível o atendimento do pleito que requer o não pagamento da pena de multa, por 
ser esta uma sanção cuja incidência é obrigatória, assim como por ter sido proporcional a 
sua fixação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000637-47.2014.8.05.0259, da Comarca de 
Terra Nova, em que figuram, como Apelantes, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e MARCELO 
DOS SANTOS MIRANDA, e, como, Apelados, MARCELO DOS SANTOS MIRANDA e o MINISTÉRIO PÚBLI-
CO ESTADUAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal do Tri-
bunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer dos Recursos de Apelação interpostos para, 
no mérito, DAR PROVIMENTO ao manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e DAR PROVIMENTO 
PARCIAL ao ofertado pelo Réu MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, e o fazem pelas razões a seguir enunciadas.
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RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por MARCELO 
DOS SANTOS MIRANDA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Terra 
Nova, que, julgando parcialmente procedente a denúncia oferecida, condenou o Réu, pela prática do delito tipificado no 
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fecha-
do, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época 
do fato, o absolvendo de referência à imputação do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

A conduta ilícita atribuída ao Acusado foi assim descrita na peça exordial acusatória:

“(...) Consta das peças em anexo, que serve de lastro à presente denúncia, que no dia 14 de dezembro 
do corrente ano, por volta das 11h e 40min., o denunciado, em companhia do adolescente C.E.A.P., 
pegaram um ônibus da Empresa Santana e desceram na BR 324 na entrada da BA 515 que dá acesso 
a este Município, tendo ambos dirigido-se até um taxista que estava parado no local e solicitado uma 
corrida para a zona rural deste Município.
No caminho, o denunciado juntamente com o adolescente, anunciaram o assalto, tendo o adolescente 
colocado os dedos na nuca do condutor do veículo, exigindo que o mesmo descesse do veículo e deixasse o 
dinheiro, e Marcelo simulado que estava armado, colocando a mão na cintura. O motorista do veículo 
ficou assustado, tendo abandonado o veículo e corrido.
O denunciado e o menor adolescente subtraíram o veículo e tomaram destino a Salvador, porém, du-
rante a fuga, a caixa de marcha do veículo quebrou, tendo os mesmos então retornado para a Cidade 
de Conceição do Jacuípe, onde foram abordados por policiais da PETO e presos em flagrante. (...)” 
(Fl. 02)

Em suas razões recursais (fls. 45/56), pugna o Órgão Ministerial pela reforma da sentença hostilizada, para que 
seja o Réu condenado também pela prática do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores). 
Argumenta o Insurgente que “o Juízo a quo absolveu o apelante da imputação pela prática do delito em questão aduzindo que 
‘não há provas de que o acusado teria corrompido o adolescente com a única ação, não sendo possível a condenação por este crime 
à míngua de maior debate e provas nos autos a este respeito’ “. Ocorre, contudo, que, a seu ver, a consumação do delito de 
corrupção de menores não está vinculada à prova da ocorrência do resultado naturalístico (efetiva corrupção da vítima), 
antecipando-se o momento consumativo ao resultado, sendo suficiente a conduta do agente que pratica a infração penal 
com o menor ou o induz a praticá-la.

Por seu turno, a Defesa, no apelo manejado, postula a absolvição do Réu e, por eventualidade, o reconhecimento 
de sua participação de menor importância. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base fixada para o mínimo legal 
abstratamente previsto, bem como a exclusão da majorante do concurso de agentes, pleiteando, por fim, a alteração do 
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada para o semiaberto e o não pagamento da pena de 
multa.

Às fls. 57/60, apresentou a Defesa contrarrazões ao recurso apresentado pelo Ministério Público Estadual, defen-
dendo a manutenção da sentença absolutória quanto ao crime de corrupção de menores.

Às fls. 80/86, pugnou o Órgão Ministerial pelo provimento parcial do apelo manejado pela Defesa, a fim de que 
seja reduzida a pena-base atribuída à prática do crime de roubo majorado para o mínimo legal, e de que seja modificado 
o regime inicial de cumprimento da reprimenda cominada para o semiaberto, mantendo-se incólume os demais termos 
do decisum impugnado.

Ouvida, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos interpostos, e, “no mérito, pelo 
provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e parcial provimento do recurso da Defesa.”
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VOTO

Conheço dos Recursos de Apelação interpostos, porquanto presentes os pressupostos do juízo de admissibilidade 
a eles pertinentes.

 – DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA:
Postula-se, no inconformismo apresentado pela Defesa: 1) a absolvição do Réu, por alegada ausência de sua par-

ticipação no delito de roubo majorado, e, por eventualidade, o reconhecimento da participação de menor importância, 
a teor do que prescreve o art. 29, § 1º, do Código Penal; 2) subsidiariamente, a redução da pena-base fixada para o seu 
mínimo legal, bem como a exclusão da majorante do concurso de agentes; 3) a mudança do regime de cumprimento da 
pena cominada para o semiaberto, bem assim a isenção do pagamento da pena pecuniária aplicada.

Não há como prosperar o pleito absolutório, uma vez que os elementos probatórios coligidos aos autos, na fase 
instrutória, são aptos a embasar a condenação do Apelante pelo crime de roubo majorado.

A materialidade do fato resta devidamente comprovada através do auto de entrega de fl. 15 e do auto de exibição 
e apreensão da res furtiva de fl. 16.

No que tange à autoria delitiva, ora contestada, são idôneas as provas presentes no in folio que certificam ter o 
Réu, em concurso com um menor, efetivamente participado da empreitada criminosa investigada.

Eis o depoimento, em juízo, da vítima Ivo dos Santos:

“(...) que possui um taxi cadastrado e fica parado no entroncamento; que já foi 04 vezes assaltado; que 
nesse assalto do mês de dezembro foi realizado com um adolescente e um maior; que desceram do ôni-
bus viação Santana e pediram corrida para a Fazenda Brejo; que próximo ao destino final anuncia-
ram o assalto encostando algo em sua nuca; que aparentava ser uma arma de fogo; que disseram para 
deixar a chave do carro e dinheiro; que voltou correndo pois era perto dos Sem Terra e lhe prestaram 
socorro, sendo que prestou ocorrência na Depol; que a polícia empreendeu diligências e os meliantes 
foram pegos e presos em Conceição do Jacuípe; que procedeu ao reconhecimento do adolescente e do 
maior Marcelo; que o mesmo chegou algemado com os policiais; que tem certeza que o mesmo foi o 
autor do crime pois ainda o revistou para encontrar dinheiro em seu bolso; que os dois usaram de grave 
ameaça para o assalto; (...)”. (Fl. 35)

Por outro lado, os depoimentos, na fase instrutória, dos policiais militares, Edmar Alan Silva Mota e Raoni Aze-
vedo de Brito, que efetuaram a prisão em flagrante do Recorrente e de seu comparsa menor de idade, são harmônicos e 
firmes em asseverar que encontraram ambos os agentes infratores na posse do veículo roubado:

“(...) É lotado na Peto e estava em ronda na cidade de Conceição do Jacuípe quando avistou um Corsa 
com placa de taxi de Terra Nova com dois indivíduos dentro; que achou o veículo suspeito e resolveu fa-
zer a abordagem juntamente com o policial Raoni; que ao fazer a abordagem os elementos estavam sem 
qualquer documentos do veículo ou pessoal; que fizeram contato com outras companhias dessa região 
para saber se tinha algum alerta de assalto; que o DPM de Terra Nova informou que o veículo havia 
sido roubado nesta cidade um dia antes. Que então apresentou os elementos na Depol de Berimbau; 
que na hora em que souberam do assalto os indivíduos ficaram jogando a culpa um no outro;(...)”. 
(Depoimento de Edmar Alan Silva Mota à fl. 36)

“(...) É lotado na Peto e estava em ronda, na Av. Getúlio Vargas, na cidade de Conceição do Jacuípe 
quando um Corsa com placa de taxi de Terra Nova com dois indivíduos dentro quase colidiu com a 
viatura policial; que achou o veículo suspeito e resolveu fazer a abordagem; que ao fazer a abordagem 
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os elementos estavam sem qualquer documento do veículo ou pessoal; que fizeram contato com outras 
companhias dessa região para saber se tinha algum alerta de assalto; que o DPM de Terra Nova in-
formou que o veículo havia sido roubado nesta cidade um dia antes;(...)”. (Depoimento de Raoni 
Azevedo de Brito à fl. 37)

Registre-se, ainda, que o menor C.E.A.P., ao comparecer à Delegacia de Polícia, na companhia de sua genitora, 
confessou, perante a autoridade policial competente, ter participado, na companhia do Apelante, de ato infracional aná-
logo ao crime de roubo majorado.

O acervo probatório existente no caderno processual evidencia, de modo incontestável, ser o Insurgente um dos 
responsáveis pela prática delitiva denunciada, tendo atuado de forma decisiva para o seu êxito, sendo de afastar-se, destar-
te, o pleito por sua absolvição, assim como pelo reconhecimento de sua participação de somenos importância.

Não é cabível, ademais, proceder-se à exclusão da majorante de concurso de agentes, porquanto as declarações da 
vítima, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante, bem como o quanto afirmado pelo próprio me-
nor de idade, demonstram, à evidência, que o Recorrente e seu comparsa adolescente atuaram em comunhão de desígnios 
para a execução do delito objeto deste apelo.

Nesse sentido, confira-se:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRETENDIDO 
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO CONFIGURA-
DA. MODO FECHADO. DESFAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IM-
POSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGI-
MENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
Justifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 5º, II, do Código Penal, 
quando evidenciado que o paciente atuou em companhia de outro indivíduo na abordagem às vítimas, 
em comunhão de ações e unidade de desígnios.
(...)
Ordem denegada.” (STJ – HC 156.545/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 
05/09/2012)

No que se refere ao pleito que persegue o redimensionamento da dosimetria realizada na sentença proferida, pos-
sui ele plausibilidade, em face dos equívocos nela verificados.

Na primeira fase da individualização da pena, o MM. Juiz sentenciante valorou negativamente as circunstâncias 
judiciais da culpabilidade, dos antecedentes criminais e da conduta social. Entretanto, de referência à culpabilidade, o fez 
de maneira genérica e utilizando argumentação pertinente ao próprio tipo penal, o que não é aceitável (fl. 42). Quanto 
aos antecedentes, mencionou apenas que “o réu não tem bons antecedentes” (fl. 42), sem explicitar, contudo, as razões que 
levaram a esse convencimento, sendo de ressaltar que não existe nos autos qualquer documento que certifique haver contra 
o Réu sentença condenatória com trânsito em julgado. Com relação à conduta social, utilizou-se, igualmente, o Julgador 
de origem de justificação equivocada para negativá-la, eis que valeu-se, para esse fim, de processos criminais em que fora 
réu o Apelante, olvidando-se de que a circunstância da conduta social tem caráter comportamental, tendo como intento 
apurar o comportamento social do agente infrator perante o meio social em que vive, a família e o ambiente profissional, 
não sendo admissível, por isso, utilizar-se de ações penais resultantes de fatos ilícitos.

De afastar-se, pois, ante os equívocos mencionados, as valorações negativas atribuídas no decisum censurado às cir-
cunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social, reduzindo-se, em consequência, a pena-base 
nele fixada para o seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, muito embora devidamente reconhecida pelo Julgador a quo a circunstância atenu-
ante da menoridade, mas, como a pena-base foi reduzida para o mínimo legalmente previsto, não deverá ter ela incidência, 
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em respeito à Súmula 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena-base para aquém do seu 
mínimo lega

Na terceira fase, mantém-se a majorante do concurso de agentes, no patamar de 1/3 (um terço), restando a pena 
definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em face do redimensionamento acima procedido, impõe-se a modificação do regime inicial de cumprimento da 
pena cominada para o semiaberto, a teor do quanto disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

No que se refere ao pleito pela isenção ou pelo não pagamento da pena de multa, não pode a ele ser dado aten-
dimento, por tratar-se de sanção cuja incidência é obrigatória, assim como por ter sido proporcional a sua fixação, já que 
aplicada no seu mínimo legal (10 dias multa).

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL:
Pleiteia o Órgão Ministerial, no apelo por ele manejado, a reforma da sentença hostilizada, para que seja o Réu 

condenado também pela prática do delito de corrupção de menores, descrito no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente).

De início, vale registrar que não há dúvida alguma quanto à participação do menor C. E. A. P. no evento crimi-
noso denunciado na peça exordial acusatória (crime de roubo majorado). A vítima, Ivo dos Santos, foi firme ao relatar 
“(...) que nesse assalto do mês de dezembro foi realizado com um adolescente e um maior (...) que procedeu ao reconhecimento do 
adolescente e do maior Marcelo (...)”. (Fl. 35). De igual modo, os policiais militares que efetuaram o flagrante declararam: 
“(...) que na Depol ficou sabendo que o réu Marcelo Miranda tinha sido liberado dois dias antes do presídio de Feira e que 
o outro era menor(...) “. (Edmar Alan Silva Mota à fl. 36). “(...) que na Depol ficou sabendo que o réu Marcelo Miranda tinha 
sido liberado dois dias antes do presídio de Feira e que o outro menor também já tinha sido apreendido (...)”. (Raoni Azevedo 
de Brito à fl. 37).

O próprio menor adolescente, C. E. A. P. P., ao prestar declarações perante a autoridade policial competente, na 
companhia de sua genitora, afirmou “que efetivamente o declarante e seu amigo MARCELO, tomaram de assalto o veículo 
Classic cor cinza, PP JPK-9695, na data de ontem, por volta das 11:40 horas na cidade de Terra Nova; que o declarante jun-
tamente com MARCELO estavam em um ônibus da empresa Santana que ia pela BR 324 de Feira sentido Salvador; que ao 
passar pelo entroncamento da cidade de Terra Nova, o declarante e MARCELO desceram e se dirigiram até um taxista que estava 
parado no local; que pediram uma corrida para a zona rural daquele município, que MARCELO inventou que iria visitar o seu 
pai; que o taxista realizou a corrida e no meio do percurso, o declarante colocou os dedos na nuca do taxista e anunciou o assalto, 
exigindo que o mesmo descesse do veículo e deixasse o dinheiro; que MARCELO também colocou a mão na cintura simulando 
que estava com uma arma e tomaram o carro do taxista; que o taxista, senhor de idade, abandonou o carro e fugiu desesperado; 
que o declarante tomou a direção do veículo e fugiu juntamente  com o MARCELO para Salvador; que na fuga a caixa de 
marcha do carro quebrou e decidiram retornar para esta cidade, momento em que foi perseguido e abordado por uma viatura da 
PETO, sendo apreendido e conduzido para esta delegacia (...).” (Fl. 19)

O MM. Juiz sentenciante, na sentença proferida às fls. 38/43 em desfavor do Réu Marcelo dos Santos Miranda, 
afastou da condenação o crime de corrupção de menores pelo qual foi o acusado também denunciado pelo Ministério 
Público Estadual, ao seguinte argumento:

“(...) Outrossim, no que tange ao art. 244-B, entendo que não há provas de que o acusado teria cor-
rompido o adolescente com a única ação, não sendo possível a condenação por este crime à míngua de 
maior debate e provas nos autos a este respeito.” (Fl. 42)

Vê-se, portanto, que o Magistrado a quo entendeu ser necessária a comprovação da efetiva corrupção do menor, 
para a configuração do delito previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem a qual não se aperfeiçoa 
o crime.
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Ocorre que esse posicionamento se encontra ultrapassado, uma vez que os Tribunais Superiores, em suas mais 
recentes decisões, firmaram o entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores tem natureza formal, 
prescindindo, pois, de prova da efetiva corrupção do menor, bastando a demonstração de sua participação no delito jun-
tamente com o sujeito penalmente imputável.

Eis a orientação adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado a seguir transcrito:

“CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOS-
SIBILIDADE. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA COR-
RUPÇÃO DO MENOR. ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂ-
NEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
231/STJ. RECURSO PROVIDO. I – O objeto jurídico tutelado pelo tipo em questão é a proteção da 
moralidade do menor e visa coibir a prática de delitos em que existe sua exploração. Assim, a corrupção 
de menores é crime formal, o qual prescinde de prova da efetiva corrupção do menor. II – Não se admi-
te a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que havendo incidência de atenuantes relativas à 
menoridade do agente e à confissão espontânea. Incidência da Súmula 231/STJ. III – Recurso provido 
para restabelecer a condenação pelo crime de corrupção de menores e afastar a fixação da pena abaixo 
do mínimo legalmente previsto. IV – Remessa dos autos ao Tribunal a quo para redimensionamento da 
pena.” (STJ - Resp 770609/RS; Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, DJ 06.03.2006).

Registre-se, ademais, que o entendimento quanto à natureza formal do delito de corrupção de menores acabou 
sumulado no egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 500, que prescreve:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe 
de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Por seu turno, o excelso Supremo Tribunal Federal, a esse respeito, vem assim decidindo:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 
244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATU-
REZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPE-
RIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SU-
PREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA 
ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA 
QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. 
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou 
da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na compa-
nhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita 
consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. (...) 4. Recurso ao qual se nega 
provimento.”  (STF – RHC 111434/DF, Min. Cármem Lúcia, 1ª Turma, DJe 17/4/2012)

Nesse contexto, ante as razões acima explicitadas, constata-se assistir razão ao Ministério Público Estadual quando 
postula a condenação do Réu também pelo crime previsto no art. 244-B, do ECA, tendo em vista que, restando sobeja-
mente demonstrado que cometeu ele, na companhia do menor adolescente C. E. A. P. E e em comunhão de desígnios, 
o crime de roubo majorado, deve responder igualmente pela prática  do delito de corrupção de menores, o qual, por ser 
crime de natureza formal, independe, para sua configuração, de prova cabal da corrupção do menor, como, equivocada-
mente, considerou o MM. Julgador de origem.

Deferido, portanto, o pleito formulado pelo Órgão Ministerial, fica o Réu condenado nas sanções dos arts. 157, 
§ 2º, inciso II, do Código Penal, e 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), c/c o art. 70, pri-
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meira parte, da Lei Substantiva Penal, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito de roubo 
majorado (uma só ação para o cometimento de dois crimes: o Réu, com o fim único de roubar, praticou dois crimes).

Reconhecida a prática do delito de corrupção de menores, impõe-se a individualização da reprimenda a ele per-
tinente.

1ª fase: análise das circunstâncias judiciais.
- Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar.
- Antecedentes: o Réu não registra antecedentes criminais.
- Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de 

valorá-la.
- Personalidade do agente: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do 

agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
- Motivos do crime: o motivo do crime é normal à espécie, não podendo, pois, ser valorada.
- Circunstâncias do crime: normal à espécie, não podendo ser valorada.
- Consequências do crime: as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar.
- Comportamento da vítima:  a vítima em nada influenciou a prática do delito.
Não sendo valoradas em desfavor do Réu nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fixa-se 

a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.
Na segunda etapa, embora reconhecida a atenuante de menoridade, não pode ser ela aplicada, em obediência à 

Súmula 231, do STJ, uma vez que a pena-base foi fixada no seu mínimo legal.
Inexistindo circunstância agravante, nem causa de aumento ou de diminuição da pena, resta a pena definitiva em 

01 (um) ano de reclusão.
Estabelecidas as penas para os crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, II, do Código Penal, e 244-B, da Lei nº 

8.069/90 (ECA), nos quais foi o Réu condenado, e constatada a existência de concurso formal entre os delitos referidos, 
aplica-se, a teor do disposto no art. 70, do Código Penal, a pena mais grave, qual seja, a arbitrada para o crime de roubo 
majorado – 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, exasperada em 1/6 (um sexto), restando fixada em 06 (seis) 
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-mul-
ta, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em face do exposto, e em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, voto no sentido de conhecer 
dos Recursos de Apelação interpostos para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLI-
CO ESTADUAL, para condenar o Réu também pelo crime de corrupção de menores, e DAR PROVIMENTO PARCIAL 
ao ofertado pelo Réu MARCELO DOS SANTOS MIRANDA, para redimensionar a pena fixada para o crime de roubo 
majorado, restando mantidos os demais termos da sentença impugnada.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº 0000366-63.2014.805.0186, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 
– SEGUNDA TURMA, RELATOR (A): DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, 
JULGADO EM 13/05/2015

PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO 
RECORRENTE LEONARDO SILVA MORAES REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA 
NÃO DEMONSTRADA. PROVAS INSUFICIENTES PARA EMBASAR UMA CON-
DENAÇÃO. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS IN DUBIO PRO REO E NÃO CUL-
PABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 386, INC. VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA 
DE JUSTIÇA, RECURSOS PROVIDOS, PARA ABSOLVER OS RÉUS.
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1. A defesa do apelante Leonardo Silva Moraes alega, preliminarmente, a nulidade da sen-
tença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juiz sentenciante não levou 
em consideração os depoimentos das testemunhas de defesa e a prova material do recibo de 
compra e venda acostado à folha 179.
2. Entretanto, não assiste razão ao apelante, visto que, da leitura do termo de audiência de 
folhas 157/160, verifica-se que em momento algum o MM. Juiz de Direito desprezou os 
depoimentos das testemunhas de defesa.
3. Em verdade, conforme defendido pela douta Procuradoria de Justiça à folha 442, “o que 
aconteceu foi que o pedido de inversão da ordem da oitiva das testemunhas não foi deferido, haja 
vista que a observância da ordem prevista no art. 400 do CPP não traria prejuízo à celeridade 
do processo, sendo destacado que a inversão de ordem seria prejudicial ao réu”.
4. Quanto à alegação de que o Juiz sentenciante não levou em consideração a prova material 
do recibo de compra e venda de fl. 179, tal alegação não merece prosperar, porquanto o 
Magistrado a quo analisou o referido documento, mas, no exercício de seu livre convenci-
mento motivado, não acolheu os argumentos da defesa, conforme se verifica na folha 295 
da sentença condenatória.
5. Assim, rejeito a preliminar arguida.
6. No mérito, tanto a defesa do apelante Leonardo Silva Moraes quanto a defesa do recor-
rente Paulo de Oliveira Quirino pleiteiam a absolvição dos sentenciados, sob o argumento 
de que não existem provas suficientes de que os réus são os autores dos crimes pelos quais 
foram acusados de praticarem.
7. In casu, durante a fase policial, a vítima Jasmim Marques Araújo Casal reconheceu o 
acionado Leonardo Silva Moares como sendo um dos autores do crime que sofreu.
8. Posteriormente, realizado o procedimento de reconhecimento do sentenciado Leonardo 
Silva Moares, o Delegado de Polícia lavrou o Auto de Reconhecimento de folhas 64.
9. Contudo, nas declarações prestadas à Autoridade Judiciária (fl. 206), a ofendida acima 
mencionada foi contraditória em suas declarações, visto que, ao mesmo tempo que disse 
que confirmava integralmente as declarações prestadas à Autoridade Policial (fl. 25), na 
qual restou consignado em termo que a ofendida reconheceu o réu Leonardo Silva Moares 
como um dos autores do crime que sofreu, também disse que não reconhece nenhum dos 
sentenciados.
10. O ofendido Robério Rocha Macedo também declarou em Juízo que não reconheceu os 
réus. (fl. 205).
11. Assim como as vítimas acima citadas, o ofendido Laécio Oliveira de Abreu também 
disse à Autoridade Judiciária que não reconheceu os recorrentes como sendo os autores do 
delito que sofreu. (fl. 161).
12. Ademais, conforme asseverado pela douta Procuradoria de Justiça (fl. 447), os relatos 
dos ofendidos estão em consonância com os depoimentos das testemunhas de acusação, 
visto que estas também não reconheceram os apelantes.
13. Assim, apesar da existência de provas produzidas na fase policial que atribuem aos 
recorrentes a autoria delitiva dos crimes aqui tratados, tais provas não foram confirmadas 
durante a fase judicial.
14. Pelo contrário, algumas das provas produzidas em sede policial perderam por completo 
sua credibilidade, a exemplo do Auto de Reconhecimento de folhas 64, visto que, após 
efetuar o reconhecimento do acionado Leonardo Silva Moares, a vítima Jasmim Marques 
Araújo Casal afirmou em Juízo que não reconhece nenhum dos apelantes (fl. 206).  
15. O autor Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, em sua obra Da Prova no Processo 
Penal (2006), assevera que: “a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza 
quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova de-
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ficiente, incompleta ou contraditória gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, 
pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência” (págs. 
88/89).
16. Dessa forma, os dados probatórios constantes nos autos não evidenciaram a prática 
delituosa dos recorrentes.
17. No máximo, e com muito esforço, o acervo probatório constante nos autos geraria uma 
situação de dúvida acerca da autoria delitiva, mas jamais teria o condão de levar a um juízo 
de certeza que o julgador necessita para embasar uma condenação.
18. Com o notável conhecimento jurídico que lhe é peculiar, o eminente Ministro Celso 
de Mello afirmou, ao tratar do princípio da não culpabilidade no voto que proferiu no 
âmbito da ação penal nº 869, que: “Na realidade, em nosso sistema jurídico, como ninguém 
o desconhece, a situação de dúvida razoável só pode beneficiar o réu, jamais prejudicá-lo, pois 
esse é um princípio básico que deve sempre prevalecer nos modelos constitucionais que consagram 
o Estado democrático de Direito”. (http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/ane-
xo/AP869.pdf ).
19. Em sua obra Manual de Processo Penal e Execução Penal, 9ª ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2012. página 91, o conceituado autor Guilherme de Souza Nucci 
defende que: “em caso de conflito entre a inocência do réu - e a sua liberdade - e o poder-dever 
do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado”.
20. Portanto, em homenagem ao postulado constitucional da não culpabilidade e ao prin-
cípio in dubio pro reo, conclui-se que o conjunto probatório constante nos autos não é sufi-
ciente para formar o juízo de certeza que o julgador necessita para embasar uma condenação 
criminal.
21. Em consonância com o parecer da douta procuradoria de justiça, recursos conhecidos 
providos, para absolver os réus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0000366-63.2014.8.05.0186, da Comarca de Palmeiras – 
Bahia, em que figura como recorrentes Leonardo Silva Moraes e Paulo de Oliveira Quirino, sendo recorrido o Ministério 
Público:

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer das apelações, rejeitar a preliminar arguida pelo recorrente 
Leonardo Silva Moraes e, no mérito, dar provimento aos recursos, pelas razões contidas no voto do Relator.

RELATÓRIO

Denunciados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, bem como pelo delito tipificado 
no artigo 288, parágrafo único, c/c os artigos 29 e 69, todos do Código Penal, os acusados Leonardo Silva Moraes e Paulo 
de Oliveira Quirino foram condenados à pena de 11 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e à pena 
pecuniária de 150 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, conforme a sentença 
de folhas 291/299.

Irresignados com a sentença condenatória, os acusados interpuseram, por intermédio de seus Patronos, os recursos 
de apelação de folhas 302 e 307.

Nas razões apresentadas às fls. 320/335, a defesa do apelante Leonardo Silva Moraes alega, preliminarmente, a 
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juiz sentenciante não levou em consideração 
os depoimentos das testemunhas de defesa e a prova material do recibo de compra e venda acostado à folha 179.
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No mérito, requer, em síntese, a absolvição do réu, em razão da inexistência de provas quanto à autoria delitiva.
Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que a pena fixada seja redimensionada.
Prequestiona o artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988, a lei nº 11.719/08 e o art. 400 do Código 

de Processo Penal.
Nas razões ofertadas às fls. 336/354, a defesa do recorrente Paulo de Oliveira Quirino requer, em síntese, a absol-

vição do acionado, em razão da ausência de provas suficientes para embasar uma condenação.
Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para fixar a pena-base no mínimo legal.
Em sede das contrarrazões de fls. 372/405, a Promotoria Pública requer que seja negado provimento ao recurso 

interposto pelo réu Paulo de Oliveira Quirino.
Nas contrarrazões de fls. 406/436, a Promotoria Pública requer a manutenção da sentença recorrida.
Nos termos do parecer de folhas 441/451, o Parquet opinou pelo provimento das apelações, para que os acionados 

sejam absolvidos dos crimes pelos quais foram condenados pelo MM. Juízo a quo.
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade das apelações, as conheço.
I - DA PRELIMINAR
A defesa do apelante Leonardo Silva Moraes alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de 

defesa, sob o fundamento de que o Juiz sentenciante não levou em consideração os depoimentos das testemunhas de defesa 
e a prova material do recibo de compra e venda acostado à folha 179.

Entretanto, não assiste razão ao apelante, visto que, da leitura do termo de audiência de folhas 157/160, verifica-se 
que em momento algum o MM. Juiz de Direito desprezou os depoimentos das testemunhas de defesa.

Pelo contrário, os analisou e os levou em consideração ao proferir a sentença condenatória, conforme é possível 
constatar mediante simples leitura do édito condenatório.

Em verdade, conforme defendido pela douta Procuradoria de Justiça à folha 442, “o que aconteceu foi que o pedido 
de inversão da ordem da oitiva das testemunhas não foi deferido, haja vista que a observância da ordem prevista no art. 400 do 
CPP não traria prejuízo à celeridade do processo, sendo destacado que a inversão de ordem seria prejudicial ao réu”.

Quanto à alegação de que o Juiz sentenciante não levou em consideração a prova material do recibo de compra e 
venda de fl. 179, tal alegação não merece prosperar, porquanto o Magistrado a quo analisou o referido documento, mas, 
no exercício de seu livre convencimento motivado, não acolheu os argumentos da defesa, conforme se verifica na folha 
295 da sentença condenatória.  

Assim, rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO
Tanto a defesa do apelante Leonardo Silva Moraes quanto a defesa do recorrente Paulo de Oliveira Quirino plei-

teiam a absolvição dos sentenciados, sob o argumento de que não existem provas suficientes de que os réus são os autores 
dos crimes pelos quais foram acusados de praticarem.

In casu, durante a fase policial, a vítima Jasmim Marques Araújo Casal reconheceu o acionado Leonardo Silva 
Moares como sendo um dos autores do crime que sofreu. Vejamos:

“(...); Que o Capitão Joel apresentou para a depoente as imagens de três pessoas e dentre estas três pesso-
as apresentadas, esta reconheceu como participantes do crime do qual esta e sua família foram vítimas, 
os indivíduos de prenome Valnei e o outro conhecido como “Léo Careca”; (...)”. (fl. 25)
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Posteriormente, realizado o procedimento de reconhecimento do sentenciado Leonardo Silva Moares, o Delegado 
de Polícia lavrou o Auto de Reconhecimento de folhas 64.

Contudo, nas declarações prestadas à Autoridade Judiciária (fl. 206), a ofendida acima mencionada foi contradi-
tória em suas declarações, visto que, ao mesmo tempo que disse que confirmava integralmente as declarações prestadas à 
Autoridade Policial (fl. 25), na qual restou consignado em termo que a ofendida reconheceu o réu Leonardo Silva Moares 
como um dos autores do crime que sofreu, também disse que não reconhece nenhum dos sentenciados. Vejamos trechos 
de seu depoimento em Juízo:

“que confirma integralmente o quanto declarado às folhas 25; que não me lembro mais de nenhum 
dos assaltantes; (...); que as fotos de fls. 77/80 foram apresentadas, mas como já dito, não reconheço 
ninguém; (...)” (fl. 206).

A vítima Robério Rocha Macedo também declarou em Juízo que não reconheceu os réus, in verbis:

“(...); que das fotos apresentas nesta oportunidade, de fls. 77/80, não reconhece ninguém, pois os três 
estavam todos de oculos (sic) escuros, touca e casaco fechado até o punho, inclusive com a touca dos 
casacos; (...) que lhe foram apresentadas fotos na delegacia, não tendo reconhecido ninguém; (...)” (fl. 
205).

Assim como as vítimas anteriormente citadas, o ofendido Laécio Oliveira de Abreu também disse à Autoridade 
Judiciária que não reconheceu os recorrentes como sendo os autores do delito que sofreu, in verbis:

“(...); que no momento em que foi assaltado por dois meliantes, ambos estavam com o rosto visível, 
podendo ser reconhecidos; que na Delegacia foram lhe apresentadas algumas fotos de pessoas, em torno 
de oito fotos aproximadamente, que entre essas fotos não reconheceu nenhuma das pessoas que lhe 
assaltara; (...)” (fl. 161).

Com efeito, é sabido que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade, uma vez 
que tais delitos são praticados, muitas vezes, na clandestinidade.

Sendo assim, considerando que a palavra do ofendido tem especial relevância para embasar uma condenação no 
tipo de crime ora em análise, a versão da vítima também tem especial relevância para embasar uma absolvição, ainda mais 
quando três ofendidos afirmaram em Juízo que não reconheceram os recorrentes.

Ademais, conforme asseverado pela douta Procuradoria de Justiça (fl. 447), os relatos dos ofendidos estão em 
consonância com os depoimentos das testemunhas de acusação, visto que estas também não reconheceram os apelantes.

Assim, apesar da existência de provas produzidas na fase policial que atribuem aos recorrentes a autoria delitiva dos 
crimes aqui tratados, tais provas não foram confirmadas durante a fase judicial.

Pelo contrário, algumas das provas produzidas em sede policial perderam por completo sua credibilidade, a exem-
plo do Auto de Reconhecimento de folhas 64, visto que, após efetuar o reconhecimento do acionado Leonardo Silva 
Moares, a vítima Jasmim Marques Araújo Casal afirmou em Juízo que não reconhece nenhum dos apelantes (fl. 206).  

O autor Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, em sua obra Da Prova no Processo Penal (2006), assevera que: 
“a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabi-
lidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, 
pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência” (págs. 88/89).

De acordo com tudo o que já foi abordado no presente voto, os dados probatórios constantes nos autos não evi-
denciaram a prática delituosa dos recorrentes.
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No máximo, e com muito esforço, o acervo probatório constante nos autos geraria uma situação de dúvida acerca 
da autoria delitiva, mas jamais teria o condão de levar a um juízo de certeza que o julgador necessita para embasar uma 
condenação.

Com o notável conhecimento jurídico que lhe é peculiar, o eminente Ministro Celso de Mello afirmou, ao tratar 
do princípio da não culpabilidade no voto que proferiu no âmbito da ação penal nº 869, que:

“Na realidade, em nosso sistema jurídico, como ninguém o desconhece, a situação de dúvida razoável 
só pode beneficiar o réu, jamais prejudicá-lo, pois esse é um princípio básico que deve sempre prevalecer 
nos modelos constitucionais que consagram o Estado democrático de Direito”. (http://www.stf.jus.br/
arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/AP869.pdf ).

Em sua obra Manual de Processo Penal e Execução Penal, 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. 
página 91, o conceituado autor Guilherme de Souza Nucci defende que: “em caso de conflito entre a inocência do réu - e a 
sua liberdade - e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado”.

Portanto, em homenagem ao postulado constitucional da não culpabilidade e ao princípio in dubio pro reo, 
conclui-se que o conjunto probatório constante nos autos não é suficiente para formar o juízo de certeza que o julgador 
necessita para embasar uma condenação criminal.

III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos recursos, rejeitando a preliminar arguida pelo apelante Leonardo 

Silva Moraes e, no mérito, dou provimento aos recursos interpostos pelos recorrentes Leonardo Silva Moraes e Paulo de 
Oliveira Quirino, para, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, absolvê-los dos crimes pelos quais foram condenados 
pelo MM. Juízo a quo.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº 0005717-97.2009.805.0022, TURMA CRIMINAL DA CÂMARA 
ESPECIAL DO OESTE BAIANO, RELATOR (A): DESA. ARACY LIMA BORGES, JULGADO 
EM 14/07/2016

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POR-
TE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 
10.826/2003). RECURSO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DA PERÍCIA 
REALIZADA NA ARMA APREENDIDA – CRIME DE MERA CONDUTA. DES-
NECESSIDADE – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. RECURSO 
DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA POSSE IRREGULAR DE 
ARMA (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003) – IMPOSSIBILIADE. SENTENÇA MAN-
TIDA.
1- Tratando-se de crime de mera conduta, a ausência de laudo pericial, que ateste a po-
tencialidade lesiva da arma apreendida, não tem o condão de afastar o delito imputado ao 
Acusado.
2- É impossível desclassificar o crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, para o ins-
culpido no art. 12, do mesmo Diploma legal, se a arma foi apreendida, quando o Acusado 
foi abordado na rua conduzindo sua motoneta.
RECURSOS DESPROVIDOS.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0005717-97.2009.8.05.0022 da Comarca de Barreiras, 
no qual figuram como Apelantes/Apelados, o Ministério Público do Estado da Bahia e Elias Cardoso de Souza.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Criminal da Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano, 
à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra ELIAS CARDOSO DE SOUZA, qualificado 
nos autos, como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Consta na peça acusatória (fls. 02/03), em síntese, que no dia 25/06/2009, por volta das 21h, nas imediações da 
Cadeia Pública de Barreiras, o denunciado foi preso em flagrante por portar ”arma de fogo tipo revólver, marca Wuinchester, 
número de série 6995, calibre 32, com 05 (cinco) munições intactas e uma cápsula, sem autorização e em desacordo com deter-
minação legal.”

A Denúncia foi instruída com o Inquérito Policial de fls. 05/28, onde consta que os fatos ocorreram em 25/05/2009; 
e recebida por decisão datada de 20/01/2012 (fl. 34). Resposta à acusação às fls. 37/40.

Audiência de instrução realizada em 21.07.2015 (fls. 84/86), com a oitiva de apenas uma testemunha arrolada 
pela acusação, tendo as partes desistido da oitiva das demais testemunhas. Ainda, em audiência, o Parquet pugnou pela 
abertura de prazo para juntada de laudo, com objetivo de demonstrar a potencialidade lesiva da arma, ”por se tratar de 
revólver 32, winchester, arma antiga”, tendo o Juiz indeferido o pleito.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença, publicada em audiência (fls. 87/88) que condenou ELIAS 
CARDOSO DE SOUZA nas sanções do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos 
de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade 
por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Inconformados, o Ministério Público e o Acusado interpuseram recurso de apelação (fl. 88).
O Parquet, em suas razões de apelo (fls. 92/98), pugna pela absolvição do Acusado, argumentando inexistir nos 

autos prova suficiente a configurar a materialidade delitiva, eis que não se encontra encartado o laudo da perícia realizada 
na arma apreendida, impossibilitando a verificação da potencialidade lesiva do revólver.

A Defesa, por sua vez, nas razões de fls. 102/104, requer a desclassificação do delito previsto no art. 14, da Lei 
10.826/20013, para o art. 12, do mesmo Diploma legal, alegando que no momento em que o Imputado foi abordado 
pelos policiais militares, não tinha condições de pronto uso da referida arma, já que esta se encontrava em um comparti-
mento da motoneta que pilotava. Ao final, pleiteia a absolvição do Acusado.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 109/115, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento 
dos recursos.

É o relatório.

VOTO

I – PRESSUPOSTOS RECURSAIS DEVIDAMENTE CONFIGURADOS. CONHECIMENTO.

O Ministério Público e a Defesa foram intimados da decisão em audiência, no dia 21.07.2015, interpondo no 
mesmo dia os apelos (fls. 87/88), razão pela qual conheço dos Recursos.
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II –DO RECURSO MINISTERIAL

De logo, refuta-se a tese do Ministério Público de que sem a prova da potencialidade lesiva da arma, torna-se 
impossível a condenação do Acusado.

Isto porque, da análise do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, verifica-se que inexiste no tipo penal, exigência de prova 
de exposição de outrem a risco. Vejamos:

“Art. 14. “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:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

O entendimento consolidado nas Cortes Superiores é no sentido de que o delito previsto no mencionado dispo-
sitivo legal é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua configuração a simples prática de uma das 
condutas previstas no tipo penal. Logo, a ausência de laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva da arma apreendida 
não tem o condão de afastar o delito imputado ao Acusado.

 Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE PUBLICA-
DA. (...). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE EM RAZÃO DE A ARMA 
SE ENCONTRAR DESMUNICIADA E DESMONTADA. EXAME PERICIAL. NULIDADE 
OU AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO A QUO 
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. Este Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o porte 
ilegal de arma de fogo desmuniciada ou desmontada configura hipótese de perigo abstrato, 
bastando apenas a prática do ato de levar consigo para a consumação do delito. Dessa forma, 
eventual nulidade do laudo pericial, ou até mesmo a sua ausência, não impede o enquadra-
mento da conduta. Precedentes. 3. Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos. 
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1390999/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ªT, 
DJe 03/04/2014.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILE-
GAL DE ARMA DE FOGO. CONDUTA TÍPICA. CRIME DE MERA CONDUTA OU DE 
PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ.
1. É irrelevante estar a arma desmuniciada ou aferir sua eficácia para configuração do tipo 
penal de porte ilegal de arma de fogo, por se tratar de delito de mera conduta e de perigo 
abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 473457 SP 2014/0032180-9, Relator: 
Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 13/05/2014, T6 - Sexta Turma, Data de 
Publicação: DJe 02/06/2014).

Dessa forma, restando comprovadas nos autos a materialidade e autoria delitivas, através do auto de exibição e 
apreensão, que descreve a apreensão de uma “arma de fogo, tipo revólver, de marca Wuinchester, nº de série 6995, calibre 32, 
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acabamento oxidado, com cinco munições intactas e uma cápsula apreendida” em poder de Elias Cardoso de Souza (fl. 16); 
do depoimento da testemunha (fl. 84); e da própria confissão judicial do Acusado (fls. 85/86), não há como reformar a 
decisão hostilizada.

II – DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA

Aduz a Defesa, que no momento da abordagem, o Acusado estava pilotando sua motoneta e que a arma se encon-
trava no interior do veículo e não na cintura do mesmo, pelo que entende deva ser desclassificado o delito inserto no art. 
14 (porte ilegal de arma de fogo), para o art. 12 (posse irregular), ambos da Lei nº 10.826/2003.

Ao contrário do quanto alegado, a Denúncia relata que a arma foi encontrada na cintura do Acusado, fato este 
confirmado pela única testemunha ouvida em Juízo – (SD/PM) Deborah Caroline Rego Silva (fl.84): “(...) que a arma 
estava embaixo da blusa do réu (...).”

Ademais, em primeira instância não houve impugnação quanto a este fato. Todavia, ainda que se admita a nova 
versão do Apelante, observa-se que o dispositivo legal em que intenta ser enquadrado, trata apenas da posse irregular, sen-
do imprescindível à sua caracterização, que a arma seja apreendida na residência ou no local de trabalho do réu e não em 
“veículo”, conforme pretende. Confira-se julgado do STJ sobre o assunto:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) 
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR. 
IMPOSSIBILIDADE. (...) AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
3. A conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 exige que o agente possua arma de 
fogo no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho. 
A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que o caminhão não pode 
ser considerado extensão de sua residência, ainda que seja instrumento de trabalho.
4. (...).
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1408940/SC, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015)

Por oportuno, é importante registrar a distinção entre posse e porte de arma, traçada pela doutrina:

“Posse consiste em manter a arma intra muros, no interior da residência ou local de trabalho. Porte é 
extra muros, isso é, fora da residência ou local do trabalho.”(HABIB, Gabriel. Leis Penais Especiais, 
Tomo I, 4ª edição. p. 79)

Com efeito, conclui-se que a pretendida desclassificação não pode prosperar, já que, como mencionado, o Acu-
sado portava a arma de fogo no momento da abordagem feita pelos policiais militares, ainda que se considere, tê-la sido 
encontrada no interior do veículo conduzido pelo Apelante.

III – DOSIMETRIA DA PENA ANALISADA DE OFÍCIO

Mesmo não questionada, torna-se legítima a análise da dosimetria da pena, de ofício, com intuito de aferir a prá-
tica de eventual irregularidade no momento de sua fixação pelo MM. Juiz a quo. Porém, em nada deve ser reformada a 
sentença condenatória, dado que obedeceu aos critérios fixados pelo Código de Processo Penal.
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CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se na íntegra a 
sentença hostilizada.

W
TJBA – APELAÇÃO Nº 0005717-97.2009.805.0022, TURMA CRIMINAL DA CÂMARA 
ESPECIAL DO OESTE BAIANO, RELATOR (A): DESA. ARACY LIMA BORGES, JULGADO 
EM 14/07/2016

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO TEMPES-
TIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, IV, DO CP – UTILIZAÇÃO 
DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – ALEGAÇÃO DE 
JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – INO-
CORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO 
– SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 5º, XXXVIII, 
“C”, DA CF/88. DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DES-
FAVORÁVEIS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – PENA BASE 
SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL – MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO 
RECONHECIDA – APLICAÇÃO DE REDUTOR DESPROPORCIONAL – PENA 
REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DETRAÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE DADOS 
NOS AUTOS – EXAME A SER FEITO PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso conhecido, visto que atendidos os pressupostos para sua admissibilidade.
2. A decisão do Conselho de Sentença escora-se em elementos do processo a amparar a con-
denação do Réu pela prática do crime de homicídio qualificado. Vítima alvejada pelas costas 
com 02 (dois) tiros; e mais 01 (um), quando já caída ao chão. Configurada a utilização de 
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, impõe-se o reconhecimento da qualificadora. 
Decisão dos jurados mantida.
3. Existência de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade e cir-
cunstâncias do crime). Inviabilidade da redução da pena base para o mínimo legal. Pena 
base fixada em 16 (dezesseis) anos.
4. Atenuante da confissão reconhecida. Aplicação do redutor de 1/6 (um sexto), minorando 
a sanção para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida no regime 
inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP. Pena redimensionada, de ofício.
5. Ausente dados fidedignos para efetivar a detração, sua aferição deverá ser feita pelo Juiz 
da Vara de Execuções Penais.
RECURSO DESPROVIDO.
PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0007323-05.2005.8.05.0022 da Comarca de Barreiras, 
no qual figuram como Apelante Joel Marques de Souza e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Criminal da Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano, 
à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e, de ofício, redimensionar a pena, nos termos 
do voto da relatora.
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RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra JOEL MORAES DE SOUZA, qualificado nos autos, 
pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Narra a peça acusatória (fls. 02/03), “que o denunciado, no dia 23 de junho de 2005, por volta das 05h30min, no 
Arraiá de São João, no Bairro Vila Amorim, deflagrou dois tiros de revólver em Maurício Oliveira Fonseca, causando-lhe a 
morte. Apurou-se que o crime é resultado de conflitos de gangues, que assombram e semeiam violência pelas ruas desta cidade, 
onde o grande objetivo é o extermínio de vidas. A vítima e o Denunciado participavam da festa de comemoração de São João no 
local supra, quando este, utilizando uma arma de fogo, sem dar chances a vítima, atirou por duas vezes, sendo o primeiro em 
suas costas, finalizando a execução com um segundo tiro com a vítima caída ao chão. (...)”

A Denúncia foi instruída com o Inquérito Policial de fls. 05/38 e recebida por decisão datada de 17/03/2006 (fl. 
40). Defesa prévia apresentada à fl. 71.

Seguiu-se a instrução processual com a oitiva de testemunhas (fls. 87/88), qualificação e interrogatório do Reú (fls. 
85/86). Alegações finais do Ministério Público e da Defesa em audiência (fl. 89), tendo o Magistrado a quo pronunciado 
o Réu como incurso no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri 
(fls. 89/90).

Em sessão de julgamento realizada no dia 15/10/2015, o Conselho de Sentença condenou o Acusado como incur-
so no art. 121, 2º, IV, do CP (homicídio qualificado).

O Juiz Presidente do Tribunal do Júri, na sentença de fls. 164/166, considerando desfavoráveis as circunstâncias 
judiciais da culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixou a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Na segunda 
fase da dosimetria da pena, face à incidência da circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), reduziu a 
pena em 01 (um) ano, estabilizando-a em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Na oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do Réu.
Partes intimadas em Plenário.
Irresignado, o Sentenciado interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (fl. 184), com fulcro no art. 593, III, 

“d”, do CPP. Pleiteia, nas razões de fls. 186/192, nulidade do júri, alegando que a decisão dos jurados contraria manifesta-
mente à prova dos autos, na medida que acolheu a qualificadora prevista no inciso IV, §2º, do art. 121, do CP. Subsidia-
riamente, postula o reconhecimento do princípio da consunção, de forma que a majorante do uso de arma de fogo fosse 
absorvido pelo crime de homicídio, e, por conseguinte, a redução da pena para o mínimo legal.

Nas contrarrazões (fls. 202/210), o MP pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, prequestionando 
os arts. 593, III, “d”, do CPP e 5º, LIV, da CF/88.

É o relatório.

VOTO

I – PRESSUPOSTOS RECURSAIS DEVIDAMENTE CONFIGURADOS. CONHECIMENTO.

Conheço do recurso, visto que atendidos os pressupostos para sua admissibilidade e processamento.

II – MÉRITO

A) DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
Inicialmente, há que se destacar que a decisão do Conselho de Sentença só será cassada se manifestamente contrá-

ria às provas dos autos, isto porque a soberania dos veredictos é garantia constitucional materializada em cláusula pétrea 
(art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da CF). Nestes casos, o recurso de apelação está vinculado às hipóteses elencadas no art. 593, 
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III, do CPP e o efeito devolutivo do recurso limitado à matéria impugnada pelo recorrente, consoante Súmula nº 713 do 
STF: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

Ressalte-se que o uso do termo manifestamente torna clara a imprescindibilidade de que o decisum prolatado seja 
frontalmente incompatível à prova produzida no âmbito do processo, em consonância com o que preceituam Ada Pelle-
grini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes5 

“(...) Admite, finalmente, o Código apelação contra a decisão dos jurados que for manifestamente 
contrária à prova dos autos (art. 593, III, d), podendo o Tribunal determinar novo julgamento (art. 
593, §3º). Com isso o legislador permitiu, em casos de decisões destituídas de qualquer apoio na prova 
produzida, um segundo julgamento. Prevalecerá, contudo, a decisão popular, para que fique inteira-
mente preservada a soberania dos veredictos, quando estiver amparada em uma das versões resultantes 
do conjunto probatório. Se o Tribunal de Justiça, apesar de haver sustentáculo na prova para a tese 
vencedora, ainda que não seja robusta, determinar erroneamente novo julgamento, seria até mesmo 
cabível recurso especial ao STJ ou habeas corpus ao STF, a fim de que venha a subsistir a vontade do 
Conselho de Sentença e ser assegurada a soberania de seus veredictos (...)” (Grifei).

De modo similar, lecionam Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer:

“(...) Mas é preciso ter extremo cuidado. Não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri 
se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se 
está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo 
júri (pelo seu livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 95, IX, CF/88) de uma das 
teses amparada por provas presentes nos autos. Nessas situações, não há de se falar em admissibilidade 
do recurso de apelação forte no art. 593, III, ‘d’, CPP (...)” (Grifei).

Deste modo, face a soberania dos veredictos, a este Órgão jurisdicional compete analisar, somente, se há prova 
judicializada capaz de sustentar a decisão dos jurados.

No caso em exame, o Recorrente alega que os jurados, ao contrário das provas constantes dos autos, reconheceram 
a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP (utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima). Argumen-
ta, que a qualificadora deve ser afastada, posto que o delito foi motivado por brigas entre gangues rivais, das quais a Vítima 
e o Apelante integravam, com recíprocas ameaças de morte, ambos vivendo em permanente situação de risco.

Em que pese as alegações recursais, entendo que a impossibilidade de defesa da vítima, se caracteriza como um 
ataque inesperado, capaz de inibir qualquer reação do ofendido quanto à iminente agressão. Assim, contrariando os argu-
mentos do Recorrente, para se ter excluída a qualificadora, deve-se observar o modo de agir do Réu.

Do exame dos autos, observa-se que a qualificadora em comento foi sustentada durante toda a instrução e em 
plenário, vindo a ser reconhecida na sentença de pronúncia e acolhida pelo Conselho de Sentença.

Vejamos o depoimento em juízo da testemunha MARIA DE FÁTIMA DE MATOS FERNANDES (fl. 87), 
confirmado em sessão Plenária:

“(...) que reconhece o réu ora presente como o autor do fato; que o fato ocorreu em uma noite de são joão 
no arraiá do pé do morro; que tinha uma barraca de comida e bebida no referido arraiá; que conhecia 
vítima e acusado de vista; que não viu réu e vítima brigarem; que a banda já tinha encerrado na hora 
do fato, mas havia pessoas dançando (...); que olhou na direção do réu quando ouviu o primeiro tiro; 
(...) que após o primeiro tiro viu JOEL atirar por mais duas vezes contra MAURICIO; que no ter-

5 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no Processo Penal. 4 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pp. 123-124.
:OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, p. 1161.
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ceiro tiro MAURICIO já se encontrava no chão (...); que viu com os próprios olhos o réu atirando na 
vítima; que o réu desferiu três tiros; (...); que os tiros acertaram nas costas e na cabeça da vítima (...)”

A prova testemunhal revela o modus operandi do Acusado, que se aproveitou de uma festa junina, local tumultu-
ado, sem que a Vítima pudesse antever o ataque, para desferir-lhe três disparos de arma de fogo, alvejando-o pelas costas. 
O Laudo de Exame Cadavérico (fls. 29/30) atesta que “MAURÍCIO OLIVEIRA DA FONSECA faleceu de: Hemorragia 
intra-torácica devido a rotura cardíaca e pulmonar esquerda devido a ferimento por projétil de arma de fogo”.

Nota-se, assim, que a decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente dissociada das provas dos 
autos. Ao contrário, escora-se em elementos do processo a amparar a condenação do Réu pela prática de homicídio qua-
lificado, não havendo que se falar em sua cassação. Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA 
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGA-
ÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA. ACOLHI-
MENTO DE UMA DAS TESES. PRETENSÃO PELO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CON-
JUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Se a decisão do Júri se encontra amparada em uma das versões constantes dos autos, deve ser respei-
tada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 50, XXXVIII, 
CF).
(...)
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 659.121/RR, Rel. Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 01/06/2015)

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO COM DOLO 
EVENTUAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO CONTRÁRIA À 
PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPOSO. ART. 302 DO CTB. IMPOS-
SIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI QUE ESCOLHE UMA DAS TESES APRESENTADAS. 
SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Conselho de Sentença, soberano nas decisões que envolvem crimes dolosos contra a vida, acolheu 
uma das teses apresentadas em plenário, qual seja, a do dolo eventual, resultando na condenação do 
recorrente em homicídio doloso.
(...)
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 579.227/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014)

Dessa forma, a decisão dos jurados, não pode, pois, ser invalidada, devendo ser mantida a qualificadora prevista 
no art. 121, §2º, IV, do CP.

B) DO USO DA ARMA DE FOGO – CONDUTA ABSORVIDA PELO CRIME DE HOMICÍDIO
Defende o Recorrente que o uso de arma de fogo não serve para exasperar a pena base, pois a referida conduta já 

se encontra absorvida pelo crime de homicídio.
Todavia, o apelo não merece prosperar, pois o que se extrai da decisão hostilizada (fl. 164), é que o Magistrado a 

quo, analisando as circunstâncias judiciais para a fixação da pena base, acertadamente, valorou como negativas as circuns-
tâncias da infração penal, em razão do Réu ter praticado o delito com arma de fogo em uma festa popular, onde se encon-
travam diversas pessoas. Observe, que a fundamentação da sentença levou em consideração o local do crime e o número 
de pessoas expostas ao perigo. Vejamos:
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“Circunstâncias do crime desfavoráveis. O fato dos tiros terem acertado a vítima pelas costas, 
impossibilitando sua defesa, qualificam o crime, não podendo pesar novamente contra o condenado na 
dosimetria. Não obstante, o emprego de arma de fogo, “comprado de um cigano” e portada ilegalmente 
em uma festa junina, e a irresponsabilidade do fato dos disparos terem sido executados em um ambien-
te festivo, com evidente risco de atingirem terceiros (ponto, aliás, bem abordado pelo MP nos debates), 
não pode deixar de merecer um desvalor especial. Trata-se de circunstância diferente do fato dos dis-
paros terem atingido a vítima pelas costas, e se a consunção absorve o crime do art. 14 do Estatuto do 
Desarmamento, a gravidade desse delito (que existiria mesmo que o condenado, em arrependimento 
eficaz, desistisse de atirar) deve ser considerada na dosimetria da pena de homicídio.”

Sobre as circunstâncias do crime, Cezar Roberto Bittencourt”.6

Vê-se, portanto, que o Apelante cometeu o crime em uma festa junina, atirando por três vezes contra a Vítima, 
colocando em risco a integridade física de diversas outras pessoas que participavam do mesmo evento.

Deste modo, as circunstâncias do crime comportam valoração negativa e devem ser consideradas para majorar a 
reprimenda.

C) DA DOSIMETRIA DA PENA
O Conselho de Sentença condenou o Acusado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, IV, do CP (recurso 

que impossibilitou a defesa da vítima), tendo o Magistrado a quo fixado a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, 
por considerar como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e as circunstâncias do crime. Face ao reconheci-
mento da circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), reduziu a pena em 01 (um) ano, estabilizando-a 
em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

c.1) Primeira Fase
A pena mínima prevista para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) anos de reclusão.
O Juiz sentenciante considerou desfavorável ao Réu a culpabilidade e as circunstâncias do crime, majorando a 

pena base em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, o que corresponde a 02 (dois) anos para cada circunstância judicial, 
fixando-a em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Ensina Ricardo Augusto Schmitt”7 

“O critério que vem sendo albergado pelos Tribunais Superiores repousa-se numa situação prática 
e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo de pena previsto em abstrato no tipo 
(máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o 
resultado do intervalo de pena em abstrato por 8 (oito), pois este é o número de circunstâncias judiciais 
previstas no art. 59 do Código Penal”.

No caso em tela, tratando-se de homicídio qualificado, o quantum para cada circunstância judicial valorada por 
esta Relatora corresponde a 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, que somados ao mínimo legal de 12 (doze) anos, 
resultaria à pena-base de 16 dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Entretanto, considerando que não houve recurso 
do Ministério Público e em observância ao princípio da reformatio in pejus, mantenho a pena base em 16 (dezesseis) anos.

c.2) Segunda Fase
Na segunda fase, foi reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, (art. 65, III, “d”, do CP), tendo 

o MM. Juiz singular reduzido a sanção em um ano. Aproveitando o mesmo critério da doutrina citada, aplico o redutor 
de 1/6 (um sexto), minorando a sanção para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

6 BITTENCOURT, Cezar Roberto Tratado de direito penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 667
7 SCHIMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória, Teori e Prática. 7ª ed. Rev e atual – Salvador.  Jus Podivm 2012, p.166.
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c.3) Terceira Fase
Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda 

em 13 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, 
alínea “a”, do CP.

III - DETRAÇÃO DA PENA

Considerando o quanto disposto no art. 387, §2º, do CPP, reconheço o direito à detração da pena do período de 
prisão cautelar, contudo deixo de efetivá-la, ante a ausência de dados fidedignos nos autos, restando ao MM. Juiz da Vara 
de Execução Penal à análise desta matéria.

IV – PREQUESTIONAMENTO
Com relação ao prequestionamento dos arts. 593, III, “d”, do CPP e 5º, LIV, da CF/88, cabe sinalar que o posi-

cionamento constante do decisum decorre da interpretação feita pelo Magistrado que apreciou adequadamente à matéria 
posta em discussão, não estando o julgador obrigado a fazer referência expressa aos dispositivos suscitados pelo Ministério 
Público.

Assim, desnecessária a abordagem pelo órgão julgador dos dispositivos legais suscitados no recurso, mesmo diante 
do prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e, de ofício, redimensiono a pena aplicada, tornando-a 
definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo a sentença hostilizada em seus demais aspectos.

Custas recursais, na forma da lei.

W
TJBA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002433-74.2011.805.0228, PRIMEIRA 
CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA, RELATOR (A): DES. LUIZ FERNANDO LIMA, 
JULGADO EM 26/01/2016

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU DENUNCIADO COMO IN-
CURSO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, DO 
CÓDIGO PENAL. PLEITO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHI-
MENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. SEN-
TENÇA DE PRONÚNCIA ELENCOU COMO MOTIVAÇÃO DO DELITO, DIS-
PUTA ENVOLVENDO TRÁFICO DE DROGAS NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. 
ACOLHIDO O PEDIDO PARA SUPRIMIR A PREDITA FUNDAMENTAÇÃO. SOB 
PENA DE NULIDADE DA DECISÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CORRELA-
ÇÃO DA DENÚNCIA E SENTENÇA.  MANTIDA AS QUALIFICADORAS POR MO-
TIVO TORPE (VINGANÇA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA 
VÍTIMA). RECONHECIMENTO DA TENTATIVA OMITIDA NA SENTENÇA RE-
CURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Existência da materialidade dos fatos e indícios de autoria presentes na prova coligida 
aos autos. Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade e viabilidade da 
pretensão deduzida na denúncia, as teses acusatórias e defensivas devem ser levadas à 
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apreciação do Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para o julgamen-
to. Inadmissibilidade de análise aprofundada da prova pelo magistrado.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. Para ser possível o 
afastamento das qualificadoras em sede de decisão de pronúncia, é necessário que a 
prova aponte de maneira incontroversa sua não configuração.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. A denúncia narrou o fato de forma clara, in-
formando inclusive que a vítima sobreviveu, entretanto na sentença o Juízo a quo não 
deixou de reconhecer a tentativa, situação corrigida no presente recurso.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

do Estado, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a forma tentada do delito de homicídio 
qualificado.

RELATÓRIO

Na Comarca de Santo Amaro/BA, o Ministério Público denunciou Claudio Santos de Jesus, vulgo “Negui-
nho”, e Marcelo Gonçalves Oliveira, dando-os como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, 
II, ambos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória:

“Consta dos autos do Inquérito Policial que serve de lastro à presente denúncia, que no dia 24 de outu-
bro de 2010, por volta das 13h, no bairro da Candolância, neste município, os denunciados, agindo 
com animus necandi, desferiram vários disparos de arma de fogo contra a vítima Alisson Pinheiro 
Pinto, que somente não vio a óbito por circunstâncias alheias À vontade dos denunciados. Os disparos 
provocaram na vítima as lesões descritas no laudo pericial de fls. 15.

Conforme restou apurado no procedimento investigatório, a vítima estava trabalhando como moto-táxi quando 
foi solicitado por Taisa Monteiro de Aleluia para que a conduzisse para o bairro da Caixa D´agua e, ante a negativa da 
vítima, foi solicitado para conduzir a mesma até a rua dois de julho. Chegando próximo a rua dois de julho, Taisa pediu 
para que a vítima entrasse na rua do campo, e, ante nova negativa da mesma por tratar-se de local perigoso, Taisa pediu 
para entrasse n rua do picolé.

Logo ao entrar na rua do picolé, a vítima foi surpreendida pelos denunciados, que estavam armados com armas de 
fogo, tendo parado a motocicleta para fugir, porém, a mesma não funcionou.

Os denunciados então determinaram que a vítima descesse da motocicleta e fosse para parede para “adiantar o lado 
deles”, tendo, neste momento, o segundo denunciado desferido três tiros nas costas da vítima e, em seguida, o primeiro 
denunciado desferiu mais dois tiros contra a vítima, atingindo-lhe na face e braço.

A vítima somente não veio a óbito porque após ser alvejada pelos cinco disparos fingiu-se de morta, tendo os de-
nunciados ainda determinado que ninguem socorresse para não sofrer represálias, fugindo em seguida do local levando os 
capacetes, tendo logo em seguida chegado os policiais militares que o socorreram para o Hospital Otavio Pedreira.

Os denunciados teriam tentado contra a vida da vítima em razão de um desentendimento anterior ocorrido em 
campo de futebol.   [...]
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A denúncia foi recebida em 19.12.2011 (fls. 63). O Ministério Público juntou documentos e informou nas 
alegações finais que o denunciado Marcelo Gonçalves Oliveira foi morto nesta Capital.

O pronunciado Claudio devidamente citado acostou a defesa escrita às fls. 66/69.
Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação (fls. 167/169) e interrogado o réu Clau-

dio Santos de Jesus (mídia à fl. 171).
Ofertadas as alegações finais (fls. 173/179-209/216), sobreveio sentença, fls. 217/218, publicada em 

26.11.2014, pronunciando o acusado Claudio Santos de Jesus como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I 
(motivo torpe) e IV (recurso que dificultou recurso da vítima), do Código Penal.

A defesa do réu interpôs recurso em sentido estrito (fl. 227/233). Nas razões, postula o afastamento das qua-
lificadoras dos incisos I e IV, do art. 121, do Código Penal.

O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério Público (fls. 244/248), opinando pelo provimento parcial com 
o fito de ser reconhecida o delito em sua forma tentada (art. 14, II, do Código Penal).

O feito foi distribuído, em 13.11.2015, colheu-se parecer ministerial, da lavra do Drª. Elza Maria de Souza, 
opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso defensivo para afastar da sentença as expressões refe-
rentes ao tráfico de drogas como fundamento para o delito, assim como, o reconhecimento do delito em sua forma 
tentada, mantendo as demais cominações da decisão de pronúncia (fls. 273/283).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos para a admissibilidade, devendo ser conhecido.
O Ministério Público ofereceu denúncia contra Claudio Santos de Jesus, imputando-lhe o cometimento do 

delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Porém, na pronúncia o recor-
rente foi pronunciado pelo mesmo artigo acima dito, mas na forma consumada. (fl. 218)

A existência dos fatos encontra amparo no boletim de ocorrência (fls. 07/08), laudo de exame de lesões corpo-
rais (fls. 19/20), bem como pela prova oral colhida.

Com efeito, com base nos documentos supracitados, restaram demonstradas as lesões corporais na vítima 
Alisson “cicatrizes ovalares compatíveis com orifícios de PAFS e duas de orifício de saída de PAFS: A- Em antebraço 
esquerdo; B- Em maxilar direito. 2- Cicatriz ovalada compatível com orfício de entrada de PAF, em coluna lombar, e 
região sacra. 3 – Cicatriz de sutura cirúrgica em coluna lombar medindo 9 cm e em linha média do abdome medindo 
17 cm.”

Igualmente se demonstra os indícios suficientes da autoria do delito imputado na denúncia ao acusado.
O denunciado, diferente do interrogatório na polícia, não admite que atentou contra a vida de vítima no 

dia dos fatos e ainda afirmou em juízo que não conhece Marcelo (mídia fl. 171), tal versão não se encontra uníssona 
nos autos.

Em Juízo a vítima Alisson Pinheiro Pinto, corroborou os fatos descritos na denúncia afirmando que estava 
levando Taisa ao bairro Candolândia quando se encontrou com os dois réus que o abordaram, mandaram ele encos-
tar na parede e dispararam os tiros para mata-lo; reconheceu o recorrente Claudio em audiência (mídia de fl.  171).

Sendo a decisão de pronúncia mero juízo de admissibilidade da tese acusatória, havendo indícios de autoria 
do delito e afastada a tese defensiva, não há como fazer o enfrentamento da prova de forma mais aprofundada como 
pretende a defesa, visto que implicaria em exame de mérito do feito, o qual concerne unicamente ao Conselho de 
Sentença do Tribunal do Júri.

Outrossim, não se verifica nos autos nenhuma versão que corrobora a tese acusatória, inexistindo elementos 
que demonstrem de forma cabal a presença de qualquer excludente de ilicitude, preenchendo, portanto, os requisitos 
do art. 413 do CPP, presentes provas da existência do crime e de indícios de sua autoria, estando adequada a decisão 
de pronúncia.
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Afastamento das qualificadoras.
Precipuamente, saliente-se que só é possível o afastamento de qualificadoras em sede de decisão de pronúncia, 

provando de maneira incontroversa sua não configuração. Todavia, não é o que ocorre no caso em apreço.
Nesse sentido já decidiu o STJ:

 (a) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INDÍCIOS DA PRESEN-
ÇA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E SURPRESA. MANUTENÇÃO NA 
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVISIONAL ACERTADA. PROVIMENTO DA IRRESIG-
NAÇÃO. 1. O Tribunal Popular do Júri é o único competente para o julgamento dos crimes dolosos 
contra a vida, sendo certo que, na fase do judicium accusationis, existindo dúvidas acerca da existên-
cia de qualificadoras, ocorre a inversão da regra procedimental, ou seja, in dubio pro societate. 2. In 
casu, existindo indícios quanto à presença do motivo torpe e da surpresa, e considerando que aludidas 
qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando se revelarem manifestamente 
improcedentes, o que inocorre na espécie, merece reforma o aresto recorrido no ponto em que desclas-
sificou o crime para sua forma simples. 3. Recurso especial provido para cassar o aresto proferido pelo 
Tribunal de Justiça e restabelecer a sentença de pronúncia. (REsp 1076234/TO, Rel. Ministro Jorge 
Mussi, 5ª T., 5ª T., j. em 15/09/2009, DJe 13/10/2009); (b) PENAL. PROCESSUAL PENAL. 
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE 
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA 
DO ART. 121, § 2º, II, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO APENAS QUANDO MA-
NIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO 
JÚRI. CONVICÇÃO DOS JURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. A qualificadora do crime de 
homicídio deve constar da pronúncia, salvo quando manifestamente improcedente. 2. Na fase preli-
minar, não cabe ao juiz exaurir a matéria para julgar o réu, nem valorar as provas produzidas, sob 
pena de influenciar na ulterior convicção dos jurados. 3. Recurso provido para para determinar seja 
o recorrido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, 
§ 2º, II, do Código Penal. (REsp 964.576/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5ª T., j. em 
10/09/2009, DJe 13/10/2009).

Motivo torpe é aquele que segundo a doutrina causa repúdio, aversão, desprezo, agride o senso ético, mostra 
depravação moral do sujeito, etc.

A sentença de pronúncia descreveu a qualificadora do motivo fútil, pois o crime teria sido cometido “quanto 
à qualificadora disposta no art. 121, § 2º, II, do Código Penal (motivo fútil), em que pese a manifestação final do MP 
acerca da ausência da mesma, existem, no mínimo, duas hipóteses caracterizadoras da torpeza e não da futilidade na causa 
da ação, quais sejam: disputa por tráfico de drogas, tendo em vista que a própria vítima declarou responder por tráfico, 
mas ter abandonado o crime, tornando-se cristão e/ou antiga briga de infância, ocorrida no campo de futebol, sendo que 
os dois possíveis móveis de ação me parecem se enquadrar motivo torpe e não fútil, qual seja, vingança e ambição, os quais 
diferem do motivo fútil que é insignificante, banal, fato que não se configura.” (fls. 218)

Verifica-se que há vertente probatória embasando a qualificadora do motivo torpe, qual seja antiga briga 
entre o recorrente e a vítima, em razão de discussão de futebol, a qual veio descrita na denúncia e reconhecida na 
pronúncia, razão pelo qual caberá aos jurados, também, a decisão se a desavença caracteriza ou não o motivo torpe.

Portanto, utilizando o art. 383 do Código de Processo Penal e corroborando com o entendimento esposado 
pela Procuradora de Justiça modifico a definição jurídica da qualificadora do motivo fútil para torpe, sem alterar 
nenhum descrição dos fatos.

In casu, a hipótese caracterizaria o motivo torpe, segundo jurisprudência do STJ:

 (a) “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIÚMES E VINGANÇA. MO-
TIVO TORPE. CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTEN-
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ÇA. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. EXIS-
TÊNCIA DE ANIMOSIDADE PRÉVIA ENTRE O PACIENTE E A VÍTIMA. EXCLUSÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  ORDEM DENEGADA. 1. É da competência do conselho de sentença 
decidir se o paciente praticou o ilícito motivado por ciúme ou vingança, bem como se tais senti-
mentos, na análise do caso concreto, constituem o motivo torpe que qualifica o crime de homi-
cídio. 2. O fato de existir prévia animosidade entre o paciente e a vítima não exclui, por si só, a 
qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que esta 
deve ser analisada de acordo com os fatos narrados na denúncia, com o apoio do conjunto fático-
-probatório produzido no âmbito do devido processo legal. 3. Ordem denegada” (HC 104.097/
RS, 5ª T., STJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13/08/2009, DJe 13/10/2009); (b) “PENAL.  
HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISOS I E III DO CÓDIGO PENAL. PRONÚN-
CIA. CIÚME. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA 
NÃO EVIDENCIADA. I - Na linha da remansosa jurisprudência desta Corte, as qualificadoras 
somente podem ser excluídas na fase do iudicium accusationis se manifestamente improcedentes 
(Precedentes). II - O ciúme, por si só, sem outras circunstâncias, não caracteriza o motivo torpe. 
Não obstante, no presente caso, as peculiaridades do feito não indicam a manifesta improcedên-
cia da referida circunstância qualificadora, notadamente se considerado o despropósito da ação 
praticada bem como a sua crueldade aviltante. Ordem denegada” (HC 123.918/MG, 5ª T., STJ, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, j. 13/08/2009, DJe 05/10/2009).

Referente ao expurgo da qualificadora de motivo torpe quando se refere ao tráfico de drogas, prospera o pleito 
defensivo, pois durante a instrução somente a vítima supôs que o delito contra si perpetrado poderia ter sido moti-
vado por essa hipótese, contudo, nem na denúncia, mito menos durante a instrução processual se aprofundou nesse 
fato como motivador para a ação criminal.

Com efeito, sob pena de ferir o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, assim como o proce-
dimento instituído no art. 384, do Código de Processo Penal (mutatio libelli), deve ser suprimida as expressões da 
pronúncia que fizerem referência ao tráfico de drogas como motivação do recorrente para cometer o delito de tenta-
tiva de homicídio.

Assim, não se pode afastar da apreciação do júri a suposição a possibilidade a análise acerca da torpeza da 
motivação do delito, havendo parcela da prova que a ampare a tese acusatória.

Recurso que dificultou a defesa da vítima
Quanto à qualificadora descrita no art. 121, § 2º, IV, a prova dos autos indica que o acusado efetivamente 

cometeu o delito mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.
A vítima foi surpreendida em via pública, quando levava uma cliente chamada Taisa ao bairro, pois traba-

lha como mototaxista. Não possuía qualquer arma consigo. Repentinamente, o acusado lhe abordou, junto com um 
comparsa, determinando que encostasse numa parede e desferiu vários tiros com arma de fogo com explícita intenção 
de ceifar sua vida.

O próprio réu, em sede policial, confessou que efetuou tiros pelas costas e que o ofendido não teve sequer a 
oportunidade de se virar para o seu algoz.Dessa forma, existem indicações suficientes de que o réu praticou o crime 
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, embos-
cada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de 
surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha a mesma natureza 
das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um 
modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente 
seu potencial defensivo.
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Deste modo, não há como se afastar a plausibilidade da qualificadora em tela, tendo em vista que, conforme 
já demonstrado acima, existem elementos probatórios a amparar a tese acusatória.

Da tentativa
Quanto ao pedido de reconhecimento da tentativa prospera o predito pedido, vez que o a vítima foi alvejada 

por cinco projéteis, não morreu sendo socorrida e atendida no hospital da cidade.
Portanto, deve ser reconhecida o delito de homicídio na modalidade tentada, na forma do art. 14, inciso II, 

do Código Penal.
Outrossim, considerando que a decisão de pronúncia não é uma decisão de mérito, mas de caráter processual 

(mero juízo de admissibilidade da acusação) a encerrar a primeira fase dos processos de competência do Tribunal do 
Júri, não compete ao Juiz de Direito analisar profundamente a prova.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, o voto é por dar provimento parcial ao recurso defensivo para pronunciar Claudio Santos de 

Jesus, na forma do art. 413, do CPP, sujeitando-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santo Amaro, 
por infração ao art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 
14, inciso II, na a forma tentada, ambos do Código Penal.

W
TJBA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000222-55.2007.805.0212, SEGUNDA 
CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA – RELATOR (A): DES. JOÃO BOSCO DE 
OLIVEIRA SEIXAS, JULGADO EM 18/03/2016

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA PELA INFRAÇÃO AO ART. 
121, §2º, INCISOS II E IV (QUARTA FIGURA) DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO 
À VÍTIMA ELÍSIA ALVINA DOS SANTOS, ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV (QUAR-
TA FIGURA) C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO A VALDECI 
MARIA DE JESUS ALVES, e ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV (QUARTA FIGURA), 
e §4º (ÚLTIMA FIGURA) C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO 
A ALVINA SANTOS DOURADO. HOMICÍDIO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICA-
DORAS. SUPOSTA VÍTIMA ELÍSIA ALVINA DOS SANTOS. DESCABIMENTO. 
MOTIVO FÚTIL. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA 
IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS NÃO CONFIGURADA.
I - É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a 
exclusão das qualificadoras da sentença de pronúncia uma vez que compete ao Tribunal do 
Júri a análise plena dos fatos da causa.
HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. 
SUPOSTA VÍTIMA VALDECI MARIA DE JESUS ALVES. DESCABIMENTO. EXIS-
TÊNCIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES A SUS-
TENTAR A DECISÃO RECORRIDA.
II - A decisão de pronúncia, em juízo de admissibilidade, aponta a plausibilidade da autoria 
delitiva e prova da materialidade, encontrando-se devidamente fundamentada no material 
probatório cotejado nos autos, assim como em perfeita adequação aos preceitos legais e 
constitucionais, expondo motivadamente o convencimento do juízo a quo, após o trâmite 
da fase do judicium accusationis.
III – Havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria da tentativa de 
homicídio, e não sendo o caso de manifesta improcedência das qualificadoras, não merece 
reforma a decisão de pronúncia do Recorrente.
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HOMICÍDIO TENTADO. SUPOSTA VÍTIMA ALVINA SANTOS DOURADO. IM-
PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO. EX-SOGRA ESCONDIDA 
EM VEGETAÇÃO DURANTE OS FATOS OCORRIDOS CONTRA SUPOSTA VÍ-
TIMA VALDECI. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS DE TENTA-
TIVA DE HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO. ABSOLVIÇÃO. 
ART. 415, I DO CPP. APLICAÇÃO.
IV - O art. 14, II, do Código Penal vinculou a tentativa delitiva ao início da execução do 
crime, ou seja, à prática de atos executórios, que devem ser idôneos e inequívocos.
V - Cabe ao juiz absolver desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato, se-
gundo dispõe o art. 415, I do CPP. 
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ART. 318 DO CPP. RE-
QUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. PROVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito tombados sob nº 0000222-
55.2007.8.05.0212, que tem como Recorrente SINVAL ALVES DE ARAÚJO e como Recorrido o MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL,

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente Recurso em Sentido 
Estrito, de acordo com o voto do Relator, que foi vertido nos seguintes termos:

RELATÓRIO

“Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Sinval Alves de Araújo (fls. 130/138), contra a decisão 
de pronúncia prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Riacho de Santana (fls. 
117/123), que determinou o seu julgamento perante o Tribunal do Júri, acerca da acusação da prática do delito do art. 
121, §2º, incisos II e IV (quarta figura) do Código Penal em relação à vítima Elísia Alvina dos Santos, art. 121, § 2º, in-
cisos II e IV (quarta figura) c/c art. 14, II do Código Penal em relação à vítima Valdeci Maria de Jesus Alves, e art. 121, § 
2º, incisos II e IV (quarta figura), §4º (última figura) c/c art. 14, II do Código Penal em relação a Alvina Santos Dourado.

Narrou a preambular acusatória que, por volta das 10:00h do dia 15/05/2004, após saber que sua ex-compa-
nheira, Elísia Alvina dos Santos, se encontrava na residência de um de seus filhos, Sinval Alves de Araújo se dirigiu até esse 
local.

Narrou, ainda, que Sinval desferiu golpes de machado contra a cabeça, nádegas e coxa de sua ex-companheira, 
Elísia, dificultando a sua defesa, somente parando após a sua morte.

  Ato contínuo, Sinval teria ido em direção à segunda vítima, Valdeci Maria de Jesus Alves, sua nora, desferindo 
um golpe de machado contra membro superior, que causou lesão vascular com sério risco de vida.

“Por derradeiro”, tentou matar a sua sogra, Alvina Santos Dourado, que conseguiu “correr para a mata e se escon-
der” (fls. 03).

A acusação sustentou que o ora Recorrente teria infringido uma vez o art. 121, §2º I e IV (quarta figura) do Có-
digo Penal, e duas vezes o art. 121, §2º I e IV (quarta figura) c/c art. 14, II do Código Penal, e uma vez o §4º do art. 121, 
tudo na forma do artigo 71, parágrafo único do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 130/138), em síntese, sustentou não ter sido demonstrado qualquer tipo de agressão 
contra a suposta vítima Alvina, ressaltando que a mesma não foi ouvida em juízo.
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Pugnou pela improcedência da acusação em relação à suposta vítima Alvina.
Sustentou, ainda, não haver prova de tentativa de homicídio em relação à sua nora, Valdeci, que apenas foi lesio-

nada durante briga decorrente de tentativa de tomar o machado de suas mãos.
Requereu a desclassificação da acusação de tentativa de homicídio para lesões corporais contra a suposta vítima 

Valdeci.
Pugnou pela exclusão da qualificadora, em relação ao homicídio, que teve como vítima a sua ex-companheira 

Elísia.
Finalmente, requereu a concessão de prisão domiciliar, eis que possui 73 (setenta e três) anos de idade e não teria 

condições de saúde para permanecer encarcerado, gerando, inclusive, transtornos no estabelecimento prisional.
 Em suas contrarrazões (fls. 139/143), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.
O MM. Juiz a quo manteve a decisão recorrida, e indeferiu o pedido de prisão domiciliar (fls. 144).
Em seu parecer de nº 1.771/2016, a douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo não provimento do recurso em 

sentido estrito (fls. 150/156).
Relatados os presentes, solicitei, à Secretaria da Segunda Câmara Criminal, a inclusão do feito em pauta para 

julgamento.
Decido.

VOTO

Devidamente observada a regularidade dos requisitos de admissibilidade recursal, e não havendo arguição de pre-
liminares, adentro na análise do mérito.

Como cediço, no caso de crime doloso contra a vida, o seu julgamento compete ao Tribunal Popular, como juiz 
natural do feito, ficando restrito ao magistrado de primeira instância um mero juízo de admissibilidade da acusação que, 
através da sentença de pronúncia, e sem adentrar propriamente no mérito da ação penal proposta, encerra a primeira fase 
do procedimento escalonado do Júri, remetendo a apreciação do meritum causae ao plenário.

Exatamente por isso, é que se depreende que, mesmo que exista alguma dúvida acerca dos indícios de autoria ou 
da materialidade do crime imputado, mas, estando diante de um suporte probatório mínimo, deve vigorar o princípio do 
in dubio pro societate, segundo o qual, eventuais incertezas propiciadas pelas provas se resolvem em favor da sociedade, em 
nítida observância à regra constitucional inserta no art. 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna.

Nesse contexto, a impronúncia somente é possível no termos do art. 414 do Código de Processo Penal, ou seja, 
quando o magistrado sentenciante não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de 
autoria ou de participação.

Em se tratando de fato supostamente delituoso envolvendo três vítimas, passarei a fazer um resumo do exame das 
provas, e, após isso, enfrentar as teses suscitadas nas razões recursais.

Conforme relatado, narrou a preambular acusatória que, por volta das 10:00h do dia 15/05/2004, após saber que 
sua ex-companheira, Elísia Alvina dos Santos, se encontrava na residência de um de seus filhos, Sinval Alves de Araújo se 
dirigiu até esse local.

Narrou, ainda, que Sinval desferiu golpes de machado contra a cabeça, nádegas e coxa de sua ex-companheira, 
Elísia, dificultando a sua defesa, somente parando após a sua morte.

  Ato contínuo, Sinval teria ido em direção à segunda vítima, Valdeci Maria de Jesus Alves, sua nora, desferindo 
um golpe de machado contra membro superior, que causou lesão vascular com sério risco de vida.

“Por derradeiro”, o mesmo teria tentado matar a sua sogra, Alvina Santos Dourado, que conseguiu “correr para a 
mata e se esconder” (fls. 03).

Da análise do in folio, repita-se, verifico que o douto Juiz a quo pronunciou o Recorrente por homicídio quali-
ficado lastreado na prova da materialidade do crime, constatada pelo laudo de exame cadavérico realizado no corpo de 
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Elísia Alvina dos Santos (fls. 20/20-v), e pelos laudos de exame de lesões corporais constatados em Valdeci Maria de 
Jesus Alves (fls. 22 e 45).

A terceira suposta vítima, Alvina Santos Dourado, não foi lesionada.
Ouvida apenas durante as investigações policiais, Alvina Santos Dourado (ex-sogra do Recorrente) depôs o se-

guinte (fls. 10/11):

“(...) que: é genitora de ELISIA ALVINA DOS SANTOS, a qual era esposa de SINVAL ALVES 
DE ARAÚJO e residia na localidade de Mata do Rio do Ouro, mas devido às constantes brigas, 
agressões físicas e ameaças de morte, ELISIA resolveu separar-se e passou a residir com a decla-
rante, isso a cerca de um ano, na localidade de Lagoa do Leite; que ELISIA após a separação só 
vivia com saudades de seus filhos e netos que deixara na Mata do Rio do Ouro, onde vivia com 
seus familiares; que ELISIA vivia dizendo que pretendia retornar ao local para rever seus filhos e 
netos, além dos amigos que ali deixara; que ultimamente ELISIA pedia a declarante para que a 
acompanhasse até a Mata do Rio do Ouro, a fim de fazer-lhe companhia; que então a declarante 
atendeu ao pedido de sua filha e na terça-feira, dia 11 do corrente mês e ano seguiram viagem de 
TANQUE NOVO para Mata do Tio de Ouro, que ficaram na casa de Osmar, neto da declarante 
e filho de ELISIA, que no sábado, dia 15 por volta das 11 horas, a declarante estava sentada na 
sala em companhia de ELISIA, “CIO” esposa de OSMAR, que é neto da declarante, foi quando 
entrou pela porta do fundo SINVAL procurando saber de “cio” por um fação, alegando que 
pegaram o fação dele tendo “CIO” respondido a SINVAL que não sabia de fação nenhum; que 
estavam presentes quatro crianças todas filhas de “CIO” e essas crianças quando viram SINVAL 
saíram correndo, momento em que SINVAL disse: “não corre ninguém porque hoje é dia de 
morrer todo mundo”; que nesse instante a declarante percebeu que SINVAL estava com um ma-
chado no ombro e rodou o corpo atingindo com um golpe o pescoço de ELISIA e depois desferiu 
outro a altura da cintura, vindo a FALECER naquele momento; que em seguida SINVAL foi em 
direção a “CIO”, que estava sentada numa cadeira, sendo golpeada com o machado por SINVAL 
no braço, foi quando diante daquela situação e vendo a ferocidade de SINVAL a declarante saiu 
correndo e SINVAL atrás com machado dizendo: “hoje vou fazer três mortes; que a declarante 
correu bastante, mas não sabe como só DEUS mesmo foi que ajudou; pois tem 80 anos e sua 
saúde é debilitada; que a declarante escondeu-se numa moita sendo sua sorte, pois SINVAL pas-
sou por perto, mas nesse momento o neto da declarante de nome ADEMAR, chegou correndo, 
aproximou-se de SINVAL perguntando-lhe o que tinha feito, tendo SINVAL respondido alguma 
coisa para ADEMAR; SINVAL depois SINVAL entrou no mato com o machado no ombro, 
sumindo; que a declarante retornou para dentro da casa, (...)”
(Alvina Santos Dourado - ex-sogra do Recorrente – fls. 10/11)

Perante a Autoridade Policial, Valdeci Maria de Jesus Alves (nora do Recorrente) depôs o seguinte (fls. 41/42):

“(...) que: na quarta-feira, dia 12 do corrente mês e ano, a sua sogra dona ELISIA chegou 
da localidade onde estava residindo e ficou na casa da declarante; que Dona Elisia há 
um ano passou a residir com a genitora na localidade de Lagoa do Leite, Tanque Novo-
-BA, justamente para se afastar de SINVAL, pois o mesmo só andava brigando com ela, 
ameaçando-a de morte; que D. Elisia ficou hospedada na casa de declarante que é casada 
com OSMAR, filho de ELISIA,; que no sábado, por volta das 10:00 horas, a declaran-
te estava sentada juntamente com ELISIA, ALVINA e seus três filhos, conversando, 
quando entrou SINVAL, esposo de ELISIA, procurando pelo fação, tendo a declarante 
dito que não viu facão nenhum; que SINVAL disse que era para todos ficarem quietos, 
pois iria atirar para matar e dizia: “GRITE PARA VER SE EU NÃO ATIRO E MATO 
TODO MUNDO”, suspendendo a camisa e mostrando o revólver; que a declarante 
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ficou desesperada; que uma criança ao vê-lo a situação se escondeu dentro da dispensa, 
as outras queriam sair mas ele disse que se saíssem ou gritassem iria matar todas elas; 
que nesse momento SINVAL andou em direção a ELISIA rodou o corpo e passou o 
machado atingindo-a na cabeça e pescoço; que depois de golpear ELISIA, SINVAL 
direcionou-se para a declarante levantando o machado em sua direção, só não a atingiu 
fatalmente por deu para segurar no cabo do machado, impedindo que ele a atingisse e 
em seguida correu para o terreiro caindo, momento em que SINVAL tentou golpeá-la, 
novamente, foi quando a declarante colocou o braço na frente sendo atingida da mão até 
a metade do braço; que após isso SINVAL entrou em casa novamente, oportunidade em 
que a declarante olhou para o braço e notou que estava todo ensanguentado e com medo 
dele retornar saiu correndo e foi para a casa do seu cunhado ADEMAR; que soube que 
SINVAL saiu correndo para matar dona ALVINA, mas esta se escondeu atrás de uma 
moita; que a declarante foi socorrida para o Hospital (...)
(Valdeci Maria de Jesus Alves - nora do Recorrente - fls. 41/42)

Observo que, em juízo, Valdeci Maria de Jesus Alves ratificou a essência do depoimento acima transcrito (cdroom 
às fls. 97-v), valendo acrescentar que afirmou que o Recorrente tinha brigas/discussões constantes com a falecida Elísia, 
havendo sempre a interferência da família com o intuito de apaziguar a situação, até que, não mais suportando o convívio 
com o seu companheiro, a mesma resolveu sair de casa, fato não aceito pelo Recorrente.

Acrescentou, ainda, que, no momento em que o homicídio ocorreu, a sua falecida sogra, Elísia, estava sentada na 
sala cortando abóbora, sendo atingida por um machado sem sequer ter tido tempo para gritar.

Valdeci afirmou que Sinval também a atacou com o machado, defendeu-se, chegando a segurar no cabo do ma-
chado, tendo sido atingida pelo instrumento cortante no braço e caído no chão, sangrando (cdroom às fls. 97-v).

A senhora Alvina/sogra teria visto o ex-genro matar a sua filha, porém, não chegou a sofrer ataque, já que fugiu 
da casa onde tudo acontecia.

Finalmente, do testemunho de Valdeci, destaco que ela afirmou que Sinval teria bloqueado a estrada/via de acesso 
ao local dos fatos com um tronco de árvore (“ele tinha cortado um pau no meio da ladeira pros carros não passar”).

Destaque-se, a Polícia registrou que fora colocado um tronco na referida estrada, tendo sido acostado aos autos as 
fotografias de fls. 19/21.

Ouvido em juízo, em síntese, o Recorrente/Sinval confessou (cdroom – fls. 97-v) ter matado a sua ex-compa-
nheira, justificando tal atitude em uma suposta traição e brigas anteriores.

O Recorrente/Sinval afirmou que a sua nora, Valdeci, foi atingida pelo machado durante luta corporal, eis teria 
tentado desarmá-lo, negando, por tal modo, que tentou contra a sua vida.

Finalmente, em relação à sua ex-sogra, Alvina, o Recorrente/Sinval disse que sequer foi em sua direção (cdroom 
– fls. 97-v).

As demais testemunhas ouvidas em juízo eram parentes ou vizinhos dos multireferidos Recorrente e supostas 
vítimas. As três últimas testemunhas abaixo mencionadas foram arroladas pela defesa. Nenhuma das demais testemunhas 
(não supostas vítimas) presenciou os fatos descritos na denúncia.

Osmar Santos Alves, filho de Sinval/Recorrente e da falecida Elísia, é casado com Valdeci, que foi atingida pelo 
machado. Os fatos ocorreram em sua residência. Definiu o seu pai como “perigoso”, “traiçoeiro” e “preguiçoso” (cdroom 
– fls. 97-v).

Ademar dos Santos Alves, filho de Sinval/Recorrente e da falecida Elísia, já viu o pai saindo da casa com o ma-
chado, e mãe “morrendo”. Disse que o pai batia em sua mãe, e que deixava os filhos trabalhando na “roça”. Afirmou que 
o pai não falava a respeito da separação (cdroom – fls. 97-v).

Dalci Maria de Jesus, vizinha, disse que, no dia dos fatos, viu um “pau” bloqueando a ladeira de acesso à casa 
onde Elisia foi morta. Prestou socorro à nora do Recorrente, que estava sangrando e lhe contou a história sob exame 
(cdroom – fls. 97-v).
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José Oliveira Souza depôs no sentido de que, quando chegou ao local dos supostos crimes, Elisia já estava morta e 
Valdeci sangrando (“rodando com a mão cortada”). Disse que o Recorrente queria matar a sogra, mas que esta correu. Afir-
mou que o Recorrente teria lhe dito que só queria viver até que a sua ex-companheira aparecesse... Quando ela apareceu, 
ele a matou. A falecida Elisia era “judiada de mais” pelo Recorrente, não suportando, saindo de casa, e não mais voltando. 
No dia que voltou, morreu (cdroom – fls. 97-v).

Antônio Lopes de Oliveira, vizinho, estava trabalhando na “roça” quando foi chamado para socorrer Valdeci 
(nora). Afirmou que o Recorrente era trabalhador, mas utilizava os filhos como mão-de-obra, e que ele era muito “ruim” 
para a falecida ex-companheira (cdroom – fls. 97-v).

Jaime Batista Neves, auxiliar administrativo (trabalhava na delegacia), apenas atendeu ao chamado para averiguar 
os fatos denunciados nesta ação penal. Já tinha tido contato anterior com o Recorrente, intermediando a venda de um 
“aparelho de boi”, negócio realizado entre Sinval e um “rapaz”. Falou sobre o comportamento do Recorrente na Delega-
cia, onde se encontra custodiado - “é bom, não perturba não”. Falou, ainda, sobre ter levado Sinval ao médico, eis que se 
queixava de dores (cdroom – fls. 97-v).

João Jesus Costa, conhecia o Recorrente há trinta e cinco anos, não conhecendo fatos desabonadores da conduta 
do mesmo, se comportando adequadamente no ônibus conduzido por esta testemunha (cdroom – fls. 97-v).

João Oliveira Silva, conhecia o Recorrente “desde quando nasceu”, não tendo notícias de confusões anteriores, 
era trabalhador e conhecia a família (cdroom – fls. 97-v).

Sinvaldo Pereira do Nascimento, conhecia Sinval/Recorrente há uns vinte anos, bem como a sua família, desco-
nhecendo condutas desabonadoras de sua conduta (cdroom – fls. 97-v).

À luz da prova produzida, passo a examinar as razões recursais em relação a cada suposta vítima e a respectiva 
pretensão defensiva.

Em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras referentes à pronúncia de Sinval pela prática de homi-
cídio qualificado contra a sua ex-companheira Elísia Alvina dos Santos, decido nos seguintes termos:

No tocante à alegação de caber o afastamento das qualificadoras “motivo fútil” e meio que “dificulte” “a defesa do 
ofendido”, entendo não assistir razão ao Recorrente.

Isto porque, há elementos nos autos que possibilitam corroborar a imputação das qualificadoras questionadas, 
uma vez que a prova coligida indica que o Recorrente teria agido impulsionado pelo simples fato de a vítima ter deixado 
o lar conjugal, passando a ser sua ex-companheira.

Além disso, Sinval não teria possibilitado a defesa de Elísia, vez que a ação daquele teria surpreendido a ex-com-
panheira com sucessivos golpes de machado, enquanto estaria cortando abóbora na sala de sua nora.

Em assim sendo, não se mostrando extreme de dúvidas a inexistência das qualificadoras, a exclusão das mesmas, 
na decisão de pronúncia, demandaria valoração aprofundada de provas, o que implicaria a usurpação da competência do 
Tribunal do Júri.

Neste diapasão é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
-  É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a 
exclusão das qualificadoras da sentença de pronúncia uma vez que compete ao Tribunal do Júri a 
análise plena dos fatos da causa. Assim, só podem ser excluídas as qualificadoras manifestamente 
improcedentes, o que não é o caso dos autos.
(...)”
(HC 238.253/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVO-
CADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 11/06/2014)

“(...)
I- A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso 
à apreciação do Tribunal do Júri.
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Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da 
autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, impe-
rando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II- É defeso ao Tribunal, ao examinar recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, 
excluir uma qualificadora, valorando provas e aspectos particulares do caso, porquanto tal com-
petência pertence exclusivamente ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
III- A exclusão das qualificadoras apenas é possível quando manifestamente improcedentes e 
descabidas.
(...)”
(AgRg no AREsp 417.732/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, 
julgado em 05/06/2014, DJe 10/06/2014)

“(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Egrégia Corte Superior, “as qualificadoras do crime de homi-
cídio só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, 
isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar 
as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público, sob pena 
de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri” (HC 
nº 138.177/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 28.8.13).
2. Na hipótese, não se pode afirmar que a incidência das qualificadoras da surpresa e do motivo 
fútil restabelecidas no acórdão a quo seriam manifestamente improcedentes e descabidas, pelo 
contrário, ficou demonstrado de forma fundamentada, com base na prova colhida na instrução 
criminal, as razões pelas quais o réu deveria ser pronunciado em relação a elas, razão pela qual não 
se afigura possível sua exclusão, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.
(...)”
(AgRg no HC 276976/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 
08/04/2014, DJe 15/04/2014)

“(...)
2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a 
vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos 
autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão 
de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos 
de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença 
proferir manifestação acerca do tema.
3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe 
ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram 
controvertidas diante do estágio da ação penal. Assim, não há se falar em incidência do enun-
ciado n. 7/STJ, pois, exatamente por não ser possível revolver fatos e provas na via eleita é que 
devem as qualificadoras ser remetidas ao crivo do tribunal do júri. Com efeito, cabe ao Conselho 
de Sentença aferir se havia ou não vontade de surpreender a vítima, bem como se o crime foi 
praticado por motivo fútil.
(...)”
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZ-
ZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

Nestas condições, cumpre negar provimento à parte do recurso que pede a exclusão das qualificadoras referentes 
à pronúncia de Sinval Alves de Araújo pela prática de homicídio qualificado contra a sua ex-companheira Elísia Alvina 
dos Santos.
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Quanto ao pedido de desclassificação da acusação de tentativa de homicídio para lesões corporais contra a 
suposta vítima Valdeci Maria de Jesus Alves (nora), decido nos seguintes termos:

A vítima Valdeci (fls. 41/42 e cdroom às fls. 97-v), conforme acima detalhado, afirmou que o seu sogro a atacou 
com um machado, não tendo conseguido matá-la em razão de ter segurado no cabo do machado e conseguido se defender, 
tendo sido “apenas” atingida no braço, cujas lesões estão descritas nos laudos acostados às fls. 22 e 45.

Por outro lado, o Pronunciado negou a versão da vítima, afirmando que a mesma teria tentado retirar-lhe o macha-
do e, por isso, fora atingida, o que ensejaria a desclassificação da tentativa de homicídio para o delito de lesões corporais.

Há, portanto, mera divergência entre as versões do acusado e da vítima, e, sabe-se que a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a desclassificação da acusação de prática de conduta doloso contra a vida é 
admissível apenas quando houver elementos de prova que permitam clara e objetivamente chegar a tal conclusão, sob pena 
de ofensa à soberania do veredicto do jurados.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“(...)
1. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que só se admite a desclassificação da 
conduta criminosa para delito estranho à competência do Tribunal do Júri, sem usurpação da 
competência do Conselho de Sentença, se o Juízo da Pronúncia se deparar com provas que evi-
denciem, sem qualquer esforço de análise das circunstâncias fáticas ou subjetivas, a ausência de 
dolo caracterizador de crime contra a vida, o que não ocorreu nos presentes autos.
2. Havendo elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, as versões con-
flitantes acerca da existência de dolo, a divergência deve ser deslindada pelo veredicto dos jurados, 
porquanto é o Conselho de Sentença o juiz natural da causa, nos termos da Carta Constitucional 
de 1988.
(...)”
(HC 238.440/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2013, 
DJe 25/09/2013)

“(...)
1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus ve-
redictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação 
da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum 
elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual.
2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de 
existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao 
magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para conside-
rá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o 
princípio do in dubio pro societate.
(...)”
(REsp 1245836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 
19/02/2013, DJe 27/02/2013)

Desse modo, estando comprovada a materialidade e presentes indícios de autoria do delito imputado, a pronúncia 
de Sinval, neste ponto, é medida que se impõe a fim de que a questão seja submetida à apreciação pelo Conselho de Sen-
tença, juízo natural do delito sub judice.

É o que preconiza a jurisprudência pátria:

“Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTO-
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RIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICA-
ÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE DIVORCIA-
DA DA PROVA. 1. Réu pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, c/c o art. 
14, II, ambos do CP, recorre da decisão, postulando a despronúncia ou desclassificação ou afasta-
mento da qualificadora. 2. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria 
que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia 
do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para 
analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto. 3. Na atual fase processual, que é de 
mero juízo de admissibilidade da acusação, só pode ser operada a absolvição, pela presença 
da excludente de legítima defesa, ou a desclassificação do delito, quando, respectivamente, 
estreme de dúvida a presença da excludente e a ausência de animus necandi, o que não se 
apresenta nos autos. 4. Pelos mesmos motivos, havendo indícios quanto à presença da qua-
lificadora descrita na denúncia, impõe-se a pronúncia do acusado por tentativa de homicí-
dio qualificado. As qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas, na 
atual fase, quando se revelarem manifestamente divorciadas da prova, o que não ocorreu in 
casu. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO” (TJRS, Recurso em Sentido Estrito Nº 
70056063399, Primeira Câmara Criminal, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 26/02/2014) 
– Grifos nossos.

“DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Havendo prova da ma-
terialidade dos fatos e indícios suficientes apontando ser o recorrente autor dos ilícitos, 
torna-se imperativo o seu julgamento pelos juízes naturais da causa, na medida em que a 
aplicação do princípio do in dubio pro societate, nesta fase processual, possuiu supremacia 
em relação ao princípio do in dubio pro reo. Além disso, não há óbice a que seja o acusado 
pronunciado também pelas tentativas de homicídio que lhe estão sendo imputadas, a título 
de dolo eventual, uma vez que há precedentes desta Corte e do STJ que admitem a tentativa 
em crimes nos quais o agente tenha agido com dolo eventual. RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVI-
DO” (TJRS, Recurso em Sentido Estrito Nº 70045328309, Segunda Câmara Criminal, Relator: 
Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 16/02/2012)” - Grifos nossos.

Nestas condições, cumpre negar provimento à parte do recurso que pede a desclassificação da suposta tentativa 
de homicídio contra a sua nora Valdeci Maria de Jesus Alves.

Em relação ao pleito de declaração de improcedência da acusação de tentativa de homicídio contra a sua 
ex-sogra, decido nos seguintes termos:

Ao ser ouvida na Delegacia, Alvina Santos Dourado disse que:

“(...) que em seguida SINVAL foi em direção a “CIO”, que estava sentada numa cadeira, sendo 
golpeada com o machado por SINVAL no braço, foi quando diante daquela situação e vendo a 
ferocidade de SINVAL a declarante saiu correndo e SINVAL atrás com machado dizendo: “hoje 
vou fazer três mortes; que a declarante correu bastante, mas não sabe como só DEUS mesmo foi 
que ajudou; pois tem 80 anos e sua saúde é debilitada; (...)”
(fls. 10)

Essa terceira suposta vítima não foi ouvida em juízo.
A segunda suposta vítima (Valdeci/nora), ao ser ouvida na Delegacia, não detalhou o que teria ocorrido em relação 

à senhora Alvina.
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Em juízo, no cdroom às fls. 97-v, a partir do momento 05’28” (cinco minutos e vinte e oito segundos), Valdeci 
respondeu às perguntas referentes ao tema ora tratado, afirmando que:

- enquanto a depoente, Valdeci, era agredida, a senhora Alvina, ex-sogra do Pronunciado, fugiu e se escondeu 
“debaixo de um pé de pau” (05’36”), tendo sido procurada por Sinval que teria dito “cadê aquela desgraçada da veia, eu 
queria matar” (05’43”);

- a senhora Alvina estava na sala onde a sua filha, Elisia, foi morta, tendo presenciado tal fato;
- ao responder à pergunta do Promotor de Justiça sobre o fato de Sinval ter tentado matar a senhora Alvina, Valde-

ci respondeu que quando Sinval “veio de lá de fora, ela correu” (10’53”). Ele teria procurado a ex-sogra para matar, porém 
o “manto de Nossa Senhora” a cobriu, não tendo sido encontrada pelo Recorrente.

Bem, sabe-se que a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem 
concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios sobre a autoria ou participação do agente, consoante 
dispõem os artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal.

Objetivamente falando, ao contrário do ocorrido com as situações das duas supostas vítimas anteriormente trata-
das, não vislumbro a existência de prova da materialidade de o Recorrente ter tentada matar a sua ex-sogra, senhora Alvina 
Santos Dourado.

Pelo contrário, entendo que está provada a inexistência de fato que pudesse, em tese, ser tipificado como tentativa 
de homicídio em relação, repita-se, à senhora Alvina.

Nenhum dos depoimentos fêz referência à prática de atos executórios contra a senhora Alvina.
Ora, não havendo ato executório, não há que se falar em tentativa de homicídio, seguindo dispõe o artigo 14, II 

do Código penal, in verbis:

Art. 14 - Diz-se o crime:
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade 
do agente.

Sobre tema, transcrevo as seguintes lições de CLEBER MASSON:

“A fase de execução, ou dos atos executórios, é aquela em que se inicia a agressão ao bem jurídico, 
por meio da realização do núcleo do tipo penal. O agente começa a realizar o verbo (núcleo do 
tipo) constante da definição legal, tornando o fato punível. É o caso da conduta de efetuar dispa-
ros de arma de fogo contra uma pessoa.
Há a incidência do Direito Penal, configurando no mínimo um crime tentado. Com efeito, o art. 
14, II, do Código Penal vinculou a tentativa ao início da execução do crime, ou seja, à prática de 
atos executórios.
O ato de execução deve ser idôneo e inequívoco.
Ato idôneo é o que se reveste de capacidade suficiente para lesar o bem jurídico penalmente tute-
lado. Essa idoneidade deve ser constatada no caso concreto, e não em abstrato. Exemplo: um tiro 
de revolver é idôneo para praticar um homicídio, ao contrário de um tiro de festim.
Por sua vez, ato inequívoco, é o que se direciona ao ataque do bem jurídico, almejando a consu-
mação da infração penal e fornecendo certeza acerca da vontade ilícita. Exemplo: um disparo de 
arma de fogo efetuado na direção da vítima é unívoco para a prática de um homicídio, diferente 
de um disparo efetuado para o alto.
Conclui-se, pois, que um ato de execução deve, obrigatoriamente, possuir essas características, 
simultaneamente. Não basta apenas uma delas. Também não é suficiente, em face da rejeição da 
teoria subjetiva – notadamente pela insegurança por ela proporcionada -, a vontade firme e cons-
ciente de cometer uma infração penal, quando não exteriorizado um ato idôneo e inequívoco. A 
propósito, confira-se o elucidativo exemplo de Nélson Hungria:
Tício, tendo recebido uma bofetada de Caio, corre a um armeiro, adquire um revólver, carrega-o 
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com seis balas e volta, ato seguido, à procura do seu adversário, que entretanto, por cautela ou ca-
sualmente, já não se acha no local da contenda; Tício, porém, não desistindo de encontrar Caio, 
vai postar-se, dissimulado atrás de uma moita, junto ao caminho onde ele habitualmente passa, 
rua de casa, e ali espera em vão pelo seu inimigo, que, desconfiado, tomou direção diversa. Não 
se pode conceber uma série de atos mais inequivocadamente reveladores da intenção de matar, 
embora todos eles sejam meramente preparatórios.4”
(Cleber Masson, in Direito Penal Esquematizado, vol. I, Parte Geral, Editora Método, 9ª edição, 
páginas 357/358 – nota de roda-pé 4: “HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. Rio 
de Janeiro: Forense, 1949, v. I, p. 252”)

Assim como no exemplo do renomado jurista Nelson Hungria, no caso dos autos, pode-se até afirmar que o Re-
corrente teria desejado ceifar a vida de sua ex-sogra, porém, o mesmo não teve sequer uma oportunidade concreta para a 
prática de tal ação. Ou seja, não houve prática de atos executórios.

Primeiro, Sinval teria, como confessado, praticado o delito contra a sua ex-companheira, depois, supostamente 
tentado fazer o mesmo contra a sua nora. Ao Conselho de Sentença caberá decidir sobre tais fatos.

Acontece que, durante essas duas ações, a terceira suposta vítima fugiu, se escondendo “debaixo de um pé de pau” 
(cdroom fls. 97-v - 05’36” – Valdeci/nora), inexistindo qualquer elemento de prova que permita, ainda que in dubio pro 
societate, concluir ter Sinval se dirigido à mesma com o machado, o que vale dizer, não houve tentativa de homicídio.

Como a senhora Alvina estava escondida atrás de uma vegetação, sequer foi vista por Sinval quando saiu da casa e 
fugiu durante anos, sendo, logicamente, impossível matar alguém nessas condições.

In  casu, não foi produzida prova apta que se enquadre nos fatos narrados no item “7.” da denúncia, restando não 
delineada conduta do Recorrente que permita a sua pronúncia em relação a essa terceira suposta vítima.

Por oportuno, friso, não seria caso de considerar sequer tentativa branca do delito previsto no art. 121 do CP, 
eis que “Considera-se tentativa “branca” aquela na qual o bem tutelado pelo tipo penal não sofre qualquer dano, apesar do 
esgotamento dos atos praticados pelo agente.” (RHC 22.433/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA 
TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 26/04/2010), o que está em sintonia com o entendimento geral para a verificação 
da ocorrência de crimes tentados, consoante acima exposto.

Em assim sendo, entendo, nesta terceira situação (suposta vítima Alvina) cumpre aplicar o disposto artigo 415, I 
do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 415 O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:
I – provada a inexistência do fato;
Nestas condições, cumpre dar provimento à parte do recurso que pede a declaração de im-
procedência da acusação de suposta tentativa de homicídio contra a sua ex-sogra Alvina Santos 
Dourado.

Finalmente, em relação ao pedido de prisão domiciliar, de logo, declaro o convencimento de que não vislumbro 
demonstrada qualquer das hipóteses previstas no artigo 318 do CPP, in verbis:

Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com 
deficiência;
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
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VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade 
incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste 
artigo. 

De início, cumpre pontuar a impossibilidade de se conceder o benefício previsto no artigo 318 do Código de 
Processo Penal, uma vez que o Recorrente não teria onde residir.

Consta nos depoimentos gravados no cdroom (fls. 97-v) que a casa onde o mesmo morava, após estar foragido 
por aproximados dez anos, estaria em ruínas.

Nenhum de seus filhos o acolheria em casa, em razão de o mesmo ter confessado o homicídio da genitora dos 
mesmos. É que consta de depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Sequer foi apontado, muito menos provado, onde o Recorrente cumpriria a pleiteada prisão domiciliar.
Além disso, o fato de o Recorrente possuir 73 (setenta e três) anos não o inclui na hipótese do inciso I do art. 318.
Em relação à hipótese do inciso II do art. 318 do CPP, o Ofício nº 144/2015 da Delegacia de Polícia de Riacho 

de Santana, às fls. 124, informa que o senhor Sinval tem necessitado de “atendimento médico com frequência”, e concluiu 
solicitando apenas “que o custodiado seja removido para outra Unidade”, questão que deve ser examinada pelo Juiz local, 
quem detém melhores instrumentos e informações úteis à solução da situação.

Ademais, entendo que não há prova de que o senhor Sinval esteja extremamente debilitado por motivo de doen-
ça grave, eis que, anterior Ofício 044/2015 da mesma Delegacia de Polícia, às fls. 105, está instruído com documentos 
médicos diversos, dos quais destaco o relatório médico, às fls. 106, com as seguintes conclusões do Dr. Paulo Roberto 
Fernandes – CRM 4389: in verbis:

“ANALIZANDO OS EXAMES DO SENHOR SINVAL ALVES DE ARAÚJO, HORA APRE-
SENTADOS, FORAM CONSTATADOS TODOS NORMAIS. SEGUEM EXAMES EM 
ANEXO.”

Nestas condições, cumpre negar provimento à parte do recurso que pede a prisão domiciliar do Recorrente.
Destarte, entendo que a decisão vergastada merece ser reformada parcialmente para absolver Sinval Alves de 

Araújo da acusação de tentativa de homicídio em relação a Alvina Santos Dourado, mantendo-a em todos os demais ter-
mos quanto à pronúncia do Recorrente pela suposta prática de delitos contra Elisia Alvina dos Santos e Valdeci Maria de 
Jesus Alves, e negado o pedido de prisão domiciliar, devendo, portanto, ser conhecido e provido parcialmente o presente 
recurso.”

Ex positis, nos termos do voto proferido, acolhe essa Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça da Bahia, por unanimidade, o voto por meio do qual se CONHECE e DÁ PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso 
em Sentido Estrito.
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TJBA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0011950-06.2014.8.05.0000, 
TRIBUNAL PLENO, RELATOR (A):  DESª. REGINA HELENA RAMOS REIS, JULGADO EM 
08/07/2016

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 744/14 MUNICÍPIO 
DE LAPÃO/BA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PARCIALMENTE CARACTERI-
ZADA. UTILIZAÇÃO COMO PARÂMETRO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. AFASTAMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI. INTERESSE 
DE AGIR CARACTERIZADO.  MÉRITO. COMPATIBILIDADE VERTICAL ENTRE 
A LEI MUNICIPAL N.º 744/14 E A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. 
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE PROCLA-
MADA.
1. O vício de iniciativa alegado, caso efetivamente verificado, ocasionaria a inconstituciona-
lidade total da Lei Municipal n.º 744/14, não se revelando necessária a indicação específica 
do “dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado”. Ademais, conforme enunciado, é 
possível extrair, da peça vestibular, as razões invocadas pelo requerente como aptas ao re-
conhecimento da inconstitucionalidade da lei em voga, o que permite concluir que não há 
violação ao artigo 3º, inciso I, da Lei n.º 9.868/99, no caso dos autos.
2. A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI não pode ser conhecida, nos 
pontos em que utiliza como parâmetro normas da Constituição Federal, bem como no 
que diz respeito ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade, formulado de 
forma inadequada nesta via. Por conseguinte, reconhece-se a inépcia da petição inicial, nos 
excertos indicados, a ensejar o parcial indeferimento da petição inicial.
3. Para a declaração de inconstitucionalidade e a retirada do mencionado diploma normati-
vo do ordenamento jurídico, como pretendido na petição inicial, revela-se imprescindível o 
manejo da ação direta, em sede controle concentrado e abstrato. Há, portanto, inequívoco 
interesse processual, no caso em tela.
4. Por se tratar de regramento diretamente afeto ao princípio da moralidade administrativa, 
poderia um membro do Poder Legislativo iniciar o processo legislativo, que culminou na 
promulgação da Lei Municipal n.º 744/14, cujo escopo é a fixação de parâmetros de pro-
bidade mínima, a denotar aptidão e honorabilidade para o desempenho da função pública.
5. Vislumbra-se, na hipótese, não a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e sim 
a iniciativa comum ou concorrente, aplicável para proposições em que não se observa restri-
ção ao seu âmbito de titularidade. Por consectário lógico, não há que se cogitar, na edição 
da mencionada lei, em inobservância ao princípio da separação dos Poderes.
6. Conhecimento parcial da ADI e, no mérito, na parte conhecida, julgamento de impro-
cedência do pedido deduzido na peça vestibular, proclamando a compatibilidade vertical 
entre a Lei n.º 744, de 23 de junho de 2014, do Município de Lapão/BA e a Constituição 
do Estado da Bahia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Direta de Inconstitucionalidade n. 0011950-06.2014.8.05.0000, em que 
é recorrente José Ricardo Rodrigues Barbosa, Prefeito do Município de Lapão e recorrido Câmara Municipal de Lapão.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI e, no mérito, na par-
te conhecida, julgar improcedente o pedido deduzido na peça vestibular, proclamando a compatibilidade vertical 
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entre a Lei n.º 744, de 23 de junho de 2014, do Município de Lapão/BA e a Constituição do Estado da Bahia, nos 
termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI, com pedido liminar, ajuizada pelo PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE LAPÃO, tendo por objeto a declaração de inconstitucionalidade e a respectiva retirada do ordenamen-
to jurídico da Lei Municipal n.º 744, de 23 de junho de 2014, que torna obrigatória a utilização da Lei Ficha Limpa para 
nomeação de agentes políticos e servidores públicos no Município de Lapão/BA, e dá outras providências, nos seguintes 
termos:

“Art. 1º - Para nomeação de agentes políticos, servidores públicos efetivos, cargos em comissão de livre 
nomeação e exoneração, funções de confiança, direção e assessoramento, são necessários requisitos de 
idoneidade moral, nos órgãos da Administração Pública direta, indireta e autarquias municipais, ob-
servadas as hipóteses de inelegibilidade, previstas na lei complementar 135, de 04 de junho de 2010, 
ficha limpa.
Parágrafo único – É obrigatório o afastamento imediato de servidor público que exerça cargos de agen-
tes políticos, cargos em comissões e funções de confiança, na administração pública municipal, Poder 
Executivo, Legislativo e Autarquias Municipais, que venha a ser condenação em ação penal por Órgão 
Colegiado do Poder Judiciário, em virtude de prática dos atos que especifica.
Art. 2º - Os Secretários Municipais deverão comprovar que estão em condições de exercício do cargo, 
nos termos do caput do Artigo anterior, por ocasião da nomeação, bem como ratificar esta condição, 
anualmente, até 31 de janeiro.
Parágrafo único – No caso dos servidores públicos efetivos, a comprovação das condições de exercício 
do cargo e função pública, a que se refere o caput do artigo 1º, será realizada no momento da posse e 
durante o exercício de suas funções.
Art. 3º - Para fins de preservação da probidade pública e moralidade administrativa, é vedada a 
admissão e nomeação, para cargo, função ou emprego público, de pessoas que iniciam nas hipóteses de 
inelegibilidade, prevista na lei complementar 135, de 4 de junho de 2010, lei da ficha limpa.
Art. 4º - Os servidores ocupantes de cargos em comissão e os empregados públicos deverão comprovar, 
por ocasião da nomeação ou admissão, que preenchem os requisitos e condições para o exercício do 
cargo, função ou emprego público, nos termos do caput do Art. 1º, bem como ratificar esta condição, 
anualmente, até 31 de janeiro do exercício em curso.
Art. 5º - O servidor público que exercer função de confiança, direção e assessoramento deverá ser afas-
tado das suas atribuições caso seja condenado em Ação Penal aceita pelo Poder Judiciário e transitada 
em julgado, em virtude da prática, no exercício do cargo ou anteriormente a este de atos tipificados 
como atentatórios à administração pública e outros crimes afins.
Parágrafo único - Para efeitos desta Lei, considera-se servidor público em função de confiança, direção e 
assessoramento os dirigentes de empresas públicas, autarquias, secretários, gerentes e servidores públicos 
comissionados.
Art. 6º - São considerados atos atentatórios à administração pública, para efeitos desta Lei, os tipifi-
cados nos artigos 289 a 359-H do Código Penal, os crimes previstos na Lei de Licitações, Lei Federal 
8.666/93, os Crimes Contra o Sistema Financeiro, e aqueles especificados nas Leis de Improbidade 
Administrativa, de Ação Civil Pública e Ação Popular e também de pessoas que iniciam nas hipóteses 
de inelegibilidade, previstas na legislação federal, lei da ficha limpa.
Art. 7º - Caso o servidor público que exerça a função de agente político, que seja nomeado em cargo em 
comissão ou exerça função de confiança, direção e assessoramento e tenha outro cargo de origem, efetivo, 
na Administração Municipal, retornará ao cargo original durante o curso da ação penal.
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Art. 8º - O servidor público nomeado para os caros descritos no artigo anterior, caso não seja servidor 
ocupante de cargo efetivo nos quadros da administração municipal, será exonerado imediatamente das 
funções a que ocupa.
§ 1º - Ao servidor público afastado em decorrência do texto elencado no caput deste artigo, será vedada 
a sua nomeação para qualquer cargo dos quadros da administração municipal, após o trânsito em 
julgado da ação que o condene por qualquer dos atos elencados no art. 6º desta Lei, ou enquanto não 
cumprir a pena a que venha a ser condenado.
§ 2º - É vedado o exercício da função de representante ou conselheiro dos Conselhos Municipais, por 
pessoas que incidam nos casos de inelegibilidade, nos termos da Legislação Federal, Lei Complementar 
nº 135, de 04 de junho de 2010, lei da ficha e is estipulados por esta Lei.
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.”

Aduz, inicialmente, a sua legitimidade para propor a presente ação constitucional, nos termos do art. 134, inciso 
VII, da Constituição do Estado da Bahia.

Em seguida, registra que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem o dever-poder de “declarar incidentalmente 
o vício de inconstitucionalidade da Lei 744 frente à Carta Magna de 1988”, aduzindo que, embora somente o Supremo 
Tribunal Federal possa exercer controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, utilizando como parâmetro a 
Constituição Federal, cabe aos demais Tribunais defender a ordem constitucional de forma incidental.

Assim, almeja “a declaração incidente, através da presente preliminar, da inconstitucionalidade da Lei Municipal 744 
de 23 de junho de 2014, frente a Lex Legum, [...] face à violação que ela representa ao art. 2º”, tratando-se, assim, de controle 
difuso de constitucionalidade.

Adiante, traça linhas sobre o princípio da separação dos Poderes, prestigiado pelo artigo 2º da Constituição Fede-
ral, destacando as funções típicas de cada função – legislativa, executiva e judiciária.

Nesse contexto, assevera que houve vício formal de iniciativa no processo legislativo que culminou na edição da 
Lei n.º 744/14 do Município de Lapão, uma vez que, ao disciplinar normas para nomeação de servidores para cargos em 
comissão no Poder Legislativo e no Poder Executivo, teria o diploma violado a Constituição Federal, especialmente quanto 
à previsão contida no artigo 61, §1º, inciso II, alínea “c”.

Aponta que o referido comando constitucional se estende aos demais entes federativos, ao dispor que cabe ao chefe 
do Poder Executivo, privativamente, propor leis que versem sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria.

Afirma a existência de violação também ao artigo 77, inciso IV, da Constituição Estadual, que estatui que “são de 
iniciativa privativa do governador do Estado os projetos que disponham sobre: ‘IV – servidores públicos do Estado, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade’”.

Dessa forma, relata que o projeto de lei, que tornou obrigatória a “utilização da ‘Lei da Ficha Limpa’ para nome-
ação de agentes políticos e servidores públicos no Município de Lapão”, adveio de iniciativa parlamentar, e por versar sobre o 
provimento de cargos públicos, teria violado a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, embaraçando, 
a separação constitucional de Poderes. Destaca que “nem a sanção aposta pelo Prefeito Municipal teria o condão de sanar 
eventual vício formal aduzido, o que não ocorreu, já que o executivo vetou o projeto”. Colaciona precedentes, a fim de amparar 
a tese esposada.

Subsidiariamente, invocando o princípio da eventualidade, ventila a ocorrência também de violação ao artigo 1º, 
§2º, da Constituição Estadual, que dispõe sobre a coexistência dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no Estado 
da Bahia, motivo pelo qual deve, no seu entender, a Lei n.º 744 do Município de Lapão ser declarada incidentalmente 
inconstitucional.

Pugna, assim, pelo deferimento de medida liminar sem a oitiva da parte contrária para suspender, de imediato, a 
eficácia da Lei Municipal n.º 744/2014 e, ao final, seja declarada a sua inconstitucionalidade.
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Intimado o Presidente da Câmara de Vereadores de Lapão, conforme certidão de fl. 163-verso, este se manifestou 
às fls. 164/173, aduzindo, em linhas gerais, que a Lei Municipal n.º 744/2014 é oriunda de projeto de autoria do Vereador 
Paulo Roberto Reis Silva, buscando atender “aos clamores públicos da população lapoense”, passando o projeto de lei pelo 
crivo técnico, não devendo prosperar a alegação de vício de iniciativa, “haja vista que a lei municipal em análise apenas 
estabeleceu condições para o provimento de cargos comissionados no âmbito municipal e não a criação destes”.

Expôs que a lei versa sobre: “a) proibição para cargos em comissão de pessoas que se enquadrem em alguma das situações 
nela previstas; b) cominação de nulidade de nomeações futuras em sua infringência; c) revogação das nomeações feitas em inob-
servância ao seu conteúdo; d) fixação de mecanismos de controle de sua aplicação”, tendo o legislador atuado dentro da esfera 
de competência estabelecida nos artigos 29 e 30 da Constituição Federal.

Registra o intuito moralizador da lei em análise, uma vez que se destina a evitar o exercício da função pública em 
cargos comissionados por pessoas que contam com condenação criminal ou representação julgada procedente pela Justiça 
Eleitoral, em linha de assentimento com a Lei Complementar n.º 135/10 - “Lei da Ficha Limpa”.

Assim, defende que o tema regrado na lei objetiva atender os princípios da impessoalidade e moralidade adminis-
trativa, não havendo que se cogitar de usurpação de iniciativa em razão da matéria, ao passo que “a exigência de critérios 
mínimos de honorabilidade para o exercício da função pública é matéria que não se insere na esfera de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo”. Por fim, conclui pela constitucionalidade da lei impugnada.

A Procuradoria Geral de Justiça ofertou o Parecer n.º 121/2015, apontando a necessidade de a intimação pessoal 
do Procurador Geral do Estado, a fim de que este se manifestasse na presente ADI, em cumprimento ao disposto no artigo 
8º da Lei n.º 9.868/99, de aplicação supletiva no âmbito dos Estados-membros (fls. 187/192).

O Procurador Geral do Estado foi intimado pessoalmente, conforme certidão de fls. 197-verso, deixando de apre-
sentar qualquer manifestação, consoante se observa da certidão de fl. 199.

Com o retorno dos autos ao Ministério Público, o órgão ministerial insistiu na necessidade de pronunciamento 
do Procurador Geral do Estado, com fundamento na obrigatoriedade da intervenção, de extração constitucional (fls. 
201/203).

Ato contínuo, interveio nos autos o Procurador Geral do Estado, manifestando-se às fls. 296/299, arguindo, pre-
ambularmente, a preliminar de inépcia da petição inicial, considerando que a exordial não atende aos requisitos contidos 
no artigo 3º, inciso I, da Lei n.º 9868/1999. Sustenta que houve uma parametricidade inadequada, uma vez que o contro-
le concentrado e abstrato de lei municipal perante o Tribunal de Justiça deve ter como parâmetro a Constituição Estadual, 
não se revelando possível a utilização da Constituição Federal. Aponta a ausência de interesse de agir, ao argumento de 
que os termos do diploma impugnado replicam comando normativo da Constituição Federal, razão pela qual o suposto 
defeito formal não apresenta relevância, inexistindo interesse prático na declaração de inconstitucionalidade.

No mérito, defende que a matéria não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não versando o ato 
impugnado sobre o regime jurídico dos servidores do Poder Executivo do Município de Lapão/BA, a atrair a atuação pri-
vativa do Prefeito para a abertura do processo legislativo. Acrescenta que, ainda que se admitisse eventual vício formal, este 
seria apenas parcial, não se estendendo quanto à nomeação de servidores no Poder Legislativo Municipal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça para pronunciamento de mérito, foi apresentado o Parecer n.º 
323/2015 (fls. 302/311). Manifesta-se o Parquet, em prefacial, pela inépcia da peça vestibular, aduzindo que “não cabe 
aos Tribunais de Justiça estaduais o exercício do controle concentrado de constitucionalidade de leis e demais atos normativos 
municipais em face da Constituição Federal”.

Acrescenta que a exordial é contraditória, haja vista que, a um só tempo, almeja a declaração de inconstitucionali-
dade da Lei Municipal n.º 744/14 por violação ao artigo 2º da Constituição Federal e suscita incidente de inconstitucio-
nalidade com o mesmo parâmetro, “com absoluta falta de técnica”.

No mérito, sufraga inexistir contrariedade à estrutura simétrica do processo legislativo, pontuando que a lei im-
pugnada “dispõe sobre os critérios para acesso aos cargos públicos comissionados e não sobre o provimento dos cargos públicos, 
lotação, remuneração ou demais direitos e deveres inerentes à relação funcional”. Assevera que “inexiste a ofensa à regra consti-
tucional da iniciativa reservada na edição da Lei Municipal 744, de 23 de junho de 2014, do Município de Lapão, e por essa 
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razão não há que se falar em usurpação de atribuições próprias da função executiva. Me, tampouco inobservância pelo legislador 
local do postulado constitucional da independência e harmonia entre os Poderes”.

Assim, conclui pela improcedência da ação direta ou, subsidiariamente, pela atribuição de interpretação conforme 
à norma guerreada, aplicando-a na definição de critérios de acesso aos cargos em comissão no âmbito do Poder Legislativo.

É o relatório.

VOTO

A Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI encontra-se em condições de imediato julgamento, restando pre-
judicada a análise do pedido de natureza cautelar, com o objetivo de ver determinada “a suspensão imediata da eficácia da 
Lei 744 de 23 de junho de 2014”.  

Inicialmente, impende examinar as questões preliminares, suscitadas pelo Procurador Geral do Estado (fls. 
296/299) e pelo Ministério Público do Estado da Bahia (fls. 302/311), que se traduzem em possíveis obstáculos à admis-
sibilidade da presente ADI:

Da inépcia da petição inicial e da inadequação do parâmetro
Na sua manifestação, o Procurador Geral do Estado aponta que a petição inicial não observou o artigo 3º, inciso 

I, da Lei n.º 9.868/99, por não ter indicado “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos 
do pedido em relação a cada uma das impugnações”. Alude, no particular, que a peça proemial “se limita a imputar de forma 
genérica e sem demonstração sequer do vício que macularia o ato normativo, uma inconstitucionalidade cujo cotejo deixa literal-
mente em aberto para o exame do Tribunal de Justiça”.

Assevera, ainda, o Procurador Geral do Estado a inadequação do parâmetro, utilizado como fundamento para o 
controle concentrado e abstrato da constitucionalidade de lei municipal, no âmbito do Tribunal de Justiça, que fica restrito 
à Constituição Estadual, não alcançando as normas da Constituição Federal, como se pretende na peça vestibular.  

No mesmo sentido, o Parquet, no seu opinativo, suscitou a inépcia da petição inicial, pontuando que o “Tribunal 
de Justiça da Bahia é competente para julgar e processar ação direta de inconstitucionalidade de norma municipal, porém unica-
mente tendo como parâmetro de controle a Constituição Estadual”, tendo em vista que “não cabe aos Tribunais de Justiça Estadu-
ais o exercício do controle concentrado de constitucionalidade de leis e demais atos normativos em face da Constituição Federal”.

Desume-se, da leitura da petição inicial, que o objeto da presente ADI é a declaração de inconstitucionalidade 
formal da Lei n.º 744, de 23 de junho de 2014, do Município de Lapão/BA, por violação, em essência, ao princípio da 
separação dos Poderes, decorrente da não observância da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal para 
lei que, no entendimento ali consignado, dispõe sobre servidores públicos, seu regime jurídico e o provimento de cargos.

Imputa-se, portanto, ao diploma normativo municipal uma inconstitucionalidade formal propriamente dita, por 
violação a requisito formal subjetivo, correspondente à iniciativa para deflagrar o processo legislativo. Nesse contexto, o 
vício de iniciativa alegado, caso efetivamente verificado, ocasionaria a inconstitucionalidade total da Lei Municipal n.º 
744/14, não se revelando necessária a indicação específica do “dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado”.

Ademais, conforme enunciado, é possível extrair, da peça vestibular, as razões invocadas pelo requerente como 
aptas ao reconhecimento da inconstitucionalidade da lei em voga, o que permite concluir que não há violação ao artigo 
3º, inciso I, da Lei n.º 9.868/99, no caso dos autos.

Por outro lado, como indicado pelo Procurador Geral do Estado e pelo órgão ministerial, observa-se que, efetiva-
mente, alguns dos parâmetros invocados para o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade da lei municipal 
não podem ser admitidos, considerando o regramento aplicável na espécie.  

Consoante previsto no artigo 125, § 2º, da Constituição Federal, “cabe aos Estados a instituição de representação 
de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a 
atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.
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A Constituição do Estado da Bahia, por seu turno, ao regular no artigo 134 e seguintes o controle de constitucio-
nalidade, no âmbito da Justiça Estadual, prevê que a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual 
ou municipal deve ser proposta “em face desta Constituição”.

Vê-se, dessarte, que o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, no âmbito deste Tribunal de Justiça, 
deve utilizar como parâmetro apenas as normas da Constituição do Estado da Bahia, não se admitindo, no particular, 
como parâmetro, a Constituição Federal.

A propósito, a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal:

“O único instrumento jurídico revestido de parametricidade, para efeito de fiscalização con-
centrada de constitucionalidade de lei ou de atos normativos estaduais e/ou municipais, é, 
tão somente, a Constituição do próprio Estado-membro (CF, art. 125, § 2º), que se qualifica, 
para esse fim, como pauta de referência ou paradigma de confronto, mesmo nos casos em que a 
Carta Estadual haja formalmente incorporado ao seu texto normas constitucionais federais que se 
impõem à observância compulsória das unidades federadas. Doutrina. Precedentes. [...]”
(STF, Rcl 5690 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 
24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 20-04-2015 PUBLIC 22-04-2015) 
(grifos aditados).

Nesse diapasão, não poderia o requerente valer-se, como o fez de dispositivos da Constituição Federal, como pa-
râmetros para o juízo de (in)constitucionalidade, a ser promovido na presente ação direta.  

Registre-se, ainda, que é manifestamente incabível, em sede de ADI, o pleito de “declaração incidente, através da 
presente preliminar, da inconstitucionalidade da Lei Municipal 744 de 23 de junho de 2014, frente a Lex Legum, [...] face à 
violação que ela representa ao art. 2º”.

Como bem lançado no parecer ministerial (fls. 302/311), com tal proceder, o requerente “parece desconhecer que 
não se suscita de forma direta o controle difuso, mas apenas como preliminar de ação em que o pedido seja distinto, tendo a 
questão constitucional caráter de prejudicial necessária ao julgamento da ação principal”.  

Assim, urge concluir que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI não pode ser conhecida, nos 
pontos em que utiliza como parâmetro normas da Constituição Federal, bem como no que diz respeito ao pedido de de-
claração incidental de inconstitucionalidade, formulado de forma inadequada nesta via. Por conseguinte, reconhece-se a 
inépcia da petição inicial, nos excertos indicados, a ensejar o parcial indeferimento da petição inicial.

Nada obstante, na peça inaugural, o requerente também apresentou como parâmetros para a indigitada incons-
titucionalidade da Lei n.º 744/14, do Município de Lapão/BA, dispositivos da Constituição Estadual, que veiculam o 
princípio da separação dos Poderes e estabelecem as regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, para de-
flagrar o processo legislativo. Nesse sentido, o artigo 1º, §2º e o artigo 77, inciso IV, da Constituição do Estado da Bahia:

“Art. 1º - O Estado do Bahia, integrante da República Federativa do Brasil, rege-se por esta Constitui-
ção e pelas leis que adotar, nos limites da sua autonomia e do território sob sua jurisdição.
[...]
§ 2º - São Poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos 
entre si.”
“Art. 77 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado os projetos que disponham sobre:
[...]
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposenta-
doria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;”
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Nesses pontos, é possível realizar o controle de concentrado e abstrato de constitucionalidade da mencionada lei 
municipal, no âmbito desta Corte de Justiça, de forma que a ADI merece ser parcialmente conhecida, de forma a alcançar 
a solução do mérito.  

Em caso análogo ao presente, que também se traduz em ADI ajuizada pelo Prefeito do Município de Lapão, pa-
trocinada pelo mesmo causídico atuante no presente feito, a conclusão alcançada por esta Colenda Corte foi no mesmo 
sentido, ora esposado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO INCIDENTAL. NÃO CO-
NHECIMENTO. MÉRITO. NORMA QUE SUBORDINA CONVÊNIOS E DÍVIDAS DA 
ADMINISTRAÇÃO À APROVAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALI-
DADE.
I - Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar, pro-
posta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE LAPÃO, visando à declaração de inconstitucionalidade 
do art. 3º, parágrafo único, art. 27, IV, XXIII, XXV e XXVII, e art. 60, XXI, da Lei Orgânica do 
Município de Lapão.
II - O controle jurisdicional e concentrado de constitucionalidade pelos tribunais locais sobre 
os instrumentos legislativos estaduais é adstrito aos casos em que a representação de incons-
titucionalidade tenha por parâmetro a Constituição Estadual (CF, art. 125, § 2º). Para se 
contestar em sede concentrada as normas estaduais em face da Constituição Federal, a única 
via existente é a ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal 
(CF, art. 102, inciso I, alínea a). Veiculada na inicial pretensão de exame de constitucionali-
dade tendo por parâmetros as Constituições Federal e Estadual, aos tribunais estaduais cabe 
apenas o exame de mérito da causa petendi referente à Constituição Estadual. Assim, não 
conheço do pedido incidental formulado pelo Requerente.
III - Conquanto segundo a teoria dos pesos e contrapesos, seja possível que os poderes exerçam fiscaliza-
ção e controle uns dos outros, a fiscalização não pode implicar no engessamento das atribuições a eles 
inerentes, para que seja preservada a harmonia entre as funções exercidas tipicamente por cada um dos 
poderes. Os arts. 3º, parágrafo único, 27, IV, XXIII, XXV e XXVII, e 60, XXI, da Lei Orgânica do 
Município de Lapão, no âmbito estadual, violam o art. 1º, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia, 
contrariando o princípio da independência e harmonia dos poderes.
Conclusão. Voto pela declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.”
(TJBA, Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, Número do Processo: 0022902-
78.2013.8.05.0000, Relator(a): Nágila Maria Sales Brito, Tribunal Pleno, Publicado em: 
15/12/2014) (grifos aditados)

Dessarte, em nota conclusiva quanto ao item, impende reconhecer a inépcia parcial da peça vestibular, para não 
conhecer da ADI nos excertos em que invoca como parâmetro normas da Constituição Federal, bem como no que diz 
respeito ao pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade, apresentado de forma inadequada nesta via.

Do outro lado da moeda, registre-se que deve ser admitida a ação direta relativamente aos pontos em que utiliza 
dispositivos da Constituição Estadual, que veiculam o princípio da separação dos Poderes e estabelecem as regras de ini-
ciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, como parâmetro.

2. Do interesse de agir
O Procurador Geral do Estado anota, ainda em prefacial, a falta de interesse de agir do requerente, “porque, de 

saída, identifica a inexistência de interesse prático na declaração de inconstitucionalidade, sob a alegação de defeito formal, de 
um diploma cujos termos repliquem, em seu conteúdo, o comando normativo da Constituição Federal”.

O exame da petição inicial aponta a existência do interesse de agir, sob os espectros da necessidade e da utilidade. 
O requerente, na qualidade de Prefeito do Município de Lapão/BA, por identificar vício de inconstitucionalidade formal 
na Lei Municipal n.º 744/14, ingressou com a presente ADI.
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Para a declaração de inconstitucionalidade e a retirada do mencionado diploma normativo do ordenamento jurí-
dico, como pretendido na petição inicial, revela-se imprescindível o manejo da ação direta, em sede controle concentrado 
e abstrato. Há, portanto, inequívoco interesse processual, no caso em tela.

As demais questões, atinentes à derivação direta da exigência da “ficha limpa” para o acesso aos cargos público, 
no âmbito municipal, dos princípios constitucionais da probidade e da moralidade administrativa, confundem-se com o 
meritum causae e com ele será examinado no item subsequente.

3. Mérito
Superadas, ainda que parcialmente, as questões preliminares, permite-se o enfrentamento do mérito da ADI, o 

que deve ser exaltado, haja vista que será possível examinar a fundo a compatibilidade vertical entre a Lei n.º 744, de 23 de 
junho de 2014, do Município de Lapão/BA e a Constituição do Estado da Bahia, promovendo, dessarte, a efetiva tutela da 
ordem jurídica. Ademais, prestigia-se o princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado, recentemente, no artigo 
4º do Código de Processo Civil de 2015.

A fim de melhor sistematizar a análise, impende apresentar o contexto e os elementos que devem ser observados 
nesta ação direta.

O objeto da presente ADI é, consoante já referido, a integralidade da Lei n.º 744, de 23 de junho de 2014, do 
Município de Lapão/BA (fls. 27/28), que tornou obrigatória a utilização da Lei Complementar n.º 135/10 - “Lei da Ficha 
Limpa, para nomeação de agentes políticos e servidores públicos no âmbito da Administração Pública Municipal.

Os parâmetros reputados válidos são o artigo 1º, §2º e o artigo 77, inciso IV, da Constituição do Estado da Bahia, 
que veiculam o princípio da separação dos Poderes e estabelecem as regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Exe-
cutivo, para deflagrar o processo legislativo:

“Art. 1º - O Estado do Bahia, integrante da República Federativa do Brasil, rege-se por esta Constitui-
ção e pelas leis que adotar, nos limites da sua autonomia e do território sob sua jurisdição.
[...]
§ 2º - São Poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos 
entre si.”
“Art. 77 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado os projetos que disponham sobre:
[...]
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposenta-
doria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;”

Na perspectiva do requerente, a Lei Municipal n.º 744/14 versa sobre servidores públicos, tratando do regime 
jurídico e do provimento de cargos, de sorte que a sua iniciativa estaria restrita ao Chefe do Poder Executivo, nos termos 
do artigo 77, inciso IV, da Constituição Estadual, cuja observância é obrigatória em âmbito municipal, por aplicação do 
princípio da simetria.

Como o referido diploma legal teve a sua tramitação iniciada a partir de projeto apresentado por um vereador, 
estaria o mesmo inquinado de vício de iniciativa, violando, ainda, o princípio da separação dos Poderes.

Efetivamente, consoante consolidado, de há muito, na doutrina e jurisprudência pátrias, as normas básicas do pro-
cesso legislativo, estabelecidas na Constituição Federal, a exemplo daquelas que regulam as hipóteses de iniciativa privativa 
do Chefe do Poder Executivo, são de observância obrigatória pelos demais entes federativos.

Aplica-se, como referido, o princípio da simetria, que estabelece que os estados-membros e os municípios, no 
exercício da sua capacidade de auto-organização, devem observar os princípios insculpidos na Constituição Federal. No 
particular:

“É da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo lei de criação de cargos, funções ou empregos pú-
blicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, bem como que disponha 
sobre regime jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos. Afronta, na espécie, ao disposto 
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no art. 61, § 1º, II, ae c, da Constituição de 1988, o qual se aplica aos Estados-membros, em razão 
do princípio da simetria.” (STF, ADI 2.192, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento em 
4-6-2008, Plenário, DJE de 20/6/2008).

O ponto nodal a ser enfrentado na presente ADI é o enquadramento ou não das disposições da Lei n.º 744/14, 
do Município de Lapão/BA, como relativas a “servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos”, para fins de 
caracterização, na espécia, da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Em verdade, observa-se que o tema central da lei sub examine não é a fixação de normas atinentes ao regime jurí-
dico dos servidores públicos ou ao provimento dos respectivos cargos na Administração Pública Municipal.

O objeto primário da Lei Municipal n.º 744/14 é o estabelecimento de critérios éticos para a escolha dos sujeitos 
que irão ocupar cargos públicos no Município de Lapão, como meio de regulação direta do princípio da moralidade ad-
ministrativa, expressamente consagrado no artigo 13 da Constituição do Estado da Bahia.

José dos Santos Carvalho Filho bem esclarece o conteúdo e o alcance do princípio da moralidade:

“O princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que de-
vem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade 
e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto. Acrescentamos que 
tal forma de conduta deve existir não somente nas relações entre a Administração e os administrados 
em geral, como também internamente, ou seja, na relação entre a Administração e os agentes públicos 
que a integram.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 21ª ed. 
Rev., ampl. E atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, p. 20).

Nesse quadro, por se tratar de regramento diretamente afeto ao princípio da moralidade administrativa, poderia 
um membro do Poder Legislativo, in casu o vereador Paulo Roberto Reis, iniciar o processo legislativo, que culminou na 
promulgação da Lei Municipal n.º 744/14, cujo escopo é a fixação de parâmetros de probidade mínima, a denotar aptidão 
e honorabilidade para o desempenho da função pública.

Vislumbra-se, na hipótese, não a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e sim a iniciativa comum ou 
concorrente, aplicável para proposições em que não se observa restrição ao seu âmbito de titularidade. Por consectário 
lógico, não há que se cogitar, na edição da mencionada lei, em inobservância ao princípio da separação dos Poderes.

Elucidativa é a distinção promovida pelo Parquet, no seu opinativo (fls. 302/311):

“[...] no caso em tela, a Câmara Municipal de Lapão não contrariou essa estrutura simétrica do pro-
cesso legislativo. O Poder Legislativo ao editar a Lei Municipal nº 744/2014 que ‘torna obrigatório a 
utilização da Lei da Ficha Limpa para nomeação de agentes políticos e servidores públicos no Municí-
pio de Lapão’ não invadiu competência privativa do Chefe do Executivo, pois dispõe sobre os critérios 
para o acesso aos cargos públicos comissionados e não sobre o provimento dos cargos públicos, criação de 
cargos, lotação, remuneração ou demais direitos e deveres inerentes à relação funcional.
A adoção da ‘ficha limpa’ e aquelas contrárias à prática de nepotismo no provimento de cargos públicos 
comissionados é uma medida que visa moralizar a administração pública, conferindo efetividade ao 
disposto no art. 14, caput, da Constituição do Estado da Bahia [...].”

Ao redor do país, leis municipais idênticas àquela editada no Município de Lapão/BA, tiveram a sua constitucio-
nalidade atestada pelos Tribunais de Justiça dos Estados, que têm afastado o vício de iniciativa e a violação ao princípio da 
separação dos Poderes. Senão, confira-se:

“I – Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal de Echaporã n. 02/2014, 8 de dezembro 
de 2014, que ‘estabelece as hipóteses de impedimento para a nomeação, designação ou contratação, em 
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comissão, de funções, cargos e empregos na administração pública direta e indireta do município. II – 
Diploma que não padece de vício de iniciativa. Matéria não reservada ao Chefe do Poder Executivo. A 
lei local versou sobre impedimentos à nomeação para cargos de provimento em comissão ou em caráter 
temporário, com base nas hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei da Ficha Limpa. Essa matéria 
não se insere dentre aquelas reservadas exclusivamente à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, elen-
cadas nos itens 1 a 6 do § 2º do artigo 24 da Constituição do Estado de São Paulo e aplicáveis aos Mu-
nicípios por força do artigo 144 da mesma Carta. III - Fixar impedimentos à nomeação para cargos 
de provimento em comissão é matéria que está na alçada da competência comum atribuída ao Poder 
Legislativo e Poder Executivo e passa ao largo do tema da organização da Administração Pública, 
esse sim privativo do Chefe do Executivo. IV – Ação improcedente. Cassada a liminar.” (TJSP, ADI: 
20116023220158260000 SP 2011602-32.2015.8.26.0000, Relator: Guerrieri Rezende, Data de 
Julgamento: 10/06/2015, Órgão Especial, Data de Publicação: 12/06/2015)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE IBIPORÃ Nº 
2.658/2012 QUE VEDA A NOMEAÇÃO DE PESSOAS QUE SE ENQUADREM EM ALGU-
MAS CONDIÇÕES DE INELEGIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO FEDERAL PARA 
CARGOS EM COMISSÃO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO REFERIDO 
MUNICÍPIO. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR PROMULGADO PELA 
CÂMARA MUNICIPAL, APÓS TER SIDO VETADO INTEGRALMENTE PELO PREFEITO. 
INICIATIVA DO PREFEITO RESERVADA À CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS PÚ-
BLICOS ATINENTES AO REGIME JURÍDICO DE SEUS SERVIDORES.CASO QUE, SEN-
DO MATÉRIA DE INICIATIVA CONCORRENTE, RESTA ADMITIDA A COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AU-
SÊNCIA DE OFENSA DA LEI OBJURGADA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
PEDIDO IMPROCEDENTE.1. Lei municipal de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a nome-
ação para cargos em comissão, adotando restrições semelhantes às da “Lei da Ficha Limpa” não viola 
a regra da separação dos Poderes. 2. O Chefe do Poder Executivo tem iniciativa legislativa reservada 
para a criação e extinção de cargos públicos e para o trato de questões atinentes ao regime jurídico de 
seus servidores (art. 66, I e II, CE; art. 61, § 1º, II, a e c, CF). Porém, não se situa no domínio da 
reserva de iniciativa de lei a reprodução de condições de acesso ao serviço público em consonância com 
os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade, os quais devem prevalecer. 3. 
Lei Municipal que se destina a todas as esferas da Administração Municipal e tem aplicação genérica 
e ampla.Iniciativa, pois, concorrente, sendo admitida a de parlamentar.4. Inexistência de inconsti-
tucionalidade formal ou material.5. Precedente deste Órgão Especial.” (TJPR - Órgão Especial - AI 
- 974096-1 - Curitiba -  Rel.: José Carlos Dalacqua - Por maioria -  - J. 16.12.2013)

“AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 02/2013 DO MUNICÍPIO DE 
BARRO DURO/PI, REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO E FUN-
ÇÃO GRATIFICADA. “FICHA LIMPA” MUNICIPAL. PROJETO DE LEI PROPOSTO POR 
VEREADOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL (NOMODINÂMICO). CRITÉRIOS MÍ-
NIMOS DE HONORABILIDADE DO CARGO PÚBLICO. PODER LEGISLATIVO QUE, 
ALÉM DE SUA FUNÇÃO PRIMORDIAL, CABE A FISCALIZAÇÃO DO PODER EXECU-
TIVO. IMPROCEDÊNCIA. 01. Em que pese inicialmente ter apresentado voto pela procedência do 
feito, a discussão em plenário sobre o caso aqui trazido me fez rever as teses em debate, donde retifico 
minha posição e entendo que o Poder Legislativo pode iniciar o processo legislativo que culminou com 
a lei impugnada. 02. A lei municipal nº 02/2013, do município de Barro Duro, impôs condicionantes 
para o exercício do cargo em comissão e função gratificada, naquilo que ficou conhecido como “lei da 
ficha limpa” no âmbito municipal. 03. A exigência de honorabilidade mínima para o provimento de 
cargos públicos, tal e qual a restrição ao nepotismo, se situa no raio de incidência do princípio da mo-
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ralidade administrativa (art. 37, CF; art. 111, CE), razão pela qual não existe iniciativa reservada e 
exclusiva do Poder Executivo. 04. Destarte, ao Poder Legislativo cabe o poder de fiscalização, razão pela 
qual a iniciativa de lei que trata sobre requisitos para o provimento de cargos públicos insere-se dentro 
do seu âmbito de atuação em promover a moralização e eficiência na Administração Pública. 05. 
Ação julgada improcedente, com a consequente declaração de constitucionalidade da lei, face ao efeito 
dúplice do controle concentrado de constitucionalidade.” (TJPI, ADI: 00068131720138180000 PI 
201300010068130, Relator: Des. José Francisco do Nascimento, Data de Julgamento: 16/07/2015, 
Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015)

Não destoa do entendimento alcançado a jurisprudência do Pretório Excelso em casos análogos. A propósito:

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 6.663, 
DE 26 DE ABRIL DE 2001, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O diploma normativo em 
causa, que estabelece isenção do pagamento de taxa de concurso público, não versa sobre matéria rela-
tiva a servidores públicos (§ 1º do art. 61 da CF/88). Dispõe, isto sim, sobre condição para se chegar 
à investidura em cargo público, que é um momento anterior ao da caracterização do candidato como 
servidor público. Inconstitucionalidade formal não configurada. Noutro giro, não ofende a Carta 
Magna a utilização do salário mínimo como critério de aferição do nível de pobreza dos aspirantes às 
carreiras púbicas, para fins de concessão do benefício de que trata a Lei capixaba nº 6.663/01. Ação 
direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
(STF, ADI 2672, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. CARLOS BRIT-
TO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2006, DJ 10-11-2006 PP-00049 EMENT VOL-02255-02 
PP-00219 RTJ VOL-00200-03 PP-01088 LEXSTF v. 29, n. 338, 2007, p. 21-33)

“Recurso extraordinário. Declaração de inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. 2. Dis-
positivo que vedava a nomeação de cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro grau ou por 
adoção, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores, para cargos em comissão, salvo se servidores 
efetivos do Município. 3. Contrariedade ao disposto no art. 60, II, “b”, da Constituição Estadual, por 
vício formal de iniciativa. 4. Precedente do Plenário desta Corte, na ADIN 1521-4-RS, que inde-
feriu, por maioria, a suspensão cautelar de dispositivo que dizia respeito à proibição de ocupação de 
cargo em comissão por cônjuges ou companheiros e parentes consangüíneos, afins ou por adoção, até o 
segundo grau. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Afastado o vício formal.”
(STF, RE 183952, Relator(a):  Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 19/03/2002, 
DJ 24-05-2002 PP-00069 EMENT VOL-02070-03 PP-00541)

Conclui-se, portanto, por todos os fundamentos expostos, no sentido da compatibilidade vertical entre a Lei n.º 
744, de 23 de junho de 2014, do Município de Lapão/BA e a Constituição do Estado da Bahia, haja vista que o diploma 
municipal é corolário lógico da moralidade administrativa, inserindo-se, portanto, no âmbito da iniciativa comum ou 
concorrente, para deflagrar o processo legislativo.

Inexiste, portanto, diferentemente do aventado na presente ADI, qualquer violação ao princípio da separação dos 
Poderes e às regras que estabelecem as hipóteses de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Conclusão

Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer parcialmente a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI, 
inadmitindo a petição inicial nos excertos em que invoca como parâmetro normas da Constituição Federal, bem como 
no que diz respeito ao pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade, formulado de forma inadequada nesta via 
e, no mérito, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido deduzido na peça vestibular, proclamando a com-
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patibilidade vertical entre a Lei n.º 744, de 23 de junho de 2014, do Município de Lapão/BA e a Constituição do 
Estado da Bahia, por inexistir o indigitado vício de iniciativa e a aventada violação ao princípio da separação dos Poderes.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000762-81.2000.8.05.0137, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A):  DESª. LÍCIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO, JULGADO EM 
29/09/2015

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POPULAR. PROPOSITURA EM FACE DE PREFEITO MUNICIPAL. PRO-
CEDÊNCIA.APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO 
MUNICÍPIO DE JACOBINA. EVIDÊNCIA.  NÃO CONHECIMENTO. PRESENÇA 
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO 
POR PREFEITO MUNICIPAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGA-
ÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA, 
IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PERDA DE OB-
JETO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM 
PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LESIVIDADE AO ERÁRIO. EVIDÊNCIA. 
CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO.ADMISSIBILIDADE. ENRIQUECIMEN-
TO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. IRRESIGNAÇÃO 
IMOTIVADA.  RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000762-81.2000.8.05.0137, da comarca 
de Jacobina, sendo apelantes Município de Jacobina e Leopoldo Moraes Passos, Prefeito Municipal de Jacobina e 
apelados, Rui Rei Matos Macedo e Município de Jacobina.

ACORDAM os Desembargadores componentes da turma julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso interposto por Município de Jacobina, 
conhecer, rejeitar preliminares suscitadas e negar provimento ao recurso interposto por Prefeito Municipal de Ja-
cobina.

RELATÓRIO

A sentença de fls.409/417, adotado o relatório, julga procedente ação popular movida por RUI REI MATOS 
MACEDO  em face de LEOPOLDO MORAES PASSOS, então Prefeito Municipal de Jacobina, declarando  “a invali-
dade dos contratos administrativos de prestação de serviço temporário dos beneficiários descritos às fls. 02 e 03” e conde-
nando o demandado  “a ressarcir o Município de Jacobina por todos os vencimentos pagos mensalmente aos beneficiários 
enquanto estavam em vigor os ditos contratos”, corrigidos monetariamente pelo IGPM, e acrescidos de juros de mora na 
base de 1% (um por cento) ao mês, desde a data de cada pagamento,  pagar custas processuais e verba honorária  à base de 
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

LEOPOLDO MORAES PASSOS, Prefeito do Município de Jacobina e MUNICÍPIO DE JACOBINA, re-
presentados, interpõem recursos de apelação, o primeiro preparado, fls. 418/437, o segundo independendo de preparo, 
fls. 442/458, visando anulação ou reforma da sentença   a julgar improcedente a ação.
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LEOPOLDO MORAES PASSOS alega, preliminarmente, ocorrência de nulidade processual ante a extinção 
precipitada do processo  ‘sem qualquer dilação probatória (oitiva de testemunhas, realização de perícia e vistorias), suprimindo  
a instrução processual”  implicando em  cerceamento de direito de defesa; impossibilidade de inversão do ônus da prova 
“tomando como verdadeiras as afirmativas lançadas na peça vestibular”; perda de objeto da ação ante a extinção dos contratos 
administrativos, objeto da lide, ‘pelo advento do termo final de cada um deles”. No mérito sustenta a inexistência de prática 
de ato ilegal na contratação  de serviços, ‘por tempo determinado e em caráter de excepcional interesse público, “em conformi-
dade com regra constitucional (art.37, inciso IX, da CF)e devidamente amparados por normas emandas pelas Leis Municipais 
ns.274/95, 412/98 e 448/99, todas em vigor”, sequer questionadas ou declaradas inconstitucionais; impossibilidade de ‘aplicabi-
lidade da lesão presumida’, à luz do art.2º, 3º da Lei nº.4.717/65, sem demonstração do efetivo desfalque ao Erário; inocorrência 
de enriquecimento ilícito por parte do Município “que efetuou o pagamento dos contratados e teve em contrapartida o serviço 
devidamente prestado”, demonstrando, ainda, “a necessidade e conveniência da Administração” das contratações.

MUNICÍPIO DE JACOBINA alega, preliminarmente, cerceamento de direito de defesa ante a ausência de pré-
via intimação de Curador especial, judicialmente nomeado para representar os réus revéis, citados por edital, acerca de 
atos processuais posteriores à sua contestação (recusa de produção de provas, despacho saneador e anúncio do julgamento 
antecipado da lide); e perecimento do objeto da demanda, considerável à luz do art. 462 do CPC, pois ao tempo das 
citações, em 03 de janeiro de 2003, “todos os contratos de prestação de serviço temporário que deram origem a ação já se encon-
trava, extintos”. No mérito sustenta que a insubsistência da sentença, baseada na ‘ocorrência de prestação de serviço presumida”, 
e “presunção de lesividade decorrente de ato administrativo nulo ou produzido com violação à moralidade administrativa” 
imiscuindo-se, inclusive, no mérito do ato administrativo, atinentes a sua conveniência e oportunidade; o autor não se 
desincumbiu do seu ônus de comprovar os supostos danos causados ao Município de jacobina em decorrência do cumpri-
mento dos aludidos contratos temporários. Transcreve jurisprudência relativa a matéria.

A douta Procuradora de Justiça pugna por improvimento do recurso. Fls. 463/469.
O julgamento do processo foi convertido em diligencia realizada no juízo de origem onde expedida certidão escla-

recedora nos autos de que o apelado, conquanto intimado, não ofereceu resposta aos recursos, fl. 498.
Recursos distribuídos para a Quarta Câmara Cível, cabendo-me a função de relatora.
É o relatório

VOTO

Ensina Nelson Nery Junior que “Deve o recorrente ter necessidade de interpor o recurso, como único meio para obter, 
naquele processo, o que pretende contra a decisão impugnada. Se ele puder obter a vantagem sem a interposição do recurso, não 
estará presente o requisito do interesse recursal”.

Quanto à utilidade do recurso, leciona que “a ela estão ligados os conceitos mais ou menos sinônimos de sucumbência, 
gravame, prejuízo, entre outros. E é a própria lei processual que fala em parte vencida, como legitimada a recorrer (CPC 499)”.

Prossegue o ilustre doutrinador, aduzindo que “A sucumbência há de ser aferida sob o ângulo estritamente 
objetivo. Não basta, pois, a simples “afirmação” do recorrente de que sofrera prejuízo com a decisão impugnada. É 
preciso que o gravame, a situação desvantajosa, realmente exista, [...] basta examinar-se a decisão impugnada e já se 
saberá se o recorrente teve sua esfera jurídica atingida, piorada, ou não recomposta.” (In Teoria Geral dos Recursos. 
6ª edição. São Paulo: RT, 2004, pp. 315/317, sem grifo no original).

Assim, o que justifica a interposição do recurso é o prejuízo ou gravame que a decisão tenha causado à parte, cujo 
reexame lhe possibilite situação jurídica mais favorável, o que não ocorre na hipótese.

In casu, conforme observado em parecer ministerial, nesta instância, “quanto a apelação interposta pelo Município 
de Jacobina, vê-se que está ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual, seja, o interesse recursal, haja vista que o 
referido apelante não suportou efeitos decisórios negativos, não se justificando, pois a interposição recursal.” Ademais, 
“cumpre consignar que a intimação do curador especial dos beneficiários acerca do conteúdo da sentença deveria ter sido pessoal, 
eis que o defensor dativo exerce múnus típico de defensor público. Entretanto, porque o decisum não foi desfavorável aos benefici-



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
139

ários, aplica-se, no caso vertente, a teoria do pas de nullité sans grief. Pontua-se que tal teoria é plenamente aplicável à hipótese 
dos autos, inclusive porque o parquet de piso se quedou silente em relação a não-condenação dos aludidos beneficiários”. Fls. 
480/481.

Por tais razões, não se conhece do recurso interposto por Município de Jacobina.
A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto por LEOPOLDO MORAES PASSOS 

impõe seu conhecimento.
As preliminares suscitadas, ora rejeitadas, não merecem acolhimento.
Não é nula a sentença que julga antecipadamente a lide, ante a presença de elementos suficientes ao convencimen-

to do Julgador, tornando desnecessária a produção de outras provas, em atenção aos princípios da economia e celeridade 
processual, sem configuração de cerceamento do direito de defesa, vigorando o princípio do Livre Convencimento. O juiz, 
destinatário último das provas deve apreciar livremente a necessidade da sua produção, com observância aos princípios da 
celeridade e economia processual.

Dispõe o art. 130 do CPC, verbis,

“Art. 130 - Caberá ao juiz, de oficio ou requerimento da parte, determinar as provas necessárias ins-
trução do processo, indeferindo as diligencias inúteis ou meramente protelatórias”.

Se o acervo probatório revela-se suficiente à formação de convicção do magistrado, a inocorrência de oitiva de 
algumas testemunhas arroladas pela parte ré não caracteriza cerceamento de direito de defesa, mormente quando não de-
monstrada a ocorrência de prejuízo para a defesa.

Consoante jurisprudência pacificada do STJ,
“Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando 

a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir 
seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender 
pertinentes ao julgamento da lide.” (Stj, AgRg no Ag 863326/RS, Rei. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 29.06.2007).

Ressalte-se, ainda, não subsistir preliminar suscitada aleatoriamente, concernente a indevida inversão do ônus 
da prova pois conforme observado por douta Procuradora de Justiça, “o apelante foi devidamente intimado da decisão que 
anunciou o julgamento antecipado da lide, conforme certificado à fl.403, mas não se manifestou sobre citado cerceamento de 
defesa quando lhe cabia (fl.403 v)”; “trouxe aos autos documentos referentes às contratações, que apontou como irregulares e 
requereu, ainda, que o réu procedesse à juntada dos documentos que se encontravam em poder do alcaide, restando demonstrado 
nos autos que os beneficiários eram realmente contratados da Prefeitura de Jacobina”; “não trouxe qualquer elemento que demons-
trasse o caráter de excepcional interesse público daquelas contratações, ônus que lhe incumbia”. Fl. 482

De outro modo, o alegado cumprimento integral e o encerramento dos contratos celebrados irregularmente com 
a prefeitura municipal é insuficiente para autorizar o reconhecimento de imaginada  perda de objeto da ação, tendo em 
vista que,  mesmo admitindo-se ter os contratados direito à remuneração pelos serviços prestados, qualquer valor recebido 
indevidamente a maior, decorrente de vícios contratação, resulta em circunstância atentatória aos princípios da  Adminis-
tração Pública, (arts.5º, LXXIII e 37 caput da CF), inclusive por não se tratar de situação subsumível à regra do art. 37, IX da 
CF, versando sobre atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No mérito não assiste razão ao recorrente.
Trata-se de recurso de apelação interposto por então Prefeito do Município de Jacobina, LEOPOLDO MORAES 

PASSOS, da sentença que julgou procedente ação popular contra si proposta por RUI REI MATOS MACEDO, visando 
declaração de nulidade de atos administrativos praticados, consubstanciados na celebração de contratos irregulares firma-
dos por Prefeitura de Jacobina, bem como o ressarcimento aos cofres públicos, dos valores pagos.

Presta-se a ação popular à invalidade de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, 
à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5º, LXXIII, CF).



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

140

O agente público responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. O art. 
37, § 4º, da Constituição Federal elenca as sanções por ato de improbidade administrativa como sendo a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, deixando expresso 
que tais sanções não obstam o ajuizamento da “ação penal cabível”, demonstrando a natureza civil da citada ação de im-
probidade administrativa.

Por sua vez, o art. 12, caput, da Lei nº 8.429/1992, estabelece que “...independentemente das sanções penais, 
civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às comi-
nações nela descritas.”

O agente público, inclusive o político, hipótese dos autos, está sujeito tanto às sanções penais (crimes de respon-
sabilidade) como àquelas previstas na lei de improbidade administrativa, desde que sua conduta, obviamente, se enquadre 
nas hipóteses descritas nas respectivas legislações pertinentes. De acordo com a ordem jurídica vigente o agente político 
deve ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na admi-
nistração de seus próprios negócios, sobretudo ao gerenciar ou administrar dinheiro público, além do dever constitucional 
(art. 70), de prestar contas.

O demandado, então Prefeito Municipal de Jacobina, assim como os demais agentes públicos ocupantes de cargo 
de chefia, direção ou assessoramento, no uso de suas atribuições administrativas e de ordenadores de despesas, possuem 
não só o dever, mas a obrigação de pautar-se por uma conduta leal, confiável, e velar pela estrita observância dos princípios 
constitucionais (art. 37, CF), cuja conduta deve ser determinante para o Poder Público e indicativa para os particulares.

Com efeito, o que deve inspirar o agente político é a vontade de justiça para os administrados, demonstrando 
eficiência para com a própria administração. Logo, a observância dos princípios que norteiam a Administração, além de 
constituir um dever do administrador, apresenta-se como direito público subjetivo de cada cidadão.

In casu restou incontroversa a ocorrência das contratações irregulares e desnecessárias de diversos servidores, sem 
prévio concurso público ou processo de seleção simplificado, admitida inclusive pelo réu/recorrente. Tal conduta atenta 
não apenas contra a legalidade estrita como também se mostra lesivo à moralidade administrativa pelo desrespeito ao 
princípio constitucional da obrigatoriedade do concurso público, a legitimar a propositura da ação popular para descons-
tituição do ato administrativo.

A farta prova documental produzida nos autos confirma as contratações irregulares de pessoal, com a devida vênia, 
situação fática condenável sob o ponto de vista ético e moral, sem respaldo no princípio republicano da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade e da eficiência, restando comprovada a improbidade administrativa do recorrente.

Reza o artigo 2º da Lei 4.717/65

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indis-

pensáveis à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato 

normativo;
...........................................................
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Inquestionável, ainda, a subsunção da conduta do apelante nas hipóteses do art. 11 da Lei n.º 8.429/1992, “in 
verbis”:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, impar-
cialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na 
regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; (...).”

Constituem atos de improbidade administrativa não somente aqueles que importam em enriquecimento lícito, 
mas também os que causam lesão ao erário por qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres públicos, bem como aqueloutros que atentam 
contra os princípios da administração pública, entendido estes como qualquer ação ou omissão que viole os deveres de ho-
nestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, hipótese evidenciada nos autos. Todos os administradores 
estão obrigados a observar os princípios da administração pública, capitaneados pelo princípio da legalidade, principal-
mente o Prefeito Municipal, ao qual cabe a função precípua de administrar com retidão a coisa pública, com observância 
ao princípio da legalidade, ressaltando que este é o gênero do qual todos os demais são espécies.

O recorrente praticou ação que viola deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições 
e, notadamente, visando fim proibido em lei, que foi a contratação de pessoal sem a realização de concurso público, em 
casos que não se adequam às exceções previstas na Constituição Federal, pois não se tratam de cargos de livre nomeação 
ou exoneração, e nem de necessidade temporária de excepcional interesse público, art. 37, II e IX, CF.

Concernente à lesividade, oportunas as lições de GILMAR FERREIRA MENDES, HELY LOPES MEIRELLES 
e ARNOLDO WALD:

“O segundo requisito da Ação Popular é a ilegalidade ou ilegitimidade do ato a invalidar, isto é, 
que o ato seja contrário ao Direito, por infringir as normas específicas que regem sua prática ou 
por se desviar dos princípios gerais que norteiam a Administração Pública. Não se exige a ilicitu-
de do ato na sua origem, mas sim a ilegalidade na sua formação ou no seu objeto. Isto não signifi-
ca que a Constituição vigente tenha dispensado a ilegitimidade do ato. Não. O que o constituinte 
de 1988 deixou claro é que a ação popular destina-se a invalidar atos praticados com ilegalidade 
de que resultou lesão ao patrimônio público. Essa ilegitimidade pode provir de vício formal ou 
substancial, inclusive desvio de finalidade, conforme a lei regulamentar enumera e conceitua em 
seu próprio texto (art. 2º, “a” a “e”).
O terceiro requisito da ação popular é a lesividade do ato ao patrimônio público. Na conceituação 
atual, lesivo é todo ato ou omissão administrativa que desfalca o erário ou prejudica a Administração, 
assim como o que ofende bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da comu-
nidade. E essa lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a lei regulamentar 
estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4º), para os quais basta a prova da prática do ato 
naquelas circunstâncias para considerar-se lesivo e nulo de pleno direito.  Nos demais casos impõe-se 
a dupla demonstração da ilegalidade e da lesão efetiva ao patrimônio protegível pela ação popular. 
Sem estes três requisitos - condição de eleitor, ilegalidade e lesividade -, que constituem os 
pressupostos da demanda, não se viabiliza a ação popular. (Mandado de Segurança e Ações 
Constitucionais, São Paulo, Malheiros, 2009, p. 151⁄152).

Considerando a reprovabilidade da conduta do agente, do elemento volitivo da conduta e da consecução do 
interesse público, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, consonante com elementos carreados para os autos e 
legislação em vigor, sob os seguintes fundamentos, fls. 409/417:
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“(...) É fato incontroverso que houve contratação dos beneficiários descritos na petição ini-
cial, fls.02/03, pelo Município de Jacobina, sendo Leopoldo Passos o subscritor de todos os 
contratos administrativos, fls.151/289.
Para justificar a celebração dos contratos, o réu alega que foram realizados sob permissão 
constitucional (CF, art.37, IX), vez que houve excepcional interesse público que desencadeou 
a necessidade de contratar temporariamente profissionais em diversas áreas. Afirma que a 
Lei nº. 8.745/1993 e as Leis Municipais nº.s 274/1995, 412/1998 e 448/99 amparam sua 
conduta.
Ainda o Réu diz que não houve dano ao Erário Público pois os salários foram pagos em 
decorrência de prestação de serviços pelos contratados, não podendo existir locupletamento 
ilícito. (...)
Dispõe a Constituição Federal que:
(…)
No âmbito federal, foi editada a Lei 8.745/1993 para regulamentar este dispositivo, devendo 
ser aplicada subsidiariamente em caso de inexistir lei municipal tratando do assunto ou ser 
ela deficiente.
O Município de Jacobina editou a Lei nº274/1995, a qual prescreve: (…)
Pelos dispositivos transcritos, observa-se que a lei municipal exige processo seletivo para con-
tratação temporária de servidores, exceto para: combater surtos epidêmicos; atender a situ-
ações de calamidade pública; substituir professor ou admitir professores visitantes, inclusive 
estrangeiro, para suprir eventuais carências no sistema Municipal de ensino; e agilizar e 
aprimorar o sistema de limpeza e higiene públicas.
Para esses casos, a lei municipal não diz como deve ser realizada a contratação, não estabele-
cendo normas gerais que seguirá o gestor público para atingir o interesse público.
Entretanto, a ausência de norma municipal tratando do assunto não atribui ao administra-
dor público a possibilidade de atuar de forma livre, sem obediência aos princípios constitu-
cionais que regem a administração pública.
A lei municipal conferiu ao administrador o poder-dever de analisar o fato concreto em algu-
mas situações e, diante da oportunidade e da conveniência, contratar de forma temporária 
pessoas para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público.
Nesse sentido, essas contratações são atos discricionários do administrador público, vez que o 
legislador não teria a possibilidade de prever o período que determinados fatos iriam ocorrer 
e o tempo que seria exigido do administrador para contratar pessoal de forma imediata com 
o objetivo de atender ao interesse da coletividade.
É importante frisar que os atos discricionários decorrem da lei, a qual deve ser obedecida 
sob pena da autoridade incorrer em ilegalidade pois discricionariedade não se confunde com 
arbitrariedade. (…)
No caso posto nos autos, observa-se que os contratos administrativos de prestação de serviço 
temporário carecem de motivação, não existindo a referência a qualquer situação de fato e 
fundamento jurídico que autorizou a prática do ato, embora tenham sido praticados por 
pessoa apta (Prefeito Municipal de Jacobina) e estabeleça o objeto do contrato administra-
tivo.
Ainda, não foi obedecido o requisito da forma, posto que não existe qualquer ato adminis-
trativo anterior que estabeleça a necessidade da prática do ato.
O réu não anexou aos autos qualquer documento oficial que fizesse referência a uma situação 
de fato desencadeadora da necessidade de contratação de pessoas para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, fato que leva o administrado a questionar sobre 
a verdade da finalidade do ato.
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(…) O controle dos atos administrativos discricionários pelo Poder Judiciário é perfeita-
mente possível quando se examina a legalidade do ato, verificando-se se o administrador 
ultrapassou os limites da discricionariedade. Nesse caso, o Judiciário pode invalidar o ato, 
corrigindo a atuação administrativa.
A lei n.9.784/99 que regula o processo administrativo na administração pública, apresenta 
diretrizes aplicadas aos atos administrativos em geral. (…)
Por tudo que foi exposto, resta evidente que os contratos administrativos temporários cele-
brados a fim de atender excepcional interesse público foram editados à margem da legislação, 
devendo, pois, ser invalidados, nos termos da própria lei municipal n.274/1995, art.7º, e dos 
arts. 2º e 4º, I da Lei n.4.717/65. (...)
É certo que não se pode condenar os beneficiários pelo ato a devolver ao Município de Jaco-
bina o dinheiro recebido em razão dos contratos administrativos anexados aos autos, pois a 
ocorrência da prestação do serviço é presumido.
Entretanto, o fato de também existir a presunção de que a administração pública municipal 
não necessitava do serviço, deve o administrador ser responsabilizado pelos danos causados 
ao erário.
É verdade, o réu deveria ter cumprido os requisitos do ato administrativo para emissão dos 
contratos temporários, não existindo qualquer motivo para a contratação de tantas pessoas 
sem concurso público ou processo seletivo, não cumprindo a formalidade do ato e não publi-
cando na imprensa oficial os contratos administrativos celebrados (...)”

De relação a lesividade, a Lei da Ação Popular (art. 3º da Lei n. 4.771/65) a presume em diversos casos. A respon-
sabilidade recai apenas sobre o administrador que contratou ilegalmente, sendo ele quem deve arcar com os custos que, 
evidentemente, o Erário teve com as contratações sem o concurso público que ele indevidamente  dispensou.

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles salientava:

“Dentre os atos com presunção legal de ilegitimidade e lesividade, sujeitos à anulação pela ação 
popular, a mesma Lei enumera: I — a admissão ao serviço público remunerado, com desobediência 
às condições de habilitação, às normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais; 
... III — a empreitada, a tarefa e a concessão de serviço público contratadas sem concorrência, ou 
com edital irregular, ou com limitação discriminatória para os concorrentes ...” (Mandado de 
segurança, ação popular e ação civil pública, 2ª parte, cap. 4).

Em casos análogos, anotam Sérgio Ferraz e Lúcia Valle Figueiredo:

“quem gastar em desacordo com a lei, há de fazê-lo por sua conta, risco e perigos. Pois, impug-
nada a despesa, a quantia gasta irregularmente terá de retornar ao Erário Público. Não caberá 
a invocação, assaz de vezes realizada, de enriquecimento ilícito da Administração. Ter-se-ia 
esta, consoante essa linha de argumentação, beneficiado com a obra, serviço e fornecimento, e, 
ainda mais, com o recolhimento do responsável ou responsáveis pela despesa considerada ilegal” 
(Dispensa e Inexigibilidade de licitação, 3ª ed., Malheiros, p. 93).

“A presunção de lesividade desses atos ilegais é fácil de intuir. Se o ordenamento jurídico obriga o proce-
dimento licitatório, para o cumprimento da isonomia e da moralidade da administração, o esquivar-se 
a esse procedimento constitui inequívoca lesão à coletividade. Será esta ressarcida pela devolução 
do dispêndio à revelia do procedimento legal. Aquele que praticou os atos terá agido por sua 
conta, riscos e perigos.
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Ainda que pronta a obra, entregue o fornecimento ou prestado o serviço, se impassível de 
convalidação o ato praticado, impõe-se a devolução. Não estaremos diante do chamado enrique-
cimento sem causa. Isso porque o prestador do serviço, o fornecedor ou executor da obra serão indeni-
zados, na medida em que tiverem agido de boa-fé. Entretanto, a autoridade superior que determinou 
a execução sem as cautelas legais, provada sua culpa (o erro inescusável ou o desconhecimento da lei), 
deverá, caso se negue a pagar espontaneamente, em ação regressiva indenizar o Erário por sua conduta 
ilícita. O patrimônio enriquecido, o da comunidade e nunca o da Administração (pois esta é a própria 
comunidade), não o terá sido com ausência de título jurídico. Mas sim, em decorrência de uma lesão 
aos seus valores fundamentais, como o da moralidade administrativa. Compete à parte, e não à Ad-
ministração, a prova de que o dano, decorrente da presunção de lesividade, é menor do que a reposição 
integral” (op. cit., p. 107/8).”
“não se trata apenas de presumir sua ocorrência. Não raro existe de forma efetiva: a uma, porque essas 
contratações podem ser feitas de apadrinhados políticos e por preços sem correspondência no mercado de 
trabalho, o que exige investigação. Além disso, tais ilicitudes eliminam ou restringem  o direito de todos 
de concorrer às vagas, com violação a direitos constitucionais dos cidadãos e prejuízos à qualidade dos 
serviços contratados, com lesão a direitos dos outros potenciais interessados de concorrer em igualdade 
de condições, dentro de critérios impessoais (RDA 42/248, e RT363/371)” disponível em http//: www.
mazzilli.com.br/pages/artigos/pt003555.094,pdf ).

Por conseguinte, havendo contratação de servidores sem concurso público, resta configurada a presunção legal 
de ilegitimidade do ato, lesividade ao patrimônio público, e contrariedade aos princípios da impessoalidade e moralidade 
administrativa.

Por tais razões nega-se provimento ao recurso de apelação.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000383-76.2013.805.0011, TURMA CÍVEL CÂMARA 
ESPECIAL DO OESTE BAIANO, RELATOR (A): DES.MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES 
JUNIOR, JULGADO EM 17/11/2015

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REAJUSTE ANUAL     DE SER-
VIDOR PÚBLICO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE LEGIS-
LAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DETERMI-
NAR A EDIÇÃO DE LEI. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO 
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. APE-
LAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU QUE SE DÁ PROVIMENTO.
A norma inserta no art. 37, inciso X, da Constituição Federal possui eficácia limitada, 
dependente da edição de lei específica para ocorrência dos seus regulares efeitos no mundo 
fático.
Ausente a legislação municipal que discipline a matéria, não caberá ao Poder Judiciário de-
terminar a edição de Lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, sob pena de 
violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes.
Advinda a reforma da sentença em sede de recurso, impõe-se a inversão do ônus de sucum-
bência.
Dá-se provimento à apelação do Município Réu, ao passo que se nega provimento à apela-
ção da parte Autora.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 0000383.76.2013.8.05.0011, tendo como 
apelantes e apelados o MUNICÍPIO DE ANGICAL e ROMILSE SANTOS DAS CHAGAS E OUTROS,

Acordam os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Extremo Oeste do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo do MUNICÍPIO DE ANGICAL, 
ao passo que NEGA PROVIMENTO AO APELO de ROMILSE SANTOS DAS CHAGAS E OUTROS, pelas razões 
adiante expostas.

RELATÓRIO

A presente apelação preenche os pressupostos recursais intrínsecos, quais sejam: cabimento, legitimidade, interesse 
recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

De igual maneira, os recursos possuem os pressupostos extrínsecos: regularidade formal e tempestividade, mere-
cendo, portanto, ser conhecido.

Tratam-se de Apelações Cíveis simultaneamente interpostas pelo MUNICÍPIO DE ANGICAL e por ROMILSE 
SANTOS DAS CHAGAS E OUTROS em face da sentença de fls. 104/108, prolatada nos autos da Ação Ordinária, pelo 
Juízo da Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Angical, que julgou par-
cialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, 
resolvendo o mérito na forma do artigo 269, I, c/c 333, I, do Código de Processo Civil para 
condenar o Município de Angical, por seu Prefeito, a enviar ao Poder Legislativo Municipal, 
no prazo de 1 ano, proposta de lei ordinária concedendo a revisão geral anual dos seus ser-
vidores para que contemple os períodos omissos e reclamados na inicial, sob pena de multa 
pecuniária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Deixo de condenar a parte requerida nas custas processuais em razão da previsão do artigo 
10, IV, da lei Estadual nº 12.373/2011.
Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), dado o zelo profissional da advogada.”

Irresignado, o Município de Angical interpôs tempestivamente recurso de apelação às fls. 110/116, sustentando, 
em apertada síntese, que em razão da baixa arrecadação do Município, fica impossibilitada a concessão da correção salarial 
pleiteada.

Alega que a Lei de Responsabilidade Fiscal implementou condutas a serem observadas, determinando que ao criar 
ou aumentar despesas, o ente público deve proceder com uma estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como demonstrar a origem dos recursos. Alega, ainda, que as 
despesas de pessoal devem seguir os limites dispostos na LRF.

Sustenta que o município não pode ter gastos com o pessoal superior a 54% (cinquenta e quatro por cento) da 
folha, entretanto, já em 2013, atingiu o percentual de 65,22% (sessenta e cinco vírgula vinte e dois por cento), impossi-
bilitando o reajuste salarial dos servidores.

Salienta que acaso o pleito autoral seja assegurado, que se oficie o TCBA da decisão, para que este não rejeite a 
prestação de contas que contemplar a decisão.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença recorrida, 
julgando improcedente o pedido.
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A parte autora, Romilse Santos das Chagas e Outros, também interpuseram tempestivamente recurso de apelação 
às fls. 118/126, sustentando, em apertada síntese, a desnecessidade de lei ou ato administrativo na hipótese, haja vista que 
não se trata de fixação ou aumento de remuneração, mas apenas revisão voltada a afastar os efeitos da inflação, através da 
auto-aplicabilidade da norma inserida no inciso X, do art. 37, da CF.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida, para julgar totalmente 
procedente o pedido.

Regularmente intimados, as autoras e o Município apresentaram contrarrazões, respectivamente às fls. 130/135 e 
fls. 137/144, rechaçando as teses esboçadas nas razões recursais e pugnando pelo improvimento dos recursos.

Os autos foram remetidos à Segunda Instância, e uma vez distribuídos a esta Câmara Cível do Extremo Oeste, 
coube-me, por sorteio, a relatoria do feito.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria de Justiça, esta lançou seu parecer às fls. 157/161, pugnando pela 
impertinência da intervenção ministerial.

VOTO

DO PLEITO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Inicialmente, faz-se mister analisar o pleito de assistência judiciária gratuita pleiteada pela autora recorrente.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autora pleiteou na exordial a concessão da assistência judici-

ária gratuita, entretanto, foi a mesma indeferida, sendo determinado o pagamento das custas ao final do processo.
Em sede de preliminar de apelação, a autora recorrente mais uma vez pleitou os beneplácitos da gratuidade de 

justiça.
A jurisprudência pátria tem assentado o entendimento de que o pleito da gratuidade de justiça pode ser revisto a 

qualquer momento do processo. Assim versa a jurisprudência acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PERANTE O STJ. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO 
EM PETIÇÃO AUTÔNOMA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO NA ORIGEM. DESER-
ÇÃO.
1. A gratuidade de Justiça pode ser requerida a qualquer momento. Entretanto, já estando 
em curso o processo, o pedido deve ser efetuado em petição avulsa, não nas próprias razões 
do recurso especial. Incidência da Súmula 187/STJ.
(...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 625.304/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, jul-
gado em 26/05/2015, DJe 11/06/2015).

No presente caso, conforme citado, o pleito foi requerido ainda na exordial, sendo ratificado na preliminar do 
recurso de apelação quando interposto perante este E. Tribunal, sendo desnecessário, portanto, que seja o pleito realizado 
em petição avulsa.

Desta feita, quanto ao mérito do pleito, verifica-se que a parte autora alega possuir renda mensal no montante de 
R$678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) e, considerando-se os diversos documentos juntados à inicial que comprovam 
os valores percebidos, bem como as declarações de hipossuficiência acostadas, faz-se impositiva a concessão da gratuidade 
de justiça.

Isto posto, defiro a assistência judiciária pleiteada pela parte autora/recorrente.
DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU
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O Município de Angical se insurge contra a sentença prolatada pelo juízo primeiro, sustentando a impossibilidade 
de cumprimento do comando sentencial sem, com isso, ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal e mandamentos Constitu-
cionais.

Pois bem, de pronto vislumbra-se que assiste razão ao Município recorrente.
O dispositivo inserto na sentença ora combatida, foi claro ao “condenar o Município de Angical, por seu Prefeito, 

a enviar ao Poder Legislativo Municipal, no prazo de 01 (um) ano, proposta de lei ordinária concedendo a revisão geral 
anual dos seus servidores”.

Pois bem, o art. 2º, da Constituição Federal de 1988, estabelece que:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Execu-
tivo e o Judiciário.

Percebe-se, claramente, que o comando sentencial combatido incorreu em violação ao princípio da separação dos 
Poderes, razão pela qual, vejamos.

O art. 37, inciso X, da Constituição Federal, prevê a figura da revisão geral anual do servidor público. In verbis:

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, im-
pessoalidade, 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 somen-
te 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;

O retrocitado dispositivo legal estabelece que a remuneração dos servidores públicos será fixado por lei específica, 
assegurando-se a revisão geral anual.

Trata-se, portanto, de norma constitucional de eficácia limitada, dependente da elaboração de lei específica para 
que se inicie a produção dos seus regulares efeitos no mundo fático.

Acerca do tema, ao tratar da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais de eficácia limitada, assim prele-
ciona José Afonso da Silva:

“(...)eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais constituem fenômenos conexos, as-
pectos talvez do mesmo fenômeno, encarados por prismas diferentes: aquela como potencia-
lidade; esta como realizabilidade, praticidade. Se a norma não dispõe de todos os requisitos 
para sua aplicação aos casos concretos, falta-lhe eficácia, não dispõe de aplicabilidade. Esta 
se revela, assim, como possibilidade de aplicação. Para que haja esta possibilidade, a norma 
há que ser capaz de produzir efeitos jurídicos.”

Em que pese necessitar de legislação que lhe confira a concretização de efeitos sociais, a norma constitucional de 
eficácia limitada não é esvaziada de utilidade, ao revés, de seu âmago irradiam efeitos jurídicos que inibem ou impedem 
disposições em contrário, podendo inclusive ser parâmetro para ações declaratórias de constitucionalidade ou ações diretas 
de inconstitucionalidade.

A respeito dos efeitos da norma de eficácia limitada, assim ensina Dirley da Cunha Júnior:

“São normas que, ao revés, dependem da intervenção legislativa para incidirem, porque o 
constituinte, por qualquer motivo, não lhe emprestou normatividade suficiente para isso. 
Isto é, embora estejam irradiando os efeitos jurídicos inibidores ou impeditivos de disposi-
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ções em contrário, têm aplicabilidade mediata, porque as normas assim categorizadas re-
clamam uma lei futura que regulamente seus limites. Em face disso, são consideradas de 
aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. (CUNHA JÚNIOR, 2010, p. 168).”

No que se refere à norma constitucional objeto da presente demanda, a jurisprudência pátria tem assentado enten-
dimento, corroborando que o inciso X, do art. 37, é efetivamente norma cuja eficácia é limitada:

APELAÇÃO Ação Ordinária Servidor público municipal Reajuste geral anual e recálculo 
de sexta-parte Improcedência do pedido Cerceamento de defesa Inocorrência - Pretensão 
de reforma Impossibilidade Art. 37, X, CF - Norma de eficácia limitada Necessidade de lei 
específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Omissão que não pode ser suprida pelo 
Judiciário Súmula nº 339 do Eg. STF Sexta-parte que vem sendo calculada de forma correta, 
sobre o padrão e as vantagens a ele efetivamente incorporadas Sentença mantida - Rejeição 
de matéria preliminar - Apelação a que se nega provimento.
(TJ-SP-APL: 00061554520128260407 SP 0006155-45.2012.8.26.0407, Relator: Maria 
Olívia Alves, Data de Julgamento: 22/09/2014, 6ª Câmara de Direito Público, Data de 
Publicação: 25/09/2014)

Portanto, verifica-se que a norma inserta no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, é carente de eficácia plena, 
necessitando da edição de Lei de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo para que produza os seus efeitos concretos. 
Ocorre que, in casu, inexiste legislação no Município de Angical que regulamente o quanto disposto no art. 37, inciso X, 
da Constituição Federal, de forma que os efeitos da norma constitucional não se aplicam aos servidores públicos daquele 
município.

A ausência de legislação que discipline norma constitucional de eficácia limitada é tema de grande preocupação 
entre os juristas, sendo tal fenômeno chamada de “Síndrome da Inefetividade das Normas Constitucionais” e, para seu 
estudo, faz-se mister algumas considerações.

As normas constitucionais devem ser guardadas, devendo-se garantir a plena força normativa dos comandos inser-
tos na Constituição Federal. O descumprimento da norma constitucional pode se dar tanto pela forma comissiva, como 
na forma omissiva, sendo esta última a hipótese que interessa no presente decisum.

O legislador não poderia ficar inerte ante o perigo de ineficácia do mandamento constitucional, desta forma esta-
beleceu instrumentos pelos quais o jurisdicionado pode lançar mão quando encontrar-se obstado de efetivar o seu direito 
constitucionalmente assegurado.

Surgem então os instrumentos de controle de constitucionalidade, presentes na ADI, ADC e ADPF. Assim, para 
garantir a eventual ausência de legislação infraconstitucional, admite-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade por omis-
são, bem como, tal mister pode ser alcançado através do Mandado de Injunção, obedecidas as suas singularidades.

Ocorre que tais remédios são exceção no ordenamento jurídico, fazendo parte do sistema de freios e contrapesos1 
. Mesmo ao utilizar-se dos remédios constitucionais, ao Judiciário não é permitido legislar, ou melhor, não cabe ao Judici-
ário substituir os demais entes em suas competências exclusivas de legislar, sob pena de violação ao princípio da separação 
dos Poderes. Acerca de tal princípio, assim preleciona Dirley da Cunha Júnior:

(...) os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário sejam desempenhados por órgãos diferen-
tes, “de maneira que, sem nenhum usurpar as funções dos outros, possa cada qual impedir 

1 Acerca do sistema de freios e contrapesos, José Afonso da Silva preleciona que “(...)a harmonia entre os poderes verifica-se primeiramente pelas 
normas de cortesia no trato recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos têm direito. De outro lado, cabe assinalar 
que nem a divisão de funções entre os órgãos do poder nem a sua independência são absolutas. Há interferências, que visam ao estabelecimento de 
um sistema de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o 
demando de um em detrimento do outro e especialmente dos governados.”
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que os restantes exorbitem da sua esfera própria de ação”. Só assim é possível o controle do 
poder pelo poder, só assim é possível a plena realização da separação de Poderes, que se tra-
duz – sintetizamos – na separação funcional (cada função deve ser confiada a cada órgão 
da maneira mais especializada possível) e na separação orgânica (os órgãos da soberania 
devem ter independência mútua e devem estar, em tudo, em idêntico pé de igualdade). É essa 
a essência da doutrina da separação de Poderes.

Atenta a tal desiderato, visando proteger o princípio da separação dos Poderes, a jurisprudência tem entendido, in-
clusive, que a determinação judicial que visa compelir outro Ente a legislar, na verdade, constitui uma legislação às avessas 
realizada pelo Poder Judiciário e, consequentemente, procedendo com o aumento dos vencimentos do servidor, em clara 
violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37, que ora se transcreve:

SÚMULA VINCULANTE 37 Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, 
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Ora, se na hipótese não caberá ao Judiciário legislar, também não lhe será permitido determinar que o Ente legisle. 
Tal afirmação ganha ainda mais força quando o Poder Judiciário estabelece a forma como o Ente irá legislar, e o tempo em 
que ele deve legislar, como ocorreu no caso em voga.

O juízo a quo, ao condenar o Prefeito a “enviar ao Poder Legislativo Municipal, no prazo de 1 ano, proposta de lei 
ordinária concedendo a revisão geral anual dos seus servidores”, de uma só vez atuou como Poder Legislativo, Executivo e 
Judiciário, ferindo frontalmente o princípio da separação dos Poderes.

Se, mesmo em sede de controle de legalidade, ao judiciário não será permitido substituir a vontade do Adminis-
trador pela sua própria vontade, muito menos será permitido ao Judiciário que legisle às avessas, apartado inclusive do que 
prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal para as hipóteses de aumento dos gastos com pessoal.

A jurisprudência pátria é uníssona quanto ao tema, vedando o Poder Judiciário de conceder aumentos ou atuali-
zações salariais, ainda que fundamentado em isonomia ou na recuperação do poder de compra em decorrência da perda 
salarial pela inflação.

Assim versa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECUR-
SO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DA 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REAJUSTE GERAL ANUAL. 
OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, X, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de 
que a inércia do Chefe do Poder Executivo em desencadear o procedimento legislativo para 
a concessão do reajuste geral anual não acarreta direito à indenização em favor do servidor 
público, pois o acolhimento de pretensão dessa natureza representa a própria concessão de 
reajuste, não podendo o Judiciário atuar como legislador positivo. Precedentes. 2. O man-
dado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e nem produz efeitos patrimoniais 
pretéritos, a teor das Súmulas n. 269 e 271 do STF. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RMS: 24373 ES 2007/0134767-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIET-
TI CRUZ, Data de Julgamento: 12/08/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 26/08/2014)

Veja-se o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECUR-
SO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DA 
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REAJUSTE GERAL ANUAL. 
OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, X, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de 
que a inércia do Chefe do Poder Executivo em desencadear o procedimento legislativo para 
a concessão do reajuste geral anual não acarreta direito à indenização em favor do servidor 
público, pois o acolhimento de pretensão dessa natureza representa a própria concessão de 
reajuste, não podendo o Judiciário atuar como legislador positivo. Precedentes. 2. O man-
dado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e nem produz efeitos patrimoniais 
pretéritos, a teor das Súmulas n. 269 e 271 do STF. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RMS: 24373 ES 2007/0134767-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIET-
TI CRUZ, Data de Julgamento: 12/08/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 26/08/2014)

Veja-se o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – DIFERENÇAS E PERDAS 
SALARIAIS – EQUIPARAÇÃO COM OS REAJUSTES DADOS AO PISO NACIONAL 
DO SALÁRIO MÍNIMO – OBRIGATORIEDADE DE LEI ESPECÍFICA – VEDAÇÃO 
DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NAS SEARAS LEGISLATIVA E EXECUTIVA – 
PRÍNCIPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PROGRESSÃO 
FUNCIONAL – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 333, 
I, DO CPC. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Dependendo a revisão geral 
anual de salários de deflagração de processo legislativo pelo Chefe do Poder Executivo, é 
vedado ao Judiciário intervir nessa seara, sob pena de violação ao princípio da separação de 
poderes e quebra da harmonia e independência previstas na ordem constitucional vigente. 
Indemonstrado pelo Autor o fato constitutivo do seu direito, imperiosa a improcedência do 
pedido deduzido na exordial. Inteligência do art. 333, inciso I, do CPC. Apelo improvido. 
Sentença mantida.
(TJ-BA - APL: 00009239620108050022 BA 0000923-96.2010.8.05.0022, Relator: Telma 
Laura Silva Britto, Data de Julgamento: 15/10/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Pu-
blicação: 31/10/2013)

A esteira de entendimento ainda assim se estende:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PASSE LIVRE A 
ACOMPANHANTES DE DEFICIENTES FÍSICOS. EFEITOS DA LEI 8.899/94. CASO 
DE OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES. (...) 3. As normas 
constitucionais programáticas geram, em determinadas circunstâncias, direito subjetivo à 
sua implementação, não se tratando, pois, de simples normas de recomendação. São regras 
que vinculam o administrador público, na medida das suas possibilidades, a serem averi-
guadas em cada caso concreto. 4. Contudo, há certas condições para que os direitos econô-
micos e sociais possam ser implementados, passando pela criação legislativa, pela existência 
de recursos suficientes e, conforme a hipótese, até de condições tecnológicas para tanto. 5. 
Quando se está a depender da aprovação de lei para a efetiva implantação de um direito, o 
Poder Judiciário nada pode fazer. O ato judicial que tenha a pretensão de substituir o legis-
lador omisso implicaria em frontal desrespeito ao princípio da harmonia e independência 
entre os Poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal de 1988. 6. No caso, 
trata-se de alegada omissão legislativa, que deveria ser suprida pelo Congresso Nacional 
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mediante a edição de lei e do Presidente da República através da elaboração do respectivo 
decreto regulamentar. 7. Não cabe ao Poder Judiciário, porém, arvorar-se em legislador, 
para suprir tal lacuna. 8. Em última análise, a omissão deveria ser questionada através de 
mandado de injunção (art. 5º, LVVI, da CF), a ser aforado perante o Supremo Tribunal 
Federal (art. 102, I, q, da Carta Magna). 9. Provida a apelação e a remessa oficial para julgar 
improcedente o pedido, isentando o autor do pagamento de honorários advocatícios, na 
forma do art. 18 da Lei 7.347/85.
(TRF-3 - APELREE: 2400 SP 2001.61.13.002400-9, Relator: JUIZ CONVOCADO RU-
BENS CALIXTO, Data de Julgamento: 02/12/2010, TERCEIRA TURMA)

Por fim, consolidando tudo o quanto já afirmado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por omissão nº 2.061/DF, entendeu que, nas hipóteses de mora do Poder Executivo em desenca-
dear o processo de elaboração da lei anual de revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não cabe ao Judiciário 
estabelecer prazo para o Chefe do Executivo desencadear o processo, haja vista não se tratar de atribuição de natureza 
meramente administrativa (consoante entendimento do art. 103, §2º, da CF).

Segue a ementa da citada ADI:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ART. 37, 
X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EC Nº 19, DE 4 DE JUNHO DE 
1998). Norma constitucional que impõe ao Presidente da República o dever de desencadear 
o processo de elaboração da lei anual de revisão geral da remuneração dos servidores da 
União, prevista no dispositivo constitucional em destaque, na qualidade de titular exclusivo 
da competência para iniciativa da espécie, na forma prevista no art. 61, § 1º, II, a, da CF. 
Mora que, no caso, se tem por verificada, quanto à observância do preceito constitucional, 
desde junho/1999, quando transcorridos os primeiros doze meses da data da edição da refe-
rida EC nº 19/98. Não se compreende, a providência, nas atribuições de natureza adminis-
trativa do Chefe do Poder Executivo, não havendo cogitar, por isso, da aplicação, no caso, 
da norma do art. 103, § 2º, in fine, que prevê a fixação de prazo para o mister. Procedência 
parcial da ação. (ADI 2061, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado 
em 25/04/2001, DJ 29-06-2001 PP-00033 EMENT VOL-02037-03 PP-00454 RTJ VOL-
00179-02 PP-00587).

O citado §2º, do art. 103, da Constituição Federal, por sua vez, assim dispõe:

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade:
(…)
§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma 
constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências ne-
cessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.

Vê-se, pois, que em casos tais, constatada a omissão do Poder Público na elaboração da lei anual de revisão geral 
da remuneração dos servidores, caberá ao judiciário apenas cientificar o Chefe do Executivo, sem, no entanto, compeli-lo 
a iniciar o processo de Lei, sob pena de violação patente ao princípio da separação dos Poderes.

Ante todo o exposto, depreende-se que deve ser dado provimento ao recurso de apelação do Município de Angical, 
para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral.
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DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
A apelação da parte autora fundamenta-se em dois pontos, quais sejam, a defesa da tese de que o art. 37, inciso X, 

da Constituição Federal possui eficácia plena e a tese de que o pleito autoral não se trata de aumento (sendo este vedado 
ao Poder Judiciário conceder), mas sim de mera revisão em razão da perda salarial pela inflação.

De pronto, percebe-se que os argumentos relativos à aplicabilidade imediata do dispositivo constitucional já foram 
devidamente afastados quando da análise da apelação do Município Réu, de sorte que o mesmo não subsiste.

Da mesma forma não merece prosperar a alegação de que o pleito diz respeito a mera revisão dos proventos em 
razão de perda pela inflação.

A parte autora fundamenta o seu pleito nas normas contidas no art. 37, X, da CF, asseverando a existência de 
defasagem remuneratória em razão da não obediência do Município de Angical ao regramento constitucional e que esta 
configuraria violação à irredutibilidade salarial.

A priori, insta ressaltar que o comando constitucional diz respeito a reajuste anual, o qual visa, por óbvio, diminuir 
as perdas anuais a que está sujeita a remuneração do servidor.

Entretanto, não há que se confundir a inaplicabilidade do dispositivo constitucional que prevê o reajuste anual, 
com a irredutibilidade dos vencimentos do servidor público.

A jurisprudência tem reiteradamente decidido que a irredutibilidade dos vencimentos do servidor público deve ser 
aferida de forma absoluta, ou seja, deve-se manter apenas o valor nominal do vencimento.

Assim, a irredutibilidade dos vencimento em nada se confunde com a perda do poder de compra do servidor, 
decorrente do natural processo inflacionário. Nesta trilha segue a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APO-
SENTADO. REVISÃO GERAL ANUAL. CONCESSÃO OBRIGATORIAMENTE POR 
LEI, DE INICIATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (ARTIGOS 37, X C/C 61, 
§ 1o, INCISO II, LETRA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRINCÍPIO CONS-
TITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AFRONTA. NÃO-O-
CORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. IMPROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO SUCUMBENTE NOS ÔNUS DO PROCESSO. 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 12, DA LEI Nº 1.060/50. 
HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO § 4o DO ARTIGO 20 DO CPC. 1-) Ação 
em que servidores públicos federais buscam indenização pelos danos sofridos em virtude da 
falta de revisão de seus vencimentos, em observância às disposições constitucionais constan-
tes do artigo 37, incisos X e XV. 2-) Descabimento, na medida em que a norma que assegura 
a revisão geral anual do valor dos vencimentos/proventos dos servidores públicos (artigo 37, 
X, da CF/88) é de eficácia limitada, ou seja, tal remuneração somente é concedida obrigato-
riamente por lei específica, de iniciativa do Presidente da República, não cabendo ao Poder 
Judiciário, que não tem função legislativa, conceder reajustes, ou mesmo promover atuali-
zações salariais com base em índices de inflação, e isto sob pena de afronta ao princípio da 
separação dos Poderes. 3-) O STF, no julgamento da ADI nº 2.061/DF, assentou a mora 
do Poder Executivo no encaminhamento do projeto previsto no inciso X, do artigo 37 da 
Constituição Federal, tendo determinado tão-somente que se desse ciência disso ao Chefe 
do Poder Executivo. 4-) O princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, por 
sua vez, visa resguardar apenas o valor nominal dos vencimentos percebidos pelo servidor 
público, não havendo como se invocar a indigitada garantia constitucional a fim de resguar-
dar a remuneração dos servidores das perdas decorrentes do processo inflacionário. 5-) O 
fato de ter sido deferida gratuidade de justiça, não implica na não condenação do sucum-
bente nos ônus do processo, mas tão-somente em que se suspenda a execução de tais verbas, 
enquanto perdurar a impossibilidade de seu pagamento, nos termos do artigo 12, da Lei nº 
1060/50. 6-) Honorários fixados com observância das disposições do § 4o do artigo 20, bem 
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assim com consideração das alíneas a, b e c do § 3o daquele mesmo dispositivo legal. 7-) 
Apelação dos autores parcialmente provida. 8) Apelação da União improvida.
(TRF-2 - AC: 401266 RJ 2006.50.01.000132-1, Relator: Desembargador Federal ANTO-
NIO CRUZ NETTO, Data de Julgamento: 10/12/2008, QUINTA TURMA ESPECIALIZA-
DA, Data de Publicação: DJU - Data:19/12/2008 – Página:143)

Desta feita, ante toda a fundamentação já elencada quando da apreciação da apelação do Município Réu, acrescida 
dos fundamentos acima elencados, depreende-se que não há de prosperar as alegações da parte autora/recorrente.

Nestes termos, percebe-se que o decisum vergastado merece ser reformado, para julgar improcedente os pedidos 
autorais, invertendo assim o ônus de sucumbência.

Pelas razões expostas, o voto é no sentido de conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo do Município Réu, ao 
passo que NEGO PROVIMENTO ao apelo da parte autora, julgando improcedente os pedidos autorais.

Ainda, inverto o ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao recolhimento das custas processuais e ao pa-
gamento de honorários advocatícios que arbitro em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ao tempo em que suspendo 
a exigibilidade de tal condenação, por ser a parte autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

W
TJBA – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010217-05.2014.805.0000, TERCEIRA CÂMARA 
CÍVEL, RELATOR (A): DESª. MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, JULGADO EM 
17/03/2015

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDIDA EM CARÁ-
TER CAUTELAR – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO ESTADO FÍ-
SICO DO PACIENTE – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS 
AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 
– DECISÃO CONFIRMADA.
1 - A prescrição médica não enfrentada na seara técnica evidencia satisfatoriamente a neces-
sidade do paciente, até porque cabe ao médico – e só a ele - identificar a doença e encontrar 
o melhor meio para um tratamento eficaz. Por conseguinte, reconhecida a moléstia que aco-
mete o Agravado, a gravidade que dela resulta e a negativa de fornecimento do tratamento 
adequado emprestam juridicidade à decisão atacada.

2 - Deixa patente o relatório médico acostado aos autos que o Agravado padece de retino-
patia diabética com edema macular no olho esquerdo e que, na atualidade, a medicação de-
nominada ranibizumabe (Lucentis) propicia um maior ganho de visão quando comparado 
a outros tipos de tratamento. Daí a conclusão de que há nos autos prova inequívoca para a 
concessão da medida e da verossimilhança das alegações do Autor, ora Agravado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, processo nº 0010217-
05.2014.8.05.0000, interposto pelo ESTADO DA BAHIA, em face da decisão oriunda da 7ª Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Salvador, proferida nos autos da Ação de Procedimento Ordinário (Obrigação de Fazer), processo nº 
0522742-56.2014.8.05.0001, proposta por LUIZ ANTONIO SOARES ROCHA.
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ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, amparados nos fundamentos constantes do 
voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DA BAHIA em face da decisão proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (folhas 37-39/TJ), que, nos autos da 
Ação de Obrigação de Fazer (processo n° 0522742-56.2014.8.05.0001) em que litiga com LUIZ ANTONIO SOARES 
ROCHA, deferiu pedido de antecipação de tutela, autorizando o internamento do Agravado em centro cirúrgico hospi-
talar para tratamento de retinopatia diabética.

Aduz o Agravante, em breve resumo, que a liminar deve ser cassada, pois o procedimento não encontra cobertura 
pelo PLANSERV, destacando que “a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o FDA – Food and Drug Admi-
nistration indicam, inclusive, que o RANIBIZUMABE deve ser utilizado APENAS paras os casos de DMRI.”

Acrescenta que inexiste relação de consumo, sendo inaplicável ao PLANSERV a Lei 9.656/98 – afronta ao artigo 
6º da Lei Estadual nº 6.922/96.

Destaca, ainda, que não se pode confundir a assistência à saúde dos beneficiários do PLANSERV com aquela 
prestada aos cidadãos pelo Estado.

Por fim, defende o perigo da irreversibilidade da decisão, pois concedida sem que fosse ofertada prévia garantia.
Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso foi recebido na forma de instrumento e teve indeferido o efeito suspensivo postulado, conforme decisão 

constante das folhas 46-48/TJ.
A parte Agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, nem forma prestadas as informações solicitadas ao 

Juízo de piso, conforme certidão de folha 54.
É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Sabe-se dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, visto que o artigo 273 do Código de Pro-

cesso 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 provimen-
to 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, 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”.
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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 convenci-
mento 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 conseqüência 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 crença2” 

Na hipótese, vê-se que a prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte Agravada reside no fato de 
que o relatório médico acostado à folha 31/TJ indica a necessidade da correção do problema de saúde ali identificado, 
inclusive das vantagens da utilização da medicação ministrada.

Com efeito, deixa patente o relatório médico acostado aos autos que o Agravado padece de retinopatia diabética 
com edema macular no olho esquerdo e que, na atualidade, a medicação denominada ranibizumabe (Lucentis) propicia 
um maior ganho de visão quando comparado a outros tipos de tratamento. Daí a conclusão de que há nos autos prova 
inequívoca para a concessão da medida e da verossimilhança das alegações do Autor, ora Agravado.

De outra parte, resta configurado o receio de dano irreparável. É que, como bem ressaltou o eminente Desembar-
gador Sérgio Izidoro Heil, integrante do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“o fato gerador do conflito é figura típica de consequências que se arrastam ou surgem no decorrer 
do tempo, o que evidenciaria a constante iminência de receio de dano irreparável. Aliás, impende 
destacar que, em face da natureza do direito envolvido na demanda ser decorrente de princípio 
constitucionalmente garantido - princípio da dignidade humana - é imperiosa a necessidade de 
prevenção do dano, que, como salientou o magistrado a quo, há ‘possibilidade de morte ou perda 
de outro membro da agravada’” (Agravo de instrumento n. 2006.045477-5, de Blumenau).

Dessa forma, o dano irreparável ou de difícil reparação revela-se no fato de que a demora na entrega da prestação 
jurisdicional configura, por si só, medida prejudicial, porque o Agravado pode vir a sofrer prejuízos ainda maiores.

No que se refere ao perigo de irreversibilidade da antecipação da tutela, deve-se cotejar os bens que se encontram 
em discussão. De um lado, tem-se a vida humana digna e, de outro, importância em dinheiro. Deste modo, constata-se 
que o perigo está em não propiciar à parte agravada o tratamento adequado.

Desse modo, há que se dar especial relevo à proporcionalidade dos valores em discussão, ou seja, deve-se perquirir 
sobre a proporcionalidade entre o dano invocado pelo Autor e o dano que poderá suportar o Réu, ora Agravante. Nesta 
linha, têm admitido os tribunais que, ‘quanto mais evidente o fumus boni iuris, menos rigor haverá no exame do periculum 
in mora; se grave o periculum in mora, maior flexibilidade deve ter o juiz na análise do fumus boni iuris’ (TALAMINI, 
Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 353)”.

2 (in Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro, pág. 30).
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Com efeito, em situações idênticas a que se discute no presente caso, deve o julgador levar em conta o princípio 
da proporcionalidade. Nessa esteira, assinala Carreira Alvim que “no conflito entre dois bens jurídicos, deve-se outorgar 
a tutela para evitar que o bem maior seja sacrificado ao menor, segundo uma escala de valores pela qual se pauta o homo 
medius, na valoração dos bens da vida” (Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer na reforma processual. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1997, p. 140).

Portanto, coexistindo os requisitos legais exigidos pelo artigo 273 do Código de Processo Civil, acertadamente o 
Juiz de Direito deferiu a tutela antecipatória.

Na hipótese sub judice colhemos que a prescrição médica não enfrentada na seara técnica evidencia satisfatoria-
mente a necessidade do paciente, até porque cabe ao médico – e só a ele - identificar a doença e encontrar o melhor 
meio para um tratamento eficaz. Por conseguinte, reconhecida a moléstia que acomete o Agravado, a gravidade que dela 
resulta e a negativa de fornecimento do tratamento adequado emprestam juridicidade à decisão atacada.

Dessa forma, temos que a apreciação do pedido formulado pelo Requerente/Agravado impôs ao juiz a quo o de-
senvolvimento 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. 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 CÂNO-
NES 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 dis-
cricionário, mas vinculado: presentes os requisitos, o juiz é obrigado a conceder a liminar. O 
magistrado tem, entretanto, o livre convencimento motivado, cabendo-lhe aferir se estão presen-
tes os requisitos legais para a concessão da liminar”. (grifamos).

Conforme já anteriormente destacado, a presença dos pressupostos previstos no artigo 273 do CPC é o suficiente 
para a concessão da medida antecipatória da tutela, sendo a prestação de caução incompatível com o próprio provimento 
jurisdicional, na medida em que verificada pelo juízo de origem a verossimilhança das alegações da parte Agravada.

Posta assim a questão, considerando presentes os pressupostos que autorizaram a antecipação da tutela pelo julga-
dor de piso, VOTO pelo IMPROVIMENTO DO AGRAVO.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0075405-44.2011.805.0001, 
QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): DESª. LICIA DE CASTRO L. CARVALHO, 
JULGADO EM 05/07/2016

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.MANDADO DE SEGU-
RANÇA. POLICIAL MILITAR. SOLDADO. CURSO DE FORMAÇÃO. PROCES-
SO SELETIVO. ATO GUERREADO CONSUBSTANCIADO NA EXCLUSÃO IN-
DEVIDA DE CANDIDATO POR IMPLEMENTO. IDADE. LIMITE MÁXIMO. 
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SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE 
ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE DECADÊNCIA, 
CARÊNCIA DE AÇÃO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.  PRELI-
MINARES REJEITADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VIO-
LAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EVIDÊNCIA. PRECEDENTE JURIS-
PRUDENCIAL (STJ). IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO VOLUNTÁRIO 
IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº.0075405-44.2011.8.05.0001, de SALVA-
DOR, sendo apelante ESTADO DA BAHIA e apelado, AILTON SACRAMENTO DOS SANTOS JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores componentes da turma julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso 
voluntário, confirmando a sentença em reexame necessário.

RELATÓRIO

A sentença de fls. 135/139, adotado o relatório, concede a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impe-
trado por AILTON SACRAMENTO DOS SANTOS JUNIOR contra ato inquinado de ilegal  atribuído ao COMAN-
DANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, “decretando a nulidade do ato que declarou 
a inaptidão” do impetrante, ‘considerado apto a realizar as próximas etapas do certame e, participando do Curso de 
Formação para soldado da Polícia Militar, se aprovado, possa ser investido no cargo para o qual concorrera”. Sem 
condenação ao pagamento de custas ou verba honorária.

 Estado da Bahia, representado, interpõe recurso de apelação independendo de preparo, visando reforma da sen-
tença para extinguir o processo ou denegar a segurança. Alega, preliminarmente, ocorrência de decadência do direito de 
ação para impugnar Edital de regência, e inépcia da petição inicial ante a impossibilidade jurídica do pedido, porquanto 
“sem nenhuma previsão no ordenamento jurídico”. No mérito sustenta a legalidade do ato impugnado, ante a legalidade 
e razoabilidade da exigência do limite máximo de idade, previsto em lei pertinente e Edital do concurso, compatível com 
atribuições do cargo a ser preenchido, a vincular Administração e candidatos, sob pena de malferimento ao princípio da 
isonomia.  Fls. 143/155.

Na resposta o apelado pugna por improvimento do recurso.Fls.158/166.
Recurso distribuído para a Quarta Câmara Cível, cabendo-me a função de relatora.
A douta Procuradora de Justiça pugna por conhecimento e improvimento do recurso. Fls. 155/168

VOTO

A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
As preliminares suscitadas, ora rejeitadas, não merecem acolhida.
O princípio da vinculação ao edital não representa necessariamente a subordinação do interessado às suas prescri-

ções, se estas apresentam vícios incompatíveis com os demais princípios da Administração Pública.
Inocorre, por conseguinte, a alegada decadência para impugnação de edital do certame para se admitir a aceitação 

de suas regras e elidir, assim, o preceito constitucional que estabelece que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída 
da apreciação do Poder Judiciário. Não se admite que tal direito fundamental, fixado em cláusula pétrea, seja infringido, 
em face de uma prescrição infraconstitucional.
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O impetrante não se insurgiu contra o edital do referido concurso público mas, contra ato guerreado, que o ex-
cluiu do certame, após realização de exame pré admissionais, publicado em 09/10 de julho de 2011, por não se enquadrar 
nos limites de idade estabelecidos como requisito para ingresso na Policia Militar da Bahia, nos termos do edital do Con-
curso (Capítulo III, item 3), e da Lei Estadual nº.7.990, de 27 de dezembro de 2001 (Estatuto dos Policiais Militares do 
Estado da Bahia), inc.II do art.5º, impetrando mandado de segurança no dia 28 de julho do referido ano (2011).

À luz da Lei processual Civil é juridicamente possível o pedido quando autorizado ou não vedado pelo ordena-
mento.

NÃO É CARECEDOR DE AÇÃO, POR SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, O 
POSTULANTE QUE, VISLUMBRANDO ILEGALIDADE EM ATO ADMINISTRATIVO QUE DEIXOU DE 
LHE CONVOCAR PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM, BUSCA A TUTELA DE SEUS IN-
TERESSES JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO.

No mérito não assiste razão ao recorrente.
Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 

lei, nos termos do art. 37, inciso I da CF.
Constitui ofensa a direito líquido e certo a exclusão indevida de candidato aprovado, ante o implemento, no curso 

do processo seletivo, de idade máxima permitida para ingresso no Curso de Formação de Soldados da polícia Militar da 
Bahia.

O exame dos autos evidencia que o impetrante foi aprovado no “concurso público para admissão ao Curso de For-
mação de Soldados Policiais Militares PMBA/2006”, não sendo convocado para participar do Curso de Formação porque 
havia ultrapassado a idade máxima de trinta anos prevista na Lei 7.990/01 para ingresso na Polícia Militar do Estado da 
Bahia.

A jurisprudência de Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que, em razão da atividade peculiar 
exercida por policiais militares, é constitucional e legal a disposição editalícia que fixa limites de idade mínima e máxima 
para ingresso na carreira, desde que prevista em lei.

In casu a idade do impetrante foi aferida no ato de sua inscrição no certame, satisfazendo a exigência editalícia, 
inclusive limite máximo exigido de trinta anos, sendo aprovado em todas as fases do certame, conforme resultado final 
homologado. Não houve, contudo, qualquer menção no referido edital acerca da previsão para o início do Curso de For-
mação.

 O candidato que ao tempo da inscrição no concurso preenchia todos os requisitos legais e editalícios, inclusive 
idade máxima prevista, não pode ser prejudicado por atraso no processo seletivo, ao qual não deu causa.

Nesse passo, ainda que exista previsão editalícia no sentido de que os requisitos exigidos ao cargo deveriam ser 
comprovados no curso de formação, não se pode considerar tal disposição editalício revestido de caráter absoluto, uma vez 
que não se estabeleceu termo certo para sua consecução. O impetrante foi sancionado com a eliminação do concurso por 
atraso no seu encerramento para o qual não contribuiu. Apesar da respectiva previsão genérica, não há razoabilidade na sua 
implementação para alijar candidatos que possuíam idade adequada, qual seja menos de trinta anos à época da inscrição 
do concurso e vieram a ultrapassar tal marco temporal no decurso da seleção, pois não realizado o Curso de Formação em 
prazo hábil e/ou previamente estabelecido.

Conforme observado em parecer ministerial, fls. 165/166,

“(...)na situação concreta, o impetrante nascido em 13/09/1979 ostentava à época da abertura do con-
curso, em 17/10/2008, 28 (vinte e oito) anos de idade tendo, todavia sido convocado para o Curso de 
Formação somente em 03/06/2011, momento em que já possuía 31 (trinta e um) anos, ultrapassando 
o limite máximo de idade permitido e, sendo consequentemente, considerado inapto.
Com efeito as normas editalícias devem ser respeitadas tanto pelos candidatos quanto pela própria 
administração, pois, em atenção ao princípio da legalidade, da isonomia e da vinculação às normas 
reguladoras estabelecidas para o concurso público, não há possibilidade de serem desvirtuadas ou deso-
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bedecidas por nenhum dos envolvidos no certame. (…)
Ocorre que, todavia, somente após quase 03 (três) anos, lapso temporal relativamente excessivo, a Ad-
ministração convocou os candidatos classificados para inscrição no Curso de Formação, ocasião em que 
o Impetrante tinha mais de 30(trinta) anos de idade.
Ora, a rigor, não se afigura cabível que o candidato aprovado até então, em todas as etapas prestadas 
ao longo do certame, seja penalizado pela mora da Administração Pública. Se é dever do candidato 
anuir e obedecer às cláusulas editalícias, tal dever, por óbvio, também há de se impor à Administração 
Pública de forma irrestrita e incondicionada. Hipoteticamente, se semelhante ato fosse permitido, 
poderia ela se valer de tal arbitrariedade para selecionar os eventuais convocados, de modo a violar, o 
princípio da impessoalidade.  (…)
Por essa razão, a jurisprudência pátria tem galgado o entendimento de que a exigência da idade má-
xima deve ser respeitada no momento da inscrição do certame, e não no seu decorrer, evitando-se dessa 
forma arbitrariedades.“

Por tais razões, e por tudo mais que dos autos consta, nega-se provimento ao recurso voluntário, confirman-
do-se a sentença, inclusive em reexame necessário.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000275-85.2014.805.0084, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

RELATOR (A): DES. EMILIO SALOMÃO RESEDÁ, JULGADO EM 19/04/2016

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CON-
TRAATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SERVIDORA PÚBLI-
CA. CONCESSÃO DO MANDAMUS.   DEFERIMENTO DA LICENÇA PRÊMIO 
VINDICADA, COM DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE A IMPETRANTE INDI-
CAR O PERÍODO PARA A FRUIÇÃO DO DIREITO. INSURGÊNCIA. ARGUIÇÃO 
DE PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEQUÍVOCA 
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE 
QUANTO AO PRONUNCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVAMENTE AO 
SEU PLEITO. VEDAÇÃO DO §2º DO ART. 7º DA LEI MANDAMENTAL INAPLI-
CÁVEL AO CASO SUB EXAMEM. SENTENÇA QUE EXTRAPOLA A ESFERA DE 
COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À IMPETRA-
ÇÃO, QUE DEVE SE RESTRINGIR AO EFETIVO PRONUNCIAMENTO DO ENTE 
PÚBLICO, NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS, QUANTO AO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELA SERVIDORA. DIREITO DE PETIÇÃO. 
GARANTIA CONSTITUCIONAL, IGUALMENTE ASSEGURADA PELO ESTATU-
TO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GENTIO DO OURO. ATO 
COATOR ILEGAL. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXIV, “A”, DA CF E 165 E 166, DA 
LEI MUNICIPAL Nº 27/95. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO E SENTENÇA 
REFORMADA EM PARTE, EM NECESSÁRIO REEXAME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e reexame necessário nº 0000275-85.2014.8.05.0084, da 
Comarca de Gentio do Ouro, em que são partes as acima nominadas.
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à una-
nimidade, em rejeitar a preliminar, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo e, em reexame necessário, MODIFICAR 
EM PARTE A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas.

RELATÓRIO

Integro ao presente o relatório da sentença de fls. 114/118, que concedeu a segurança perseguida, “para reconhecer 
o direito da impetrante à licença-prêmio referente ao período aquisitivo compreendido entre  05/08/2006 e 04/08/2011”, deter-
minando que o seu gozo se dê em data a ser definida pela própria servidora, com a devida comunicação à administração 
municipal, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, acrescentando que, não se conformando, o Município de 
Gentio de Ouro, representado por seu Prefeito, Ivonilton Vieira dos Santos, interpôs o apelo de fls. 121/130.  

Suscita, em preliminar, a inadequação da via eleita, sob o fundamento de não poder a pretensão deduzida ser 
amparada por mandado de segurança, por envolver a extensão de vantagens, o que é vedado pelo art. 7º, §2º, da Lei 
12016/09.

No mérito, alega, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, julgando-se improcedente o mandamus, 
porque inexistente direito líquido e certo à impetração, sendo a licença prêmio prevista no art. 106, da Lei Municipal nº 
27/95 apenas uma faculdade, competindo ao chefe do Executivo Municipal deliberar a respeito, inclusive no que tange à 
fixação do período para gozo do direito, a teor do art. 108, §1º, do mesmo ordenamento.

Contrarrazões de fls. 134/143 defendem a pertinência da decisão, que está conforme a lei aplicável, uma vez pre-
enchidos os requisitos nela exigidos, tudo a evidenciar o direito líquido e certo invocado na impetração.

Parecer Ministerial, fls. 150/153, pelo provimento parcial do recurso.
É o relatório.
Quanto à preliminar, desassiste razão ao apelante, porquanto a via eleita se afigura de todo apropriada a garantir 

direito líquido e certo da impetrante.
Com efeito, restou in casu evidenciada a omissão da administração, de forma injustificada, relativamente a reque-

rimento administrativo da parte, contendo pedido de reconhecimento de direito à licença prêmio, amparado em legislação 
municipal, com documentação a respeito colacionada aos autos, tudo a traduzir a pertinência da via eleita, demonstrada 
na espécie a ilegalidade e caracterizado o abuso de poder da autoridade coatora, que desconsiderou a pretensão adminis-
trativa a ela submetida, mantendo-se silente, em ofensa literal à garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXIV, “a”, da 
Carta Magna e às normas dos arts. 165 e 166, da Lei Municipal nº 27/95, assecuratórias do direito de petição do servidor 
público de Gentio do Ouro.

Basta uma breve leitura do art. 1º, da Lei 12016/2009, para concluir-se ser o mandado de segurança a via apro-
priada para a questão em epígrafe.

E não venha o apelante invocar violação ao §2º, do art. 7º, da Lei 12016/2009, na medida em que a situação não 
envolve pedido de liminar, enfrentando a Julgadora o próprio mérito da segurança, em relação ao que nenhum óbice legal 
existe.

Rejeita-se a preliminar.
No mérito, a despeito do acertado reconhecimento da MM. Magistrada quanto à ilegal omissão da autoridade 

coatora, objeto da perseguição mandamental, de forma a demonstrar  na espécie a ofensa a direito líquido e certo da impe-
trante de obter do ente público um pronunciamento efetivo acerca da sua pretensão,  compreende-se ter havido de parte 
da Julgadora verdadeiro excesso, na medida em que deferiu a segurança, reconhecendo, de logo, o direito da servidora à 
licença prêmio postulada, e mais, concedendo-lhe o direito de indicar, em prazo mínimo definido no decisório, o período 
para a fruição do respectivo direito.

No particular, escapa da esfera de competência do Judiciário tal mister, afeto que está à própria administração, a 
quem compete decidir sobre o direito reclamado, inclusive no que tange à definição do período para a fruição do mesmo, 
uma vez concedida a licença, a partir da observância a critérios de conveniência e oportunidade da administração pública.
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Assim, não se tem dúvidas quanto à ilegalidade perpetrada pelo Município de Gentio do Ouro, que deixou de se 
manifestar quanto ao requerimento administrativo de sua servidora, fl. 14, em literal ofensa à Carta Constitucional e ao 
Estatuto dos Servidores Públicos daquela Municipalidade, garantidores do direito de petição dos seus servidores, ex vi dos 
arts. 5º, XXXIV, “a”, da CF e 165 e 166, da Lei Municipal nº 27, de 15/08/1995, fl. 92, este último prevendo, inclusive, 
prazo certo máximo, de 15(quinze) dias, para as decisões da administração sobre as solicitações dos seus servidores.

Com muita propriedade, assim se posicionou a rep. do Parquet, fl. 152:

“ Dos documentos colacionados  às fls. 13/17, verifica-se que a Impetrante é servidora pública 
municipal, há quase 10(dez) anos, tendo protocolado requerimento administrativo a fim de que 
a Prefeitura de Gentio do Ouro se manifestasse sobre a concessão da licença que anteriormente 
requerera. Todavia, depreende-se que a Administração Pública se manteve silente após o pleito.
Constata-se, assim, a violação do direito líquido e certo da Impetrante à obtenção de resposta, 
tendo em vista a incontroversa omissão quanto ao requerimento formulado, razão pela qual se 
torna imperiosa a concessão da segurança para que haja a devida manifestação”

Portanto, certo é o entendimento de que a segurança deve ser concedida, mas para o fim específico de obrigar a 
administração municipal a manifestar-se sobre o pedido da servidora, a quem cabe o direito de obter da autoridade com-
petente qualquer pronunciamento acerca da licença prêmio postulada, ainda que seja este contrário ao seu intento.

Sobre o tema, merecem destaque os seguintes julgados:

(TJ-BA - REEX: 00000173720118050260 BA 0000017-37.2011.8.05.0260 Data de Julgamen-
to: 23/07/2012, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2012)
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDO-
RA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO. REQUE-
RIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO. DIREITO DE PETIÇÃO. INTELIGÊN-
CIA DO ART. 5º, XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NO PRAZO 
ESTABELECIDO PELA SENTENÇA PARA RESPOSTA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA NA 
ORIGEM. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. A ação mandamental 
versa acerca do direito da servidora pública de obter resposta ao requerimento administrativo protoco-
lado, em 14.12.2010 (fl. 15), perante a Prefeitura do Município de Tremedal, objetivando concessão 
de licença-prêmio. A Constituição Federal garante, como direito fundamental, em seu artigo 5º, inciso 
XXXIV, alínea ‘a’, o chamado “direito de petição” a todos os cidadãos frente aos Poderes Públicos em 
defesa de seus direitos. Destarte, se mostra de todo razoável à decisão de primeiro grau que fixou o pra-
zo de 15 dias para que a administração municipal manifeste-se sobre o requerimento administrativo 
formulado pela impetrante objetivando concessão de licença-prêmio. Sentença confirmada em reexame 
necessário.
(TJBA, Reexame Necessário nº 0000073-70.2011.8.05.0260, 3ª C.C., Relatora: Desª Rosita Falcão 
de Almeida Maia, J. 02/10/2012)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA 
PRÊMIO. REQUERIMENTO. AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO. ATO OMISSIVO. ILEGA-
LIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. I - A 
impetrante ingressou com o Mandado de Segurança 45 dias após o protocolo administrativo onde 
requereu a sua licença prêmio, não prosperando a alegação de decadência. PREFACIAL REJEITADA. 
II - A autoridade coatora, em Mandado de Segurança, é quem detém poderes e meios para corrigir o 
ato impugnado, sendo o Prefeito parte legítima para figurar no polo passivo do mandamus. PRELIMI-
NAR REJEITADA. III - A Constituição Federal assegura o direito à petição a todos que pretendam a 
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, devendo os órgãos públicos expedir 
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as certidões requeridas, no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido. IV - A 
Administração Pública deve zelar pela eficiência e em estrita observância ao princípio da legalidade, 
não podendo se omitir ou fornecer certidão ou documento público, ao fundamento de desorganização 
das gestões anteriores. SENTENÇA INTEGRADA.
(TJBA, Reexame Necessário nº 0000018-22.2011.8.05.0260, 3ª C.C., Relatora: Desª Heloísa Pinto 
de Freitas Vieira Graddi, J. 14/08/2012)

VOTO

Diante do exposto, adotando-se o parecer de fls. 150/153, rejeita-se a preliminar e DÁ-SE PROVIMENTO 
PARCIAL à apelação, REFORMANDO-SE, EM PARTE, A SENTENÇA, inclusive em reexame necessário, para conce-
der-se a segurança, embora no sentido de obrigar a administração municipal a pronunciar-se, efetivamente, no prazo de 
15(quinze) dias, sobre o requerimento administrativo formulado pela servidora impetrante.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº0571672-08.2014.805.0001, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DES.GESIVALDO BRITTO, JULGADO EM 12/07/2016

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ÁREA 
DE TRANSCON. QUITAÇÃO TOTAL. TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE 
DOS ADQUIRENTES JUNTO AO ÓRGÃO MUNICIPAL COMPETENTE. PRES-
CRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBEN-
CIAIS. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1 – Cinge-se a controvérsia sobre contrato de promessa de compra e venda de área de 
TRANSCON, o qual prevê a responsabilidade do adquirente pela transferência do crédito 
do direito de construir junto ao órgão municipal competente a partir da quitação total do 
preço avençado, sendo esta data o termo inicial do prazo prescricional.
2 – Considerando que o contrato foi celebrado na vigência do Código Civil de 1916, apli-
cada a regra de direito intertemporal prevista no artigo 2.028 do Código Civil/02, aplicar-
se-á o prazo da novel legislação, qual seja, de dez anos, conforme o artigo 205 do CC-02, 
devendo ser reconhecida a prescrição.
3 – É possível a alteração, de ofício, do valor da causa, quando o valor estimado pela parte 
Autora não se coadunar com os critérios objetivos estabelecidos pela lei ou o valor da causa 
se distanciar sobremaneira do benefício econômico pretendido, sendo cabível, no presente 
caso, a sua adequação ao valor do contrato, devidamente atualizado, devendo este servir de 
parâmetro para a fixação da verba sucumbencial com o fim de evitar enriquecimento sem 
causa. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0571672-08.2014.8.05.0001, da Comarca de 
Salvador/BA, em que são Apelantes ANTONIO FERNANDO SAPUCAIA CALABRICH e ANDRADE GALVÃO 
ENGENHARIA LTDA e Apelados MUNICÍPIO DO SALVADOR, CARLOS GERALDO COELHO SOUZA e ANA 
CRISTINA BORGES SOUZA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO FERNANDO SAPUCAIA CALABRICH e ANDRADE 
GALVÃO ENGENHARIA LTDA., contra a sentença de fls. 412/420, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara 
de Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Cautelar movida contra MUNICÍPIO DO SALVA-
DOR, CARLOS GERALDO COELHO DE SOUZA e ANA CRISTINA BORGES SOUZA, que acolheu a preliminar 
de prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC-73.

Em suas razões recursais (fls. 446/460), sustenta o Apelante, em síntese, que o juízo singular incorreu em error in 
judicando, uma vez que teria considerado que o início do prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição do 
próprio direito material, e não a partir do momento da ciência de violação deste.

Aduz que competia aos Apelados requerer à Administração a transferência da área de TRANSCON vendida ao 
Apelante, de modo que estes últimos tomaram conhecimento da violação de seu direito somente em dezembro de 2013, 
por ocasião das manifestações dos ora Apelados/vendedores no processo administrativo que tramitou na SUCOM.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença apelada, afastan-
do-se a prescrição do direito de ação e, ainda, para afastar a condenação dos Apelantes ao pagamento de honorários de 
sucumbência ou, para a hipótese de a sentença de prescrição não ser reformada ou anulada, pede que a condenação em 
honorários seja fixada mediante apreciação equitativa.

Às fls. 468/469, os Acionados Carlos Geraldo Coelho Souza e Ana Cristina Borges Souza requereram a devolução 
do prazo para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, sob o argumento de que não houve a intimação das causí-
dicas dos Réus (Lara Rafelle Pinho Soares e Joeline Araujo Souza).

Certificado às fls. 475 que a publicação de página 465 não constou o nome dos advogados dos Réus.
O Município do Salvador ofertou contrarrazões às fls. 476/489, em que defende a prescrição da pretensão autoral 

e a manutenção do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, pugnando, ao final pelo não provimento da 
Apelação interposta.

Às fls. 490 sobreveio despacho do juízo singular devolvendo para os Réus, Carlos Geraldo Coelho Souza e Ana 
Cristina Borges Souza, o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso de Apelação.

Contrarrazões às fls. 492/505, na qual o 2º e 3º Acionados sustentam que o contrato de compra e venda celebrado 
entre os Apelados e o primeiro Apelante se formalizou em 21 de novembro de 1997 e foi concluído em 11 de agosto de 
1998, após a quitação da contraprestação pecuniária pelo comprador, data a partir da qual surgiu para o Apelante a pre-
tensão de exigir a transferência dos 3.600 m² de área de TRANSCON junto à Prefeitura de Salvador.

Assevera que o marco inicial do prazo prescricional ocorreu justamente com o cumprimento das obrigações, ou 
seja, em 11/08/1998. Considera que, como o prazo prescricional não havia alcançado a sua metade quando entrou em 
vigor o novo diploma civil, o prazo prescricional a ser aplicado é o previsto pelo CC/02 no que se refere às ações indeni-
zatórias, de reparação civil, ou seja, de 3 (três) anos.

Com fulcro no princípio da eventualidade, pugna pela improcedência meritória da ação cautelar, sob o argumento 
de inexistência dos requisitos autorizadores, uma vez que era de responsabilidade do Apelante a instauração de processo 
administrativo para alteração da titularidade da área de TRANSCON adquirida. Por fim, pugna pela manutenção dos 
honorários sucumbenciais arbitrados na sentença e pelo não provimento do Apelo.

 É o relatório

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que em 21 de novembro de 1997 as partes firmaram contrato particular de 
compra e venda, acostado às fls. 25/26. Através deste negócio, Ana Cristina Borges Souza e Carlos Geraldo Coêlho Souza 
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(Réus/Apelados) venderam a Antonio Fernando Sapucaia Calabrich (Autor/Apelante), 3.600 m² de área de TRANSCON, 
pelo valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), cuja forma de pagamento ficou ajustada nas seguintes condições:

“R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) de sinal, no dia vinte e hum de novembro de mil novecen-
tos e noventa e sete, representado pelos cheques nº 010071 e 010072, do banco Capital.
03 (três) promissórias, sendo 02 (duas) no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), cada, e 
01 (uma) no valor de r$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) de emissão do PROMISSÁRIO 
COMPRADOR, com vencimento mensal e consecutivo para:
21 de dezembro de 1997
21 de janeiro de 1998
20 de fevereiro de 1998
um apartamento no Ed. Residencial Vento Leste, cito à rua Edistio Pondé, Stiep, de nº de porta 603, 
no 6º andar, com 02 (duas) garagens, livre e desembaraçado, com carta de liberação do agente finan-
ceiro, IPTU, condomínio e taxas extras (se houverem) atualizadas, até o mês de dezembro de 1997”. 
(fls. 25)

Desse modo, conforme previsão contratual, a quitação total do imóvel dar-se-ia em 20 de fevereiro de 1998.
Por outro lado, a cláusula terceira do supracitado contrato é cristalina ao imputar ao cessionário, ora Apelante, a 

responsabilidade pela transferência do TRANSCON junto à Prefeitura de Salvador após a quitação total do preço aven-
çado. Vejamos:

“CLÁUSULA 03 – A solicitação à Prefeitura, de transferência do “TRANSCON”, hora prome-
tido à venda, será feita com a conclusão do pagamento constante na Cláusula 02”.

Extrai-se destes fólios que a quitação total do preço avençado ocorreu em 11/08/1998, conforme documento de 
fl. 35, através do qual os vendedores deram geral e irrevogável quitação da nota promissória e da venda de 3600 m² de 
TRANSCON efetuada ao Apelante, data a partir da qual deveria ter providenciado a transferência do crédito de direito 
de construir junto ao órgão municipal competente.

Sobre isto, com a cautela que a situação exigia, concluiu o juiz sentenciante:

“se depreende do instrumento contratual que regulou a alienação dos 3600 m² de área de 
TRANSCON, que a transferência efetiva apenas se daria com a conclusão do pagamento in-
formado na cláusula segunda, é dizer, com efetiva quitação das obrigações avençadas , que se 
deu em 11/08/1998 (fl. 35). É a partir deste momento que o adquirente passou a ser titular da 
pretensão de exigir a efetiva transferência do objeto do contrato, tendo, entretanto, quedado-se 
inerte, pois jamais procurou o órgão competente do Município para pleitear a transferência da 
área adquirida.

Imperioso mencionar que tanto o processo administrativo nº 060/2000, deflagrado em 16/02/2000 
(fl. 137/138), quanto o processo nº 75.00.2013.1370, deflagrado em 06/09/2013 (fls. 133/134) 
foram iniciados pela ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA, a qual não foi parte do contrato 
celebrado em 21/11/1997, e, portanto, não tinha legitimidade para exigir, administrativamente, o 
cumprimento da avença já que não foi ela a aquirente da área de TRANSCON junto aos acionados. 
Desta forma, não houve qualquer causa interruptiva do prazo prescricional”. (fls. 417)



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
165

Dito isto, tenho que é caso de reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão autoral. Vejamos.
Na vigência do Código Civil de 1916, época na qual celebrado o contrato objeto da presente ação, aplicava-se o 

prazo prescricional vintenário, previsto no artigo 177 daquele texto legal.
Por sua vez, o artigo 2.028 do Código Civil vigente, ao estabelecer a regra de transição da prescrição entre a legisla-

ção anterior e a atual, dispôs que, com a entrada em vigor da novel legislação, na hipótese de redução do prazo prescricio-
nal por esta última, seriam da lei anterior os prazos, caso já houvesse transcorrido mais da metade do tempo estabelecido 
na lei revogada.

Ocorre que, na data em que entrou em vigor o Código Civil de 2002, ou seja, 11 de janeiro de 2003, ainda não 
havia decorrido mais da metade do prazo prescricional vintenário previsto na lei anterior. Desse modo, aplicada a regra de 
direito intertemporal prevista no artigo 2.028 do Código Civil/02, aplicar-se-á o prazo da novel legislação, qual seja, de 
dez anos, conforme o artigo 205 do CC-02, o qual deve ser contado a partir da entrada em vigor do novo código.

Assim, o prazo prescricional iniciou-se em 10 de janeiro de 2003, com termo final em 10 de janeiro de 2013.
No caso concreto, considerando que a ação foi proposta em 16/12/2014 (fl. 01), tem-se reconhecida a ocorrência 

da prescrição, uma vez que atingida a pretensão pela prescrição do Código Civil vigente, sendo irretocável a conclusão do 
juízo a quo pela extinção do processo com resolução do mérito face à prescrição operada.

Por fim, os Apelantes insurgiram-se quanto aos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da causa.

Acontece que, para a fixação dos honorários advocatícios, o Magistrado deve observar os parâmetros do art. 85, 
§2º, do NCPC (art. 20, §3º, do CPC-73), in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(…)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor 
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atu-
alizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese dos autos, o valor atribuído à causa foi de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), sendo 
os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre este valor, ou seja, R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais), quantia que reputo exorbitante, considerados os critérios do supracitado artigo, sendo certo, por outro lado, 
que o valor da causa não revela o efetivo proveito econômico perseguido.

Sobre o valor da causa, previa o artigo 259, CPC-73:

Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:
V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento,
modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;

O novo Código de Processo, por sua vez, estabelece que:

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imedia-
tamente aferível.
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Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, 
a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Pela regra geral do artigo 292, do CPC-2015, o valor da causa deve equivaler ao benefício econômico buscado pela 
parte autora, por meio da demanda, sendo possível ao juiz, de ofício, alterá-lo quando o valor estimado pela parte autora 
não se coadunar com os critérios objetivos estabelecidos pela lei ou o valor da causa se distanciar sobremaneira do benefício 
econômico pretendido, consoante exegese do §3º do mesmo artigo:

 
§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corres-
ponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em 
que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Por conseguinte, o valor da causa deve ser fixado com razoabilidade, sendo possível que o magistrado proceda à sua 
redução, independentemente de impugnação da parte adversa, caso vislumbre a existência de abuso por parte do Autor.

Sobre o tema, assim é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. 
CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. ALTERAÇÃO EX OFIICIO. POSSIBILI-
DADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona em admitir a adequação do valor dado 
à causa, de ofício, quando houver discrepância entre o valor atribuído à causa e o benefício 
econômico pretendido. Precedentes.
(...)
(grifei - AgRg no AREsp 291.856/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TUR-
MA, julgado em 05/08/2014, DJe 12/08/2014)

Feitas estas considerações, corrijo de ofício o valor dado à causa para adequá-lo ao valor do contrato entabulado 
entre as partes, ou seja, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devidamente atualizado, devendo este valor servir de parâme-
tro para a fixação da verba sucumbencial com o fim de evitar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, contudo, corrijo, de ofício, o valor atribu-
ído à causa nos termos da fundamentação supra explanada.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº0003005-03.2010.805.0022, TURMA CÍVEL CÂMARA 
DO EXTREMO OESTE BAIANO, RELATOR (A): DES.MARIO ALBIANI ALVES JUNIOR, 
JULGADO EM 08/07/2016

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA. CHO-
QUE DE ÔNIBUS COM VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL. EMPRESA PRETADO-
RAS DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO 
DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. FALHA MECÂNICA DO VEÍCULO. FOR-
TUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS E MATERIAIS 
CAUSADOS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA 
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DA RENDA MENSAL AUFERIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO 
VIGENTE À ÉPOCA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELO PARCIALMEN-
TE PROVIDO.
Com efeito, na condição de prestadora de serviços públicos, responde a empresa ré objeti-
vamente pelos danos causados por seus agentes, no decorrer da execução dos serviços, aos 
terceiros usuários e não usuários, conforme preceitua o citado art. 37, §6º, da Constituição 
Federal.
O fato de o acidente ter sido causado por falha mecânica no sistema de freios do veículo não 
afasta a responsabilidade daquele que tem o dever de realizar os procedimentos de manuten-
ção necessários para a preservação da segurança do veículo no trânsito.
Os apelantes foram atingidos pelo veículo da empresa acionada no acostamento da via (fl. 
21), razão pela qual não se pode afirmar que tenham concorrido para a ocorrência do sinis-
tro, uma vez que se portavam como determina o art. 52 do Código de Trânsito Brasileiro.
O art. 29, § 2º, do CTB expressamente determina que a responsabilidade dos veículos 
maiores pela segurança dos veículos menores no trânsito, o que incrementa o dever de cui-
dado dos motoristas de veículos pesados.
Colhe-se dos autos, notadamente dos documentos de fls. 21, 27 e 31, que os apelantes fo-
ram vítimas do acidente no dia do natal e, por conta das lesões sofridas, foram conduzidos 
ao Hospital do Oeste, tendo sido inclusive temporariamente incapacitados para o trabalho, 
consoante os documentos citados, de forma que há nos autos provas suficientemente con-
vincentes de que o acidente causou aos apelantes dor e sofrimento, notadamente diante da 
ausência de assistência da apelada após o sinistro, o que demonstra que os recorrentes efe-
tivamente sofreram danos morais em razão dos fatos narrados, os quais à luz dos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, devem ser arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), para cada um dos recorrentes.
Para a reparação do dano material mostra-se imprescindível demonstrar-se o nexo de cau-
salidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial que foi efe-
tivamente suportado, fato que restou plenamente demonstrado no caso em apreço pela 
farta prova documental produzida, razão pela qual os recorrentes fazem jus à restituição da 
importância de R$ 657,65 (seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
Em que pese os recorrentes afirmem que auferiam renda mensal de aproximadamente R$ 
1.200,00 (hum mil e duzentos reais), não há nos autos nenhum elemento que aponte neste 
sentido, de forma que diante da ausência de elementos que comprovem os ganhos auferidos 
no período de inatividade, a verba indenizatória deve ser fixada tomando por base o valor 
do salário mínimo, sobretudo porque os apelantes são trabalhadores autônomos.
O termo a quo dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data 
do evento danoso. A correção monetária, pelo INPC, incide desde a data do arbitramento, 
no caso do dano moral, e do efetivo prejuízo, no caso do dano material, tudo em conformi-
dade com as súmulas n° 43, 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003005-03.2010.8.05.0022, tendo como ape-
lantes OLAVA DIAS DOS SANTOS e VALDECI DIAS DOS SANTOS e apelada a EMTRAM – Empresa de Trans-
porte Macaubense Ltda.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Cível da Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano, à 
unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto do Relator.
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RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por OLAVA DIAS DOS SANTOS e VALDECI DIAS DOS SAN-
TOS contra Sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da 
Comarca de Barreiras que, nos autos da Ação Ordinária tombada sob o 0003005-03.2010.8.05.0022, proposta em face 
da EMTRAM – Empresa de Transporte Macaubense Ltda, julgou improcedente a pretensão inicial.

Adoto o relatório constante na sentença prolatada às fls. 107/112 dos autos, acrescentando que o objeto da lide 
é a verificação da existência de responsabilidade civil da apelada por conta do acidente de que foram vítimas as apelantes.

O ilustre Juiz a quo julgou improcedente o pedido, por entender que “nos presentes autos não foram encontradas 
provas suficientes e eficazes para comprovar que a ré ocasionou danos, prejuízos, danos materiais ou morais aos autores. Não 
fazendo presentes também o ato ilícito praticado e o nexo de causalidade” (fl. 112).

Irresignados com o decisum, os autores apelaram às fls. 115/122, sustentando a confissão do réu, tendo em vista 
que no Boletim de Acidente de Trânsito de fl. 23 o preposto da empresa assumiu que avistou os autores e não conseguiu 
parar o veículo; a responsabilidade objetiva da empresa, uma vez que os apelantes eram passageiros do veículo, por equi-
paração, nos termos do art. 17 do CDC; a existência de dano moral e de dano material.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que que seja julgada totalmente procedente 
a ação.

A EMTRAM – Empresa de Transporte Macaubense Ltda, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, con-
soante certidão acostada à fl. 126.

Os autos foram remetidos à Segunda Instância, e uma vez distribuídos a esta Turma Cível da Câmara Especial do 
Extremo Oeste, coube-me, por sorteio, a relatoria do feito.

Em cumprimento ao art. 931, do CPC, restituo os autos à Secretaria, com relatório, ao tempo em que, solicito 
dia para julgamento.

VOTO

O presente apelo preenche os pressupostos recursais intrínsecos, quais sejam: cabimento, legitimidade, interesse 
recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

De igual maneira, o recurso possui os pressupostos extrínsecos: regularidade formal e tempestividade, merecendo, 
portanto, ser conhecido.

Na origem, sustentaram os autores que no dia 25 de dezembro de 2009, por volta das 12h, trafegavam em uma 
carroça pelo acostamento da BR 115, quando foram violentamente abalroados por um ônibus de placa policial CPR 1608, 
de propriedade da acionada, conduzido pelo Sr. Jucelino de Souza Silva.

Alegam que o acidente foi causado por imprudência do motorista, pois o mesmo declarou que “ESTAVA INDO 
NO SENTIDO RIACHÃO QUANDO AVISTEI UMA CARROÇA A 200 MTS TANDO NA MINHA FRENTE 
UMA F-250 QUE PAROU TENTEI FREAR O FREIO NÃO FUNCIONAVA E TENTEI REDUZIR NAS MAR-
CHAS NÃO PARANDO TOTALMENTE CHEGANDO A BATER NA CARROÇA QUE VINHA OUTRO VEÍU-
CLO NA ESQUERDA NÃO DANDO PARA DESVIAR” (fl. 23).

Aduziram que necessitaram de tratamento médico para sua recuperação, além de fisioterapia, tiveram gastos com 
medicamentos, e a carroça que era sua ferramenta de trabalho, ficou danificada.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de responsabilidade da apelada pelos 
danos decorrentes do acidente de que os autores, ora apelantes, foram vítimas.

A lide comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no § 6° do art. 37 da Constituição 
Federal, que determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
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responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos 
de dolo ou culpa.

Como se observa, com a Constituição de 1988, assumiu o ente estatal, assim como os prestadores de serviço pú-
blico, a responsabilidade civil objetiva pelos atos praticados por seus agentes que, no exercício de suas atribuições, venham 
a causar prejuízos a terceiros.

Com efeito, na condição de prestadora de serviços públicos, responde a empresa ré objetivamente pelos danos 
causados por seus agentes, no decorrer da execução dos serviços, aos terceiros usuários e não usuários, conforme preceitua 
o citado art. 37, §6º, da Constituição Federal.

É cediço que, nas demandas envolvendo interesses exclusivamente privados, para caracterização da responsabili-
dade civil extrapatrimonial decorrente de acidente de trânsito, necessária a demonstração do ato ilícito, do dano, do nexo 
causal entre ambos e da culpa.

No presente caso, em razão da responsabilidade objetiva da empresa ré, faz-se necessária, tão somente, a compro-
vação pelo autor do fato e do nexo causal entre a atuação daquela e o dano sofrido.

Neste sentido é o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, 
DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS 
DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO 
DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A 
TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A respon-
sabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é ob-
jetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 
37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o 
ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição 
suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. 
III - Recurso extraordinário desprovido. (RE 591874, Relator(a):  Min. RICARDO LEWA-
NDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 
DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820 RTJ 
VOL-00222-01 PP-00500)

Assim, incumbe aos apelantes apenas a prova do fato e do nexo causal entre a atuação da empresa e os danos por 
eles experimentados. O fato restou devidamente demonstrado pelas provas acostadas aos autos, não havendo controvérsia 
sobre o assunto, tendo sido também comprovado o nexo de causalidade.

Colhe-se dos autos, notadamente do Boletim de Acidente de Trânsito registrado junto à Polícia Federal, a versão 
do motorista, preposto da empresa, sobre o incidente que culminou no abalroamento da carroça em que os autores trafe-
gavam:

ESTAVA INDO NO SENTIDO RIACHÃO QUANDO AVISTEI UMA CARROÇA A 200 
MTS TANDO NA MINHA FRENTE UMA F-250 QUE PAROU TENTEI FREAR O FREIO 
NÃO FUNCIONAVA E TENTEI REDUZIR NAS MARCHAS NÃO PARANDO TOTAL-
MENTE CHEGANDO A BATER NA CARROÇA QUE VINHA OUTRO VEÍCULO NA 
ESQUERDA NÃO DANDO PARA DESVIAR. (fl. 23)

Ora, o fato de o acidente ter sido causado por falha mecânica no sistema de freios do veículo não afasta a responsa-
bilidade daquele que tem o dever de realizar os procedimentos de manutenção necessários para a preservação da segurança 
do veículo no trânsito.
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Na moderna doutrina, tem-se distinguido o fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil, do fortuito 
externo, que teria o condão de excluí-la:

“Modernamente, na doutrina e na jurisprudência se tem feito, com base na lição de Agostinho 
Alvim, a distinção entre ‘fortuito interno’ (ligado à pessoa, ou à coisa, ou à empresa do agente) 
e ‘fortuito externo’ (força maior, Act of God dos ingleses). Somente o fortuito externo, isto é, a 
causa ligada à natureza, estranha à pessoa do agente e à máquina, excluiria a responsabilidade, 
principalmente se esta se funda no risco. O fortuito interno, não. Assim, tem-se decidido que o 
estouro dos pneus do veículo não afasta a responsabilidade, ainda que bem conservados, porque 
previsível e ligado à máquina” (Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil,Saraiva, 2002, 
p. 737/738)

“O ‘fortuito interno’ consiste no fato inevitável que se liga à organização da empresa, vale dizer, 
aos riscos da atividade desenvolvida pelo transportador (v.g., o estouro de um pneu, o mal súbito 
do motorista). Estes fatos, embora ‘imprevisíveis’, não são ‘fatos necessários e inevitáveis’, porque, 
em larga medida, podem ser evitados (por exemplo, com uma cuidadosa revisão dos pneus, ou 
com a diligência de realizar exames médicos periódicos e frequentes nos motoristas, ou ter sempre 
um ‘motorista suplente’ que possa fazer frente aos imprevistos na saúde do colega). E, se mesmo 
com todos os cuidados não puderem ser evitados mesmo assim em face do elevado grau da obri-
gação de garantia não exonerarão o transportador do dever de indenizar” (Judith Martins-Costa, 
Comentários ao Novo Código Civil, vol. V, Tomo II, Forense, 2003, p. 201).

E a falha mecânica em veículo constitui um fortuito interno, porque além de ser previsível, é evitável, como lecio-
na Carlos Roberto Gonçalves:

“O fortuito interno, em que a causa está ligada à pessoa (como quando ocorre um mal súbito) 
ou à coisa (defeitos mecânicos, como estouro dos pneus, rompimento dos ‘burrinhos’ dos freios 
ou da barra de direção), não afasta a responsabilidade do agente, ainda que o veículo esteja bem 
cuidado e conservado, porque previsível. Defeitos mecânicos são previsíveis” (Responsabilidade 
Civil, 7ª ed., Saraiva, 2002, p. 741).

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência pátria os seguintes arestos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. 
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM MORTE. AGRAVO RETIDO. EXPEDIÇÃO DE 
OFÍCIO PARA O ÓRGÃO EMPREGADOR DO FALECIDO E PRODUÇÃO DE PROVA 
PERICIAL. DESNECESSIDADE. IMPROVIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSA-
BILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
PELA MORTE DOS GENITORES DAS AUTORAS. ART. 37, § 6º, DA CRB/88. FOR-
ÇA MAIOR FALHA MECÂNICA. FORTUITO INTERNO. EXCLUSÃO DO NEXO DE 
CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL. DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO 
DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DA CORRE-
ÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. 
DATA DO EVENTO DANOSO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Aprova tem como destinatá-
rio principal o juiz, para que, a partir dela, forme seu convencimento e decida, motivadamente, 
a questão controvertida, de acordo com a justiça do caso. Assim, se o magistrado se convenceu 
da desnecessidade da prova requerida, mostra-se correta a decisão que indefere a produção de 
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prova pericial e documental. 2. A Constituição Federal estabelece a responsabilidade civil objetiva 
das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
(§ 6º, do art. 37, CF) por danos provocados a terceiros, usuários e não usuários do serviço, no 
exercício de sua atividade. 3. Problemas com a mecânica do veículo - que levaram o motorista 
a perder o controle do ônibus - não excluem o nexo de causalidade entre a conduta da pres-
tadora de serviço de transporte público pelo dano causado, por se tratar de fortuito interno. 
Conforme doutrina e jurisprudência, somente o fortuito externo exclui a responsabilidade 
civil objetiva da transportadora. 4. O valor da indenização pelos danos morais deve atender 
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do 
apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Se 
esses vetores foram observados pelo magistrado de primeiro grau para a sua fixação, impossibilita-
se a redução da quantia arbitrada na sentença. 5. É devida a pensão mensal às filhas menores pela 
morte de seus genitores no valor de 2/3 (dois terços) da renda líquida dos falecidos. Precedentes. 
6 A correção monetária do valor da indenização pelo dano moral incide da data do arbitramento, 
nos termos do Enunciado nº 362, do colendo STJ, e os juros de mora, fluem a partir do evento 
danoso, de acordo com o Enunciado nº 54, de Súmula do colendo STJ. Assim, não é possível 
a modificação do termo inicial da incidência dos juros e da correção monetária para a data do 
trânsito em julgado. 7. A distribuição dos ônus da sucumbência deve ser mantida quando atende 
aos critérios legais para tanto. 8. Agravo retido e apelação não providos.
(TJ-DF - APC: 20120610088946, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Jul-
gamento: 24/06/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/07/2015. 
Pág.: 431)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFEITO NO SISTEMA 
DE FREIOS DO COLETIVO. FALHA MECÂNICA NÃO ELIDE O DEVER DE INDENI-
ZAR DO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO. CONFIGURAÇÃO DE 
FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA PROPRIE-
TÁRIA DO COLETIVO, UMA VEZ QUE NÃO COMPROVADA A CULPA DO MOTO-
RISTA. A falha mecânica em veículo (freio) não configura força maior ou fortuito externo, 
por ser previsível, evitável e inerente à coisa, não afastando, portanto, a responsabilidade 
daquele que tem o dever de realizar os procedimentos de manutenção necessários para a 
preservação da segurança do veículo no trânsito. O mero motorista do coletivo não tem o 
dever de indenizar, tendo em vista que não compete a ele zelar pelos serviços de manutenção 
e conservação do ônibus. A responsabilização do condutor, nesses casos, depende de prova cabal 
de conduta culposa do motorista. Ausência de prova nesse sentido. Responsabilidade exclusiva da 
empresa proprietária do coletivo. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - APL: 00091853020058260053 SP 0009185-30.2005.8.26.0053, Relator: Hamid 
Bdine, Data de Julgamento: 10/12/2014, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
10/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RESPONSABILIDADE 
CIVIL - ACIDENTE EM AUTO-ESTRADA ENVOLVENDO ÔNIBUS DE PASSAGEIROS 
- RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE - FORTUITO INTERNO.
1.- Na linha dos precedentes desta Corte, acidentes ocorridos em auto-estradas, mesmo 
por culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos, incapazes, por isso, de 
afastar a responsabilidade Civil do transportador.
2.- Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1318095/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TUR-
MA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012)
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Por outro lado, deve-se mencionar que os apelantes foram atingidos pelo veículo da empresa acionada no acosta-
mento da via (fl. 21), razão pela qual não se pode afirmar que tenham concorrido para a ocorrência do sinistro, uma vez 
que se portavam como determina o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da cal-
çada (meio-fio) ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo 
seus condutores obedecer, no que couber, às normas de circulação previstas neste Código e às que 
vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.

O art. 29, § 2º, do CTB expressamente determina que a responsabilidade dos veículos maiores pela segurança dos 
veículos menores no trânsito, o que incrementa o dever de cuidado dos motoristas de veículos pesados, senão vejamos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes 
normas:
[…]
§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem de-
crescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, 
os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Nestes termos, as evidências dos autos apontam para a existência do dever de indenizar do réu, não sendo possí-
vel concluir pela ausência de prova acerca da responsabilidade da empresa acionada, de forma que a sentença vergastada 
merece reparos, pois está plenamente evidenciada a responsabilidade da apelada pelos danos sofridos pelos recorrentes.

Colhe-se dos autos, notadamente dos documentos de fls. 21, 27 e 31, que os apelantes foram vítimas do acidente 
no dia do natal e, por conta das lesões sofridas, foram conduzidos ao Hospital do Oeste, tendo sido inclusive temporaria-
mente incapacitados para o trabalho, consoante os documentos citados, de forma que há nos autos provas suficientemente 
convincentes de que o acidente causou aos apelantes dor e sofrimento, notadamente diante da ausência de assistência da 
apelada após o sinistro, o que demonstra que os recorrentes efetivamente sofreram danos morais em razão dos fatos nar-
rados.

Assim sendo, devida se mostra a indenização por danos morais, devendo-se passar à análise do quantum indeniza-
tório, já que a recorrente diz que o valor arbitrado em primeiro grau é excessivo.

É certo que o problema da quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido tem motivado interminá-
veis polêmicas e debates, até agora não havendo pacificação a respeito.

[...] o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 
ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti; que 
decorre das regras de experiência comum3 

Conforme orienta a jurisprudência, “a indenização por dano moral é arbitrável, mediante estimativa pruden-
cial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima ou de seus familiares e de dissuadir, 
de igual e novo atentado, o autor da ofensa.” (RT 706/67).

Além da gravidade do fato e da extensão da lesão à moral, cumpre observar a situação econômica do autor da 
conduta lesiva, circunstância fundamental a ser considerada para que a condenação pelos danos morais sofridos repercuta 
como sanção.

Tratando da questão da fixação do valor, leciona Caio Mário da Silva Pereira que dois são os aspectos a serem 
observados:

3 Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2ª Ed., p. 80.
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a) De um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica 
alheia...;
b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o 
ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da 
afronta (…). (Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pág. 242).

Na hipótese de dano moral, a paga pecuniária há que representar, para o ofendido, uma satisfação que, psico-
logicamente, possa neutralizar ou, ao menos, anestesiar parcialmente os efeitos dos dissabores impingidos. A eficácia da 
contraprestação a ser fornecida residirá, com exatidão, na sua aptidão para proporcionar tal satisfação, de modo que, sem 
que configure um enriquecimento sem causa para o ofendido, imponha ao causador do dano um impacto suficiente, 
desestimulando-o a cometer novos atentados similares contra outras pessoas, pelo que, conforme autoriza o art. 186 do 
Código Civil, nada mais justo do que arbitrar tal indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um 
dos apelantes.

Com relação ao dano material pleiteado pelos recorrentes, é sabido que os danos materiais são aqueles que atingem 
diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas.

Os danos materiais podem ser configurados por uma despesa que foi gerada por uma ação ou omissão indevida 
de terceiros, ou, ainda, pelo que se deixou de auferir em razão de tal conduta, o que caracteriza a necessidade de reparação 
material dos chamados lucros cessantes. O direito à reparação desses danos está expressamente previsto na Constituição 
Federal e em outros dispositivos legais, como o Código Civil em vigor, o Código de Defesa do Consumidor, o Código 
Comercial, entre outros.

Para a reparação do dano material mostra-se imprescindível demonstrar-se o nexo de causalidade entre a conduta 
indevida do terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial que foi efetivamente suportado, fato que restou plenamente demons-
trado no caso em apreço pela farta prova documental produzida.

 Por sua natureza, evidentemente, a demonstração da extensão do dano material deve ser precisa também quanto 
ao valor da indenização pretendida, pois o que se visa através da ação judicial é a recomposição da efetiva situação patri-
monial que se tinha antes da ocorrência do dano.

Nesta linha de raciocínio, forçoso admitir ser cabível o pleito indenizatório, uma vez que se apresentam na espécie 
o atendimento a todos os requisitos necessários.

Compulsando os autos, colhe-se dos documentos de fls. 32/35 que em decorrência do acidente os apelantes tive-
ram despesas médicas e com o conserto da carroça, perfazendo a quantia de R$ 657,65 (seiscentos e cinquenta e sete reais 
e sessenta e cinco centavos), a qual deve ser restituída aos recorrentes a título de indenização por dano material.

Na inicial, os apelantes alegaram que, por força do acidente, perderam sua carroça, avaliada em R$ 590,00 (qui-
nhentos e noventa reais), além do cavalo, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), fato que não foi especificamente 
impugnado na defesa do réu, que apenas limitou-se a alegar a ausência de comprovação dos danos e do nexo de causalidade 
(fls. 41/42).

Ausente a impugnação específica sobre o fato, há de se presumi-lo verdadeiro, como previsto nos arts. 300, 302 
e 333, II do CPC/73, atuais arts. 336, 341 e 373, II, do CPC/2015. Sobre o assunto, vejamos como têm decidido os 
Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CON-
TRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO 
QUANTO AO PONTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO FATO. 
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. Devolução dos valores pagos. Possibilidade de que ao valor 
já deferido em favor dos autores, seja agregado montante representado por parcelas pagas através 
de cheques diretamente resgatados pelos então compradores. Hipótese dos autos em que o reque-
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rido, tendo apresentado contestação e até reconvenção, não contestou a assertiva de pagamento 
feito através de cheques resgatados diretamente pelos promitentes-compradores e tampouco fez 
qualquer consideração a respeito de tal tópico. Princípio da eventualidade não atendido em 
face da regra contida no art. 300 do CPC. Falta, ainda, de impugnação especificada dos 
fatos. Aplicação da norma disposta no art. 302 do CPC, não se desincumbindo o requerido 
do ônus da impugnação especificada dos fatos. Aspecto eminentemente de fato e que, a par da 
ausência de contestação pontual e de impugnação específica do fato, ainda encontra respaldo em 
cláusula contratual. Valores que devem ser acrescidos ao montante a ser restituído. APELAÇÃO 
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70059790717, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Jus-
tiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 26/06/2014)
(TJ-RS - AC: 70059790717 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamen-
to: 26/06/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
04/07/2014)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MO-
RAIS.QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ART. 5º, XI DA CF/88. DANO MORAL CON-
FIGURADO. PROVA MÍNIMA CONSTITUÍDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUG-
NAÇÃO ESPECÍFICA EM CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 
FATOS ALEGADOS NA INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 302 DO CPC. ATO 
ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXA-
DO EM R$26.000,00, REDUZIDO PARA R$10.000,00, CONFORME PEDIDO INICIAL, 
ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABLIDADE E PROPORCIONALIDADE E 
CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FALTA DE INTE-
RESSE RECURSAL QUANTO À ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÕES ANTERIORES. SEN-
TENÇA QUE DEIXOU DE MENSURAR ESTE FATO PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM 
INDNEIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE 
E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, 
por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimen-
to, nos exatos termos deste vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0022518-82.2014.8.16.0030/0 - 
Foz do Iguaçu - Rel.: Daniel Tempski Ferreira da Costa - - J. 12.06.2015)
(TJ-PR - RI: 002251882201481600300 PR 0022518-82.2014.8.16.0030/0 (Acórdão), Relator: 
Daniel Tempski Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 12/06/2015, 2ª Turma Recursal, Data 
de Publicação: 15/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR 
PERDAS E DANOS. TELEFONIA. FATURA PAGA UM DIA APÓS O VENCIMENTO. 
PERDA DO BENEFÍCIO PROMOCIONAL DENOMINADO “PULA PULA”. NÃO COM-
PROVAÇÃO DE PREVISÃO DA PERDA DA PROMOÇÃO NO CASO DE IMPONTUA-
LIDADE NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 333, II, CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NA PEÇA CONTESTATÓ-
RIA, QUANTO À ALEGAÇÃO DE FALTA DE SERVIÇO NA ÁREA DE COBERTURA. 
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 302 DO MESMO CÓDI-
GO. RESCISÃO DO CONTRATO. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 49 DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA NÃO INVOCADA NO JUÍZO 
A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESTA PARTE. RECURSO DESPROVI-
DO. I. À míngua da prova da obrigatoriedade do pagamento pontual da fatura telefônica como 
condição para fruir o benefício promocional denominado “pula pula”, forçoso é proclamar que 
ele deve ser concedido, inclusive nos meses em que houve atraso no pagamento, até porque, a teor 
do art. 333, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar a existência de fato 
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impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. II. À luz do princípio da impugna-
ção específica, cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na inicial, sob 
pena de serem eles havidos como verdadeiros, nos termos do art. 302 do Código de Processo 
Civil. III. Não tendo sido ventilada, no juízo a quo, a questão concernente ao descumprimento 
do prazo estabelecido no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, faz-se descabida sua aná-
lise nesta instância, pelo que, no ponto, não é de conhecer-se do recurso.
(TJ-SC - AC: 538338 SC 2008.053833-8, Relator: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 
23/04/2010, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de 
Itajaí)

Assim, os apelantes também fazem jus à indenização pelos danos materiais decorrentes da perda do cavalo e da 
carroça, sobretudo porque a verba indenizatória correspondente se mostra razoável e condizente com a realidade, sem que 
tenha havido impugnação específica a esse respeito.

Sobre os lucros cessantes, sabe-se que consistem no ganho que a parte razoavelmente deixou de auferir em decor-
rência da conduta danosa da outra parte. Ou seja, se a vítima se vê privada de obter ganho que lograria com a utilização da 
coisa danificada. A frustração desse ganho constitui lucro cessante. Sobre o tema ensina Orlando Gomes em Obrigações, 
12. ed., Forense: Rio de Janeiro, 1999, p.156:

A indenização deve ser completa, abrangendo o damnum emergens e o lucrum cessans. O credor 
tem o direito a receber, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 
O dano emergente é representado pela diminuição patrimonial, seja porque se depreciou o ativo, 
seja porque aumentou o passivo. Lucro cessante é a frustração da expectativa de ganho. É inde-
nizável apenas o dano previsto ou previsível na data em que contraiu a obrigação. Quanto a esse 
aspecto da indenização, tem importância a distinção entre danos previsíveis e imprevisíveis. Só os 
primeiros são ressarcíveis, a menos que o inadimplemento seja doloso.

Sobre tema esclarece J. M. Carvalho Santos, em Código civil brasileiro interpretado, 8. ed., Freitas Bastos: São 
Paulo, 1964, vol. XIV, p. 255:

A indenização do prejuízo propriamente dito, ou seja, da perda sofrida, não seria bastante, por-
que, em verdade, o dano sofrido pelo credor foi maior, abrangendo o que deixou de ganhar em 
virtude da inexecução da obrigação, sendo certo que se não fossem indenizados os lucros cessan-
tes a indenização não colocaria o credor na mesma situação em que estaria se o contrato fosse 
executado. (...)

Em que pese os recorrentes afirmem que auferiam, conjuntamente, renda mensal de aproximadamente R$ 
1.200,00 (hum mil e duzentos reais), não há nos autos nenhum elemento que aponte neste sentido.

Não há dúvida acerca da incapacidade laboral temporária que decorreu do acidente noticiado nos autos, tendo 
em vista os relatórios médicos acostados às fls. 26/31, de forma que a jurisprudência pátria tem admitido que, diante da 
ausência de elementos que comprovem os ganhos auferidos no período de inatividade, a verba indenizatória deve ser fixada 
tomando por base o valor do salário mínimo, sobretudo porque os apelantes são trabalhadores autônomos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO NA PISTA. OMIS-
SÃO DO DEMANDADO NO DEVER DE SINALIZAR ADEQUADAMENTE A OBRA 
REALIZADA NA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE 
CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE. CULPA CARACTERIZADA. DEVER DE 
INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES 
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QUANTO À RENDA PERCEBIDA. UTILIZAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO COMO 
PARÂMETRO. CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ AFASTA-
DA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO 
NO DECISUM. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO 
ADESIVO DESPROVIDO. Diante da fragilidade da prova relativa aos rendimentos aufe-
ridos pela vítima antes do evento danoso, pelo transporte graneleiro de cereais que fazia, 
mas comprovado que ela os percebia, a jurisprudência tem orientado no sentido de fixar o 
“quantum” referente aos lucros cessantes em um (1) salário mínimo para cada mês em que a 
vítima esteve impossibilitada de trabalhar por estar privada do seu instrumento de trabalho. 
(AC n. 2011.043825-8, de São José do Cedro, rel. Des. Jaime Ramos, j. 01.09.2011)
(TJ-SC - AC: 20130026585 SC 2013.002658-5 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, 
Data de Julgamento: 16/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado).

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SHOPPING CENTER. TROPEÇO EM TAPETE. QUEDA DA 
AUTORA. TRAUMATISMO. BRAÇO E CLAVÍCULA. RESPONSABILIDADE DO RÉU. 
VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA. LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO PARA 
UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. AUTORA É COSTUREIRAAUTÔNOMA. AUSÊN-
CIA DE PROVA SUFICIENTE QUANTO AO REDIMENTO MENSAL ALEGADO. DA-
NOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. 
APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Ação de indenização por danos ma-
teriais e morais. Sentença de parcial procedência. Réu condenado ao pagamento de lucros ces-
santes (R$ 4.095,00) e indenização por danos morais (R$ 15.000,00). 2. Autora que tropeçou 
em tapete no hall de entrada do shopping, sofrendo queda. Desmaio. Traumatismo no braço e 
clavícula, sendo necessário o engessamento. 3. Responsabilidade do réu configurada. Violação 
ao deve ser segurança aos consumidores. Dever lateral de conduta, decorrente do princípio da 
boa-fé objetiva, o qual rege todas as relações contratuais. 4. Lucros cessantes configurados. Autora 
é costureira autônoma. Lesões que impossibilitaram a apelada de trabalhar durante 90 dias. 5. 
Valor dos lucros cessantes que devem ser reduzidos para um salário mínimo mensal durante 
os 90 dias após o acidente, conforme o valor vigente à época. Quantia indicada pela autora 
que não restou suficientemente comprovada. 6. Situação concreta que caracteriza dano mo-
ral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento. 7. Quantum indenizatório fixado em R$ 
15.000,00. Manutenção. Valor que é suficiente para atuar como fator sancionatório, sem impli-
car em enriquecimento ilícito da autora. 8. Apelação do réu parcialmente provida. (TJ-SP - APL: 
00196053820088260361 SP 0019605-38.2008.8.26.0361, Relator: Alexandre Lazzarini, Data 
de Julgamento: 07/10/2014, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2014)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. LESÕES FÍSICAS SOFRIDAS PELA VÍTIMA. AMPU-
TAÇÃO DA PERNA ESQUERDA. CULPA DO MOTORISTA DA EMPRESA DE ÔNI-
BUS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS REPARADOS NA MEDIDA DE 
SUA COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
PROVA DOS RENDIMENTOS. DIFICULDADES DE COMPROVAÇÃO PELA NATU-
REZA DA ATIVIDADE AUTÔNOMA. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO. REMU-
NERAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. CRITÉRIOS PARA O AR-
BITRAMENTO DA VERBA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR 
ADEQUADO. 1. Os danos materiais devem ser reparados na medida de sua comprovação. A 
condenação em lucros cessantes demanda prova concreta e não pode se fundar meramente 
em indícios, devendo, pois ser diminuída para 01 (um) salário mínimo, em razão da não 
comprovação da renda do Autor por tratar-se de autônomo. 2. Quanto a condenação ao 
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pagamento de prótese para a perna esquerda do Autor/1º Apelante, não há razões para alterar o 
juízo de procedência contido na decisão impugnada eis que pelas fotos colacionadas às fls. 74, 
laudo complementar de fls. 32 e relatório médico e de alta acostados às fls. 30/31, verifica-se 
que em decorrência do atropelamento causado pelo preposto da empresa Ré, o Autor teve sua 
perna esquerda amputada, estando assim a Ré obrigada a custear-lhe a prótese que lhe devolva 
a possibilidade de movimentar-se com maior conforto. Contudo, a sentença merece reforma 
quanto ao valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atribuído a referida prótese. Isso porque, o custo 
da prótese não deve ser necessariamente aquele atribuído pelo Autor, devendo ser aferido através 
de orçamentos e de avaliação feita por médico especializado, com indicação do equipamento 
adequado, o que não há nos autos. 3. O dano moral em caso de lesões físicas não depende de 
prova, sendo presumido. O quantum indenizatório deve ser fixado em termos razoáveis, para não 
ensejar a ideia de enriquecimento indevido e nem empobrecimento da vítima, devendo dar-se 
com moderação, proporcional ao grau de culpa, a condição do ofendido e a capacidade do ofen-
sor, o qual, in casu, foi aplicado de forma correta pela sentença a quo. 4. Fixação da indenização 
por Danos Morais em salários mínimos. A vinculação não permite a quantificação exata e ime-
diata do valor compensatório/punitivo da indenização pelo dano moral, sendo prudente a sua 
fixação em montante financeiro, inclusive pela vedação constitucional do inciso IV, artigo 7º da 
Constituição Federal. Precedentes do STJ. 5. Reforma da sentença a quo, para determinar que a 
condenação ao pagamento de prótese para a perna esquerda do Autor seja realizada em liquidação 
por arbitramento, no valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como, para reduzir 
os lucros cessantes para o valor de 01 (um) salário mínimo mensal, pelo período de 12 (doze) 
meses e, por fim, quanto aos danos morais, deve ser a sentença mantida neste ponto. NEGA-
SE PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA POR RUFINO CARDOSO NEVES E 
DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO APELO INTERPOSTO PELA EMPRESA VIAÇÃO 
FAROL DA BARRA LTDA.
(TJ-BA - APL: 00741350519998050001 BA 0074135-05.1999.8.05.0001Data de Julgamento: 
26/11/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2013)

Nestes termos, entendo ser razoável a fixação da indenização em decorrência dos lucros cessantes em um salário 
mínimo vigente à época, por mês, relativo ao período em que os apelantes deixaram exercer normalmente suas atividades 
(de janeiro a abril de 2010).

Face o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação, para julgar parcialmente 
procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa EMTRAM – Empresa de Transporte Macau-
bense Ltda ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um 
dos recorrentes, além de indenizá-los pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 657,65 (seiscentos e cinquenta 
e sete reais e sessenta e cinco centavos), conforme notas acostadas às fls. 32/35, além da indenização no valor de R$ 
990,00 (novecentos e noventa reais), referentes à perda do cavalo e da carroça.

Condeno ainda a apelada ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de um salário mínimo 
vigente à época por mês, relativamente aos meses de janeiro a abril de 2010, em que os apelantes ficaram incapaci-
tados para o trabalho, consoante relatórios médicos acostados aos autos.

Sobre o valor da condenação incidirá juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, sendo 
que os juros devem incidir a partir do evento danoso (consoante súmula nº 54 do STJ, e art. 398 do Código Civil); 
no caso dos danos morais, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (súmula n° 362 do STJ), e 
para os danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo (consoante súmula 
n° 43 do STJ).

Condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) 
sobre o montante da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

W
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TJBA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0126847-59.2005.805.0001, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DES. JATAHY JUNIOR, JULGADO EM 16/06/2016

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LIMPEZA. HOSPITAL MAN-
TIDO POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS. 
INCISO III DO ART. 163 DA LEI MUNICIPAL N.º 7.186/2006. HIPÓTESE DE 
ISENÇÃO LEGAL. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUM-
BENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. PROPORCIONALIDA-
DE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com o art. 163, inciso III, da Lei municipal n. 7.186/2006, ficam excluídas da 
incidência da TRSD as unidades imobiliárias destinadas ao funcionamento de hospitais 
mantidos por entidades de assistência social, sem fins lucrativos, cuja receita preponderante 
seja proveniente de atendimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
Os documentos que instruem a petição inicial revelam que a recorrida é instituição sem 
fins lucrativos que tem como objetivo a promoção de assistência integral à saúde da criança 
no Estado da Bahia, sendo fato público e notório que o Hospital Martagão Gesteira presta 
serviços, prioritariamente, pelo SUS.
Inviável a redução do importe fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, 
arbitrado de acordo com os parâmetros legalmente previstos e em atenção à proporcionali-
dade e razoabilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n.º 0126847-59.2005.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que 
figuram como partes, apelante, Município do Salvador e, apelada, Liga Alvaro Bahia Contra A Mortalidade Infantil 
- Hospital Martagão Gesteira.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, à unani-
midade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Município do Salvador contrariamente à decisão de fls. 68/70 proferida 
pela MM. Juíza da 2.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, acolheu a Exceção de Pré-Executividade pro-
movida pela Liga Alvaro Bahia Contra A Mortalidade Infantil - Hospital Martagão Gesteira e, extinguiu a Execução 
Fiscal, face o reconhecimento da nulidade do crédito tributário perseguido e condenou o ente público ao pagamento de 
honorários no importe correspondente a 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Municipalidade sustentou a legalidade da exação, vez que não foi apresentada prova 
cabal nos autos, hábil a ilidir a presunção de certeza e liquidez das CDAs executadas. Pleiteou, ainda, a redução da verba 
honorária arbitrada.

    Ao final, requereu a reforma da decisão e, por conseguinte, o provimento do recurso, com o regular prossegui-
mento da ação executiva.

Contrarrazões às fls. 118/126, pugnando o Apelado pela mantença do julgado.
Relatados os autos, inclua-se em pauta para julgamento.
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VOTO

Cuida-se de recurso manejado pelo Município do Salvador contra a decisão do MM Juízo da 2.ª Vara da Fazen-
da Pública da Comarca da Capital, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, no sentido de declarar nulos os débitos 
referentes a TL/TRSD do imóvel em comento, face a isenção legal. Ainda, condenou o ente público ao pagamento de 
honorários no percentual de 10% do valor da causa.

Como cediço, dispõe o art. 163, inciso III, da Lei municipal n.º 7.186/2006, in verbis:

Art. 163. Ficam excluídas da incidência da TRSD as unidades imobiliárias destinadas ao 
funcionamento de:
I - hospitais e escolas públicos administrados diretamente pela União, pelo Estado ou pelo Município 
e respectivas autarquias e fundações;
II - hospitais, escolas, creches e orfanatos mantidos por instituições criadas por lei, sem fins lucrativos, 
custeadas, predominantemente, por repasses de recursos públicos;
III - hospitais mantidos por entidades de assistência social, sem fins lucrativos, cuja receita preponde-
rante seja proveniente de atendimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS;
IV – órgãos públicos, autarquias e fundações públicas em imóveis de propriedade da União, Estados 
e Municípios.
V – órgãos públicos, autarquias e fundações públicas cedidas ou locadas ao Município do Salvador.
VI - entidades de educação infantil e creches conveniadas com a Prefeitura de Salvador, entidade de 
assistência social e associações comunitárias, sem fins lucrativos, e que não recebam contraprestação 
pelos serviços prestados.

Com efeito, os documentos adunados aos autos atestam que a recorrida é instituição sem fins lucrativos que tem 
como objetivo a promoção de assistência integral à saúde da criança no Estado da Bahia, facilmente comprovado através 
do Estatuto Social da empresa.

 Ademais, é de conhecimento público e notório, que o Hospital Martagão Gesteira presta serviços, prioritariamen-
te, pelo SUS, conforme destacado, especialmente nas declarações e documentos de fls. 51/60.

Neste sentido, a jurisprudência desse Sodalício, sobre a temática dos autos, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LIXO. HOSPITAL SEM FINS LU-
CRATIVOS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVI-
DO.
Cobrança de taxa de lixo dos exercícios de 2005 e 2006, de entidade beneficente de utilidade 
pública, que presta 100% dos seus serviços pelo SUS, fazendo jus a isenção, nos termos do art. 
9º da Lei 6.250/2002, a partir do ano de 2003.  RECURSO IMPROVIDO.” (TJ/BA. Apel. Cív. 
n.º 0058046-86.2008.8.05.0001. Terceira Câmara Cível. Rel.Des.Moacyr Montenegro Souto, 
julg. Em 15/03/2016)

Desta feita, inexistente o fato gerador do TRSD, denota-se incontroversa a ilegalidade da tributação do referido 
imposto, no caso vertente, restando, assim, manifesta a sua nulidade, conforme consignado na decisão farpeada.

Outrossim, inviável a redução do importe fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto 
arbitrado de acordo com os parâmetros legalmente previstos e em atenção à proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, diante dos fundamentos esposados alhures, nego provimento ao recurso para manter inalterada a decisão 
censurada.

W
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TJBA – AGRAVO DE INSTRUMENTO 0009898-03.2015.805.0000, SEGUNDA CÂMARA 
CÍVEL, RELATOR (A): DES. DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, JULGADO EM 
15/03/2016

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
MAJORAÇÃO DO VUP DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES IMOBILIÁRIOS. 
LEI N.º 1.293/2013 E DECRETO LOCAL N.º 5.592/2013.  LIMINAR DEFERIDA 
PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERCENTUAL SUPERIOR AO ÍNDICE OFICIAL DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA. ACRÉSCIMO DE 286% SOBRE AS EXAÇÕES DE 
IPTU. EDIÇÃO DE LEI STRICTO SENSU. POSSIBILIDADE. AUMENTO LINEAR. 
INOBSERVÂNCIA DO ART.83 E 84 DO CÓDIGO DE RENDAS CAMAÇARIENSE. 
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ESPECIFICIDADE DO 
IMÓVEL. SUSPENSÃO, IN TOTUM, DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO PELO 
JUIZ PRIMEVO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO 
IMPOSTO, DE ACORDO COM A QUANTIA EXIGIDA NO ANO FISCAL ANTE-
CEDENTE, INCLUINDO-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAQUELE PERÍO-
DO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS APENAS 
NESTE ÚLTIMO ASPECTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Camaçari, contra a deci-
são primeva que deferira a liminar postulada pela contribuinte, para determinar a suspensão, 
in totum, da exigibilidade do IPTU do exercício de 2014, diante do aumento em 286% do VUP 
da Planta Genérica Imobiliária, sem ter, em contrapartida, ordenado o recolhimento da 
quantia incontroversa pela Agravada.
2. Afere-se, ao menos por ora, a relevância de parte das alegações do Agravante, haja vista se 
evidenciar que a majoração do imposto predial obedecera ao princípio da tipicidade tribu-
tária, ao ter sido instituída por lei stricto sensu (norma n.º 1.293/2013 à fl.45).
3. Entretanto, diante da padronização do aumento de 286%, que passou a incidir sobre 
todos os imóveis camaçarienses, evidencia-se, num juízo de cognição sumária, a possível 
ofensa aos preceitos instituídos no art.83 e 84 do Código de Rendas do Agravante, que 
impõe, para fins de adequação do Valor Unitário Padrão, critérios objetivos vinculados à 
especificidade do bem predial tributado.
4. Logo, à primeira vista, revela-se plausível o fumus boni iuris invocado pela contribuinte 
- que subsidiou a liminar farpeada - na parte em que impugna o percentual indistinta-
mente aplicado à plenitude das propriedades urbanas, já que, num viés perfunctório, a lei 
nº1.293/2013 afrontou os princípios tributários da seletividade e da razoabilidade, tanto 
mais porque a exorbitância do predito índice aparenta consistir uma medida confiscatória 
do agravante.
5. Inobstante isso, há de se reconhecer a pertinência da tese aduzida pelo Fisco Municipal, 
tão somente quanto à necessidade de pagamento do imposto incontroverso, por consistir 
obrigação tributária anual e inescusável pelo seu sujeito passivo, exigível pelo simples imple-
mento do fato gerador do IPTU.
6. Resta configurado, destarte, o periculum in mora a exsurgir ao Agravante, caso não seja 
revista a ordem de piso, que suspendeu, totalmente, a exigibilidade dos créditos de IPTU 
litigados, obstando, com isso, a cobrança de qualquer exação para aquele exercício.
7. A partir desses elementos e num juízo preliminar, impõe-se o provimento parcial deste 
agravo, para, reformando parcialmente a decisão primeva, ordenar que a eficácia da medida 
liminar – suspensão da exigibilidade dos créditos tributários litigados – fique condicionada 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
181

ao adimplemento, pela Agravada, da exação incontroversa (valor exigido no ano anterior, 
somado à correção monetária oficial divulgada para o período).
8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores in-
tegrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PAR-
CIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para, ratificando os termos da decisão de fls.67/69 e reformando parcialmente 
a decisão primeva, determinar que a eficácia da medida liminar – suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 
litigados – esteja condicionada ao recolhimento da exação incontroversa pela Agravada, assim compreendida a quantia 
exigida no exercício anterior àquele litigado, com acréscimo da correção monetária oficial para o período, na forma da 
fundamentação do voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Camaçari, contra decisão proferida pelo ilustre 
Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari.

Consta dos autos que Diva Maria Pamplona Garcia ingressou com uma ação Anulatória de Débito Fiscal, com 
pedido de tutela antecipada, argumentando que o IPTU do exercício de 2014 apresentou exacerbada majoração em sua 
base de cálculo. Assim, afirmou que a Lei Municipal 1.293/2013, ao aplicar o percentual de 286% (duzentos e oitenta e 
seis por cento) à Planta Genérica de Valores Imobiliária, acabou elevando o valor unitário padrão, afetando diretamente 
os imóveis municipais.

Aduziu, também, desrespeito ao princípio da capacidade contributiva, pois inexistiu análise individualizada dos 
imóveis, para efeitos de incidência do tributo, acabando por instituir verdadeiro confisco. No plano formal, sustentou a 
inconstitucionalidade da referida lei, na medida em que desobedeceu a anterioridade nonagesimal.

Materialmente, argumentou, em desdobramento ao princípio da capacidade contributiva, que a referida lei se 
mostra visivelmente desarrazoada, pois estabelece excessiva majoração para compensar suposta defasagem dos valores cons-
tantes da Planta Genérica de Valores, surpreendendo os contribuintes e maculando a caráter progressivo do mencionado 
tributo.

Após tecer considerações sobre a proibição do Estado agir com excesso em assuntos relacionado à imposição de 
tributos, de sustentar ter havido violação aos princípio da igualdade, da progressividade e da legalidade, requereu medida 
liminar, com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, lançado com base na Lei nº 1.293/2013 e no 
Decreto 5.592/2013. Também, pugnou que lhe fosse antecipada a tutela, para autorizar o pagamento do IPTU nos valores 
apurados no exercício de 2013, no montante que apontou na inicial (fls. 19/40).

Conclusos os autos, o ilustre magistrado proferiu decisão interlocutória, suspendendo totalmente a exigibilidade 
do crédito tributário de 2014 (fls. 14/16).

Irresignado, o Município de Camaçari interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, sustentando a legali-
dade da atualização dos valores unitários padrão (VUP), realizado pela Lei nº 1.293/2013 e pelo Decreto nº 5.592/2013, 
haja vista que os imóveis, quando registrados no Setor Cadastral da Secretaria da Fazenda Municipal, acabam sendo indi-
vidualizados, circunstância que permite a caracterização de cada um deles para efeito de avaliação da aplicação da Planta 
Genérica de Valor, conforme o art. 81 e 83 do CTM.

No tocante ao aumento linear de 286%, sustenta, igualmente, a sua legalidade, pois mantém uma majoração igual 
a todos os imóveis, afastando subjetivismos. Obtemperou, ainda, não ter havido desproporcionalidade na atualização do 
valor venal do imóvel da agravada, afastando-se a tese de inconstitucionalidade, seja material ou formal. Por fim, informou 
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alteração legislativa, por intermédio da Lei nº 1.359/2014, alongando o prazo da atualização da VUP para 14 (quatorze) 
anos. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Concedida, parcialmente, a suspensividade recursal (fls. 67/69), “... para determinar que a eficácia da medida li-
minar concedida - suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de IPTU – fique subordinada ao adimplemento do valor 
incontroverso pela agravada, referente a exação do exercício precedente, acrescido de correção monetária”.

Por conduto das contrarrazões de fls.92/98, a contribuinte ressaltou a excessividade da majoração das exa-
ções do IPTU do Município de Camaçari, tendo sido, ainda, inobservada a regra da anterioridade nonagesimal da Lei 
n.º1.293/2013. Pugnou, ao final, pela preservação da decisão objurgada.

Instada a se pronunciar acerca da inconstitucionalidade de lei e decreto municipais, a Douta Procuradoria de Jus-
tiça manifestou a ausência de interesse público na lide, a autorizar a sua intervenção (fls. 106/108).

Novamente, às fls.109/116, a parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo.
É o relatório. DECIDO.

VOTO

Inicialmente, reconheço a impossibilidade de serem conhecidas as linhas de defesa objetadas pela contribuinte, 
especificamente nas contrarrazões acostadas às.109/108, por força da preclusão consumativa operada com a juntada de 
igual manifestação às fls.92/98.

Dito isso, após a detida análise dos autos, observa-se que a controvérsia, neste momento processual, cinge-se à 
reforma da decisão interlocutória primeva que concedera a liminar vindicada pela contribuinte, ora agravada, por reco-
nhecer “... a ilegalidade na majoração de cobrança do tributo IPTU referente ao exercício 2014, com imediata suspensão da 
exigibilidade de todos os créditos tributários decorrentes da Lei n. 1293/2013 e Decreto n. 5592/2013, em desfavor da requerente 
DIVA MARIA PAMPLONA GARCIA, até ulterior decisão judicial” – fl.16.

Cotejados os autos, ainda que sob uma análise perfunctória da questão posta sub judice, reputo existente a rele-
vância da argumentação da Municipalidade, tão somente, quanto à premente necessidade de ser efetuado o pagamento 
do valor incontroverso do imposto litigado, ainda que venha a ser reconhecida, futuramente, a procedência da pretensão 
autoral.

Com efeito, a teor do art.150, I da Carta Magna, constitui-se, como pressuposto essencial ao nascimento e incre-
mento da obrigação tributária, a existência de lei formal que a institua (nullum tributum sine lege), a fim de se evitar que, 
em detrimento da segurança jurídica, o Ente Fiscal viesse a surpreender os contribuintes, com a livre fixação de tributos. 
Para tanto, quadra transcrever as suas indeclináveis disposições:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”;

Desse modo, para o nascimento da relação jurídica fazendária, revela-se imprescindível, o implemento de uma das 
situações abstratas descritas na tipificação do imposto, cujo acréscimo há de ser disciplinado em lei em sentido formal, à 
luz do princípio da estrita legalidade, estatuído no art.150, I da Carta Magna.

Sopesados estes aspectos alicerçais, a Constituição Federal, ao dispor sobre a competência tributária dos Municí-
pios, estatuiu, em seu art.156, §1º, que:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
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(...)
§1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o 
imposto previsto no inciso I poderá:
(...)
II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.

Por seu turno, o Código Tributário Nacional preceitua que:

“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: (...)
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos arti-
gos 21, 26, 39, 57 e 65; (...)
§1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe 
em torná-lo mais oneroso.
§2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a 
atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo”.

Da literalidade do texto constitucional e do CTN, deflui-se que, para fins de acréscimo da base de cálculo – na 
hipótese do IPTU, o valor venal do imóvel -, há de ser instituída lei stricto sensu. Ressalva-se, unicamente, a hipótese de 
mera atualização monetária, desde que consentânea com os índices inflacionários daquele período, cujo tratamento pode 
ser feito mediante Decreto do Executivo.

In casu, ao menos neste momento processual, constata-se a relevância de parte das alegações do Agravante, haja 
vista se evidenciar que a majoração do imposto predial obedecera ao princípio da tipicidade tributária, ao ter sido ins-
tituída pela Lei Camaçariense n.º 1.293/2013 (cuja íntegra normativa se encontra à fl.45) e não por meio do Decreto 
Municipal n.º5.592/2013.

Transcreve-se, pois, o seu teor:

“Lei n.º1.293/2013. Art.2º: Resta aprovada a revisão da Planta Genérica de Valores Imo-
biliários (PGV) do Município de Camaçari, para aplicar o percentual de atualização de 
286% (duzentos e oitenta e seis por cento) aos valores unitários padrão – VUP’s de terrenos 
e imóveis, para fins de cobrança de IPTU, a partir de 1º de janeiro de 2014”.

Em contrapartida, afere-se, sob um prisma prelibatório, a plausibilidade do direito invocado pela contribuinte, ora 
Agravada, diante de uma possível exação ilegítima, voltada contra a sua propriedade, tendo em vista o aparente desatrela-
mento entre o critério estimativo adotado pela Agravante em sua novel norma e os parâmetros legais previstos no Código 
Tributário e de Rendas do Município de Camaçari.

Isto porque, diante da padronização do aumento de 286%, que passou a incidir sobre todos os imóveis camaça-
rienses, evidencia-se, num juízo de cognição sumária, a possível ofensa aos preceitos instituídos no art.83 e 84 do Código 
de Rendas do Agravante, que impõe, para fins de adequação do Valor Unitário Padrão, critérios objetivos vinculados à 
especificidade do bem predial tributado, senão vejamos:

“Art. 83. A avaliação cadastral é feita com base em dados cadastrais, declarados pelo sujei-
to passivo ou apurados de ofício pela autoridade administrativa, e na Planta Genérica de 
Valores - PGV, que se constitui na fixação de valores monetários unitários padrão do metro 
quadrado de terreno e de construção, sendo que:
I - para os terrenos, o valor unitário poderá ser uniforme para uma região, uma quadra, 
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uma face de quadra, um logradouro ou um segmento de logradouro, considerando os seguin-
tes elementos, em conjunto ou separadamente:
a) a área onde estiver situado;
b) os serviços ou equipamentos existentes;
c) a valorização segundo o mercado imobiliário;
d) diretrizes definidas no plano diretor de desenvolvimento urbano e legislação pertinente;
e) outros dados tecnicamente reconhecidos.
II - para as construções, o valor unitário poderá ser uniforme por tipo da construção e desti-
nação de uso do imóvel, considerando:
a) o padrão da construção;
b) os materiais construtivos do imóvel; 32/122
c) outros dados tecnicamente reconhecidos.

Art. 84. O valor venal do imóvel, apurado pela avaliação cadastral, será o somatório do 
valor do terreno com o valor da construção”.

À primeira vista, portanto, extrai-se que a Lei Camaçariense n.º 1.039/2009, norma de maior hierarquia munici-
pal em seara tributária, estipula parâmetros objetivos para a atualização do VUP, todos eles, diga-se, estritamente correla-
cionados às peculiaridades do imóvel passível de tributação (localização, área, destinação, padrão construtivo, valorização 
segundo o mercado imobiliário).

Logo, neste estágio que precede a instrução processual, revela-se plausível o fumus boni iuris invocado pela contri-
buinte, ora agravada - que subsidiou a liminar farpeada - na parte em que impugna o percentual indistintamente aplicado 
à plenitude dos proprietários de imóveis em Camaçari, já que, sob um prisma perfunctório, a lei n.º1.293/2013 inob-
servou os princípios da seletividade, da razoabilidade, além de ter contrariado os critérios objetivos fixados pelo Código 
Tributário Municipal.

Ademais, a exorbitância do índice impugnado aparentar representar uma medida confiscatória do agravante.
 A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive, perfilha-se a igual orientação. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO 
QUE DEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ATUALIZA-
ÇÃO DO VALOR UNITÁRIO PADRÃO (VUP) DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI NO PERCENTUAL DE 286%. ALTERAÇÃO POR LEI 
MUNICIPAL. CONFORMIDADE COM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. MA-
JORAÇÃO LINEAR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À INDIVIDUALIDADE, PRO-
PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. Na 
hipótese, infere-se que a atualização dos Valores Unitários Padrão (VUP) se deu através da 
Lei Municipal nº 1.293/2013, regulamentada pelo Decreto nº 5.592/2013, o que demonstra 
a sua conformidade formal com o CTN. Todavia, o percentual de atualização monetária 
em 286 % foi aplicado de forma linear para a totalidade dos imóveis do Município de Ca-
maçari, estabelecendo-se apenas como critério de distinção, a fim de diluir a aplicação do 
percentual em 8 (oito) anos ou (5) anos, o valor do IPTU apurado. Destarte, tal majoração 
aplicada num mesmo percentual para todos os imóveis, mesmo que se alegue a defasagem 
dos valores do VUP por ausência de atualização durante dez anos, viola a razoabilidade e 
a proporcionalidade, considerando que os critérios estabelecidos pelo art. 83 do Código Tri-
butário e de Rendas do Município de Camaçari, contemplam a individualidade dos imóveis 
por amostragem. Outrossim, conforme se assentou na decisão concessiva do efeito suspensivo 
parcial, “(...) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deveria está circunscrita a 
parcela controversa referente ao percentual de atualização do VUP aplicado no ano corrente 
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de 2014 e não a totalidade do imposto.” RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJBA, AI n.º 0010655-94.2015.8.05.0000, Relator(a): Maria do Socorro Barreto Santiago, 
Terceira Câmara Cível, Publicado em: 16/12/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. VUP. 
VALORES UNITÁRIOS PADRÃO. ALTERAÇÃO MEDIANTE LEI MUNICIPAL. POS-
SIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO TRIBUTO AUTORIZADA POR DIPLOMA LEGISLA-
TIVO. AUMENTO LINEAR. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIAPAL. VIOLAÇÃO AO 
ART.83. ESPECIFICIDADE DO IMÓVEL. NÃO OBSERVADA. RECURSO IMPROVI-
DO. DECISÃO MANTIDA.
- A reavaliação da planta de genérica de valores, o que o importa na automática à majoração do 
imposto em comento, só pode ser realizada mediante autorização, por lei específica, na forma do 
§1º, do art. 97, do CTN, e do inciso I, do art. 150, da Constituição Federal.
- A majoração do IPTU deu-se por meio de lei, em sentido formal, e não por simples decreto, 
evidenciando-se verdadeiro equívoco na fundamentação da decisão guerreada.
o Código Tributário local determina que o valor unitário do terreno ou construção reflita as 
especificidades do imóvel, tais como a sua localização no município, a valorização daquela, 
os serviços ali existentes, o padrão da construção, etc.
- A majoração de maneira linear para todos os imóveis aparentemente mitiga a individu-
alização imobiliária, seja entre os imóveis em si mesmo considerados, entre as regiões que 
compõem o Município e até mesmo com relação às atividades empreendidas em cada região 
ou imóvel da cidade.
- Dessa maneira, possível é vislumbrar a verossimilhança da tese de que o aumento do valor 
unitário padrão, no patamar de 286%, afigura-se ilegítimo. RECURSO DESPROVIDO.
(TJBA, AI n.º 0008194-52.2015.8.05.0000, Relatora: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar San-
tos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 11/11/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. MAN-
DADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBI-
LIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ESTREITA DO INSTRUMENTAL. TUTELA ANTE-
CIPADA. REQUISITOS PROCESSUAIS. CONSTATAÇÃO. MAJORAÇÃO DE 286% NA 
PLANTA DE VALORES IMOBILIÁRIOS DO MUNICÍPIO. CARÁTER CONFISCATÓ-
RIO. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
3. In casu, verifica-se que a medida em questão atende aos mencionados paradigmas norma-
tivos mormente quando, do cotejo das provas carreadas aos autos, extrai-se que a majoração 
em 286% (duzentos e oitenta e seis) da Planta Genéricas de Valores Imobiliários, através da 
Lei 1293/2013, pelo Município de Camaçari, é apta a representar, por ora, efetiva despro-
porcionalidade na exação.
4. Recurso Improvido.
(TJBA, AI n.º 0006262-29.2015.8.05.0000, Relatora Desª Marcia Borges Faria, Quinta Câmara 
Cível, Publicado em: 21/10/2015)

Inobstante isso, há de se reconhecer a pertinência da tese aduzida pelo Fisco Municipal, tão somente quanto à 
necessidade de pagamento do imposto incontroverso, por consistir obrigação tributária anual e inescusável pelo seu sujeito 
passivo, exigível pelo simples implemento do fato gerador tributário do IPTU (propriedade territorial ou predial urbana).

Resta configurado, destarte, o periculum in mora, a exsugir ao Agravante, haja vista o fundado receio de que, caso 
não seja reformada a ordem liminar, que suspendeu, totalmente, a exigibilidade dos créditos de IPTU litigados, advirão 
prejuízos arrecadatórios à Fazenda Pública, que se encontraria obstada de proceder a cobrança de qualquer exação para 
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aquele ano, inobstante já tenha se implementado o fato gerador tributário daquele exercício (propriedade predial ou ter-
ritorial urbana).

A partir desses elementos e num juízo preliminar próprio deste estágio, impõe-se o provimento parcial deste agra-
vo de instrumento, apenas para adequar a decisão objurgada, em relação ao dever tributário da contribuinte, em recolher 
a quantia exacional incontroversa (valor cobrado no exercício anterior, somado à atualização monetária oficial.

Confluente às razões expostas, voto no sentido de, ratificando os termos da decisão de fls.67/69, DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO AGRAVO, para, reformando parcialmente a decisão primeva, determinar que a eficácia da medida 
liminar – suspensão da exigibilidade dos créditos tributários litigados – esteja condicionada ao recolhimento da exação 
incontroversa pela Agravada, assim compreendida a quantia exigida no exercício anterior àquele litigado, com acréscimo 
da correção monetária oficial para o período.

W
TJBA – AGRAVO DE INSTRUMENTO 0011703-54.2016.805.0000, PRIMEIRA CÂMARA 
CÍVEL, RELATOR (A): DES. MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, JULGADO EM 
12/09/2016

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO BANCÁRIA. PENHORA 
DE 30% EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AGRAVANTE. IMPOSSI-
BILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. EXCEÇÕES 
LEGAIS NÃO APLICÁVEIS AO CASO. AGRAVO PROVIDO.
I – Deve prevalecer a regra do art. 833, IV, do CPC/2015, de impenhorabilidade da apo-
sentadoria da agravante, que somente admite exceção quando a execução se fundar em 
cobrança de verbas alimentares, ou valor superior a 50 salários mínimos, conforme §2º do 
mesmo artigo, situação não verificada no caso em epígrafe.
II – Agravo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0011703-54.2016.8.05.0000, figurando 
como agravante ROSEMARY RIHAN KALID e agravado BANCO DO ESTADO DA BAHIA S/A BANEB.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Esta-
do da Bahia, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSEMARY RIHAN KALID, em face da decisão de fls. 
22/25, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15ª Vara de Relação de Consumo de Salvador, que, nos autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial, movida pelo ESTADO DA BAHIA S/A BANEB, ordenou o bloqueio judicial de conta 
destinada a percepção de proventos de aposentadoria da agravante, nos seguintes termos:

“Revela-se, pois, em princípio, a impossibilidade da incidência de medida constritiva sobre verbas 
de natureza salarial, com exceção das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos 
mensais. Do cotejo entre os elementos de prova coligidos pela executada e o detalhamento da ordem 
de bloqueio de valores, observa-se no extrato carreado às fls. 82/85 que a conta corrente do Banco 
Bradesco, objeto do bloqueio judicial, se destina ao recebimento de proventos, tendo sido creditada, 
pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a importância de R$ 12.323,13 (doze mil, trezentos e 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
187

vinte e três reais e treze centavos). Os tribunais vem admitindo a penhora de 30% dos rendimentos 
do devedor, uma vez que a referida constrição preservaria tanto o cumprimento das obrigações assu-
midas, quanto salvaguardaria os rendimentos necessários ao sustento daquele que deve. Com efeito, a 
permissão para penhorar 30% dos proventos de natureza alimentar encontra amparo na interpretação 
das Leis 11.232/05 e 11.382/06, as quais estabelecem o princípio de que a execução se processa no 
interesse do credor. A constrição neste percentual permite a amortização da dívida, sem, contudo, ferir 
a dignidade do devedor, dando-lhe condições de subsistência.[...] Dessa forma, determino a realização 
de novo bloqueio judicial, no valor de R$ 3.696,93 (três mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa 
e três centavos), correspondente a 30% do valor da verba salarial, debitado o valor já bloqueado, qual 
seja, R$ 213,80 (duzentos e treze reais e oitenta centavos)(fls. 68/69), remanescendo, para constrição, 
a importância de R$ 3.483,13 (três mil quatrocentos e oitenta e três reais e treze centavos).”  

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, suscitando em seu favor o art. 833, IV, do CPC/2015, que 
reza serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, 
[...]”.

Na espécie, informa que a conta do Banco Bradesco, constrita na ação principal, é destinada à percepção de valores 
de sua aposentadoria, motivo pelo qual o bloqueio perpetrado não pode subsistir, sob pena de flagrante ilegalidade.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do agravo, com a determinação 
de desbloqueio da conta corrente da mesma, com a devolução do numerário em seu favor.

Às fls. 30/37, juntou comprovante de recolhimento das custas processuais, bem como a petição que ensejou a 
decisão agravada, além de documento comprobatório de que a referida conta é destinada a percepção de proventos de 
aposentadoria, tudo conforme determinado no despacho de fls. 27/27-v.

Foi deferido o efeito suspensivo requerido, conforme decisão de fls. 39/40-v, determinando-se a suspensão da 
decisão de fls. 22/25, até julgamento final do agravo.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões de fls. 47/49-v, requerendo o improvimento 
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento.
Busca a agravante a reforma da decisão de primeiro grau que determinou a penhora de 30% de seus proventos de 

aposentadoria, sob o fundamento de que a execução deve se processar no interesse do credor, além de que a constrição do 
referido percentual não fere a dignidade do devedor, dando-lhe condições de subsistência.

Razão assiste a agravante, na medida em que o art. 833, IV, do CPC/2015, classifica como impenhorável os pro-
ventos de aposentadoria, a saber:

“Art. 833.  São impenhoráveis:
[...]
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, 
as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e 
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários 
de profissional liberal, ressalvado o § 2º;” (grifo nosso)

Não obstante o posicionamento do magistrado de piso acerca da possibilidade de constrição de 30% dos rendi-
mentos do devedor, fundado em jurisprudência pátria, diferente é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, consoante julgados abaixo colacionados:
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AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHO-
RA DE 30% SOBRE CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. 
PRECEDENTES DA CORTE. 1.  A jurisprudência desta Corte orienta que, nos termos do 
artigo 649, IV, do Código de Processo Civil de 1973, são impenhoráveis os valores   depositados   
em   conta   destinada   ao recebimento de vencimentos, salários, ou proventos de aposentado-
ria do devedor. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 143850/RJ.  
2012/0025885-3, Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145). Órgão Julgador 
T4 – QUARTA. TURMA. Data da Publicação/ DJe 25/04/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL.PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. 
DECISÃO MANTIDA.  1.  Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter da 
impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remu-
neração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de 
prestações alimentícias. 2.  Excepcionalmente, a regra geral da impenhorabilidade, mediante 
desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proven-
tos de aposentadoria, constante do art.  649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, 
deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por senten-
ça e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ) (Resp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 
Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 8/9/2014). 3.  No presente caso, a Corte local em 
nada se manifestou acerca de outras tentativas para receber o valor devido. 4.  Inaplicabilidade  
das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são 
inaplicáveis ao caso concreto  ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ  
na  sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no  CPC/1973  (relativos  a  
decisões  publicadas até 17 de março de 2016)  devem  ser exigidos os requisitos de admissibili-
dade na forma nele   prevista,   com   as  interpretações  dadas  até  então  pela jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1497214 
/DF. 2014/0299339-7. Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) Órgão Julgador T3 - 
TERCEIRA TURMA. Data da Publicação/Fonte DJe 09/05/2016)

Assim sendo, deve prevalecer a regra do art. 833, IV, do CPC/2015, de impenhorabilidade da aposentadoria da 
agravante, que somente admite exceção quando a execução se fundar em cobrança de verbas alimentares, ou valor superior 
a 50 salários mínimos, conforme § 2º do mesmo artigo, situação não verificada no caso em epígrafe.

Dessa forma, configurada a violação à disposição legal supra-citada, deve ser imediatamente desbloqueada a conta 
da agravante, destinatária dos proventos de aposentadoria, bem como devolvidos os valores eventualmente transferidos 
para conta do juízo.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, deter-
minando o imediato desbloqueio da conta da agravante, destinatária dos proventos de aposentadoria, bem como a 
devolução dos valores eventualmente transferidos para conta do juízo.

W
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TJBA – AGRAVO DE INSTRUMENTO 0160128-46.2015.805.0000, CÂMARA CÍVEL DO 
EXTREMO OESTE, RELATOR (A): DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO, 
JULGADO EM 16/08/2016

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO 
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIABILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁ-
RIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBI-
LIDADE A TEOR DO ART. 24, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. MULTA DE 10% 
E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXIGIBI-
LIDADE. INEXIGÊNCIA DE CAUÇÃO AO EXEQUENTE QUANDO TRATAR-SE 
DE VERBA ALIMENTAR. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Mostra-se incorreta a decisão que não conhece da exceção de pré-executividade, após 
confundir cumprimento de sentença com execução de título extrajudicial.
2. Tratando-se de arbitramento de honorários durante a execução de sentença que homo-
logou transação, a decisão tem força de título judicial, diante do permissivo do art. 475-N, 
do CPC de 1973.
3. A objeção de pré-executividade é instituto utilizado há vários anos, amplamente difundi-
do de forma doutrinária e jurisprudencial, sendo perfeitamente viável o seu conhecimento 
e apreciação quando exista um problema passível de resolução antes de ser realizada a cons-
trição de bens do devedor.
4. Inadmite-se o arbitramento de honorários em decisões que rejeitam exceção de pré-exe-
cutividade, por ser apenas resolução de questão incidente, conforme precedentes do STJ. 
Aceita-se, porém, o ônus da sucumbência ao exequente vencido, por tratar-se de decisão 
terminativa da execução.
5. A sistemática adotada pelo novo CPC aderiu de forma definitiva à exceção de pré-exe-
cutividade, ao permitir durante a fase de cumprimento de sentença a impugnação sem a 
exigência de garantia do Juízo.
6. A execução de honorários advocatícios é facultada ao profissional nos próprios autos nos 
quais ele atuou, de acordo com a regra do art. 24, do Estatuto da Advocacia.
7. A multa de 10%, assim como os honorários advocatícios (art. 523, § 1º, do CPC), não 
são exigíveis nas execuções provisórias, exatamente por não ter o devedor, antes do trânsito 
em julgado, a obrigação de efetuar o pagamento nos prazos definidos pela lei processual. 
Somente a partir do trânsito em julgado é que pode ser o executado obrigado a efetuar o 
pagamento, sob pena de incorrer nas penalidades ali previstas.
8. Os arts. 520 e 521 do CPC possibilitam a exigência de caução ao credor em execuções 
provisórias, sendo facultada a sua dispensa em determinados casos, a exemplo dos créditos 
de natureza alimentar, dentre os quais os honorários advocatícios.
9. Agravo provido parcialmente, para o fim de conhecer da exceção de pré-executividade e 
rejeitar as suas razões.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Cível 
da Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano, por maioria de de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO 
AGRAVO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.
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RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por Siegfried EPP, no qual insurge-se contra decisão pro-
ferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras, que não 
conheceu da exceção de pré-executividade por ele interposta em face de cumprimento provisório de sentença.

Informa o Agravante ter sido alvo de ação cautelar de arresto, movida por Risolina Carmen Lemos de Farias Lis-
boa e Getúlio Vargas Gomes da Fonseca, que buscavam preservar um pseudo crédito de R$ 6.000.000,00 (seis milhões 
de reais). Salienta que a ação foi extinta por transação, devidamente homologada, que transitou em julgado sem qualquer 
recurso ou insurgência das partes litigantes.

Esclarece que após a extinção do processo os Agravados, que atuaram como advogados do Agravante, em especial 
na celebração do acordo que não foi cumprido, promoveram pedido incidental de arbitramento de honorários nos autos 
do processo outrora finalizado.

À continuidade foi prolatada decisão deferindo o pedido, sem intimação ou citação do Agravante, o que motivou a 
oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados e o condenaram a pagar novos honorários e multa por litigância 
de má-fé.

Informa que por ter sido a decisão nomeada como sentença, manejou uma apelação, que não foi conhecida, ao 
argumento de que o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento.

Em seguida foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos inadmitidos, sendo apresentados 
Agravos em ambos, ainda pendentes de julgamento.

Prossegue narrando que os Agravados requereram o cumprimento provisório da sentença, pedido que foi atendi-
do, sendo expedida ordem para pagamento sob pena da multa do art. 475-J, do CPC.

Considerando que existe um vício no desenvolvimento do processo, por não ter havido citação, o Agravante inter-
pôs exceção de pré-executividade, não apenas para alegar a inexistência/nulidade do título executivo, como também para 
evitar a cobrança da multa de 10%, incabível em execução provisória.

Entretanto a exceção não foi conhecida, ao argumento do Juízo de piso de que após as mudanças da Lei 11.382/2005 
os embargos do devedor, previstos no art. 736 do CPC, não dependem de garantia do juízo, circunstância que esvazia a 
utilidade da exceção de pré-executividade. Na oportunidade, foi o Agravante condenado em novos honorários, fixados 
em 10% sobre o valor da causa, de R$ 7.089.325,43 (sete milhões, oitenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e 
quarenta e três centavos).

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo, para que seja obstada a continuidade do cumprimento da 
sentença provisória ou, caso seja outro o entendimento do Juízo, que seja a tutela antecipada, para que se exija caução 
suficiente, idônea e real ou fidejussória, para lastrear qualquer medida constritiva contra o Agravante.

Pede, também, que seja acolhido o fundamento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do 
cumprimento de sentença provisória ou que seja cassada a decisão agravada e determinado ao Juízo Singular que promova 
o seu julgamento. Subsidiariamente, formulou requerimento de exclusão da condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios.

Analisando o pedido de concessão de efeito suspensivo, entendeu o nobre colega que antecedeu a este julgador 
que encontravam-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso e demonstrados o fumus boni iuris e o 
periculum in mora, o que o motivou a conhecer do Agravo e a determinar o sobrestamento da decisão proferida pelo Juízo 
a quo, suspendendo o curso do processo originário até o pronunciamento definitivo desta Turma Cível.

Foram apresentadas contrarrazões pelos Agravados, sendo inicialmente suscitada a inadmissibilidade do recurso, 
por ausência de cumprimento da regra do art. 526, do CPC de 1973. Formularam também pedido de conversão do Agra-
vo em retido, por não estar demonstrada a possibilidade de danos de difícil ou incerta reparação.

No mérito defendem o acerto da decisão de piso, argumentando não haver nulidades no desenvolvimento do 
processo ou que possam ser reconhecidas ex officio. Sustentam que a exceção de pré-executividade é criação doutrinária 
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e jurisprudencial, não havendo previsão deste instituto, muito embora se admita o art. 618 do CPC como fundamento 
para a sua existência.

Esclarecem que a execução baseia-se em descumprimento de decisão judicial que arbitrou os honorários, estando 
superada a fase processual oportuna para rediscussão da matéria e arrematam informando ser possível o arbitramento de 
honorários em sede de exceção de pré-executividade.

Formulam, ao final, pedido de inadmissão do Agravo, a sua conversão em retido ou, caso seja outro o entendimen-
to do Juízo, que sejam as suas razões rejeitadas.

Foi ainda apresentada pelos Agravados cópia de decisão que negou seguimento ao Agravo que pendia de julga-
mento no STJ. Intimado para exercício do contraditório, o Agravante silenciou-se.

Não consta dos autos informações sobre o andamento do Agravo interposto perante o STF.
Não foram prestadas informações pelo Juízo a quo, conforme certidão constante às fls. 955 dos autos.
Considerando que não se trata de matéria que necessite de manifestação do Ministério Público, não foram a ele 

abertas vistas.
É o relatório.

VOTO

Inicialmente informam os Agravados que o recurso é inadmissível, por não ter sido cumprida a regra do art. 
526, do CPC de 1973. De acordo com as suas razões, o recorrente apresentou tempestivamente ao Juízo cópia da 
petição de Agravo, mas realizou carga do processo, inviabilizando a juntada da petição pela Secretaria.

Prosseguem narrando que esta conduta inviabilizou o exercício do contraditório e também a retratação pelo Juízo 
a quo, sendo fato motivador do não conhecimento do Agravo.

Demandam, desta forma, a análise sobre a viabilidade de conhecimento ao Agravo por instrumento desde quando 
não foi cumprido um dos requisitos definidos pela Lei processual.

Contra o entendimento exposto pela parte Agravada existem julgados que culminaram com a edição do informa-
tivo 349, do STJ, o qual transcrevo, para fins de esclarecimento sobre a questão:

Analisa-se a legalidade de acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, considerando que a 
Agravante descumpriu o disposto no art. 526 do CPC, uma vez que, embora tenha informado tempes-
tivamente ao juízo de primeiro grau de jurisdição a interposição do agravo de instrumento, fez carga 
dos autos por 13 dias, impossibilitando o exercício do juízo de retratação. Anota a Min. Relatora que 
o art. 526 do CPC recebeu nova redação da Lei n. 9.139/1995, alterando o agravo que é apresentado 
diretamente no órgão ad quem. Não há prazo para o juízo de retratação, não há prazo prejudicado; a 
qualquer tempo, o juízo pode retratar-se. O único requisito de admissibilidade para o agravo é a apre-
sentação no prazo de petição informando o juízo a quo, e esse foi cumprido. Dentre os requisitos legais, 
não há o dever de não fazer carga dos autos. A carga dos autos feita pelo Agravante não inviabiliza 
uma possível retratação, que pode ser feita a qualquer tempo, no máximo só a retarda e o único preju-
dicado seria o próprio Agravante. Isso posto, a Turma, ao prosseguir o julgamento, cassou o acórdão re-
corrido, determinando o prosseguimento do agravo de instrumento na esteira do devido processo legal.

No mesmo sentido, o julgamento do Resp 1021085/RS, que ensejou a edição do informativo, contém o seguinte 
teor:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM PROFERIU ACÓRDÃO RECONHE-
CENDO QUE A Agravante INFORMOU TEMPESTIVAMENTE AO JUÍZO EM PRIMEI-
RO GRAU DE JURISDIÇÃO A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CARGA DOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 526, CPC.
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Não há ofensa ao Art. 535 do CPC se o acórdão recorrido examinou, motivadamente, todas as 
questões pertinentes.
O prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados constitui requisito específico de 
admissibilidade do recurso especial.
Dentre os requisitos legalmente estabelecidos para a admissão do recurso de agravo de instru-
mento não se encontra o dever de que o Agravante abstenha-se de realizar carga dos autos em 
primeiro grau de jurisdição até que haja o juízo de retratação que enseja a petição do art. 526, 
CPC. Recurso Especial provido.
(STJ, Resp 1021085/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 25/03/2008, 
DJe em 10/04/2008)

Norteado pela orientação jurisprudencial acima expressa, opto por rejeitar a preliminar suscitada no bojo das con-
trarrazões, por entender que não houve por parte da Agravante inobservância ao art. 526, do CPC de 1973.

O pedido de conversão em Agravo Retido também encontra-se superado nestes autos, face à decisão que deferiu 
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, na qual o Julgador convenceu-se sobre a possibilidade de lesão de difícil ou 
incerta reparação, caso não fosse obstado o andamento da execução.

Adentrando ao mérito da questão trazida pelas partes, faz-se necessário estabelecer se é viável ou não o manejo de 
exceção de pré-executividade no presente caso.

De acordo com o escólio de Humberto Teodoro Júnior4 “não apenas por meio dos embargos o devedor 
pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, 
ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos 
próprios autos do processo executivo.
A esse incidente Pontes de Miranda deu o nome de ‘exceção de pré-executividade’. Atualmente, a dou-
trina tem preferido o nomen iuris de “objeção de pré-executividade”.
Explica Cândido Dinamarco que o mito de ser os embargos à execução o único remédio à disposição 
do devedor para se defender contra o processo executivo já não vigora mais, principalmente quando a 
objeção a ser feita ao cabimento da execução tenha como fundamento matéria que ao juiz incumba 
conhecer e decidir de ofício. Essa matéria, sendo de ordem pública, não pode ter a sua apreciação con-
dicionada à ação incidental de embargos.”
Deve-se ressaltar que qualquer execução pode ser questionada por meio de exceção de pré-executivida-
de, seja fundada em título extrajudicial ou em sentença. Se, por exemplo, o credor inclui na execução 
verba que evidentemente não foi contemplada na sentença, o devedor tem direito de impugnar o 
excesso de plano, porque, nessa parte, estará havendo execução sem título.
Com a supressão da actio iudicati e da executio per officium iudicis (arts. 475-I e 475-J, com a reda-
ção da Lei 11.232/2005), desapareceram, praticamente, os embargos à execução do título judicial. A 
resistência do devedor ao cumprimento forçado da sentença passa a ser feita mediante simples petição 
de impugnação (art. 475-L), que, na prática, equivale à exceção de pré-executividade já consagrada 
na jurisprudência.

Partindo destas informações é forçoso compreender que a exceção de pré-executividade vem sendo amplamente 
aceita há longo período, não apenas nas execuções extrajudiciais, como também nas decorrentes do módulo de cumpri-
mento de sentença.

A partir da entrada em vigor da Lei 11.232/2005 a execução de sentença deixou de ser uma ação autônoma e 
passou a ser realizada no bojo dos próprios autos, dando origem ao chamado sincretismo processual, que visa não apenas 
reduzir a quantidade de demandas como também humanizar a prestação jurisdicional, tornando-a ágil e célere, com a 
realização de todos os atos num único processo.

4 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, 50ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 423/424.
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O Direito Processual continua em total evolução, sempre com vistas à obtenção de mecanismos que possibilitem 
ao Poder Judiciário a solução rápida das lides e da forma menos gravosa para as partes. Um claro exemplo é a modificação 
trazida pelo Novo Código de Processo Civil, que praticamente adotou de forma definitiva os ensinamentos que originaram 
a exceção de pré-executividade.

De acordo com a sistemática adotada pelo novo CPC, pode o devedor impugnar a execução, independentemente 
de nova intimação ou de penhora, na forma a seguir transcrita:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão 
sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exe-
quente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 
custas, se houver.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (grifei)

Um olhar mais atento revela que a nova regra trazida pelo CPC nada mais é do que a consagração de um ato pro-
cessual que há muito tempo já era praticado e aceito doutrinária e jurisprudencialmente, que recebeu o título de exceção 
ou objeção de pré-executividade.

Não se pode negar o fato de que a exceção era remédio usualmente manejado há vários anos e que reclamava uma 
solução legal, exatamente pelo fato de nem sempre ser vista com bons olhos, pois, ao entendimento de muitos julgadores, 
significava um trabalho a mais durante a fase executória, por ser possível não apenas a sua interposição, como também os 
embargos do devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença.

Atualmente a questão encontra-se superada, através da regra processual que permite ao devedor embargar a exe-
cução ou impugnar o cumprimento de sentença independentemente de garantia do Juízo. Equivale a dizer que a própria 
solução adotada pelo novo CPC permitirá ao julgador utilizar-se mais frequentemente dos princípios da fungibilidade e 
instrumentalidade das formas, como de fato já vinha sendo feito antes da sua entrada em vigor.

A prática jurídica levará cada vez mais à adoção de apenas um meio hábil para a impugnação, por permitir a dis-
cussão sem a garantia do Juízo, que é exatamente o que se fazia através da objeção de pré-executividade. No entanto, ao 
intitular-se impugnação ao cumprimento de sentença, nota-se uma abrangência maior do julgado, que poderá resolver 
de forma definitiva todas as questões suscitadas pelos litigantes durante a fase executiva, evitando-se o prolongamento da 
discussão.

No caso concreto o Agravante defende que houve abuso por parte do Juízo a quo, que simplesmente não conheceu 
da exceção e ainda o condenou a pagar honorários advocatícios. De acordo com as suas razões, uma sucessão de equívocos 
ocorreu no processo, primeiramente por ter sido proferida uma sentença que o condenou em honorários advocatícios, 
conforme fls. 253 dos autos, apesar da anterior extinção do feito, com resolução de mérito, por transação.

Esclareço, porém, que a decisão proferida pelo Juízo singular, naquele momento processual, encontra-se em total 
harmonia com as regras constantes na Lei 8.906/1994, que assim prevê:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários 
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
(omissis)
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são 
títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insol-
vência civil e liquidação extrajudicial.
§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha 
atuado o advogado, se assim lhe convier. (grifei)
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É notável que o Juízo a quo não fez mais do que seguir a orientação do próprio Estatuto da Advocacia, arbitrando 
os honorários que deveriam ser pagos ao advogado que foi constituído pelo Agravante, não estando evidenciado na decisão 
tratar-se de sentença, conforme narrado na petição inicial do Agravo.

Em seguida foram opostos embargos de declaração, que vieram a ser rejeitados, oportunidade em que foi o Agra-
vante condenado a pagar multa de 1%, mais indenização no percentual de 15%, por litigância de má-fé, além de honorá-
rios advocatícios também de 15%, todos incidentes sobre o valor da causa.

Inconformado com o julgamento, o Agravante apresentou apelação, que não foi conhecida, sendo a decisão fun-
damentada no fato de que houve manejo de recurso inadequado. De acordo com as informações prestadas pela Relatora, 
o ato judicial que arbitrou os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença caracteriza-se como decisão 
interlocutória, desafiando, portanto, agravo de instrumento.

Foram então ofertados Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos inadmitidos, o que motivou a interpo-
sição de Agravos para os Tribunais Superiores.

O Agravo que tramitou perante o STJ já foi analisado e teve o seguimento negado.
Não consta no site do Supremo Tribunal Federal informações sobre o Agravo interposto com o fim de destrancar o 

Recurso Extraordinário, não sendo possível neste momento, à luz das informações existentes nos autos, saber se a decisão 
já transitou em julgado.

Todavia, diante de todas as informações aqui delineadas, a conclusão mais óbvia é a de que a decisão proferida 
pelo Juízo de piso, que arbitrou honorários advocatícios, não apresenta as irregularidades apontadas pelo Agravante. O 
que se extrai dos autos em verdade é que por provável desatenção não foi utilizado o recurso cabível para atacar decisão 
interlocutória, tendo os recursos a ele subsequentes o único propósito de tentar corrigir esta falha.

Por pender de julgamento o Agravo interposto com o fim de destrancar o Recurso Extraordinário não se pode 
afirmar que a execução é definitiva, por não ter sido a decisão proferida pelo Juízo de piso confirmada. Entretanto, como 
visto acima, resta apenas esta análise de admissibilidade, para que se aprecie questão relacionada a um recurso de Apelação 
que, segundo o Agravante, foi manejado após ter sido induzido a erro pelo Juízo, o que de fato não está caracterizado nestes 
autos. Trata-se, portanto, de possibilidade remota de êxito.

A execução provisória encontrava regramento no art. 475-O, do CPC de 1973, que assim previa:

Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a defini-
tiva, observadas as seguintes normas:
I – corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exeqüente, que se obriga, se a sentença for refor-
mada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
II – fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, resti-
tuindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos, por arbitra-
mento;
III – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação de proprie-
dade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, 
arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
§ 1o No caso do inciso II do caput deste artigo, se a sentença provisória for modificada ou anulada 
apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução.
§ 2o A caução a que se refere o inciso III do caput deste artigo poderá ser dispensada:
I – quando, nos casos de crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite de 
sessenta vezes o valor do salário-mínimo, o exeqüente demonstrar situação de necessidade;
II – nos casos de execução provisória em que penda agravo de instrumento junto ao Supremo Tribunal 
Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça (art. 544), salvo quando da dispensa possa manifestamente 
resultar risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação.
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II - nos casos de execução provisória em que penda agravo perante o Supremo Tribunal Federal ou o 
Superior Tribunal de Justiça (art. 544), salvo quando da dispensa possa manifestamente resultar risco 
de grave dano, de difícil ou incerta reparação.

De igual forma, o Novo CPC, regulando a matéria, dispõe o seguinte:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspen-
sivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a 
reparar os danos que o executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituin-
do-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, 
somente nesta ficará sem efeito a execução;
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou 
alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, 
dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
(omissis)
Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:
I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;
II - o credor demonstrar situação de necessidade;
III – pender o agravo do art. 1.042; 

O Agravo referido no art. 1.042 é exatamente contra decisão que inadmite Recurso Especial ou Recurso Extraor-
dinário.

Nota-se em ambos os Códigos que há expressa necessidade de caução suficiente e idônea arbitrada de plano pelo 
juiz e prestada nos próprios autos. Muito embora o art. 521, III (475-O, § 2º, III, do CPC de 1973) informe que poderá 
ser dispensada a caução na hipótese de pendência de Agravo perante o STJ ou STF, as duas normas são cristalinas ao definir 
que trata-se de faculdade e não obrigatoriedade do Juízo.

Ao utilizar o verbete “poderá” o legislador deixa claro que não será em todos os casos que a dispensa de caução po-
derá ser realizada. Somente será possível nos casos de crédito de natureza alimentar de qualquer origem, de demonstração 
de necessidade ou de pendência de Agravo perante os Tribunais Superiores.

Ocorre que o próprio CPC de 2015 elevou a verba honorária, ao estabelecer, no art. 85, § 14, que os honorários 
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação 
do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Em termos mais simples, a situação fática trazida pelas partes é de execução de honorários advocatícios, arbitrados 
por decisão que foi objeto de recurso extraordinário inadmitido, do qual ainda pende Agravo perante o STF.

Os Agravados apresentam duas das hipóteses de dispensa de caução, sendo a primeira por tratar-se de crédito de 
natureza alimentar e a segunda por ser a execução de honorários advocatícios, arbitrados por decisão que foi objeto de 
recurso extraordinário ainda pendente de admissão.

Traduzindo em números, o valor da causa é de R$ 7.089.325,43 (sete milhões, oitenta e nove mil, trezentos e vinte 
e cinco reais e quarenta e três centavos) e o arbitramento de multas e honorários ocorreram da seguinte forma:

1. A primeira decisão arbitrou honorários à razão de 15% sobre o valor da causa, totalizando 
1.063.398,81 (um milhão, sessenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e um 
centavos);
2. embargos de declaração condenaram em multa de 1%, mais indenização no percentual de 
15%, por litigância de má-fé, além de honorários advocatícios de 15%, totalizando 2.197.690,87 
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(dois milhões, cento e noventa e sete mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e sete centavos); e
3. a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade também arbitrou honorários no 
percentual de 10%, totalizando 708.932,54 (setecentos e oito mil, novecentos e trinta e dois reais 
e cinquenta e quatro centavos).

Em resumo, os honorários e a multa por litigância de má-fé alcançam o montante de R$ 3.970.022,22 (três mi-
lhões, novecentos e setenta mil, vinte e dois reais e vinte e dois centavos), que supera a metade do valor atribuído à causa. 
Deste valor, porém, deverá ser excluído o honorário de 10% fixado no momento de não conhecimento da exceção, pois, 
conforme se verá adiante, esta verba é indevida.

Estas questões, todavia, não são objeto de estudo através do presente Agravo, que visam tão apenas uma manifes-
tação sobre a ilegalidade da decisão que não conheceu da Exceção de Pré-executividade e ainda arbitrou honorários advo-
catícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. Servem, porém, para trazer ao Juízo uma dimensão sobre a execução 
ora em trâmite e dos fatos ocorridos no processo.

Não podemos perder de vistas o caráter provisório da execução, por pender de julgamento Agravo perante o STF, 
com o intuito provocar a apreciação do Recurso Extraordinário. Por esse mesmo motivo não se pode cogitar a hipótese de 
inclusão da multa de 10% prevista no art. 475-J, do CPC de 1973, pois a sua incidência depende do prévio trânsito em 
julgado, o que de fato ainda não ocorreu nos autos.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior5, “Não tem cabimento a multa se o cumprimento 
da prestação se der dentro dos quinze dias estipulados pela lei. Vê-se, destarte, que o pagamento não 
estará na dependência de requerimento do credor. Para evitar a multa, tem o devedor que tomar a 
iniciativa de cumprir a condenação no prazo legal, que flui a partir do momento em que a sentença se 
torna exequível em caráter definitivo.
A multa em questão é própria da execução definitiva, pelo que pressupõe sentença transitada em julga-
do. Durante o recurso sem efeito suspensivo, é possível a execução provisória, como faculdade do credor, 
mas inexiste, ainda, a obrigação de cumprir espontaneamente a condenação para o devedor. Por isso 
não se pode penalizá-lo com a multa pelo atraso naquele cumprimento.”

De igual modo, discorrendo sobre a sucumbência em exceção de pré-executividade, o autor 
acrescenta o seguinte ensinamento6 “Não passando a exceção de pré-executividade de um simples 
requerimento de conteúdo sujeito à apreciação ex officio pelo juiz, não há, em princípio, que se cogitar 
de imposição de honorários advocatícios sucumbenciais. A jurisprudência, seguindo posição assentada 
também na doutrina, entende, majoritariamente, que somente quando configurada a sucumbência 
do exequente, com o acolhimento da exceção, ‘deve incidir a verba honorária’, seja total ou parcial seu 
efeito extintivo sobre a execução.

Quando a execução é rejeitada, e a execução prossegue em toda sua dimensão, o entendimento domi-
nante no STJ é de que ‘descabe a condenação em honorários advocatícios.’

A imposição da verba questionada, mesmo no caso de acolhida da exceção de pré-executividade, não 
está ligada diretamente ao julgamento do incidente. O que a justifica é a ‘extinção do processo execu-
tivo’, conforme se acentua em todos os precedentes do STJ, já invocados. Na verdade, ao ser acolhida 
a exceção, profere-se ‘sentença terminativa da execução, onde será o autor condenado nas despesas do 
processo e nos honorários’. É por isso que não se cogita de honorários se, rejeitada a arguição inciden-
tal, a execução prossegue normalmente. A última hipótese não é de julgamento de causa principal ou 

5 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, 50ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 48.

6 Idem Ibidem, p. 425.
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incidental, mas solução de mera questão apreciada em decisão interlocutória, caso em que não tem 
aplicação o art. 20, do CPC em qualquer de suas previsões. Se, portanto, ‘a arguição formulada for 
rejeitada, responsável pelas custas acrescidas, se houver, será o autor (da arguição)’, não havendo que 
se cogitar de honorários.”

De igual modo, assim vem manifestando-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDA-
DE. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.
1. Os honorários fixados no início ou em momento posterior do processo de execução, em favor do 
exequente, deixam de existir em caso de acolhimento da impugnação ou exceção de pré-executivida-
de, com extinção do procedimento executório, ocasião em que serão arbitrados honorários únicos ao 
impugnante. Por outro lado, em caso de rejeição da impugnação, somente os honorários fixados no 
procedimento executório subsistirão.
2. Por isso, são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré executividade quando ocorre a extin-
ção, ainda que parcial, do processo executório.
3. No caso concreto, a exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente, com extinção da execu-
ção em relação a oito, dos dez cheques cobrados, sendo devida a verba honorária proporcional.
4. Recurso especial provido.
(STJ, Resp 664.078/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Julgado em 
05/04/2011, DJe 29/04/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FA-
ZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
POSSIBILIDADE.
1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrên-
cia da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 
543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008.
(STJ, Resp 1185036/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, Julgado em 08/09/2010, 
DJe em 01/10/2010)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impug-
nação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que 
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do “cumpra-se” 
(Resp. n.º 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sen-
tença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em 
benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.
2. Recurso especial provido.
(STJ, Resp 1134186/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 01/08/2011, DJe em 
21/10/2011)

Partindo de todas as informações aqui produzidas, observa-se que a decisão agravada contém efetivamente diversos 
problemas que inviabilizam a sua continuidade no mundo jurídico. O primeiro aspecto a ser observado é que o julgador 
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monocrático deu à questão tratamento de embargos à execução contra título extrajudicial, quando em verdade está em 
trâmite o cumprimento de sentença.

Está explícito este entendimento no trecho da decisão em que ele profere a seguinte declaração, conforme fls. 
36/37 dos autos:

“Ao apreciar dita Exceção de Pré-executividade, não se vislumbra quaisquer dispositivos da Lei nº. 
11.382/06, a aceitação em nosso sistema, do famigerado instituto, posto que a alteração feita no caput 
do art. 736, do Código de Processo Civil, quando veio a revogar o art. 737, do CPC, permitindo ao 
Executado propor os embargos à execução, independentemente de penhora, depósito ou caução.
Antes do advento da mencionada Lei, a utilização dos embargos dependia de prévia segurança do juí-
zo. No entanto, após, não há mais necessidade deste ato judicial, consequentemente, dispensável torna 
segundo a utilização deste instituto.
Inegável que o objetivo da exceção de pré-executividade era conceder ao executado defender-se de uma 
execução, supostamente indevida, deixando de constranger-se, face à constrição de bens.”

Diferentemente da tese exposta pelo Juízo a quo, não estamos diante de um caso de execução extrajudicial, mas 
sim de uma decisão por ele própria proferida na fase de cumprimento de sentença, sendo útil aqui esclarecer que a transa-
ção possui o mesmo status de sentença de mérito, sendo exequível na condição de título judicial.

A resposta a este questionamento pode ser facilmente encontrada no art. 475-N, do Código de Processo Civil de 
1973, que define a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em juízo, 
como título executivo judicial.

Ora, se o pedido foi formulado nos próprios autos nos quais foi celebrada a transação, obviamente estamos diante 
de um cumprimento de sentença e não de uma execução de título extrajudicial. Assim, para que se pudesse discutir me-
diante impugnação, seria obrigatório, nos termos do CPC vigente à época, a garantia do Juízo7. O segundo equívoco do 
Juízo de piso foi condenar o Agravante, na condição de excipiente a pagar honorários advocatícios, em total contrariedade 
aos entendimentos hodiernamente emanados do Superior Tribunal de Justiça acima referidos. Este fato, por si só, já acar-
retaria a nulidade do julgamento.

Convenço-me, diante de todo o fundamento acima manifesto, da nulidade da decisão que não conheceu da ex-
ceção de pré-executividade interposta por Siegfried Epp, por impedir o julgamento de remédio processual perfeitamente 
aceitável, diante das questões ali suscitadas, por ter condenado o excipiente a pagar honorários advocatícios, em total 
violação às orientações jurisprudenciais do STJ.

Saliento, por fim, que não estamos diante de um caso que enseje a suspensão total da execução. Como discorrido 
neste voto, podem ser realizados pelos Agravados os atos executórios, de forma provisória. As únicas ressalvas a ser feitas 
referem-se à inaplicabilidade da multa de 10% e de honorários advocatícios (art. 523 do CPC), exatamente por não ter se 
operado o trânsito em julgado.

Face à viabilidade de continuidade da execução provisória a decisão monocrática proferida nestes autos, que sus-
pendeu totalmente o curso do processo originário, apresenta-se como medida por demais severa, devendo ser modificada, 
para que se permita a continuidade do feito.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL 
ao Agravo de Instrumento, para declarar nula a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade e condenou 
o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Em substituição ao seu teor, conheço da objeção, mas rejeito as 
suas razões, com base na fundamentação constante no presente voto.

7 § 1o  Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o 
seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias.
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Esclareço ainda que a execução poderá prosseguir na ação originária, face ao permissivo do art. 520, do CPC, com 
a ressalva de que não poderão ser exigidos do Agravante a multa de 10% ou os honorários previstos no art. 523, § 1º, do 
mesmo diploma legal, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL - 0001458-56.2005.805.0230, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DESA. ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, JULGADO EM 23/02/2016

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EM-
BARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR 
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXE-
CUÇÃO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE. MÉRITO. CONFIGU-
RAÇÃO DA FRAUDE À EXECUÇÃO.  ALIENANTES EM CLARO ESTADO DE 
INSOLVÊNCIA. TERCEIRO ADQUIRENTE QUE NÃO COMPROVOU CABAL-
MENTE A SUA BOA-FÉ, INCLUSIVE POR MEIO DE CERTIDÕES JUDICIAIS. 
DIREITO À RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. DI-
REITO À INDENIZAÇÃO, SE COMPROVADAS.
1. Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os embargos 
versarem sobre matéria de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente 
documental e apta a formar o convencimento do julgador.
2. Nula a alienação de bem que se encontrava constrito para resguardo de execução de títu-
lo extrajudicial, revela-se inexistente a relação jurídica de compra e venda subsequente, do 
mesmo objeto, porquanto carecente de substrato.
3. No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de 
provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certi-
dões pertinentes, inclusive judiciais, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se 
encontra o bem.
4. Ausente a prova da boa-fé do terceiro adquirente, improcedente a sua pretensão quanto à 
retenção do bem para recebimento de indenização pela realização de benfeitorias.
5. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, devidamente 
apuradas na fase de liquidação. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

 Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0001458-56.2005.8.05.0230, da Comarca de Santo 
Estevão, sendo apelante Combustíveis Ferrari Ltda. e apelados Total Distribuidora S/A e outros

 ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à 
unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem nos termos do voto desta 
relatora.

RELATÓRIO

Adoto o relatório da sentença de fls. 962/970, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Combustí-
veis Ferrari Ltda. contra Total Distribuidora Ltda. e Outros, julgou improcedente a pretensão, para manter a penhora 
incidente sobre o imóvel descrito às fls. 258 dos autos, denominado Posto Oásis, determinando a expedição de ofício ao 
CRI de Minas Gerais para o lançamento do gravame, caso ainda não realizado, bem como a desocupação do imóvel pela 
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embargante, no prazo de 30 dias, levando os objetos que não tenham sido agregados ao posto e que não sejam necessários 
ao seu funcionamento, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse, com reforço policial. Custas e honorários 
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pelo embargante.

Inconformado, o embargante manejou os aclaratórios de fls. 972/974, rejeitados pela sentença de fls. 1000/1001. 
Interpôs, então, o apelo de fls. 1010/1037, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de de-
fesa, devido ao indeferimento de prova testemunhal e pericial requeridas na inicial. No mérito, asseverou observância das 
cautelas de praxe para aquisição do imóvel (posto Oásis); aquisição e posse de boa-fé; necessidade de cancelamento da 
declaração de ineficácia da alienação do imóvel à apelante; propositura de ação contra os alienantes do imóvel; prova da 
boa-fé da apelante; alternativamente, retenção e indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel.

Contrarrazões, pela Total Distribuidora S/A, às fls. 1136/1140. Ausentes contrarrazões dos demais apelados, con-
forme certificado às fls. 1149.

Os autos foram distribuídos para esta E. Câmara, cabendo-me, por sorteio, a relatoria. Após examiná-los, lancei o 
presente relatório, que ora submeto à apreciação do(a) Ilustre Desembargador(a) Revisor(a).

VOTO

Porque regularmente preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de insurgência contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos contra de-

cisão exarada no bojo da execução de título extrajudicial, que declarou ineficaz alienação realizada por sócio de empresa, 
após a desconsideração da personalidade jurídica, em fraude à execução.

Antes da análise do mérito, porém, cumpre analisar a preliminar aventada pelo apelante.
Sustenta o recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa em seu prejuízo, e, consequentemente a nulidade do 

feito, porque não lhe fora oportunizada a produção das provas requeridas na inicial, quais sejam testemunhal e pericial.
A referida preliminar, no entanto, não vinga.
O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não de sua realização, sendo certo 

que, com base no princípio do livre convencimento motivado, tem o julgador a liberdade para decidir a questão posta em 
juízo, a partir do caso concreto apresentado e das provas e argumentos coligidos, da forma que considerar mais adequada, 
desde que dentro dos limites legais e motivadamente.

Assim sendo, não há cerceamento de defesa se, considerando desnecessária a dilação probatória, o magistrado julga 
antecipadamente a lide, com base nos elementos existentes nos autos, conforme disposto no art. 330, I, do CPC.

Sobre o tema, já se decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO 
DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 
PRESCRIÇÃO. DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. 
HARMONIA DE ENTENDIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento ante-
cipado da lide não configura, por si só, cerceamento de defesa à parte, quando o Tribunal 
de origem entender fundamentadamente que a causa deve ser dirimida mediante o cotejo 
dos documentos juntados aos autos. O recurso, no ponto, não prescindiria da reapreciação 
de matéria fática, vedada em sede de recurso especial. [...] 4. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (STJ, AgRg no AREsp 561.956/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, DJe 25/09/2015)
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Destarte, quando a lide versar sobre matéria de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente 
documental e apta a formar o convencimento do julgador, não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento 
antecipado da lide.

Do exame dos autos, é de se observar que toda a possível fraude alegada na demanda executiva e que resultou no 
ato ora impugnado pela via dos embargos de terceiro é possível de exame documental.

De mais a mais, basta uma análise perfunctória dos documentos acostados aos autos, para se constatar, sem difi-
culdade, que eles são totalmente suficientes para o deslinde da questão, não se justificando a abertura de fase de instrução 
processual para tanto, como pretende a recorrente.

É de se dizer, a matéria debatida nos embargos não necessita de dilação probatória, o que impele ao julgamento 
antecipado da lide, na forma do art. 330, I, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa devido à adoção 
de tal proceder.

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.
No mérito, aduz o recorrente, em síntese, que observou as cautelas de praxe para aquisição do imóvel (posto 

Oásis), dando-se a aquisição e posse de boa-fé. Alternativamente, defende o direito à retenção e à indenização pelas 
benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel.

O apelo merece parcial provimento.
Inicialmente, cabe ressaltar que, de acordo com o art. 1.046 do CPC, embargos de terceiro é ação manejada pelo 

proprietário ou possuidor de um bem, a fim de proteger seu domínio ou posse de turbação ou esbulho, decorrente de ato 
judicial. Da sua disciplina legal, já se depreende que nela apenas se pode discutir a posse ou a propriedade sobre o bem, 
requerendo seja livrado o mesmo da constrição judicial.

Assim:

“Quem não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de 
apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, 
arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou resti-
tuídos por meio de embargos.”

Humberto Theodoro Júnior define os embargos como uma ação de natureza constitutiva, que busca desconstituir 
o ato judicial abusivo, restituindo as partes ao estado anterior à apreensão impugnada.

O objetivo dos embargos de terceiro é liberar bem pertencente a um estranho à lide, que venha a ser apreendido 
por um ato judicial em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, 
inventário e partilha.

No caso, os embargos de terceiro se mostram infundados desde a origem, simplesmente porque a transação que 
antecedeu a aquisição do bem pelo embargante/apelante revelou-se flagrantemente nula, tornando inexistente todas as 
tratativas subsequentes.

Um resumo da lide revela que o Posto Cacique devia à Total Distribuidora Ltda. determinada quantia e, diante da 
inadimplência daquele, esta o executou extrajudicialmente, em 22/11/2001, oportunidade em que o magistrado deferiu 
a desconsideração da personalidade jurídica, alcançando os bens dos sócios Wolmar Perim e sua esposa Maria Auxiliadora 
Murta Perim, inclusive o Posto Oásis. A citação dos referidos deu-se em 06/02/2002.

Sucede que Wolmar Perim, sócio proprietário do Posto Oásis desde 1982 (fls. 40, 50/51 e 138v), e também só-
cio da empresa Minas Realizações Imobiliárias Ltda., vendeu o bem dele para ele mesmo. Basta ver que, após inaugurar 
a sociedade Minas Realizações em 1993 (fls. 229), ele voltou ao quadro societário desta, em 1999 (fls. 238), e saiu em 
21/01/2002 (fls. 242), após efetuar dação em pagamento o Posto Oásis à sua própria Minas Realizações Imobiliárias, em 
02/01/2002 (fls. 134 e 725/728).
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Já se vê aí fortes elementos para a caracterização de uma nítida fraude, pois, sabendo possível a desconsideração da 
personalidade jurídica da empresa executada (Posto Cacique, do qual também é sócio), cuidou de alienar bem de seu patri-
mônio (Posto Oásis) – e único que serviria para garantir eventual execução – para empresa diversa (também sua) e, mesmo 
depois de citado nos autos da execução em questão, participou da transferência do bem para a embargante/apelante.

O início da referida maquinação foi muito bem revelada pelo magistrado de piso:

“O exequente, mediante farta prova documental, abordou de maneira lúcida a nítida manobra 
dos executados, com o claro objetivo de obstruir a ação da justiça, considerando primeiro, que 
tinham pleno conhecimento do débito ora cobrado, antes mesmo da sua Execução, considerando 
que pelo exequente lhes fora fornecido os produtos derivados do petróleo, em seus diversos itens, 
depois porque, formalmente citados dos termos da presente ação, conforme certidão de fls. 117 
dos autos, entabularam, de forma ilegal, a venda do imóvel descrito na certidão de fls. 258, em 
13/03/2002, depois da citação de ambos, em favor da empresa Minas Realizações Imobiliárias 
Ltda, Matrícula Imobiliária nº 11.746, fls. 03, Livro nº 02-Registro Geral junto ao CRIH do 
1º ofício, da cidade de Governador Valadares, o que, ao nosso ver, torna aquela alienação como 
ineficaz, restando ainda a observação de que o simples exame da 9ª alteração contratual da em-
presa Minas Realizações Imobiliária Ltda, se verifica ali a presença do executado Wolmar Perim, 
situação que aponta “data vênia”, para uma simulação da indicada alienação” (fls. 275).

Note-se que a fraude se deu no bojo da execução da Total Distribuidora Ltda. contra o Posto Cacique, também 
de propriedade de Wolmar e sua esposa. Porém, sendo esta relação precedente nula de pleno direito, a que ora se ventila 
no âmbito dos embargos de terceiro (compra do Posto Oásis pela Combustíveis Ferrari) – e que teve por objeto o mesmo 
bem –, carecendo de substrato, sequer existiu no mundo jurídico.

Mais uma vez, a conclusão irrepreensível do magistrado de piso:

“Inicialmente, cumpre-me relembrar que a decisão de fls. 271/274, a qual tornou ineficaz a alie-
nação constante dos autos, referente ao imóvel descrito às fls. 258, transitou em julgado.
Em outras palavras, é nula, desde a decisão supra referida, a transação (dação em pagamento) 
existente entre Wolmar Perim e esposa e a Minas Realizações Imobiliária, onde o Posto Oásis foi 
transferido para esta última, que se declarou ciente do gravame em favor da Esso.
Sendo nula, por consequência lógica, a Minas Realizações jamais poderia ter alienado o Posto 
Oásis à Embargante, Combustíveis Ferrari. Quem não é proprietário, obviamente, não pode 
vender.
A decretação da nulidade da transação que transferiu o Posto à Minas Realizações fulmina, pois, 
qualquer transação posterior. É cristalino, desta forma, que a transação existente entre a Minas 
Realizações e a embargante Combustíveis Ferrari jamais poderia ser considerada legítima” (fls. 
966)

A Minas Realizações Imobiliárias Ltda. vendeu o Posto Oásis à Combustíveis Ferrari, ora apelante, em 11/10/2002, 
a partir de um instrumento particular de assunção de dívida e promessa de pagamento. A Combustíveis Ferrari assumiu 
a dívida que Wolmar Perim, Posto Oásis e Posto Cacique tinham com a Esso, ficando com o bem para si. O Registro da 
referida operação em Cartório se deu em 09/07/2003 (fls. 369v.).

Tudo assentado no registro cartorário da tratativa, sendo a vendedora a Minas Realizações Imobiliárias, e compra-
dora, a Combustíveis Ferrari:

“[...] Pela outorgante Vendedora me foi dito que não responde pelos riscos da evicção, que ficam 
sob responsabilidade solidária do Posto Oásis Ltda. e Wolmar Perim, o que é de plena concordân-
cia de todas as partes envolvidas nesta transação. Pela Credora me foi dito por sua vez, que está de 
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inteiro e pleno acordo com os termos desta escritura, uma vez que a outorgada Compradora está 
assumindo em caráter irrevogável e irretratável a dívida ora em referência, através de instrumento 
particular de assunção de dívida e promessa de pagamento que já está assinada desde a data de 
30 de Agosto de 2002, entre a Compradora, a Credora e as firmas, Posto Oásis Ltda., [...] Posto 
Cacique Ltda., [...] e a firma individual Wolmar Perim, [...], todas devidamente qualificadas no 
instrumento ora referenciado e apresentado neste ato, do que dou fé, sendo que, todas foram 
representadas única e exclusivamente pelo Sr. Wolmar Perim, acima qualificado”. (fls. 76)

Vale observar, porém, que, tendo a embargada participado de um contrato de assunção de dívida e promessa de 
pagamento, envolvendo o Posto Oásis, o Posto Cacique e o próprio Wolmar Perim, em 30/08/2002, não se mostra crível 
que ela não soubesse que a empresa individual deste e o Posto Cacique estavam sofrendo execução da Total Distribuidora 
Ltda. desde 22/11/2001, no bojo da qual fora determinada a penhora em desfavor do Posto Oásis.

Chama a atenção que em menos de dez meses, essa importante propriedade, que é o bem de matrícula 11.746, 
fora objeto de duas transações: a primeira, entre o Posto Oásis e Minas Realizações Imobiliárias (as duas empresas represen-
tadas pelo mesmo sócio), já após o ajuizamento da execução da Total Distribuidora contra o Posto Cacique; e a segunda, 
entre Minas Realizações e Combustíveis Ferrari. Assim, da análise de tais elementos, documentalmente retratados, difícil 
afastar a intenção dos envolvidos de prejudicar aquela execução, principalmente porque era evidente a situação de insol-
vabilidade dos executados.

Com efeito, a declaração da nulidade e ineficácia da alienação do imóvel de matrícula 11.746, denominado Posto 
Oásis, à empresa Minas Realizações Imobiliárias Ltda. fundou-se exatamente no fato de que este era, antes da concretiza-
ção da referida tratativa, o bem a garantir a dívida contraída pelo Posto Cacique e afiançada pelos sócios Wolmar Perim e 
esposa Maria Auxiliadora Murta Perim junto à Total Distribuidora Ltda.

Observe-se que os próprios embargados (Wolmar Perim, Maria Auxiliadora Perim e Posto Cacique) relataram, 
nestes autos, a situação de risco de insolvência que experimentavam:

“Os negócios de Wolmar Perim fracassaram.
Todos os Postos de Combustível em que Wolmar Perim era sócio entraram em quebra; sendo 
diversos os seus credores, mas um só grande – a Esso Brasileira de Petróleo – com garantia hipote-
cária de todos os bens quer pertencentes aos postos, quer privados, pertencentes a Wolmar Perim 
e sua mulher Maria Auxiliadora Murta Perim”. (fls. 737)

A redação do art. 593 do Código de Processo Civil, por seu turno, é clara ao dispor que:

“Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:
I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real;
II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de 
reduzi-lo à insolvência;
III - nos demais casos expressos em lei”.

O caso em exame, pois, encontra retratação nos incisos I e II do referido dispositivo legal.
O alegado fato de que a constrição em favor da embargada Total Distribuidora Ltda. não continha registro junto 

à matrícula do bem é irrelevante, pois, conforme bem assentou o magistrado julgador:

“a Embargante tinha ciência de muitas coisas, inclusive informou que adquiriu o bem assumindo 
uma dívida que as empresas de Wolmar Perim, Posto Oásis e Posto Cacique possuíam com a Esso 
Brasileira de Petróleo S/A, pagando a esta última diretamente o referido débito. […]
Se realmente a Embargante não tivesse sido informada da Ação de Execução e penhora conse-
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quente, porque razão não se voltou contra quem vendeu o bem sem informar o gravame? Estra-
nhamente, todos os pedidos da Embargante são no sentido de que a Total Distribuidora arque 
com as supostas benfeitorias realizadas no Posto, e não a Minas Realizações Imobiliárias.
Também não é razoável, tampouco crível, imaginar que a Embargante seja adquirente de boa-
fé pelo simples fato de que a penhora do Posto Oásis não tenha sido registrada. Não se trata da 
venda de uma bicicleta ou de um carro, e sim de uma sucessão de transações, feitas por empresas 
interligadas (com sócio em comum, inclusive)”. (fls. 968)

Verifica-se, ademais, que os mencionados embargados, na sua peça de defesa (fls. 736/741), não negam, em 
nenhum momento, que sabiam da existência da execução quando da celebração da alienação entre a Minas Realizações 
Imobiliárias e a Combustíveis Ferrari, o que aliás se atesta do simples cotejo das datas das operações. Limitam-se apenas a 
alegar em termos genéricos que o “argumento de que os Réus, Wolmar Perim e sua mulher, já estavam sendo executados 
pela Total, e nada falaram quando lavraram a escritura para pagamento a Minas Realizações Imobiliárias Ltda. é muito 
fraco e insustentável, despiciendo de qualquer prova nos autos ou fora deles” (fls. 739).

Importante atentar que, nos termos da Súmula nº 375 do STJ, o reconhecimento de fraude à execução reclama o 
registro da penhora do bem alienado ou a comprovação da má-fé do terceiro adquirente.

Na hipótese, conquanto inexistente, na ocasião, a averbação da constrição em favor da embargada Total Distri-
buidora, restou demonstrado nos autos a maquinação entre as demais empresas embargadas e a apelante que, intentando 
por meio de sucessivas alienações ressalvar da execução um imóvel de relevância para o patrimônio do executado, agiram 
em flagrante má-fé.

Sobre o tema:

EXECUÇÃO. FRAUDE. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO POSTERIORMENTE. AU-
SÊNCIA DE REGISTRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. Se há a 
comprovação da má-fé de terceiro ao adquirir imóvel penhorado, mesmo não havendo sua 
averbação no registro imobiliário à época da celebração da compra e venda, impõe-se a ma-
nutenção da constrição, se há litispendência e a frustração dos meios executórios. (TJ-MG 
- AC: 10080100023797001 MG, Relator: Cabral da Silva, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2015)

Calha registrar que, apesar do enunciado da Súmula do STJ, o art. 792, § 2º, do novo Código de Processo Civil 
estatui que “no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou 
as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor 
e no local onde se encontra o bem”.

Nesse rumo, vale observar que a Combustíveis Ferrari se descurou de comprovar a adoção de tais diligências mí-
nimas, a comprovar a sua alegada boa-fé, mesmo se tratando de uma transação no vultoso valor de R$ 1.148.209,78 (um 
milhão, cento e quarenta e oito mil, duzentos e nove reais e setenta e oito centavos) e estando evidente que os embargados 
se encontravam em claro estado de insolvência.

Segundo Humberto Theodoro Júnior:

“O terceiro tem plena condição de demonstrar que agiu de boa-fé, sendo bastante razoável exigir 
que apresente as certidões obtidas junto aos cartórios de distribuição, do local do bem e do domi-
cílio do alienante”. (cf. Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, 48ª ed., 
Rio de Janeiro: Forense, 2013, v. 2, n. 736-a. (A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do 
ônus da prova à fraude de execução), p. 200 e 201)
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A propósito:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE A EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO NA PENDÊN-
CIA DE VÁRIAS EXECUÇÕES. REDUÇÃO DO EXEQUENTE AO ESTADO DE INA-
DIMPLÊNCIA. EXIGÊNCIA DO REGISTRO DE PENHORA OU DE PROVA DA MÁ-FÉ 
DOS ADQUIRENTES. SÚMULA/STJ 375. DIREITO DE RETENÇÃO POR ACESSÕES. 
1. De acordo com o entendimento sedimentado pelo STJ na Súmula 375, o reconhecimen-
to de que a alienação do bem do devedor se deu em fraude à execução depende do prévio 
registro da penhora ou da prova de má-fé dos adquirentes, a ela se equiparando a negli-
gência na obtenção de certidões judiciais na comarca do domicílio do devedor. 2. Fraude 
à execução configurada. 3. […]. 4. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP – APL: 0192960-
62.2009.8.26.0100, Relator: Melo Colombi, 14ª Câmara de Direito Privado)

Isso estabelecido, irretocável igualmente o trecho da sentença que afastou a pretensão voltada à retenção do bem 
para recebimento de indenização pelas benfeitorias realizadas pela apelante. Vale, a propósito, a transcrição:

“Não tendo sido, ao meu ver, a Embargante, terceira adquirente de boa-fé, não há que se falar 
em retenção pelas benfeitorias, mesmo porque a operação de venda é nula de pleno direito. Sur-
preende a Embargante em não insurgir-se de forma convincente contra a Minas Realizações, que 
supostamente teria omitido evento tão importante, qual seja a penhora do Posto Oásis na ação 
de Execução apensa à estes autos” (fls. 969).

Nos termos dos arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil, o direito de retenção ampara apenas o possuidor de boa-fé, 
cabendo ao possuidor de má-fé o ressarcimento apenas pelas benfeitorias necessárias:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, 
bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem 
detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias 
e úteis.
Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe 
assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

A propósito:

“Possessórias. Embargos de terceiro. Cerceamento do direito de produzir provas não configurado. 
[…] Aquisição de coisa litigiosa. Promitente vendedor que não era possuidor da área cuja posse 
fora transmitida aos embargantes. Coisa julgada material que atinge os adquirentes. Embargantes 
que não podem ser considerados terceiros de boa-fé. Benfeitorias necessárias não demonstradas. 
A ação de reintegração de posse foi ajuizada muito tempo antes da alienação da posse da área 
pelo comodatário aos embargantes, e eles não podem ser considerados adquirentes de boa-fé. A 
coisa julgada material lá formada os atinge, por se tratar de adquirentes de coisa litigiosa (CPC, 
art. 42, § 3º). O possuidor de má-fé faz jus à indenização apenas das benfeitorias necessárias, 
sem direito de retenção, e não há nos autos sequer indícios de que fosse necessária a realização 
de obras com o fim de conservar o imóvel ou evitar sua deterioração. […]. Apelação provida em 
parte. (TJ-SP - APL: 0012346-76.2011.8.26.0590, Relator: Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câ-
mara de Direito Privado, DJe: 22/05/2014)
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Registre-se que, neste ponto, o magistrado foi omisso, ao deixar de decidir a respeito do pedido subsidiário voltado 
à indenização.

A apuração acerca da existência, ou não, de benfeitorias necessárias pelo apelante, porém, deverá ser objeto de 
apuração na fase de liquidação, uma vez que, tratando-se de demanda que data de 2005, e, portanto, em curso há 10 anos, 
mostra-se prejudicial o retorno dos autos à fase instrutória/pericial, principalmente quando os fundamentos expendidos 
pelo magistrado revelaram-se cabais para a ilação quanto a todas as demais matérias aqui abordadas.

Por fim, qualquer prejuízo de outra natureza deverá ser eventualmente perseguido pela recorrente em face dos 
alienantes, que, sabedores do estado de constrição judicial em que se encontrava o bem, levou à cabo as tratativas – origi-
nalmente nulas – que resultaram na aquisição deste pela embargante/apelante.

Diante de tais razões, voto no sentido de conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, 
apenas para garantir ao apelante o direito à indenização das benfeitorias necessárias, se devidamente comprovadas na fase 
de liquidação, mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

W
TJBA – RECURSO DE APELAÇÃO - 0006355-73.1984.805.0001, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, JULGADO EM 23/08/2016

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. PRESCRI-
ÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. PARALISIA DO FEITO DECORRENTE 
DA AUSÊNCIA DE ATO ATRIBUÍVEL AO APELANTE.
1.  Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo supe-
rior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 
202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. Precedentes do STJ.
2. No caso concreto, o juízo deixou de marcar data do leilão pela ausência de comprovação 
do pagamento das custas inerentes e do esboço do edital, conforme o Provimento nº 03 de 
1983 da Corregedoria Geral do TJBA, vigente à época. Intimado para esse fim, o Apelante 
só juntou a comprovação das custas, por isso não incide o enunciado nº 106 da súmula do 
STJ.
3. Na execução de duplicata, incide a prescrição trienal do art. 18, I da Lei nº 5.474/1968. 
Decorridos mais de dezenove anos sem a apresentação do esboço do edital, resta consumada 
a prescrição intercorrente.
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0006355-73.1984.8.05.0001, originário da 15ª 
Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelan-
te, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e como Apelados, JOÃO AUGUSTO COSTA ARAÚJO e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à 
unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, impugnando 
a sentença do Juízo da 15ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de 
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Salvador/BA, que julgou extinto o “Processo de Execução” movido contra JOÃO AUGUSTO COSTA ARAÚJO e 
OUTROS, com resolução de mérito, por consumação de prescrição intercorrente.

O recurso tem por objeto exclusivo a questão da consumação da prescrição intercorrente no curso do processo.
A petição inicial do processo foi protocolada há mais de trinta anos, em 11.06.1984. O Apelante visou a execução 

de duplicata vencida contra os Apelados.
No curso do processo, foi expedido mandado de citação e penhora (fl. 11), que foi efetivada (fl. 12). O Apelante 

requereu a avaliação e a realização da praça do bem penhorado (fl. 14). A avaliação foi deferida pelo juízo (fl. 16) e realizada 
(fl. 17). O Apelante manifestou concordância com o valor e requereu a intimação do depositário para provar a titularidade 
do bem e a inexistência de gravames (fl. 20). Regularmente intimado, o depositário apontado peticionou afirmando nunca 
ter representado qualquer dos Apelados e não ter nada a ver com o processo (fl. 25).

O Apelante peticionou às fls. 27/40, em 04.10.1985, juntando documentos, sustentando que a informação do 
depositário era falsa e que ele era representante da Apelada Construtora Bahiana de Rodovias Ltda. À fl. 41 o Juízo a quo 
ordenou o prosseguimento da execução.

À fl. 45, em 17.02.1986, o Apelante requereu a expedição de mandado ao leiloeiro competente para prossegui-
mento da execução e a intimação dos Apelados. Pedidos deferidos à fl. 46, condicionando o leilão ao atendimento dos 
requisitos inerentes.

Em 25.07.1986, o Apelante peticionou à fl. 47 indicando o valor atualizado e requereu a designação de data do 
leilão, com a consequente intimação dos Apelados.

Na decisão do verso da fl. 48 o juízo a quo deixou de designar a data do leilão, sob o fundamento de que o Apelante 
não havia recolhidos as custas necessárias e nem apresentou a minuta do edital do leilão que havia afirmado ter juntado no 
item “b” da petição de fl. 47. Foi calculado o valor devido a título de custas à fl. 51.

O último ato praticado Apelante no processo antes da sentença ocorreu em 29.04.1991. Foi a juntada do com-
provante de pagamento das custas às fls. 53/54.

Consta certidão de conclusão dos autos em 03.05.1991, à fl. 55.
Não foi praticado qualquer ato no processo por quase quatorze anos. Apenas em 31.03.2005, vistos os autos em 

inspeção anual, o juízo a quo determinou, à fl. 56, a intimação das partes para dar andamento ao feito, sob pena de extin-
ção. Tal decisão nunca foi publicada e por isso não foi cumprida.

Mais de cinco anos depois, na sentença de fl. 57, publicada no Dje de 18.08.2010, o Juízo a quo extinguiu o pro-
cesso, com resolução de mérito, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente da execução. Fundamentou a decisão 
na súmula nº 150 do STF que dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo da ação e no fato de que o último ato 
processual do Apelante havia sido praticado há muito mais tempo que o prazo prescricional de três anos previsto para a 
execução de duplicatas no inciso I do art. 18 da Lei nº 5.474/68.

Irresignado, o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em 
síntese, que a paralisação do processo decorreu da morosidade do judiciário e por força do enunciado sumular nº 106 do 
STJ o processo não poderia ter sido extinto com fundamento em prescrição intercorrente. Alegou que o processo ficou 
paralisado pelo suposto não cumprimento da determinação judicial, por parte do cartório, que deixou de expedir os edi-
tais e designar datas para a realização das praças, e, não, por desídia ou inércia do Banco Apelante. Requereu a reforma da 
sentença para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem e prosseguimento da execução. Alternativamente, pugnou 
pela emissão de posicionamento expresso sobre as teses recursais ventiladas, para fins de prequestionamento.

Não houve contrarrazões, por constar no verso da fl. 72 certidão atestando que não houve a citação dos Apelados 
no processo.

Inclua-se em pauta para julgamento.
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VOTO

Conheço o recurso de Apelação, porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O recurso tem por objeto exclusivo a questão da consumação da prescrição intercorrente no curso do processo, 

sob a alegação de que a paralisia seria decorrente de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, devendo ser aplicado o 
enunciado sumular nº 106 do STJ para afastar a prescrição.

É um fato incontroverso que o último ato praticado pelo Apelante no processo ocorreu mais de 19 (dezenove) 
anos antes da sentença de fl. 57, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente da execução. Trata-se da juntada do 
comprovante de pagamento das custas às fls. 53/54 em 29.04.1991.  A sentença foi publicada no Dje de 18.08.2010.  

Nas suas razões, sustenta o Apelante que o processo ficou paralisado pelo não cumprimento da determinação judi-
cial por parte do cartório, que deixou de expedir os editais e designar datas para a realização das praças, e, não, por desídia 
ou inércia do Banco Apelante. Por isso, seria aplicável o enunciado nº 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in 
verbis:

SÚMULA 106 DO STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na cita-
ção, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de 
prescrição ou decadência.

Para uma melhor compreensão da questão, é importante estabelecer qual foi o último ato praticado com conteúdo 
decisório antes da prolação da sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente. Trata-se da decisão do verso 
da fl. 48, na qual o juízo a quo deixou de designar a data do leilão, sob o fundamento de que o Apelante não havia 
recolhidos as custas necessárias e nem apresentou a minuta do edital do leilão, que havia afirmado ter juntado no item 
“b” da petição de fl. 47.

Após essa decisão, o Apelante apenas juntou o comprovante de pagamento de custas, às fls. 53/54, na data de 
29.04.1991. O processo então foi concluso em 03.05.1991 (fl. 55).

Na petição de fl. 47, fica evidente que o Apelante tinha ciência da necessidade de juntar o esboço do edital de 
leilão, pois aduziu no item “B” de sua peça que:

“b) para efeito do Edital de Leilão, junta esboço elaborado de conformidade com o artigo 686 da 
Lei Processual e Provimento nº 03/83 da Corregedoria Geral do TJBA (doc. 01)
[Fl. 47 - Excerto da petição do Apelante]

O Apelante não juntou o referido esboço, nem o comprovante de pagamento das custas com 
a referida petição. Tais ausências foram expressamente referidas pelo juízo a quo na decisão do 
verso da fl. 48, que, por isso, deixou de designar a data do leilão. Após a decisão, o Apelante 
juntou o comprovante de pagamento das custas, mas nunca juntou o esboço do edital.
Verificando os arquivos virtuais do Tribunal, localizei o referido Provimento nº 03 de 1983 da 
Corregedoria Geral do TJBA, vigente à época. Constava expressamente do art. 3º desse ato nor-
mativo a exigência de que o exequente deveria apresentar em 4 (quatro) vias o esboço do 
edital de leilão requerido:

1º) será publicado por extrato ou em resumo edital de citação, intimação, praça ou leilão;
2º) o edital conterá os requisitos havidos por Lei como obrigatórios e indispensáveis, trazendo 
cabeçalho destacado com o(s) nome(s) do(s) citando(s), notificando(s) ou intimando(s), inclusive 
fazendo referência ao fim a que se destina;
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3º) o resumo ou extrato será oferecido pela parte referente em 04 (quatro) vias, para juntada 
aos autos, cabendo ao Escrivão verificar a satisfação dos requisitos legais sem os quais não 
serão recebidos;
[grifos aditados]

Por isso, verifico que diferentemente do que afirma o Apelante, a paralisação do processo não ocorreu por motivos 
inerentes ao mecanismo da justiça, mas sim em razão da ausência do esboço do edital de leilão, que o Apelante referiu na 
petição de fl. 47, mas não juntou. Por esse motivo, não há a incidência, no caso concreto, da súmula nº 106 do STJ.

Na sentença de fl.57 o juízo a quo identificou corretamente o prazo prescricional da execução da duplicata. O art. 
18, I da Lei nº 5.474/1968 é claro ao dispor que: “Art 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve: l - contra o sacado 
e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título”.

Diante da ausência do esboço do edital de leilão, que competia ao Apelante, fato a ele informado na decisão do 
verso da fl. 48, agiu com acerto o juízo a quo ao reconhecer a prescrição intercorrente, diante do transcurso de mais de 
dezenove anos entre o último ato praticado no processo e a sentença.

O Superior Tribunal de Justiça tem diversos precedentes no sentido de que a inércia injustificada do credor carac-
teriza a prescrição intercorrente na execução:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. 
PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILI-
DADE.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do 
credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução.
2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 
83/STJ.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem verificou que tanto o processo como o prazo prescri-
cional encontravam-se suspensos.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é veda-
do em recurso especial, diante do óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 141.985/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 
TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 22/02/2013)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRA-
DITÓRIO. DESRESPEITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.  Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo supe-
rior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 
202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
2.  O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações   do   Poder 
Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício 
da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato 
impeditivo à incidência da prescrição.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1589753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, jul-
gado em 17/05/2016, DJe 31/05/2016)
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Pelo entendimento jurisprudencial do STJ, a única cautela que faltou ao juízo a quo foi a intimação do Apelante 
para que pudesse opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. O Apelante sequer aduziu tal linha da jurispru-
dência, de ofensa ao contraditório, em suas razões, mas ressalto que não é o caso da aplicação desse entendimento. Ocorre 
que não há nulidade sem prejuízo, como é de conhecimento geral, pelo brocardo pas de nullité sans grief.

Havendo sido formado o contraditório amplo, em grau de recurso, o Apelante sustentou apenas que a paralisação 
do processo teria decorrido de motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Por isso, não há que se falar em violação ao 
contraditório, posto que poderia arguir no seu recurso de apelação qualquer outro fato impeditivo da incidência da pres-
crição e não o fez.

Constatando que o processo ficou parado por mais de 19 (dezenove) anos por falta da minuta do edital de leilão 
que competia ao Apelante, por força da decisão do verso da fl. 48 e do Provimento nº 03 de 1983 da Corregedoria Geral 
do TJBA, vigente à época, ficou vencido o único argumento aventado pelo Apelante. Não verifico qualquer causa de in-
terrupção da prescrição intercorrente. Por isso, REJEITO o pedido de reforma da sentença.

Ante o exposto, o VOTO É NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

W
TJBA – RECURSO DE APELAÇÃO - 0379061-96.2015.805.0001, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DESA. CARMEM LÚCIA DOS SANTOS PINHEIRO, JULGADO EM 19/07/2016

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA 
PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. TÍTULO EXECUTIVO 
APRESENTADO EM CÓPIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ADMISSIBILIDA-
DE.
1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória de um ne-
gócio jurídico cujo pagamento é feito em parcelas é o dia do vencimento da última parcela, 
mesmo nos casos de vencimento antecipado da dívida. Precedentes do STJ;
2. Sendo o termo inicial o vencimento da última parcela, também não é possível reconhecer 
parcialmente a prescrição sobre as parcelas mais antigas. Prescreve de forma conjunta a pre-
tensão executória sobre todas as parcelas advindas de um mesmo negócio jurídico;
3. A execução movida com base em cópia de título executivo cuja existência ou conteúdo 
não foram impugnados é regular. Precedentes do STJ;
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0379061-96.2012.8.05.0001, originário da 29ª 
Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelan-
te, PAULO AUGUSTO KAHALE RAIMUNDO, e como Apelado, BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à 
unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO AUGUSTO KAHALE RAIMUNDO, contra a sentença 
do juízo da 29ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, que 
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julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Apelante contra o BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
A controvérsia presente nos autos tem por objeto as alegações de prescrição da pretensão executória e de inidonei-

dade do título executivo.
A sentença impugnada apreciou embargos à execução opostos por PAULO AUGUSTO KAHALE RAIMUNDO, 

ora apelante, como defesa contra a Execução de Título Extrajudicial nº 0353676-49.2012.8.05.0001, em apenso, movida 
com base em Cédula de Crédito Bancário, pelo BANCO SANTANDER S/A, ora apelado, contra a INTERHOSPITAIS 
OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA e o Apelante, na qualidade de garantidor e devedor solidário, no valor 
total de R$ 464.711,02 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e onze reais e dois centavos) [fl. 03 do apenso].

Nos embargos à execução de fls. 02/15, o Apelante requereu, em síntese, a suspensão da execução embargada para 
a apresentação do título exequendo original, a invalidação de cláusulas que entendeu abusivas sobre os efeitos da mora e o 
reconhecimento total ou parcial da pretensão executória, além da inversão do ônus da prova.

A sentença de fls. 73/76 julgou todos os pedidos dos Embargos à Execução improcedentes, afastando a preliminar 
de prescrição e afirmando a idoneidade do contrato de empréstimo como título executivo, considerando como devidos os 
valores exequendos. Condenou o ora Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os 
em 15% sobre o valor da dívida.

Irresignado, PAULO AUGUSTO KAHALE RAIMUNDO interpôs o presente recurso de apelação (fls. 78/87), 
requerendo a reforma da sentença para reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, de modo integral ou parcial 
em relação às parcelas de n. 12 à 18. Alternativamente, requereu a extinção da execução por ausência do título executivo 
original. Por fim, para fins de prequestionamento, requereu a expressa pronúncia sobre os art. 580 e 614, I do CPC-1973 
e o art. 29, I da Lei nº 10.931/2004.

Regularmente intimado, por meio de despacho disponibilizado no Dje de 07.03.2014, com o nome das partes e 
dos seus patronos, o Apelado não apresentou contrarrazões, como certificado à fl. 92.

VOTO

Conheço o recurso de Apelação, porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A controvérsia presente nos autos tem por objeto as alegações de prescrição da pretensão executória e de inidonei-

dade do título executivo.
Sustenta o Apelante que houve a consumação da prescrição da pretensão executória. Alega que a Cédula de Cré-

dito bancário foi inadimplida a partir da 12ª parcela, cujo vencimento era 29.11.2008. Alega que esse seria o termo inicial 
da contagem e o prazo prescricional aplicável seria de três anos, fazendo com que o limite para a propositura da ação se 
encerrasse em 29.11.2011. O ajuizamento efetivo da ação só ocorreu em 26.06.2012.

Sobre a questão, a magistrada a quo decidiu que:

“Ocorre que o contrato que lastreia a questão discutida nesta demanda se figura como emprés-
timo comum, revestido na Execução de Título Extrajudicial, tornando o prazo prescricional o 
tempo de 3 (três) anos a partir da data de vencimento contratual, que se deu em 29/10/2009, 
conferindo lapso para a propositura da demanda em até 29/11/2012, dando por validada tal 
propositura, vez que não excedeu o prazo legal concernente ao caso. Destarte, aferida a presença 
do prazo hábil para propositura da ação, impossível o acolhimento da respectiva preliminar.” 
- Fl. 74

A sentença não merece qualquer reparo sobre a prescrição. Efetivamente, o vencimento do contrato só ocorreu em 
29.10.2012, conforme planilha de cálculos apresentada à fl. 22 da execução em apenso.
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Não assiste razão ao Apelante ao sustentar que o termo inicial da contagem do prazo prescricional seria o dia do 
inadimplemento da 12ª parcela de 23, em razão de disposições contratuais que preveem o vencimento antecipado de todas 
as demais parcelas em caso de mora.

O vencimento antecipado de uma dívida é medida excepcional do sistema e visa a proteção exclusiva dos inte-
resses do credor, nos casos em que é provável que ele não conseguiria os valores aos quais tem direito caso aguardasse o 
vencimento regular. O art. 1.426 do Código Civil é um exemplo. Não poderia o Apelante se beneficiar da qualidade de 
inadimplente para diminuir o prazo prescricional da pretensão de executar um contrato em juízo.

Esclareço que o prazo prescricional de três anos fixado pela sentença não foi objeto de impugnação no recurso. A 
única controvérsia suscitada na apelação é pertinente ao termo inicial de sua contagem. Além de ilógica, por beneficiar o 
inadimplente ao diminuir o prazo prescricional regular, a tese sustentada pelo Apelante não encontra guarida na jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça, que afirma o exato oposto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 
ART. 206, § 3º, II, CC. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. 
PRAZO PRESCRICIONAL.  DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. SÚ-
MULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento 
antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o 
dia do vencimento da última parcela. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016 – Grifos aditados)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 
MÚTUO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA 
PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do   prazo   prescri-
cional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente   indicado   no   contrato, que, no 
caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 428.456/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016 – Grifos aditados)

As referidas razões, que sustentam a rejeição do pedido de reconhecimento da prescrição de toda a execução, 
também fundamentam a rejeição do pedido subsidiário, de reconhecimento da prescrição de sete parcelas mais antigas, 
de números 12 à 18. Conforme a legislação pertinente e a firme linha jurisprudencial do STJ afirmada, o termo inicial do 
prazo prescricional da pretensão executiva relativa a um contrato é a data de vencimento da última parcela.

Em relação ao pedido recursal alternativo, de extinção da execução por não ter sido apresentado o título 
original, também não assiste razão ao Apelante. Agiu com acerto a magistrada a quo na fl. 75 da sentença ao decidir que:

“Não há o que se falar em nulidade da execução em face à apresentação da cópia da documen-
tação hábil ao prosseguimento do feito, vez que se trata de vício sanável, que pode ser sanado 
quando da fixação de prazo razoável à resolução da pendência legal. Ainda há o que se destacar 
no que concerne ao fato de que não houve impugnação do conteúdo do contrato, dando o feito 
por eficaz e contínuo, não fazendo mister à invalidade perseguida em questão. Vale ainda ressaltar 
que a cópia da Cédula de Crédito trás autenticidade quanto às estipulações requeridas frente aos 
Órgãos de Justiça, tornando o feito como efetivo ao seu normal prosseguimento”
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O pedido recursal não tem respaldo jurídico, pois não houve qualquer impugnação à existência ou ao conteúdo 
do título exequendo. A exigência do título executivo no original só seria justificável no curso do processo caso existisse 
alguma dúvida sobre o seu conteúdo ou existência. Nada justificaria que um processo fosse retardado para a apresentação 
do documento original por simples apego à forma. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS QUE SE APRESENTAM 
POR CÓPIA. ADMISSIBILIDADE.
I - A execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extraju-
dicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original.
II - Tal conclusão ainda mais se apresenta quando não há dúvida quanto à existência do 
título e do débito e quando comprovado que não circulou.
Recurso Especial não conhecido.
(REsp 820.121/ES, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Mi-
nistro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 05/10/2010 – 
Grifos aditados)

2. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título ex-
trajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, 
principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando 
comprovado que não circulou. Precedentes. [...]
(REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 
16/06/2015, DJe 30/06/2015 – Grifos aditados)

Ressalto que os artigos legais sobre os quais o Apelante requereu a pronúncia expressa para fins de prequestiona-
mento no ponto “29” não são passíveis de interpretação que modifique a sentença impugnada, em vista da jurisprudência 
do TJBA e do STJ. As regras inseridas nos art. 580 e 614, I do CPC-1973 apenas afirmavam, respectivamente, que a 
execução deve ser proposta após o inadimplemento e não pode prescindir de um título executivo. Como visto, o termo 
inicial da contagem do prazo prescricional é o vencimento da última parcela do contrato e o título executivo apresentado 
em cópia é hábil para fundamentar a execução, sobretudo por não ter havido impugnação sobre o seu conteúdo.

Da mesma sorte, o art. 29, I da Lei n. 10.931/2004 apenas dispõe sobre a denominação de “Cédula de Crédito 
Bancário” em relação aos negócios pertinentes e no presente processo não restou qualquer dúvida sobre a nomenclatura 
ou sobre a aplicabilidade do prazo prescricional de três anos, sendo indiferente a caracterização jurídica do título exequen-
do como simples contrato de mútuo ou título de crédito para essa finalidade. Pela teoria do fato jurídico, todo título de 
crédito é um contrato, por ser negócio jurídico bilateral. Apenas ostentam, por força de lei, um regime legal específico de 
circulação, o cambiário.

Ante o exposto, o VOTO É NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL - 0542077-61.2014.805.0001, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DESA. LÍGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, JULGADO EM 17/05/2016

APELAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VA-
LIDADE AUSENTE FACE O NÃO DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERTIDO 
PELO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 
PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE QUES-
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TÃO RECONHECÍVEL DE OFICIO CONFORME INTELIGÊNCIA DO CAPUT 
DO ARTIGO 933, DO CPC/2015.   NULIDADE DA SENTENÇA A QUO RECO-
NHECIDA DE OFICIO.   CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA COM SUS-
PENSÃO DA COBRANÇA POR CONTA DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JU-
DICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA REFORMADA COM EXTINÇÃO DO PRO-
CESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.   
O Autor, apesar do ajuizamento de Ação de Consignação em Pagamento e determinação 
judicial, não realizou deposito do valor controvertido.
Sentença a quo que, inobstante ausência de pressuposto processual de validade, julga equi-
vocadamente pedido improcedente.
Prévia intimação das partes para manifestação acerca de questão reconhecível de oficio, 
conforme inteligência do caput, do art. 933, do Novel Código de Ritos Pátrio.
Nulidade da Sentença de Primeiro Grau reconhecida de ofício.
Quando sucumbente o Autor, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com 
o art. 85, § 2º, do CPC/2015, levando em consideração a proporcionalidade do quantum a 
ser arbitrado com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza 
e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 
serviço. Suspensão da cobrança por conta da concessão da assistência judiciária gratuita.
Negado provimento ao Apelo. Reconhecimento de oficio da nulidade da Sentença a quo, 
ensejando a sua reforma com a extinção do processo sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0542077-61.2014.8.05.0001, de Salvador, em que são 
Apelante e Apelado ERVITON DOS SANTOS SACRAMENTO e CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN, res-
pectivamente.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível, à unanimidade de votos, NEGAR PROVI-
MENTO ao Recurso de Apelação, contudo, RECONHECENDO DE OFICIO a nulidade da sentença a quo, a 
reformam no sentido de extinguir o processo sem resolução de mérito.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento movida por ERVITON DOS SANTOS SACRAMENTO em 
face do CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN, pugnando pela condenação do Réu a mantê-lo na posse do bem, 
com a quitação do debito objeto da controvérsia, e imposição dos ônus sucumbenciais.

No mais, adoto como próprio o relatório da Sentença de fls. 78/79, acrescentando que o Douto Juízo a quo julgou 
“IMPROCEDENTE o pedido formulado.”.

Irresignado, o Autor interpôs Recurso de Apelação às fls 82/86, argüindo no mérito a aplicação da Súmula 121, 
do STF, das disposições da Carta Magna de 1988, da Lei de Economia Popular, e do Código Consumerista por conta da 
cobrança de juros abusivos pelo Réu.

Pugnou pelo provimento do Apelo, para reformar a Sentença, julgando procedente os pedidos elencados na peça 
exordial.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões às fls. 89/95, rechaçando as alegações do Apelo e 
pugnando pela manutenção da Sentença.

 Tendo em vista o disposto no caput do art. 933, do Novel Código de Ritos Pátrio, foi proferido o Despacho de 
fls. 100, com manifestação APENAS do Réu às fls.103.
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Com relatório lançado, encaminho os autos à Secretária da Quinta Câmara Cível, pedindo dia para julgamento.

VOTO

Inicialmente pondero que conforme preconiza o Enunciado Administrativo número 2, de 16.03.2016, do 
Colendo STJ, os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação serão verificados à luz do Código 
de Ritos Pátrio de 1973.

Enunciado Administrativo nº 2 - “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de ad-
missibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça.”

Outrossim, o Recurso é tempestivo, e atende, ainda, aos demais pressupostos de admissibilidade extrínsecos e 
intrínsecos, devendo ser conhecido.

No mérito, a questão gira em torno da possibilidade de revisão de cláusulas contratuais por conta de onerosidade 
excessiva, que teria ensejado a mora do Autor, com o conseqüente pagamento em consignação, e liberação da obrigação 
avençada.

Ainda, como sabido, o Ordenamento Jurídico Pátrio prevê a possibilidade do manejo da Ação de Consignação em 
Pagamento com o objetivo de possibilitar o adimplemento da dívida pelo devedor da obrigação, colocando fim à mesma.

Mais comumente, a Ação Consignatória opera-se por conta do credor estar a exigir a obrigação em qualidade ou 
quantidade diversa da contratada, impossibilitando ao devedor o cumprimento do pactuado, como alegado no caso sub 
judice.

CCP/2002 - “Art. 335. A consignação tem lugar:
I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida 
forma;
II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;
III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto 
ou de acesso perigoso ou difícil;
IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;
V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

Por outro lado, a Ação de Consignação em Pagamento tem como premissa básica a realização do deposito 
pelo Consignante no prazo de cinco dias ex vi do art. 893, do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença e 
atualmente repetido no art. 542, do Novel Código de Ritos Pátrio, ensejando a não concretização deste, a extinção 
do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015, que reproduz norma do 267, IV, do CPC/1973, 
vigente quando do julgamento pelo Juízo a quo), por conta da ausência de pressuposto processual de validade.

CPC/1973 - “Art. 893. O autor, na petição inicial, requererá:
I - o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados 
do deferimento, ressalvada a hipótese do § 3º do art. 890;”

CPC/1973 - “Art. 267.
(...)
IV – quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 
e regular do processo;”
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Neste sentido, os julgados a seguir transcritos.

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. 
AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO. Na ação de consignação em pagamento, o depósito 
do valor incontroverso é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo 
e sua ausência culmina na extinção do processo sem julgamento de mérito. Recurso não pro-
vido.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10707130128986001 MG, julgado em 04/04/2014). Grifos 
acrescidos.

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO 
DE INSTRUMENTO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE 
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - FALTA DE DEPÓSITO - RECURSO NÃO PROVI-
DO.” (TJ-MS - Agravo Regimental em Agravo AGR 4835 MS 2009.004835-1/0001.00, julgado 
em 22/05/2009). Grifos acrescidos.

Assentadas as premissas acima, cabe ponderar que o Autor, inobstante pedido expresso formulado na peça inicial 
e determinado na decisão de fls. 22/23, deixou de realizar, no prazo de cinco dias, ao deposito do valor das prestações 
vencidas que se constituíam em objeto da questão em apreço. Uma análise acurada dos autos comprova cabalmente 
que NENHUM deposito foi realizado pelo Autor, descumprindo, por consequência, determinação do art. 893, inciso 
I, do Código de Ritos Pátrio de 1973, à época vigente (reproduzido atualmente no art. 542, inciso I, do CPC/2015), e a 
própria decisão proferida às fls. 22/23.

Assim tendo deixado o Autor de efetuar o deposito da quantia no prazo fixado, a hipótese seria de extinção 
do processo sem resolução de mérito, todavia o Douto Juiz prolator do comando sentencial guerreado equivocada-
mente, data vênia, julgou o pedido improcedente.

Sendo a ausência do depósito inicial na Ação Consignatória, pressuposto processual de validade do proces-
so, passível o é de reconhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de oficio.  Ademais a ausência 
do referido pressuposto acarreta a nulidade da Sentença proferida às fls. 78/79.

Dessa maneira, imperioso reconhecer de oficio a nulidade da Sentença a quo, compelindo-se a sua reforma no 
sentido de extinguir o processo sem resolução de mérito.

Cabe ponderar neste momento que em atendimento à norma do caput do art. 933, da Novel Lei Adjetiva Pátria, 
foi oportunizado às partes a manifestação acerca da questão apreciável de oficio, e ainda não examinada, conforme Despa-
cho de fls. 100 sobre o qual APENAS o Réu se manifestou.

CPC/2015 - “Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida 
ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no 
julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.”

Quanto à condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios da sucumbência, sabe-se que o art. 85, 
§ 2º, do CPC/2015 estabelece que, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Julgador, atendidos os 
critérios de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realiza-
do pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço, no percentual mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte 
por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o 
valor da causa atualizado.

Considerando todos os aspectos acima elencados, entendo adequada e proporcional a condenação do vencido ao 
pagamento do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que restará suspenso por conta do deferimento 
da assistência judiciaria gratuita pelo Juízo a quo, o que mantenho neste momento processual.
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Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, contudo, RECONHEÇO DE 
OFICIO a nulidade da sentença a quo, reformando-a no sentido de extinguir o processo sem resolução de mérito.

Condeno o Autor vencido, ainda, ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da causa, suspendendo a cobrança pelo prazo de cinco anos, tendo em vista a concessão dos benefícios 
da assistência judiciária gratuita.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL - 0334014-31.2014.805.0001, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DES. ROBERTO MAYNARD FRANK, JULGADO EM 08/03/2016

EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. 
DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. INEXISTÊNCIA DE CO-
MANDO SENTENCIAL NESTE SENTIDO. NÃO ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE. 
VALORES CERTOS E DETERMINADOS APRESENTADOS PELOS AUTORES EM 
CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE 
OBRIGAÇÃO DE JUNTAR DOCUMENTOS QUE O ESTADO ENTENDE NECES-
SÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Caberia ao Estado, enquanto Embargante, demonstrar que os valores apresentados em pla-
nilha de cálculo pelos Exequentes seriam indevidos ou excessivos e não a estes amparar cada 
valor apresentado em prova documental que não têm acesso.
A apresentação de documentos relativos à evolução do soldo e das gratificações aplicáveis 
aos Policias Militares do Estado da Bahia caberia ao Estado em seus Embargos, caso con-
siderasse incorretos os cálculos dos exequentes, até porque tais documentos são de difícil 
acesso para estes, mas de necessária manutenção pela Polícia Militar, vinculada ao Estado 
da Bahia.
Não deve ser acolhido o valor final apresentado pelo Estado da Bahia, pois baseado na apli-
cação arbitrária de índice por ele escolhido a uma parcela já paga à exequente. A ausência 
de impugnação efetiva e fundamentada quanto aos valores apresentados como devidos pela 
liquidante, assim como a não demonstração que estariam em divergência com os vencimen-
tos dos servidores paradigmas torna válidos os cálculos apresentados.
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0334014-31.2014.8.05.0001 da Comarca de 
Salvador, nos quais figuram como Apelante Estado da Bahia e Apelado Alonson Marinho Costa e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso pelas razões alinhadas no voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença de fls. 34/39, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazen-
da Pública de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para determinar que os juros de mora 
sejam de 0,5% ao mês, de forma simples e decrescente, até junho de 2009, a partir de quando deve se aplicar o índice de 
remuneração da caderneta de poupança; e que a correção monetária seja aplicada pela variação da ORTN, OTN, BTN, 
IPC-R e INPC até o mês de julho de 2009; que o 13º salário do ano de 1997 seja proporcional a 4/12 avos e que o valor 
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da parcela de agosto de 1997 seja proporcional a 9/31 avos. Condenou o Estado Embargado ao pagamento de honorários 
advocatício de 5% sobre a diferença entre o montante apontado como devido e o valor recalculado com base na decisão.

No Recurso de fls. 45/49 no qual o Estado da Bahia alega que a execução é nula por ausência de título executivo 
líquido, certo e exigível, pois seria necessária dilação probatória, por meio de procedimento de liquidação anterior à exe-
cução em si; afirma que a condenação é ilíquida  e que é preciso que se demonstre a evolução funcional dos embargados 
e valores efetivamente recebidos, para formação da base de cálculo da vantagem pretendida; defende a necessidade de li-
quidação por meio de artigos. Requer seja declarada a nulidade da execução ou determinado ao Embargado que apresente 
documentos que confirmem a base de cálculo por eles utilizada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 70.
Distribuídos os autos, vieram-me conclusos para análise, elaborando-se o relatório que restou submetido ao crivo 

da revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença de fls. 34/39, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazen-

da Pública de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para determinar que os juros de mora 
sejam de 0,5% ao mês, de forma simples e decrescente, até junho de 2009, a partir de quando deve se aplicar o índice de 
remuneração da caderneta de poupança; e que a correção monetária seja aplicada pela variação da ORTN, OTN, BTN, 
IPC-R e INPC até o mês de julho de 2009; que o 13º salário do ano de 1997 seja proporcional a 4/12 avos e que o valor 
da parcela de agosto de 1997 seja proporcional a 9/31 avos. Condenou o Estado Embargado ao pagamento de honorários 
advocatício de 5% sobre a diferença entre o montante apontado como devido e o valor recalculado com base na decisão.

No Recurso de fls. 45/49 no qual o Estado da Bahia alega que a execução é nula por ausência de título executivo 
líquido, certo e exigível, pois seria necessária dilação probatória, por meio de procedimento de liquidação anterior à exe-
cução em si; afirma que a condenação é ilíquida  e que é preciso que se demonstre a evolução funcional dos embargados 
e valores efetivamente recebidos, para formação da base de cálculo da vantagem pretendida; defende a necessidade de li-
quidação por meio de artigos. Requer seja declarada a nulidade da execução ou determinado ao Embargado que apresente 
documentos que confirmem a base de cálculo por eles utilizada.

Os autos tratam dem Embargos à Execução ajuizados contra execução definitiva de sentença na qual o Estado da 
Bahia foi condenado a “reincorporar ao vencimento dos autores, com exceção de Paulo Roberto dos Santos Sena, a vantagem 
denominada habilitação policial militar, nos mesmos percentuais que a percebiam quando da edição da Lei nº 7.145/97, resti-
tuindo, ainda, o Estado da Bahia, a diferença desde a supressão daquela vantagem até sua reimplantação, apenas com correção 
monetária, como consta do pedido.” (sentença, fls. 64)

O Estado da Bahia ajuizou os Embargos e teve acolhidos os pedidos de modificação dos índices aplicáveis a título 
de juros de mora e de correção monetária, além do pagamento fracionado da parcela devida em agosto de 1997 e do 13º 
salário relativo ao ano de 1997, mas indeferido o pedido no qual apontava a necessidade de comprovação dos soldos por 
meio de documentos específicos e individualizados.

Nos Embargos, o Estado aponta a ausência de planilhas que comprovem o valor dos soldos e sua evolução no 
plano de carreiras dos exequentes, o que tornaria a execução ilíquida e carente de dilação probatória.

Analisados os autos e fundamentos, verifico que não assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, trata-se de embargos contra execução definitiva de sentença proferida em 11 de fevereiro de 2005 (fls. 

65) e transitada em julgado, conforme certidão de 30 de setembro de 2013 (fls. 191).
A ação ordinária foi ajuizada no ano de 2002 e desde então buscam os autores a efetivação de seus direitos e pa-

gamento das vantagens indevidamente suprimidas pelo Estado, conforme reconhecido na decisão judicial já acobertada 
pela coisa julgada material.
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Os autores apresentaram pedido de execução conforme planilha de cálculos por eles elaborada, tendo o Estado se 
insurgido contra os mesmos.

As matérias relativas ao excesso de execução já foram acolhidas pelo Juízo de origem, não sendo objeto do presente 
recurso, que se limita a indicar que os cálculos não se amparam em documentos hábeis a provar a sua validade, o que 
tornaria ilíquido o título executivo.

Tal argumento não deve prosperar, porquanto inexiste no comando executado qualquer determinação de procedi-
mento de liquidação especial ou por meio de artigos, sendo lícito aos exequentes realizar a liquidação dos valores preten-
didos por meros cálculos, mediante planilha explicativa, como o fizeram.

Nesta linha, é completamente inviável a exigência do Estado para que os Exequentes apresentem documentos 
próprios da Polícia Militar Estadual que demonstrem a evolução do soldo e incidência da vantagem pretendida ao longo 
do tempo.

Tal imposição não existe na sentença executada e tornaria quase impossível a execução do comando sentencial, 
posto que tal sorte de documentos não está à disposição das partes, mas sim de um órgão vinculado à estrutura do próprio 
Estado.

Assim sendo, caso o Estado entenda que os valores apresentados pelos exequentes excede aquele que seria devido, 
caberia a ele apresentar documentos hábeis a contrapor a planilha de cálculos apresentada e não exigir dos exequentes 
o embasamento documental de cada valor por eles apresentado, o que tornaria a execução impraticável, esgotando um 
direito reconhecido judicialmente.

Em semelhantes processos executórios o Estado da Bahia tem se negado a fornecer tais documentos aptos a em-
basar execuções de parcelas de soldo relativas a Policiais Militares, de modo a tentar inviabilizar a execução do julgado e 
a efetivação do direito reconhecido.

No presente caso, as partes apresentaram os valores que entendem como devidos, cabendo ao Executado impugnar 
tais valores com base em argumentos sólidos e não somente com o fundamento de que não há documentos a amparar tais 
valores.

Em suma, não haveria justificativa para o Estado, caso vislumbrasse efetivo excesso de execução ou erro de cálculo, 
não apresentar fundamentação válida e embasada em documentos que demonstrem tal excesso, já que tal tipo de dado é 
claramente inacessível aos autores e disponível para o remunerador, no caso o Estado da Bahia, mediante a Polícia Militar.

Em suma, restou aos exequentes apresentarem os valores que entendeu como devidos, tornando-se estes os valores 
da execução, salvo se fundamentadamente impugnados pela outra parte.

Na impugnação, promovida por meio dos Embargos à Execução, somente foram evidenciadas incorreções relati-
vas ao critério de cálculo e correção monetária, acatadas pela sentença, mas não foram devidamente impugnados os valores 
apontados como devidos pela parte exequente.

Com efeito, o Estado da Bahia, nas razões de seus embargos à execução e no recurso de apelação, se limitou a dizer 
que os valores atualizados dos vencimentos não estariam embasados em documentos e que o título seria ilíquido, sugerin-
do impor aos exequentes, vencedores da demanda de conhecimento, a obrigação de coletarem documentos específicos a 
amparar cada valor apresentado, obrigação esta que não consta no comando judicial.

Deixou o Estado de apresentar valores que a seu ver seriam correspondentes ao que entende devido como base da 
execução, o que era seu ônus enquanto embargante.

Ressalto, ademais, que o Estado da Bahia é quem melhor poderia fornecer as informações relativas aos vencimen-
tos dos servidores correspondente no período em que configurada a dívida, uma vez que cabe a ele a guarda dos documen-
tos e comprovantes relativos a tais dados.

Assim, não pode o Estado se negar ou deixar de apresentar as informações, ou exigir unilateralmente elas dos exe-
quentes, sob pena de negar efetividade a todo o processo judicial em análise.

O que se observa é que foram apresentados valores plausíveis pela parte exequente, os quais não foram fundamen-
tadamente impugnados pelo Estado executado, que criou critério inovador de necessidade de fundamentação documental 
da planilha de execução. Requisito este inexistente na legislação pátria e na sentença exequenda.
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Tais fatos demonstram que o comando exequendo não é ilíquido, tanto que os exequentes apresentaram planilha 
com valor certo e determinado das obrigações de pagar cobradas.

Não prospera o argumento estatal, devendo ser rejeitado o recurso e mantida a sentença recorrida.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

W
TJBA – AÇÃO RESCISÓRIA -  0012763-09.2009.805.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DESA. MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, JULGADO EM 
21/07/2015

AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO CIVIL. SENTENÇA RESCINDENDA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTE-
GRAÇÃO DE POSSE QUE SE BASEOU EM LAUDO PERICIAL QUE INCORREU 
EM FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de caso análogo, em 
sede de Ação Rescisória ajuizada sob o mesmo fundamento legal (artigo 485, VI, do CPC), 
entendeu que ‘o laudo técnico incorreto, incompleto ou inadequado que tenha servido de 
base para a decisão rescindenda, embora não se inclua perfeitamente no conceito de ‘prova 
falsa’ a que se refere o art. 485, inciso VI, do CPC, pode ser impugnado ou refutado na 
ação rescisória, por falsidade ideológica.’ RESP 331550/RS, Relatora Ministra NANCY 
ANDRIGHI, DJ 25.03.2002.
II – A prova dos autos, demonstra que a sentença proferida pelo Magistrado singular se ba-
seou em laudo pericial que revela evidente descompasso entre o laudo pericial que serviu de 
base para decisão rescindenda e a realidade fática encartada nos autos, posto que realizado à 
revelia de fatos essenciais ao deslinde da controvérsia.
NA SEQUÊNCIA, EM JUÍZO RESCISÓRIO. INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM A JUN-
TADA DE NOVOS DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ACOM-
PANHADA PELAS PARTES LITIGANTES. INEXISTÊNCIA DE POSSE DO RÉU 
DA ÁREA SUPOSTAMENTE ESBULHADA PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO.
I – O laudo pericial, elaborado nessa ação rescisória, trouxe à baila a convicção de que os 
litigantes são vizinhos e que o ora autor, réu da reintegratória, não praticou esbulho nas 
terras do Sr. Ranulfo, pois se encontrava na posse apenas do seu imóvel.
II – Diante disso, resta patente a inexistência de dois dos requisitos legais, quais sejam, a 
posse de 52,29 hectares anterior ao ajuizamento da ação, uma vez que os litigantes não 
discordaram das medições dos terrenos realizadas pelo perito judicial, bem como o esbulho, 
haja vista a inexistência de prova de que o réu da reintegratória teria invadido parte do ter-
reno do autor. Nessa linha intelectiva foi o Parecer da Procuradoria de Justiça.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIDO O PEDIDO DE REINTE-
GRAÇÃO NA POSSE EM JUÍZO RESCIDENDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n.º 0012763-09.2009.805.00000, figurando como 
autor JOSIVALDO LEITE OLIVEIRA e como Réu RANULFO FRANCISCO DO NASCIMENTO.
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, à unanimidade de votos, em juízo rescindendo, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, para res-
cindir o julgado proferido pelo MM Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relação de consumo, Cíveis e Comerciais da 
Comarca de Sento Sé, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, por se fundar em prova que incorreu em falsidade 
ideológica (art. 485, VI, do Código de Processo Civil), e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido constante 
da Ação de Reintegração de Posse, à luz dos fundamentos constantes do Voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória, com supedâneo no inciso VI, do art. 485, do CPC, proposta por JOSIVALDO 
LEITE OLIVEIRA em desfavor de RANULFO FRANCISCO DO NASCIMENTO, com o escopo de desconstituir a 
sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca 
de Sento Sé, que julgou procedente o pedido do autor, ora réu, para reintegrá-lo na posse do imóvel questionado, nos 
seguintes termos do dispositivo:

“(...) Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, respaldado no art. 1.210 e ss. 
do novel Código Civil, c/c os arts. 922 e ss. E 269, inciso I, do Código de Processo Civil, com 
resolução do mérito. JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, apenas em re-
lação ao réu JOSIVALDO LEITE OLIVEIRA, para REINTEGRAR definitivamente o autor 
na posse do imóvel sub judice, conforme consta do levantamento planimétrico de fls. 98, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido em relação ora réu ALÍRIO BATISTA DE BRITO, por ter res-
tado provado que não praticou ato de esbulho contra o autor. CONDENO o réu JOSIVALDO 
LEITE DE OLIVEIRA no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 
que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Apesar de sucumbente o autor em relação ao 
Réu Alírio Batista de Brito, deixo de condená-lo nos ônus da sucumbência, por ser beneficiário 
da gratuidade processual (fls.). (...)” (grifos existentes no original).

O autor alega, em síntese, que a sentença rescindenda não se aperfeiçoou em razão de ter se pautado unicamente 
na prova pericial, que considera falsa. Sustenta que o laudo pericial não corresponde à realidade fática, pois todo o seu 
conteúdo é inválido diante das inverdades existentes de maneira a prejudicar toda a prova.

Assevera que não foram colhidas provas testemunhais, nem depoimento pessoal das partes e o seu advogado, que 
fazia parte da assistência judiciária do município, não era intimado pessoalmente acerca dos atos processuais.

Sustenta que “o título do Requerido lhe dá a propriedade da Fazenda Boa Hora (doc. 05), enquanto o título do Reque-
rente comprova a propriedade da Fazenda Nova Vista (doc. 06). É possível observar diante das plantas de situação do imóvel que 
os terrenos são vizinhos, inclusive pelo desenho que forma cada propriedade (elas de encaixam como duas peças de quebra-cabeça), 
bem como pela numeração do lote sequencial (...)”

Afirma, ainda, que efetuou o pagamento do ITR, inclusive pagou o imposto do ano de 2009, mesmo não estando 
na posse do imóvel. Ademais, relata que com a concessão da reintegração ao réu, este tomou toda área do autor, isso porque 
a sentença estabeleceu 33,34 hectares e a posse se deu na área de 54,46 hectares.

Outrossim, verbera que no laudo pericial constou uma cadeia sucessória que nunca existiu, levando o juízo singu-
lar a erro, já que, se não existisse a referida prova, outro seria o resultado do julgamento

Pugna pela concessão da antecipação da tutela, no sentido de ser reintegrado na posse do imóvel, ao argumento 
que a verossimilhança das alegações está presente no fato de ser o proprietário da terra e que a sentença foi baseada unica-
mente em documento falso. Já o perigo da demora encontra-se configurado no prejuízo que vem sofrendo em razão de ter 
que pagar pelo arrendamento de uma propriedade para colocar as poucas cabeças de gado que possui.

Ao final, requer seja ratificada em definitivo a liminar deferida, julgando procedente a ação rescisória para anular 
a sentença, proferindo novo julgamento.
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Junta documentos às fls. 11/188.
À fl. 192, a Desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel Leal, à época Relatora da presente ação, deferiu o 

beneplácito da assistência judiciária e determinou a citação do réu.  
O mandado de citação retornou sem proveito com a informação “não procurado” (fl. 195).
O autor protocolizou petição requerendo a juntada de documentos, invocando o documento de fls. 207/213.
Em razão da inexitosa tentativa de citação, a mencionada Desembargadora Relatora determinou a expedição de 

Carta de Ordem ao Juízo a quo, a fim de que o réu fosse citado por meio de Oficial de Justiça.
O réu apresentou contestação (fls. 242/247), sustentando, em síntese, que o autor pretende ser reintegrado na 

posse de um imóvel que não lhe pertence e que a reintegração de posse decorreu em área de acordo com que descreve o 
laudo pericial. Roga pela improcedência da presente ação.

A Relatora determinou a redistribuição do feito, em razão da existência de outra Ação rescisória, tombada sob o 
nº 0017993-66.2008.805.0000-0, sob a relatoria do Des. Carlos Alberto Dultra Cintra, envolvendo as mesmas partes e 
ajuizada em face da mesma sentença.

O processo foi redistribuído, conforme despacho acima mencionado, cabendo-me a relatoria do feito.
Por economia processual, entendi que todos os atos processuais anteriormente proferidos e ofertados pelas partes 

deveriam ser mantidos.
Ato contínuo, às fls. 273/280, a Douta Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer, opinando pela instrução do feito 

e encaminhamento dos autos “à comarca de origem com a designação órgão judicial diverso do julgador originário a fim de 
não constrangê-lo a reapreciar as provas por ele já examinadas, oportunizando-se às partes a produção de outras documentais, 
periciais e testemunhas consoante determina o art. 492 do CPC (...)”.

Parecer ministerial acolhido na íntegra. (fl. 281-verso).
Em 08/11/2011 foi realizada audiência de instrução, tendo o juiz deferido o pedido de expedição de ofícios à 

CHESF e à CDA (Coordenadoria de Desenvolvimento Agrário) para que fornecessem a planta geral do perímetro litigio-
so, bem como a realização de perícia.

Às fls. 294/306 e 307/309, respostas da CDA e da CHESF, respectivamente.
Laudo pericial acostada às fls. 363/419.
À fl. 421 o magistrado de piso proferiu despacho, encerrando a instrução e remetendo os autos para este Tribunal.
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, por meio de seu Ilustre Representante, apresentou pro-

nunciamento (fls. 498/502), opinando pela procedência da ação rescisória e improcedência da ação reintegratória.
À fl. 504 converti o feito em diligência para que as partes apresentassem a suas razões finais.
O autor, atendendo ao despacho, protocolizou as suas razões finais, juntadas aos autos às fls. 507/509, requerendo 

a procedência da ação rescisória e improcedência da ação de reintegração de posse.
O réu, mesmo que intimado, não se manifestou, conforme certidão de fl. 517.
Encaminhados os autos ao(à) Eminente Desembargador(a) Revisor(a), foi solicitada data para o julgamento.
É o relatório.

VOTO

Cinge-se averiguar se a sentença de primeiro grau atacada se baseou em prova falsa.
Pois bem. O art. 485, inciso Vi, do CPC dispõe que:

“Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
(...)
VI - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada 
na própria ação rescisória;”
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Denota-se que a ação rescisória existe para que a prestação jurisdicional se dê da forma mais honrosa possível, 

afastando-se, mesmo da decisão coberta com o manto da coisa julgada, elementos ardilosos que comprometeram o julga-
mento.

A respeito do tema, leciona o ilustre doutrinador Barbosa Moreira:

“ação por meio da qual se pede a desconstituição de sentença transitada em julgado, com eventual 
rejulgamento, a seguir, da matéria nela julgada”. (in Comentários ao CPC, 6ª ed., Vol. V, p.90).

O decisum transitado em julgado torna-se imutável e indiscutível, abrangido pelo manto da res iudicata, requisito 
essencial, atendido no caso em tela, para propositura da ação rescisória.

Todavia, algum vício ou nulidade na decisão que pôs termo ao litígio pode revelar-se, motivo pelo qual o legislador 
pátrio colocou à disposição da parte prejudicada a Ação Rescisória a fim de evitar a injustiça causada pela decisão imutável, 
que tem por objetivo rescindir a decisão como ato jurídico viciado.

Entretanto, releva ponderar que somente em casos extremos existe a possibilidade de rescindir uma sentença sob o 
pálio da coisa julgada material, ante a necessidade de conservação das decisões judiciais para a manutenção da paz social. 
Ademais, o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal define como garantia que: a lei não atingirá o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

É o que sustenta o renomado professor Alexandre Câmara:

“As hipóteses de rescindibilidade da sentença são expressamente previstas em lei e devem ser in-
terpretadas restritivamente, uma vez que a possibilidade de ataque à coisa julgada substancial é de 
todo excepcional. Apenas nos casos previstos no art. 485 do CPC é que se terá como admissível 
a rescisão da sentença”. (in Lições de Direito Processual Civil, Vl. II, 14ª ed. p.13)

No caso em exame, a parte postulante sustenta a sua causa de pedir no inciso VI, do art. 485, do CPC, qual 
seja “prova falsa”.

Sobre a matéria, preciosas são as lições dos professores Fredie Didier Jr. E Leonardo José Carneiro 
da Cunha8“ A falsidade da prova pode ser material como ideológica. Segundo esclarece Evaristo 
Aragão Ferreira dos Santos, “para que esteja configurada a falsidade suficiente para fundamentar 
a rescisória, basta que o fato atestado pela prova não corresponda à verdade. Pouco importa 
que essa alteração da verdade tenha ocorrido consciente ou inconscientemente. É suficiente, 
para caracterizar a falsidade, a mera desconformidade entre o efetivamente ocorrido e o fato 
atestado pela prova”.” (grifo aditado)

Nesse sentido, cumpre observar o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, II, V E VI, DO CPC. AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPE-
TÊNCIA. ART. 95 DO CPC. INDENIZABILIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS. PER-
CENTUAL. MC NA ADIN 2.332/2001. EFICÁCIA DA MP N.° 1.577/97 ATÉ A DECISÃO 
QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA EXPRESSÃO CONSTANTE DO ART. 15-A, DO 
DECRETO-LEI N.° 3.365/41. FALSIDADE IDEOLÓGICA DA PERÍCIA. LAUDO PERI-
CIAL APARTADO DA REALIDADE FÁTICA ENCARTADA NOS AUTOS (ART. 485, VI, 
DO CPC).

8 DIDIER JR. Fredie e CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso  de  Direito  Processual  Civil:  Meios de Impugnação às decisões judiciais e 
processo nos tribunais. Vol. 3. 7. ed. Salvador: JusPODIVM, 2009, fl. 409.
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1. A ação rescisória e as hipóteses ensejadoras da desconstituição da decisão de mérito são arro-
ladas em numerus clausus no artigo 485, do CPC, e configuram condições específicas ao válido 
exercício da ação autônoma de natureza constitutiva negativa, cuja ausência importa no inarredá-
vel indeferimento da petição inicial por carência de ação.
(…)
7. A prova falsa apta a fundamentar a rescisão do julgado deve ser aquela na qual se em-
basou o decisum atacado. Assim, consoante tivemos oportunidade de asseverar, “isto significa 
dizer que a prova falsa há de ser a causa imediata daquele resultado obtido; por isso, se a despeito 
dela o juiz chegaria à conclusão a que chegou, a falsidade probatória de per si não é suficiente ao 
acolhimento do pedido rescisório”. (Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro, Editora 
Forense, 2001, p. 735).
(...)
18. Entrementes, a jurisprudência desta Corte no exame de hipótese análoga, em sede de Ação 
Rescisória ajuizada com supedâneo no art. 485, VI, do CPC, entendeu que “o laudo técnico 
incorreto, incompleto ou inadequado que tenha servido de base para a decisão rescinden-
da, embora não se inclua perfeitamente no conceito de “prova falsa” a que se refere o art. 
485, inciso VI, do CPC, pode ser impugnado ou refutado na ação rescisória, por falsidade 
ideológica.”, assentando, ainda, que “a falsidade da prova pode ser atribuída tanto à perícia 
grafotécnica (falsidade ideológica) como às duas notas promissórias (falsidade documen-
tal), sendo possível perquirir a ocorrência da prova falsa, sem adentrar na intenção de quem 
a produziu, quer inserindo declaração não verdadeira em documento público ou particular 
(falsidade ideológica), quer forjando, no todo ou em parte, documento particular (falsidade 
material).” RESP 331550/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 25.03.2002.
(...)
23. Ação Rescisória parcialmente procedente para, reconhecendo a falsidade da prova, desconsti-
tuir parcialmente o acórdão rescindendo (Resp 47.015/SP), fixando o montante indenizatório no 
valor de R$ 185.950,00, consoante apurado pelo laudo pericial apresentado na ação sub examine 
(fls.475), mantidos os encargos de juros e correção monetária, condenando o Réu ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10 % sobre o valor atribuído 
à causa (R$ 27.111,22), devidamente atualizado.” (AR 1291/SP Ação Rescisória 2000/0028652-
4, Relator Ministro Luiz Fux, Revisor Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, J. Em 
23/04/2008, Dje 02/06/2008.) (grifos aditados)

Tecidas tais considerações, passa-se ao exame do Juízo rescindendo.
In casu, da acurada análise dos documentos constantes nos autos, nota-se que há uma desconformidade entre os 

fatos efetivamente ocorridos e aqueles atestados no laudo do perito (folhas 53-54) que serviu de base para a decisão res-
cindenda.

De fato, o laudo pericial em apreço não apresenta dados técnicos acerca do objeto litigioso, mas somente as 
declarações dadas pelo próprio Autor da Ação de Reintegração de Posse (Réu da presente Ação Rescisória), Sr. Ranulfo 
Francisco do Nascimento.

Embora o Juiz da ação rescindenda tenha, com base no laudo atacado, considerado como verdadeira a afirmação 
do Sr. Ranulfo no sentido de que a Fazenda Boa Hora, de sua propriedade, tivesse uma área de 52,29 hectares, os pró-
prios documentos fornecidos pela Coordenação de Desenvolvimento Agrário – CDA, atestam que essa área era de apenas 
21,6680 hectares (folha 299), dado que foi confirmado pela nova prova pericial constante das folhas 369-392. Vejamos:

“O imóvel do Sr. Ranulfo, antes de ser outorgado pelo Estado, foi vistoriado, reconhecido e qualificado 
para a titulação através dos indícios de posse e, posteriormente, totalmente medido e demarcado, o que 
significa, que a área que ele explorava como posseiro, foi totalmente medida, demarcada e titulada pelo 
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INTERBA e que esta era de apenas 21.6680 há, conforme consta nos documentos analisados 
na ficha de informação técnica de regularização do lote 53/0759...” (folha 391)

Não fosse isso o bastante, a cadeia sucessória discriminada pelo expert do primeiro laudo pericial não é verdadei-
ra. Com efeito diferentemente do quanto ali afirmado, D. Lúcia Honória do Nascimento foi casada com o Sr. Manoel 
José Batista, e não com Manoel de Assis (certidão de casamento – fl. 56), e suas terras não foram vendidas para Manoel 
Joaquim dos Reis, mas sim para o autor. Além disso, como antes destacado, a área do imóvel pertencente ao réu correspon-
de a 21,66 hectares, sendo, portanto, inverídica a informação de que a área era de 52,29 hectares, como bem demonstra 
o título de propriedade de fl. 23.

Logo, assiste razão ao Autor no que pertine à falsidade ideológica da perícia adotada pelo Juízo de origem ao 
proferir a decisão rescindenda, posto que do cotejo entre o referido laudo e os demais documentos que instruem o feito, 
em especial o novo laudo pericial produzido na instrução da presente Ação Rescisória, resta evidente o descompasso das 
informações, o que nos força a reconhecer a sua falsidade, com supedâneo no artigo 405, VI, do Código de Processo 
Civil.

Destarte, não há dúvida de que o referido laudo pericial foi a causa imediata para o magistrado julgar procedente 
a ação reintegratória, senão vejamos (fl. 108):

“Pelo que se vê dos autos, de maneira inescusável e imperiosa, há de ser acolhida pretensão ves-
tibular, reintegrando-se o autor no imóvel objeto deste litígio, porquanto presentes os requisitos 
legais autorizadores da medida.
Isto porque, o laudo pericial esclarece toda a controvérsia, confirmado que o réu foi injusta-
mente esbulhado de parte de suas terras, consistente em 33,34 há (trinta e três vírgula trinta e 
quatro hectares), num perímetro de 2.602,76m, conforme levantamento planimétrico de fls. 98. 
Ou seja, a perícia apurou que o autor tem uma propriedade denominada Fazenda Boa Hora 
com área de 52,29ha (cinquenta e dois vírgula vinte e nove hectares), sendo que 33,34ha 
foram esbulhados pelo réu Josivaldo Leite Oliveira, e não pelo co-réu Alírio Batista de brito. 
De fato, conclui a perícia (fls. 101).” (grifos aditados)

Nesse sentido, opinou o ilustre representante do Parquet, sendo imperiosa a transcrição do seu parecer (fl. 501):

“Com efeito, da simples leitura do laudo pericial produzido na ação de origem (fls. 53/54) cons-
tata-se que o perito não se baseou em dados técnicos, mas somente nas declarações do autor 
daquele processo.
Lado outro, a prova documental e pericial carreada aos autos permite observar que o laudo em 
questão não espelha a realidade fática, incorrendo em equívoco.”

Em sendo assim, vislumbrando que o magistrado singular se baseou em laudo pericial que revela evidente descom-
passo com a realidade fática dos autos e que sem essa prova outro seria o resultado, em sede de juízo rescindendo, VOTO 
no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido, para rescindir a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara 
dos Feitos de Relação de consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Sento Sé, nos autos da Ação de Reintegração de 
Posse, por se fundar em prova considerada falsa (art. 485, VI, do Código de Processo Civil).

Pois bem. Em juízo rescisório, infere-se que o pleito do autor é de ser reintegrado na posse de seu imóvel - a 
Fazenda Nova Vista.
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Na ação reintegratória de posse é necessária a prova da existência dos requisitos autorizadores, elencados no art. 
927 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 927. Incumbe ao autor provar:
I – a sua posse;
II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação 
de reintegração.”

Assim, é ônus do autor da ação a prova de que o imóvel objeto da lide encontrava-se sob a sua posse, de modo a 
preencher o requisito indispensável para a propositura da presente demanda de reintegração de posse.

In specie, as provas produzidas nos autos demonstram cabalmente que o autor da rescisória adquiriu toda a Fa-
zenda Nova Vista, com área de 54,46 hectares, da Sra. Lúcia Honória do Nascimento, conforme termo de declaração de 
compra e venda (fl. 30/31) e declarações de suas filhas (fls. 385/386) e que o réu do presente processo é possuidor e pro-
prietário da Fazenda Boa Hora de 21,02 hectares, conforme título de doação do Estado da Bahia, anexado às fls. 23/24.

No entanto, de forma equivocada, o magistrado singular chegou à conclusão de que o Sr. Ranulfo era possuidor 
de 52,29 hectares e que havia sido esbulhado injustamente de parte de suas terras, correspondentes a 33,34 hectares.

Com efeito, o laudo pericial, elaborado nessa ação rescisória, trouxe à baila a convicção de que os litigantes são 
vizinhos e que o ora autor, réu da reintegratória, não praticou esbulho nas terras do Sr. Ranulfo, pois se encontrava na 
posse apenas do seu imóvel. Inclusive, o Sr. Manoel Francisco do Nascimento, neto do ora réu e por ele designado para 
acompanhar os trabalhos periciais, afirmou em entrevista que “parte da área apropriada não pertence ao avô, reconhecendo 
que só quer ter a posse do que de direito lhes pertencerem” (fl. 383).

Diante disso, resta patente a inexistência de dois dos requisitos legais, quais sejam, a posse de 52,29 hectares an-
terior ao ajuizamento da ação, uma vez que os litigantes não discordaram das medições dos terrenos realizadas pelo perito 
judicial, bem como o esbulho, haja vista a inexistência de prova de que o réu da reintegratória teria invadido parte do 
terreno do autor.

Sabe-se que quem nunca teve a posse não pode socorrer-se do interdito possessório, porquanto, neste terá que 
demonstrar que exerce a posse legítima do imóvel e que a manteve, apesar da turbação e a perdeu em razão do esbulho 
possessório praticado pela demandada.

Dessa forma, sem prova da posse e do esbulho, inadmissível se torna a proteção possessória em ação reintegratória, 
uma vez cabe ao autor, que não exercia a posse de fato sobre o imóvel, intentar ação reivindicatória ou de imissão de posse, 
que são petitórias.

Não destoa dessa linha intelectiva, o posicionamento da Procuradoria de Justiça, que mais uma vez peço vênia para 
transcrever trecho do seu opinativo (fl. 502):

“Restado evidenciada a falsidade do laudo pericial que subsidiou a reintegração do ora réu Ranul-
fo Francisco do Nascimento na posse de área integrante da Fazenda Nova Vista, adquirida pelo 
ora autor Josivaldo Leite Oliveira, a rescisão da sentença é medida que se impõe”.

Ante o exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA DESSA AÇÃO RESCISÓRIA e, desconstituindo a sentença 
rescindenda, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Por derradeiro, com arrimo no art. 494 do CPC, determino a restituição do valor depositado pelo autor – JOSI-
VALDO LEITE OLIVEIRA – e condeno o réu – RANULFO FRANSCISCO DO NASCIMENTO – na restituição das 
custas porventura adiantadas pelo autor, bem como no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze 
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por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil, cujo pagamento fica 
suspenso em virtude de ser beneficiário da gratuidade da justiça, na forma do quanto dispõe o artigo 12 da Lei 1.060/50.

W
TJBA – APELAÇÃO CÍVEL – 0000155-94.2013.805.0272, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DESA. DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, JULGADO EM 
01/03/2016

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEPOSIÇÃO DE RESÍ-
DUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO – DIREITO AO MEIO AMBIENTE 
EQUILIBRADO – INTERESSE DE NATUREZA JUSFUNDAMENTAL DE AMBAS 
AS PARTES – PONDERAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONSÓRCIO PÚBLICO – 
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – CONVÊNIO EXTINTO POR DECURSO DO 
PRAZO DE VIGÊNCIA – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EMER-
GENTES PELO GESTOR PÚBLICO – RECURSO IMPROVIDO.
I- Pretende o Município de Retirolândia a reforma da sentença que, em sede de mandado de 
segurança, impetrado para permanecer depositando seus resíduos sólidos no aterro sanitário 
localizado no Município de São Domingos, denegou a ordem.
II- A situação dos autos envolve proteção de um valor jurídico de extração constitucional e 
qualificado como fundamental (meio ambiente equilibrado), estando ambos os Municípios 
obrigados a protegê-lo no âmbito dos seus territórios, circunstância que faz emergir a ne-
cessidade de se colocar na balança da ponderação os interesses em jogo, a fim de se verificar 
qual deles mostra-se melhor aparelhado para receber a tutela jurisdicional de proteção, que 
deve ser prestada em termos adequados.
III- O protocolo de intenções, firmado pelo Município de São Domingos, Valente, Re-
tirolândia e Gavião (fls. 14/19), não se convolou no Consórcio Público Intermunicipal 
de Desenvolvimento Ambiental e de Gestão dos Resíduos Sólidos, pois houve ratificação 
dos seus termos apenas pelos entes políticos contendores, por intermédio da Leis nº 
321/2010 e 273/2009, não havendo nos autos prova de que os outros dois Municípios 
tenham editados suas leis, nos termos exigidos, como pressuposto de existência do contrato 
de consórcio público, pelo art. 5º da Lei nº 11.107/2005, c/c o art. 6º, § 4º do Decreto 
regulamentar nº 6.017/2007.
IV- Não tendo havido avença posterior, alongando o último convênio firmado entre as par-
tes, em 01/02/2012, com prazo de vigência até 31/12/2012, muito menos a entabulação 
de um novo ajuste, visível não mais existir instrumento normativo que imponha direitos 
e obrigações entre elas, no tocante ao aterro sanitário localizado no Município de São Do-
mingos.
V- É preciso que o apelante, a fim de prevenir responsabilidades, inclusive do gestor 
Municipal, intente medidas emergentes para resolver o grave problema que envolve a des-
tinação dos seus rejeitos, seja formalizando novo convênio com o Município de São Do-
mingos ou com outro da região que disponha desse equipamento de recepção de lixo, 
seja buscando apoio de outras esferas de governo, seja empreendendo gestão políticas 
para promover a entrada em vigor do consórcio público, ou mesmo a celebração de 
um outro, exortando, sempre, o Ministério Público para adotar medidas capazes de 
conduzir à solução dessa incontornável questão de saneamento básico.
VI- Ponderados os elementos que dão suporte à situação jurídica trazida à apreciação e 
resolução pelo Poder Judiciário e a legislação ordinária sobre o tema, o prejuízo ao meio 
ambiente é maior, caso permaneça a deposição indiscriminada de rejeitos sólidos no aterro 
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localizado no Município de São Domingos, na medida em que o acúmulo desse material, 
conforme as provas dos autos e nos moldes que vem ocorrendo, já supera a capacidade 
de recepção para a qual inicialmente fora projetado.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores in-
tegrantes 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 re-
gistrado e que a este se integra.

RELATÓRIO

Adota-se o relatório contido na sentença de fls. 146/148, acrescentando que a MM Juíza julgou improcedentes os 
pedidos formulados na inicial, denegando, consequentemente, a segurança vindicada.

Consta dos autos que o Município de Retirolândia ingressou com um mandado de segurança, alegando que a 
CONDER – Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, construiu um aterro sanitário no território do 
Município de São Domingos, para recepção de resíduos sólidos, estimulando, assim, a gestão compartilhada das Prefeitu-
ras da região, na resolução do problema, em prol da preservação do meio ambiente.

Informou que, em atenção à Lei Federal nº 12.305/10, os Municípios de São Domingos, Valente, Retirolândia e 
Gavião firmaram protocolo de intenções, objetivando a implantação de Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 
Ambiental e de gestão de Resíduos Sólidos, cuja ratificação ocorreu, pelos Municípios de São Domingos e em Retirolân-
dia, por intermédio dos Decretos nº 273/2009 e 321/2010, convolando-o em contrato de Consórcio Público.

Disse, ademais, que, pelo fato de ainda não ter sido implantada a Associação Pública, prevista nas Cláusulas Pri-
meira e Quarta do instrumento instituidor do Consórcio, destinada a gerenciar, operar e manter o aterro sanitário, o seu 
gerenciamento está sendo realizado exclusivamente pelo Município de São Domingos. Aduziu o ente político acionante 
que, em virtude de não ter sido, ainda, implementada as obrigações do sobredito consórcio, celebrou convênio com a 
municipalidade demandada, objetivando viabilizar a utilização do espaço destinado à deposição dos resíduos sólidos 
produzido em seu território, fixando período de vigência compreendido entre abril de 2011 a 31 de dezembro de 2011, 
além de uma contrapartida de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), fracionado em 08 (oito) parcelas de R$ 6.000,00 
(seis mil reais). Acrescentou que, chagado o termo final, permaneceu depositando os resíduos sólidos no aterro sanitário 
e pagando os valores estabelecidos no convênio, sem qualquer oposição do Município de São Domingos, concluindo ter 
havido prorrogação, por prazo indeterminado, da eficácia das estipulações.

Prosseguiu sua narrativa, informando que, com a mudança de gestão municipal, o novo Prefeito não logrou êxito, 
junto à Câmara Municipal, na aprovação de um novo convênio, o que lhe obstou de despejar os seus resíduos sólidos no 
multicitado aterro, acabando por desrespeitar o quanto firmado no Consórcio Público, sustentando não estar o convênio 
na dependência de aprovação legislativa, por se tratar de ato de competência privativa do chefe do Poder Executivo.

Assim, com base em dispositivos constitucionais, relacionados à competência municipal para promover e preservar 
o meio ambiente equilibrado e no óbice criado pelo autoridade impetrada, impedindo o depósito dos resíduos sólidos 
produzidos em seu território, requereu provimento liminar, a fim de que fosse expedida ordem mandamental, possibili-
tando-o depositar seus resíduos no aterro sanitário localizado no Município de São Domingos. No mérito, pugnou pela 
concessão definitiva da segurança.

Em juízo de cognição sumária, a magistrada deferiu a ordem mandamental pleiteada, mantendo as mesmas con-
dições formalizadas no Convênio nº 01 de 2011, no tocante aos repasse de recursos financeiros, sob pena de multa de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) (fls. 38/39).



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
229

Às fls. 48/54 o impetrado apresentou manifestação, argumentando que o Consórcio não se aperfeiçoou, pois 
faltaram etapas para a sua real constituição, conforme exigências contidas no art. 4º da Lei nº 11.107/2005. Quanto aos 
convênios, as partes celebraram essas avenças, oportunizando a utilização do aterro pelo autor, sendo o último deles em 
2012, com prazo de vigência fixado em seu conteúdo. Sustentou, também, ser prática comum no Município de São Do-
mingos o encaminhamento dos convênios à Câmara dos Vereadores e que o impetrante não depositou corretamente os 
valores da contrapartida inseridos no Convênio/2012, além do fato de que o aterro encontra-se com sua capacidade aquém 
do volume de lixo produzido pelos Município que firmaram o protocolo de intenções.

Assim, após manifestar desinteresse no consórcio, requereu que fosse determinada assinatura de convênio, com 
prazo máximo de um ano e pagamento de contrapartida, tempo suficiente à construção, por cada um dos Municípios 
consorciados, dos seus respectivos aterros.

Às fls. 89/95, manifestou-se o Município de São Domingos, requerendo a cassação da liminar, pois o Município 
de Retirolândia não cumpriu os termos da decisão liminar, na medida em que deixou de realizar os pagamentos nela es-
tabelecidos.

Em parecer da lavra do ilustre parquet da Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente, sustentou o 
digno presentante do Ministério Público tratar-se de caso onde se discute a responsabilidade sobre os rejeitos produzidos 
pelas aglomerações urbanas, sendo certo que aos poderes constituídos compete, por força de mandamento constitucional 
e da legislação ordinária, adotar as medidas necessárias à sua adequada destinação, por tratar-se de serviço público que, 
prestado sob a forma de compartilhamento, envolve transferência de competências, circunstância que exige, em caso de 
convênio de cooperação, lei municipal de ratificação.

Salientou, ainda, o ilustre Promotor de Justiça que o consórcio, cujo início se deu com a assinatura do protocolo 
de intenções, não chegou a ser aperfeiçoado, pois os contatos de rateio e de programa, previstos nos arts. 8º e 13 da Lei nº 
11.107/2005, não foram implementados, especificidades exigidas para a formalização do sobredito consórcio.  Sustentou 
serem os convênios de cooperação carente de requisitos estruturais, pois não foram ratificados por lei local, consoante 
determina a legislação que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da Política Estadual de Saneamento Básico.

Assim, após acrescer que o convênio firmado, além de inválido, chegou ao seu termo final, em face da expiração 
do prazo nele fixado, e que a gestão associada, seja por consórcio, seja por convênio, reclama um prévio planejamento, nos 
termos do art. 144, III da Lei nº 12.305/2010, o que não ocorreu no caso concreto, pugnou pela denegação da segurança 
(fls. 126/139).

A magistrada, seguindo a compreensão expendida pelo Ministério Público, prolatou sentença, denegando a segu-
rança conforme se pode constatar às fls. 146/148

Irresignado, o Município de Retirolândia interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo que consórcio públi-
co se aperfeiçoou quando o protocolo de intenções foi ratificado pelos Municípios signatários, reproduzido, no mais, os 
mesmos argumentos alçados na petição inicial (fls. 150/161).

Contrarrazões às fls. 229/234.
Encaminhados os autos ao Ministério Público, a ilustre Procuradora de Justiça, em sóbrio parecer e com base nos 

consistentes argumentos alinhados no pronunciamento do Promotor de Justiça, pugnou pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

A séria e contundente argumentação desenvolvida pelo Promotor de Justiça, encampada pela sentença ver-
gastada, reflete a escorreita aplicação das leis que tratam do sistema de saneamento básico e tratamento dos dejetos 
sólidos produzidos pelas cidades, mostrando-se irrepreensível a conclusão silogística a que se chegou pela subsun-
ção dos fatos à norma.

A análise do problema sob o prisma do direito ao meio ambiente equilibrado, valor de essencial fundamentalidade 
que mereceu tutela explícita do constituinte de 1988, revela que os interesses das partes, nada obstante trilhem caminhos 
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diferentes (meios utilizados), acabam convergindo para o mesmo objetivo (fim pretendido), qual seja: proteção e promo-
ção do meio ambiente em seus territórios, até porque, conforme entendimento consagrado no STF, “incumbe ao Poder 
Público o dever constitucional de... adotar as necessárias medidas que visem a coibir práticas lesivas ao equilíbrio ambiental” (RE 
134.297, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13-6-1995, Primeira Turma, DJ de 22-9-1995).

Isso porque, pretende o apelante assegurar suposto direito de permanecer despejando os seus rejeitos sólidos no 
aterro sanitário localizado no Município de São Domingos, ao argumento de que precisa lhes dar uma destinação adequa-
da, tanto em razão do que entende ter permissão legal para tanto, quanto por estar obrigado a proteger o meio ambiente 
dentro do seu território; ao passo que o apelado, também sob o enfoque da proteção ambiental do seu território, sustenta 
a impossibilidade da recepção de lixo advindo de outras localidades, sustentando não estar obrigado por nenhuma fonte 
normativa a suportar rejeitos sólidos de outros Municípios, além de o espaço onde funciona o aterro sanitário não mais 
comportar o lixo das cidades circunvizinhas.

 Essa situação dos autos envolve proteção de um valor jurídico de extração constitucional e qualificado como 
fundamental (meio ambiente equilibrado), estando ambos os Municípios obrigados a protegê-lo no âmbito dos seus terri-
tórios, circunstância que faz emergir a necessidade de se colocar na balança da ponderação os interesses em jogo, a fim de 
se verificar qual deles mostra-se melhor aparelhado para receber a tutela jurisdicional de proteção, que deve ser prestada 
em termos adequados. Vejamos.

Não encontra amparo legal o argumento de que o protocolo de intenções, firmado pelo Município de São Domin-
gos, Valente, Retirolândia e Gavião (fls. 14/19), convolou-se no Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento 
Ambiental e de Gestão dos Resíduos Sólidos. Isso porque, pelos documentos acostados aos autos, somente ratificou aquele 
instrumento os entes políticos contendores, por intermédio da Leis nº 321/2010 e 273/2009, não havendo, nos autos, 
prova de que os outros dois Municípios tenham editados suas leis, para que a entidade tivesse sido constituída.

A ratificação, fase de aperfeiçoamento do contrato de Consórcio Público, consiste na aprovação de lei pelos 
signatários do protocolo de intenções, sem o que carece ele de formalidade essencial à sua celebração, salvo a existência 
de cláusula expressa, possibilitando a sua formalização com apenas uma parcela dos entes da federação que firmaram 
o retromencionado protocolo, conforme regra prevista no art. 5º da Lei nº 11.107/2005, c/c o art. 6º, § 4º do Decreto 
regulamentar nº 6.017/2007.

Assim, não havendo, o protocolo de intenções, sido ratificado por todos os seus signatários e inexistindo cláusula 
expressa autorizando a celebração do consórcio público intermunicipal pela ratificação de apenas parcela desses entes po-
líticos, então não se pode esperar desse instrumento contratual a produção dos efeitos que dele adviriam, caso tivesse sido 
regularmente formalizado. Ou seja: o consórcio público mencionado pelo apelante, por ausência de um pressuposto legal, 
ainda não tem existência no mundo jurídico, o que faz cair por terra qualquer argumento relacionado à eventual produção 
de efeito oriundo dos seus termos e condições.

Equivoca-se, portanto, o apelante, quando sustenta ter sido a ausência de constituição de “Associação Pública”, 
o motivo que ensejou o não cumprimento dos termos e condições do consórcio, pois além do quanto acima dito, em 
relação à produção de efeitos das cláusulas do protocolo de intenções, dentre elas inexiste previsão para criação de uma 
“associação”. Isso porque, quando a lei e, por conseguinte, o protocolo de intenções, mencionam “associação pública”, 
estão a indicar que o consórcio a ser criado ostentará personalidade jurídica de direito público, integrante da administra-
ção pública indireta, conforme previsão expressa contida no art. 41, IV do CC/2002. Não é, como imagina o apelante, a 
criação de uma entidade dentro do consórcio público. A associação pública é a forma jurídica prevista em lei, sob a qual 
será constituído o consórcio, com natureza de direito público.

Quanto aos convênios, sendo ele, por definição, “acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou 
entre estas e organizações particulares, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes”, consoante lição de Hely 
Lopes Meirelles, em Direito administrativo Brasileiro, 23ª edição, editora   Malheiros, 1998, não pode um dos conve-
niados pretender, como pretende o apelante, que a prorrogação desse ajuste de vontades ocorra de maneira tácita, pois é 
intuitivo poder um deles, por motivo dotado de coeficiente mínimo de razoabilidade, não mais ter interesse em manter-se 
vinculado, especialmente quando se trata de questão que envolve potencial danoso aos seus interesses. Ora, se o objetivo é 
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comum e a execução do convênio passa a causar dano a um dos conveniados, então o motivo que ensejou a entabulação da 
avença deixa de existir, sendo necessária a sua paralisação ou, se for a hipótese, a alteração de suas cláusulas, obviamente, 
de comum acordo.

In casu, o último convênio firmado entre as partes ocorreu em 01/02/2012, com prazo de vigência até 31/12/2012, 
constando expressamente que a prorrogação poderia ocorreu mediante termo aditivo, consoante se pode constatar da cláu-
sula sétima do instrumento acostado às fls. 64/72. Não tendo havido avença posterior alongando o mencionado con-
vênio, muito menos a entabulação de um novo ajuste, visível não mais existir instrumento normativo que imponha 
direitos e obrigações entre elas, no tocante ao aterro sanitário localizado no Município de São Domingos.

Os fatos aportados aos autos são deveras delicados, mostrando as fotos colacionadas aos autos e que não foram 
contrastadas pelo apelante, quão desastrosa é a situação do local que se diz tratar-se de uma aterro sanitário, sem qual-
quer contenção dos rejeitos, propiciando focos epidêmicos e de incêndios, ambas as situações extremamente preocupantes, 
evidenciando a inadequação funcional do espaço de destinação do lixo sólido (fls. 103/107 e 120/125).  

Vejam, eminentes Desembargadores, que em 26/02/2013 foi deferida liminar, autorizando o apelante o depósito 
dos seus resíduos sólidos no aterro sanitário em questão (fls. 38/39). Ao prolatar a sentença em 10/02/2015, a magistrada 
cassou a liminar, tendo sido o recurso de apelação, contudo, recebido em duplo efeito (fls. 227). Ou seja, até a presente 
data, três anos, portanto, o apelante está se beneficiando do aterro alheio, sem ter demonstrado estar participando 
de qualquer gestão, seja por intermédio de aportes financeiros, seja por compartilhamento de materiais e/ou servi-
ços.

Impõe-se a sujeição do apelante às condições de um eventual convênio a ser realizado com a Prefeitura de São 
Domingos, com submissão ao Poder Legislativo local, se assim entender o gestor público, face a relevância do tema (ADI 
331, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, publicado em 02/05/2014), pois o 
gerenciamento do aterro sanitário envolve custos para seu regular funcionamento, que devem ser repartidos entre os con-
veniados, de acordo com as peculiaridades da situação de cada um deles.

A realidade fática é pródiga em demonstrar que os problemas sociais ficam mais próximo e menos custosos para se 
resolverem com a autocomposição, pois as decisões judiciais, mesmo com a imperatividade que lhes é inerente, contando, 
inclusive, com a coação estatal para fazer valer o que restou definido como comportamento a ser adotado, podem não 
produzir os efeitos reais esperados, por força de descumprimento por parte dos seus destinatários.

No caso dos autos, é preciso que o apelante, a fim de prevenir responsabilidades, inclusive do gestor Municipal, 
intente medidas emergentes para resolver o grave problema que envolve a destinação dos seus rejeitos, seja formalizando 
novo convênio com o Município de São Domingos ou com outro da região que disponha desse equipamento de 
recepção de lixo, seja buscando apoio de outras esferas de governo, seja empreendendo gestão política para promo-
ver a entrada em vigor do consórcio público, ou mesmo a celebração de um novo, exortando, sempre, o Ministério 
Público a adotar medidas capazes conduzir à solução dessa incontornável questão de saneamento básico.

Saliente-se, por fim, que a omissão do gestor público em buscar soluções emergentes e eficazes para o problema 
do descarte do lixo sólido da cidade, enseja severas sanções de ordem político-administrativas e penais, o que, à toda evi-
dência, devem ser evitadas.

Assim é que, ponderando os elementos que dão suporte à situação jurídica trazida à apreciação e resolução pelo 
Poder Judiciário, mostra-se mais consentâneo com a legislação ordinária sobre o tema, o direito do Município apelado, 
pois o prejuízo ao meio ambiente é maior, caso permaneça a deposição indiscriminada de rejeitos sólidos no aterro locali-
zado em seu território, na medida em que o acúmulo desse material, conforme as provas dos autos e nos moldes que vem 
ocorrendo, já supera a capacidade de recepção para a qual inicialmente fora projetado.

Nessas condições, o VOTO é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

W
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TJBA – AGRAVO DE INSTRUMENTO 0009898-03.2015.805.0000, SEGUNDA CÂMARA 
CÍVEL, RELATOR (A): DES. DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, JULGADO EM 
15/03/2016

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA 
O ESTADO DA BAHIA.  CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA ATENDIMENTO DE 
ADOLESCENTES INFRATORES. PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA E ULTRA 
PETITA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTA-
DO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - REJEITADAS. 
OBRIGAÇÃO DO ESTADO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO E REGULADA PELO 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. 
OMISSÃO DO ESTADO. NÃO CARACTERIZADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVI-
DO.
1.Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença sob a alegação de ser extra e ultra petita, 
pois o comando sentencial não inovou no pedido contido na peça vestibular, mas tão so-
mente, em virtude do pedido de antecipação de tutela pleiteado, caracterizada a urgência na 
implementação da medida protetiva aos menores, fez a devida adequação, a fim de possibi-
litar a implementação da medida, nos termos do artigo 461 do CPC e do inciso V, artigo 
88, do ECA.
2.No mesmo sentido, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo, pois o pedido exor-
dial restringe-se a esfera local, enquadrando-se na medida da competência do Juízo prolator 
da sentença.
3.A arguição de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, declinando para a FUNDAC, 
não prospera pois, trata-se de mero agente institucional do Estado da Bahia, sem compe-
tência ou disponibilidade financeira para proceder a uma obra de tal monta. Ademais, o art. 
227 da CF, atribui tal atribuição aos Estados.  
4.Afasta-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que só será consi-
derada juridicamente impossível a pretensão que não possuir respaldo no sistema jurídico 
pátrio. Assim, a ausência de vedação legal ao pedido constante da inicial autoriza a proposi-
tura da ação para examinar a existência ou inexistência do direito reivindicado.
5.No mérito, a procedência da ação se impõe, na medida em que trata-se de direito fun-
damental previsto no art. 227 da CF, cuja omissão estatal enseja a intervenção do Poder 
Judiciário, não pode o Estado escusar-se de cumprir garantia constitucional regulamentada 
em diploma legal (ECA), sob a mera alegação de discricionariedade, frustrando a aplicação 
da lei. Afronta aos preceitos insculpidos nos artigos 6º e 227 ambos da CF, art. 4º, 5º, inciso 
VI, art.87 todos da Lei nº 8.069/90 (ECA).  RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0002912-24.2011.8.05.0113, em que figuram como 
Apelante o Estado da Bahia e como Apelado Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Jus-
tiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do 
relatório e voto do Relator:
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta com o escopo de reformar a sentença de fls. 744/770, proferida em 
Ação Civil Pública, que julgou procedente em parte o pedido, determinando ao Estado da Bahia que insira no pró-
ximo orçamento anual, dotação especifica para construção de unidade de internação para adolescentes infratores na 
Comarca de Itabuna, destinada a receber aqueles encaminhados a cumprir internamento provisório e decorrente de 
sentença com trânsito em julgado, sob pena de multa diária de dez mil reais em caso de descumprimento. Determi-
nou ainda, a adoção de providências cabíveis em caráter de urgência, pelo prazo máximo de 90 dias, no sentido de 
disponibilizar um espaço adequado para abrigar temporariamente  adolescentes infratores apreendidos, designan-
do Delegado e Agentes Públicos para prestar-lhes atendimento socioeducativo, alem de transporte adequado para 
os deslocamentos nas unidades de internamento e semiliberdade, situadas neste Estado, para participar das audi-
ências de instrução e julgamento, sob pena de multa diária no valor de dez mil reais, consoante art.461 do CPC.                         

Adoto o relatório da sentença, acrescentando que irresignado, o Estado da Bahia apelou, aduzindo, em síntese, 
preliminarmente, a nulidade da sentença por ser extra e ultra petita, sob a alegação de deferimento de pedido diverso 
do constante na inicial, e por ter sido prolatada por Juiz absolutamente incompetente, por trata-se de dano de âmbito 
estadual e não local, atraindo a competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Capital, pugnando também pela 
ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, uma vez que compete a FUNDAC, como ente público, executar a política de 
atendimento a criança e ao adolescente. Alegou também a impossibilidade jurídica do pedido por grave violação ao prin-
cípio da separação dos poderes e da reserva do possível.    

Contrarrazões às fls. 809/833, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.
Parecer do Ministério Público às fls. 848/858, pugnando pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo não 

provimento da Apelação.
Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo.
Examinados, encaminhem-se à Eminente Desembargadora Revisora.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta com o escopo de reformar a sentença de fls. 744/770 que, em Ação Civil 
Pública, julgou procedente em parte o pedido para determinar ao Estado da Bahia que insira no próximo orçamento 
anual, dotação especifica para construção de unidade de internação para adolescente infrator na Comarca de Itabuna, 
sob pena de multa diária dez mil reais em caso de descumprimento, determinando ainda, em antecipação de tutela, que 
pelo prazo máximo de 90 dias, disponibilize um espaço adequado para abrigar temporariamente adolescentes infratores 
apreendidos, alem de designar Delegado e Agentes Públicos para prestar atendimento socioeducativo àqueles adolescentes, 
providenciando transporte adequado para os deslocamentos dos mesmos, das unidades de internamento e semiliberdade 
para participar das audiências de instrução e julgamento, sob pena de multa diária no valor de dez mil reais.    

A preliminar de nulidade da sentença por ser extra e ultra petita não pode prosperar, uma vez que o comando 
sentencial não inovou no pedido contido na peça vestibular, mas tão somente, em virtude do pedido de antecipação de 
tutela pleiteado, caracterizada a urgência na implementação da medida protetiva aos menores, fez a devida regulação, 
para melhor se adequar aos preceitos estatais e permitir a implementação da decisão judicial, inclusive dilatando o prazo 
pretendido pelo autor. Vale lembrar que o art.461 do CPC possibilita ao Juiz, nas obrigações de fazer, determinar as provi-
dências necessárias para assegurar o resultado prático da medida deferida, sendo que as demais providências estabelecidas, 
são meros desdobramentos para a instalação da unidade provisória expressamente requerida, inclusive, em observância a 
determinação expressa contida no inciso V, art.88 do ECA que vai muito além da determinação contida no comando sen-
tencial, estabelecendo: “integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança 
Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial 
a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional”. No mesmo sentido, o entendimento do STJ, a seguir:    
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PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 
CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A SÚMULA. 
NÃO CABIMENTO. OFENSA AOS ARTS. 535 E 557 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. 
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 
DIREITO. LEI 4.643/95. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRU-
DENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Omissis.
2. Omissis. 
3. Omissis. 
4. “Não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do 
pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão 
deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído 
da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita” 
(AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, jul-
gado em 11/06/2013, DJe 25/06/2013).
5. Omissis.
6. Omissis.
7.Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1323709/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, jul-
gado em 10/12/2013, DJe 17/12/2013).

 
A arguição de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, atribuindo a FUNDAC competência para executar a po-

lítica de atendimento a criança e ao adolescente, não prospera, pois segundo a própria fundação às fls. 403/405, é apenas 
um agente institucional do Estado da Bahia, sem competência ou disponibilidade financeira para proceder a uma obra de 
tal monta. Ademais, o art. 227 da CF, atribui tal competência aos Estados.  

 Quanto a alega impossibilidade jurídica do pedido por grave violação ao princípio da separação dos poderes, tal 
preliminar se confunde com o próprio mérito da causa, merecendo ser afastada, uma vez que só será considerada juridi-
camente impossível a pretensão que não possuir respaldo no sistema jurídico pátrio. Assim, a ausência de vedação legal ao 
pedido autoriza a propositura da ação para examinar a existência ou inexistência do direito reivindicado. Corrobora com 
tal entendimento, a informação aduzida nos autos pelo próprio apelante à fl. 789, de que o Conselho Estadual da Criança 
e do Adolescente deliberou a instalação de uma unidade de internação na cidade de Itabuna, cujas obras seriam iniciadas 
ainda neste ano.  

Melhor sorte não assiste a preliminar de incompetência do Juízo, sob a alegação de trata-se de dano de âmbito 
estadual e não local, pois o pedido exordial é restrito a esfera local do município de Itabuna, enquadrando-se na medida 
da competência do Juízo prolator da sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares.
No mérito, não merece alteração o comando sentencial, porque acertada a sentença recorrida em todos os seus 

termos.
Tratando-se a proteção integral à criança e ao adolescente, de direito fundamental, previsto no art. 227 da CF, a 

ausência de local para atendimento e internação do menor infrator, caracteriza a omissão administrativa a ensejar inter-
venção do Poder Judiciário.

Antes de adentrar efetivamente no mérito, conveniente anotar a possibilidade do Poder Judiciário impor ao Estado 
a obrigação de cumprimento dos deveres provenientes da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclu-
sive o de disponibilizar locais adequados para atendimento aos menores. Tal entendimento baseia-se, fundamentalmente, 
na preocupação do legislador constitucional, que no artigo 6º da Carta Magna, dentre outros, erigiu a proteção à infância 
à categoria de direito social, e no art. 227 dispõe sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente. A propósito:  
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“A proteção integral às crianças e adolescentes está consagrada nos direitos fundamentais inscritos 
no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 3 e 4 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990). A promulgação destes direitos fun-
damentais tem amparo no status de prioridade absoluta dado à criança e ao adolescente, uma vez 
que estão em peculiar condição de pessoas humanas em desenvolvimento.
Os direitos fundamentais sugerem a idéia de limitação e controle dos abusos do próprio Estado 
e de suas autoridades constituídas, valendo, por outro lado, como prestações positivas a fim de 
efetivar na prática a dignidade da pessoa humana. Esta compreensão incide, igualmente, sobre 
os direitos fundamentais de criança e adolescente, os quais sustentam um especial sistema de ga-
rantias de direitos, sendo a efetivação desta proteção dever da família, da sociedade e do Estado”. 
(MULLER, Crisna Maria. Direitos Fundamentais: a proteção integral de crianças e adolescentes 
no Brasil. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 89, jun 2011. Disponível em: <http://www.
ambitojuridico.com.br/site/index.phpn_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9619>. Acesso 
em ago 2015).

Nesse contexto, ressalta-se que o Estado Brasileiro, nas acepções trazidas na Carta Constitucional de 1988, apre-
senta-se como Estado de Direito Social, consagrando direitos positivos que exigem uma atuação efetiva por parte do Esta-
do, figurando como Estado Garantidor, responsável pela implementação positiva dos direitos fundamentais.

Outrossim, a efetivação desses direitos, implica em custos que, ante a precariedade econômica do Ente estatal, 
tem gerado conflito entre a necessidade de garantia de direitos e a impossibilidade econômica do Estado de prestá-los. Daí 
surgiu a concepção da “Reserva do Possível” e dentro desta, a do “Mínimo Existencial”. Frise-se:

“A concepção denominada de Reserva do Possível surge como uma proposta de resolução prática 
desta questão, defendendo a idéia de que os direitos fundamentais só poderão ser exigidos do Es-
tado diante da possibilidade financeira deste, ou seja, estariam eles sujeitos à verba orçamentária 
disponível.
Admitindo a aplicação dessa concepção, mas pretendendo restringi-la de forma a proteger 
o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana surge a idéia do Mínimo Existencial, segundo 
a qual, pelo menos um núcleo mínimo de direitos, que seriam necessários para a garantia 
desse princípio, não estariam condicionados à verba orçamentária, devendo ser garantido 
em qualquer hipótese.
Nesse contexto, entra o Poder Judiciário, como uma forma de promover a efetivação dos direitos 
fundamentais e garantir a aplicação deles, já que inseridos na lei maior, texto constitucional, 
surgindo a partir daí, o questionamento da possibilidade do Poder Judiciário, através das decisões 
no caso concreto, interferir nos demais poderes. Argumento este que entende-se afastável quando 
entra em questão o princípio da dignidade da pessoa humana” (RECH, Simone Aparecida. A re-
serva do possível, o mínimo existencial e o poder judiciário. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, X, 
n. 40, abr 2007. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=re-
vista_artigos_leitura&artigo_id=3942>. Acesso em ago 2015).

Conclui-se que, por tratar-se o caso em comento de garantia constitucional, cabe a intervenção do Judiciário a 
fim de garantir o “minimo existencial” aos adolescentes, ressaltando que em complemento às disposições constitucionais, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outras coisas, reafirmou a obrigação do Poder Público de prestar atendi-
mento às crianças e adolescentes, estabelecendo no inciso II do art.100 “proteção integral e prioritária: a interpretação e 
aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que 
a criança e adolescentes são titulares”.
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Desta feita, a regra da separação de poderes não é afetada quando o judiciário analisa o não cumprimento de obri-
gação estatal consubstanciada de forma clara em preceitos constitucionais e, no caso em comento, regulamentadas pelo 
ECA, caracterizando-se a omissão do Estado.

Assim, o objetivo da presente ação é o de superar a inércia e a omissão administrativa, para priorizar e dar máxima 
efetividade aos direitos dos adolescentes infratores, especialmente no que concerne ao local de cumprimento das penali-
dades judicialmente estabelecidas.

No intuito de elucidar a questão, vale transcrever trecho do relatório do CNJ acostado às fls. 26/40, referente ao 
Projeto Medida Justa que traça o quadro dos locais destinados a aplicação de medidas socioeducativas no Estado da Bahia, 
apontando suas falhas e necessidade de sensibilização do Poder Executivo, a fim de que este cumpra seu dever de execução 
das medidas socioeducativas com o tratamento adequado. In verbis:  

“Ocorre que, apesar da extensão territorial do Estado da Bahia, este conta com unidades em 
apenas 02 municípios, quais sejam: Salvador (capital, com duas unidades) e Feira de Santana. 
Das unidades existentes, apenas aquela localizada em Feira de Santana se destina à internação de 
adolescentes do sexo feminino, tanto provisório quanto definitiva (decorrente de sentença), além 
do público masculino.
As unidades existentes em Salvador se destinam exclusivamente ao público masculino, sendo 
uma para internação provisória (estabelecida no art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, e cujo prazo máximo está fixado em 45 dias, durante os quais deve estar findo o processo de 
conhecimento), e a outra para internação definitiva.
(…)
O grande problema em relação às unidades de internação é a sua concentração na região nordeste 
do Estado (as unidades distam aproximadamente 100 km uma das outras). O Estado da Bahia 
é territorialmente extenso, o que obriga a que os adolescentes privados de liberdade sejam 
internados em local distante de sua residência.
Como efeito reflexo desse fato, temos que se institucionalizou no Estado a permanência 
de adolescentes em unidades prisionais para adultos, sendo desconsiderado esse tempo para 
efeito do cálculo do prazo legal para término do processo de apuração do ato infracional (de no 
máximo 45 dias), ou para a revisão da situação do adolescente custodiado (a cada 06 meses), o 
que afronta o disposto pelo ECA” (fls.28/29) Grifei.

Vale ainda transcrever a conclusão do aludido relatório, pois comunga com o postulado na presente demanda. A 
propósito:

“É urgente a sensibilização do Poder Executivo Estadual no sentido de destinar para a infância e 
juventude maiores recursos, providenciando a urgente construção de unidades de internação 
no interior do Estado que possam atender à demanda existente, propiciando a proximidade do 
jovem com sua família e um local digno e que viabilize a sua ressocialização” (fl.36) Grifei.   

Ressalte-se, ainda, que o Estado da Bahia não disponibiliza nas cidades do interior locais para atendimento de 
adolescentes infratores, encaminhando-os para as precárias unidades existentes na Capital e Feira de Santana. Ocorre que, 
somada a precariedade do atendimento, o Município de Itabuna fica demasiadamente distante dos locais de execução das 
medidas e, consoante oficios de fls. 42/43, datados de 2011, a Policia Civil não mais faria o transporte dos adolescentes. 
Alem disso, a extinção da SEMI (Seção do Menor Infrator) no município de Itabuna, noticiada pelo oficio de fl. 492, tor-
na mais evidente a não prestação do atendimento pelo Estado, tornando possível a interferência do Poder Judiciário. Em 
outras palavras, o respeito à norma legal não está sujeito ao arbítrio do administrador público, havendo discricionariedade 
apenas quando delineadas duas ou mais providências possíveis e qualquer delas possa atender ao escopo legal. Nesse caso 
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caberia ao agente público definir a melhor forma de executar a lei. In casu, como a lei limita o exercício do poder discri-
cionário, sua observância e aplicação se impõe.

Neste sentido, é conveniente salientar que a definição e implementação de políticas públicas são confiadas pri-
mordialmente aos Poderes Executivo e Legislativo. Mas, o Poder Judiciário não pode se omitir do encargo de avaliar se a 
omissão estatal coloca ou não em risco a integridade, a eficácia e a efetividade de direitos declarados no âmbito da Cons-
tituição Federal, consoante já decidiu a Suprema Corte em casos análogos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - ATEN-
DIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO AS-
SEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COM-
PREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER 
JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE 
AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - RECURSO IMPROVIDO. - Omissis  - Embora resi-
da, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e execu-
tar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda 
que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela 
própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja 
omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles 
incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade 
de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente 
à “reserva do possível”. Doutrina. (STF. RE 410715 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE 
MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2005, DJ 03-02-2006 PP-00076 EMENT 
VOL-02219-08 PP-01529 RTJ VOL-00199-03 PP-01219 RIP v. 7, n. 35, 2006, p. 291-300 
RMP n. 32, 2009, p. 279-290).  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTEN-
ÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
– DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGU-
RAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL 
IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO 
POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRI-
DE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A 
QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICA-
BILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPRO-
METER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 
200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍ-
TICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO 
PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA 
DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCA-
ÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS 
DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO 
– A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LI-
MITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITU-
CIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEI-
CULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA 
SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A 
COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INS-
TITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E 
TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO 
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DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO 
PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA 
PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITU-
CIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXIS-
TENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) 
– DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊN-
CIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE 
AGRAVO IMPROVIDO.(STF. ARE 745745 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 
18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).  

CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM 
PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRI-
CULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RE-
SIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, 
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE 
JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - 
DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREI-
TOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓ-
PRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC 
Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDU-
CAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, 
NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTI-
TUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO 
ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONS-
TITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARA-
ÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ 
DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POS-
SÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO 
DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONS-
TITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA 
- QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO -PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO 
EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS 
PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZA-
DORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILI-
DADE CONSTITUCIONAL. - Omissis DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLI-
CAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE 
INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, 
total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto 
constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da 
Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão 
da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 
v.g. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de 
desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que 
deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma 
Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas execu-



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
239

tá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostra-
rem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses 
maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de 
políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área 
da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, 
que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos bá-
sicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A 
CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDA-
DE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. - A des-
tinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de con-
flito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, 
com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí 
resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante 
opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, 
o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade 
financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental 
cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangi-
bilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas 
positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possí-
vel - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de 
inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra 
insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no con-
texto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da 
pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por 
implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), com-
preende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condi-
ções adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito 
geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da 
plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção 
integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito 
à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Omissis. (STF.ARE 639337 AgR, 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 
DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125).

É evidente que a implementação destes objetivos, especificamente, a construção de prédio a ser utilizado na re-
cuperação de menores infratores, é sempre onerosa, na medida em que será necessário ao administrador disponibilizar os 
recursos orçamentários correlatos, mas, restando consignada judicialmente a inexistência de margem discricionária para o 
administrador, não pode o Poder Executivo omitir-se no cumprimento de norma que lhe impõe a tutela efetiva de deter-
minado direito, criando  obstáculo a frustrar a efetividade da norma.

Na espécie em exame, o escopo maior é o de propiciar local adequado para a acolhida de adolescentes infratores 
e implementação das diversas espécies de sanções previstas pelo Estatuto da criança e do adolescente, a fim de garantir a 
dignidade dos menores, urgindo a necessidade de intervenção do Judiciário face a inércia administrativa.

É preciso reconhecer, inicialmente, que o art. 6º, caput, da Constituição Federal enfatiza ser direito social a prote-
ção à infância. Da mesma forma, o art. 227, também da Constituição estabelece que “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.” - (grifei).



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

240

Complementando o artigo constitucional, o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), conceitua a expressão absoluta prioridade:

“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.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude.”

No mesmo sentido, o artigo 5º do aludido diploma legal, prescreve:

“Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais” Grifei.

A inexistência de estabelecimento,  próximo ou no município de residência da família dos adolescentes, prolonga 
o período de afastamento familiar, em afronta ao inciso VI, art.87 do ECA que estabelece políticas de atendimento aos 
menores, determinando a adoção de “políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento 
do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes”, pois tal 
afastamento muitas vezes apresenta-se como razão da ineficácia dos centros de detenção de adolescentes que existem na 
capital, vez que, devido a distância, os menores ficam sem o amparo familiar, sem contar a falta de projetos que realmente 
colaborem para a recuperação dos mesmos enquanto estiver internado ou em cumprimento de penalidade similar, sendo 
esta  a mora do apelante a ser combatida judicialmente. Sobre o tema, o STF já decidiu que:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - GARANTIA ESTATAL 
DE VAGA EM CRECHE - PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE IN-
GERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO - PRECEDEN-
TES.
1. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação 
de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.
2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando ina-
dimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em 
questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
3. Agravo regimental improvido”. (STF, 2ª Turma, Agravo Regimental no Recurso Extra-
ordinário nº 464.143-SP, Relª Min. ELLEN GRACIE, j. 15.12.2009, DJe-030, divulg. 
18.02.2010, public. 19.02.2010; Ement. 02390- 03/556; LEXSTF v. 32, nº 375, 2010, p. 
161-164).

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida por 
seus próprios fundamentos.

W
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TJBA – APELAÇÃO CÍVEL – 0510602-87.2014.805.0001, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DES. GESIVALDO BRITTO, JULGADO EM 07/06/2016

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSIDADE DOCUMENTAL. 
ARQUIVAMENTO IRREGULAR PERANTE A JUCEB. PERÍCIA OFICIAL. RECO-
NHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA JUCEB. EXCLU-
SÃO DO CADASTRO CONFORME DISPOSIÇÃO DE LEI.  DECRETO 1.800/1996 
QUE REGULAMENTOU A LEI Nº 8.934/94, E DISPÔS SOBRE O REGISTRO PÚ-
BLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
Às fls. 18/20 consta laudo pericial proveniente da Secretaria de Segurança Pública, Depar-
tamento de Polícia Técnica, concluindo pela efetiva inautenticidade da assinatura posta no 
termo de alteração contratual, evidenciando, destarte, a falsidade documental e, assim, a 
procedência do pleito exordial quanto à salvaguarda dos direitos do Acionante/Apelado.
Todavia, em tempo, reconhece-se a inexistência de responsabilidade da Autarquia/Apelante 
na realidade delineada, restringindo-se a sua atuação na imediata exclusão do arquivamento 
e cadastro em nome do Autor/Apelado em relação a sociedade na qual se sucedeu a fraude, 
segundo procedimento disposto na legislação de regência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0510602-87.2014.8.05.0001, da Comarca de 
Salvador, em que figura como Apelante Juceb - Junta Comercial do Estado da Bahia e Apelado(a) Luis Carlos Coutinho 
Pereira, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, o que fazem fundados nas razões a seguir delineadas.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela JUCEB – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, fls. 
92/103, contra sentença favorável ao demandante, LUIS CARLOS COUTINHO PEREIRA.

Adoto o relatório da referenciada decisão de fls. 87/89, prolatada pelo Exmo. Juiz da 5ª Vara dos Feitos de Relações 
de Consumo, Cíveis e Comerciais desta Comarca, em Ação promovida por LUIS CARLOS COUTINHO PEREIRA 
contra JUCEB – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA e COMERCIAL DE VEÍCULOS AMARALINA 
LTDA que julgou pela procedência do pleito exordial, para declarar a falsidade da assinatura constante no termo de al-
teração contratual da Empresa acionada, assim com base em perícia oficial, determinando a consequente exclusão de seu 
nome da sociedade.

Ao final, condenou as Rés nos ônus da sucumbência.
Insurgiu-se a JUCEB – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA mediante recurso de Apelação, fls. 

92/103, salientando a não configuração de responsabilidade civil objetiva da Instituição, ao tempo que pugnou pela revo-
gação da sua condenação no ônus da sucumbência.

À fl. 106 a Apelante informou o cumprimento do comando judicial, ressalvando necessidade de arquivamento, 
pelo interessado/Autor, de instrumento próprio e certidão de inteiro teor da sentença após trânsito em julgado.

Contra-razões regularmente apresentadas às fls. 107/1110, oportunidade em que a Apelada refutou cada argu-
mento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

242

Foram os autos remetidos a esta Instância ad quem, onde foi distribuído para esta Segunda Câmara Cível, caben-
do-me, por sorteio, a função de Relator.

Às fls. 115/117 a d. Procuradoria de Justiça manifestou a desnecessidade de sua intervenção.
Recurso próprio e tempestivo.
Isenção de custas à Autarquia estadual, art. 91, CPC.
É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao conhecimento do recurso.
Motivou o ajuizamento da presente demanda o arquivamento de contrato social perante a Instituição Apelante, 

pela Empresa Ré, na qual figurou como sócio o Autor/Apelado que, porém, negou qualquer participação e conhecimento 
acerca da citada Empresa e do procedimento levado a efeito.

Informou o Demandante/Apelado que estelionatários vêm operando fraudes mediante a utilização indevida de 
seus números de CPF e RG.

Além de outros prejuízos, tomou conhecimento da fraude em relação à citada Empresa ré, diante do que promo-
veu os atos necessários à regularização de tais ocorrências.

Às fls. 18/20 consta laudo pericial proveniente da Secretaria de Segurança Pública, Departamento de Polícia Téc-
nica, concluindo pela efetiva inautenticidade da assinatura posta no termo de alteração contratual, portanto, evidenciada 
falsidade documental, inclusive, já noticiada à Apelante, fls.45ss.

Nesta esteira, a Apelante, Junta Comercial do Estado da Bahia, sustenta a ausência de responsabilidade da Insti-
tuição na realidade delineada, restringindo-se ao cadastramento regular, sustação de efeitos dos atos praticados de forma 
irregular e exclusão do cadastramento, conforme procedimento pertinente.

Destaca-se o Decreto 1.800/1996 que regulamentou a Lei nº 8.934/94, e dispôs sobre o Registro Público de Em-
presas Mercantis e Atividades Afins:

“Art. 34. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento:
I - instrumento original, particular, certidão ou publicação de autorização legal, de constituição, 
alteração, dissolução ou extinção de firma mercantil individual, e sociedade mercantil, de coope-
rativa, de ato de consórcio e de grupo de sociedades, bem como de declaração de microempresa 
e de empresa de pequeno porte, datado e assinado, quando for o caso, pelo titular, sócios, admi-
nistradores, consorciados ou seus procuradores e testemunhas;
II-declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar impedido 
de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação 
criminal;
III - ficha do Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE, segundo modelo aprovado pelo 
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
IV - comprovantes de pagamento dos preços dos serviços correspondentes;
V - prova de identidade do titular da firma mercantil individual e do administrador de sociedade 
mercantil e de cooperativa:
a)  poderão servir como prova de identidade, mesmo por cópia regularmente autenticada, a cé-
dula de identidade, o certificado de reservista, a carteira de identidade profissional, a carteira de 
identidade de estrangeiro e a carteira nacional de habilitação;
b) para o estrangeiro residente no País, titular de firma mercantil individual ou administrador 
de sociedade mercantil ou cooperativa, a identidade deverá conter a prova de visto permanente;
c) o documento comprobatório de identidade, ou sua cópia autenticada, será devolvido ao inte-
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ressado logo após exame, vedada a sua retenção;
d) fica dispensada nova apresentação de prova de identidade no caso de já constar anotada, em 
processo anteriormente arquivado, e desde que indicado o número do registro daquele processo.
[...]
Art. 43. Qualquer modificação dos atos constitutivos arquivados na Junta Comercial dependerá 
de instrumento específico de:
I - alteração de firma mercantil individual;
II - ata de assembleia, para as sociedades por ações e cooperativas;
III - alteração contratual, para as demais sociedades mercantis.
Art. 44. As alterações contratuais deverão, obrigatoriamente, conter a qualificação completa dos 
sócios e da sociedade mercantil no preâmbulo do instrumento.
Art. 45. Havendo alteração do objeto social, este deverá ser transcrito na sua totalidade.
Art. 46. Os documentos de interesse do empresário ou da empresa mercantil serão levados a 
arquivamento mediante requerimento do titular, sócio, administrador ou representante legal.

Assim, dada as exigências tidas em Lei, conclui-se que o seguimento restrito das disposições nelas contidas não 
só inviabilizaria tais irregularidades, como permite à Instituição promover atos pertinentes à correção de irregularidade 
segundo procedimento especificado em lei, tal como a ciência à autoridade competente, ao teor do citado art. 40, §1º da 
legislação de regência:

Art. 40. As assinaturas nos requerimentos, instrumentos ou documentos particulares serão lan-
çadas com a indicação do nome do signatário, por extenso, datilografado ou em letra de forma e 
do número de identidade e órgão expedidor, quando se tratar de testemunha.
§ 1º Verificada, a qualquer tempo, a falsificação em instrumento ou documento público 
ou particular, o órgão do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins dará 
conhecimento do fato à autoridade competente, para as providências legais cabíveis, sus-
tando-se os efeitos do ato na esfera administrativa, até que seja resolvido o incidente de 
falsidade documental.
§ 2º Comprovada, a qualquer tempo, falsificação em instrumento ou documento arquivado na 
Junta Comercial, por iniciativa de parte ou de terceiro interessado, em petição instruída com a 
decisão judicial pertinente, o arquivamento do ato será cancelado administrativamente.

Logo, entende-se aqui pela efetiva inexistência de responsabilidade da JUCEB, a qual restringirá seus atos a regular 
e fundamentada provocação pelo interessado, segundo procedimento disposto na legislação de regência.

Quanto aos ônus da sucumbência, tem-se, de fato, configurada a isenção das custas judiciais à Autarquia Estadual/
Recorrente, por força do art. 91 do CPC.

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento à Apelação, para declarar a ausência de responsabilidade 
da JUCEB nos fatos delineados na inicial, afastando, inclusive, a sua condenação nos ônus da sucumbência, e, assim, 
confirmando os demais termos da sentença.

No ensejo, oficie-se à Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB - para que cumpra a determinação constante 
em sentença, fls. 88/89, procedendo, então, a exclusão do nome do Autor/Apelado da referenciada sociedade, Empresa 
Ré, Comercial de Veículos Amaralina LTDA.

W
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TJBA – APELAÇÃO CÍVEL – 0062817-73.2009.805.0001, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 
RELATOR (A): DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE, JULGADO EM 19/04/2016

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS CUMULADA 
COM PEDIDO DE PAGAMENTO DO CRÉDITO REFERENTE ÀS NOTAS. NO-
TAS PROMISSÓRIAS ENCONTRADAS. SEGUIMENTO DO FEITO PARA APU-
RAÇÃO DO DÉBITO. PEDIDO DE NULIDADE PROCESSUAL, EM RAZÃO DE 
DESOBEDIÊNCIA DO RITO ESPECIAL. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE.MÉRITO: PEDIDO DE ABATIMENTO 
DA DÍVIDA EM RAZÃO DE SUPOSTOS CRÉDITOS. PEDIDO QUE NÃO SE CO-
ADUNA COM OS TERMOS DA CONFISSÃO DE DÍVIDA AJUSTADOS PELAS 
PARTES.PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. SUPOSTO PAGAMEN-
TO DE AÇÕES TRABALHISTAS. DESCABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE 
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A 
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TAIS ACÕES SÃO 
CONTINGÊNCIAS NO EXATO TERMO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTEN-
ÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
PRELIMINAR – De acordo com as disposições do art. 249, § 1º, do Código de Pro-
cesso Civil/1973 (pas de nulitte sans grief), para suprir a falta de um ato processual é 
necessária a demonstração do prejuízo suportado pela parte interessada. No caso dos 
autos, não ficou demonstrado o prejuízo para a defesa do ora apelante por conta da 
aplicação do rito ordinário. Saliente-se que inexistindo prejuízo para a parte adversa, 
admissível é a aplicação do rito ordinário, notadamente porque o ordinário é mais 
amplo e propicia maior dilação probatória.
MÉRITO - I-A minuciosa análise dos autos, especialmente do termo da confissão de 
dívida é de suma relevância para o deslinde da questão. Primeiro, resta claro que so-
mente podem ser compensados os débitos de contingências que ocorram até a data de 
vencimento da nota promissória. Segundo, está expresso que a apelante poderá com-
pensar do crédito da apelada, os pagamentos efetuados para a solução das contingên-
cias, ou seja, o efetivo pagamento é que pode ser compensado.
  II- Nessa lógica não merece prosperar o pedido de abatimento, em relação ao depósito 
de de fls.137, 138, 139 pois, não restou comprovado de forma concreta, que tais depó-
sitos e pagamentos, são referentes às contingências da apelada, nos termos da confissão 
de dívida. Quanto aos de fls. 145/146, a contigência foi dirimida, não havendo débito 
a ser quitado.   
 III- Sem fundamento, também, o pedido de compensação de débitos provenientes 
de ações trabalhistas, constante de petição protocolada após o apelo, uma vez que a 
apelante não comprova que efetuou qualquer pagamento nas ações trabalhistas. Ade-
mais, para que se verifique o instituto da compensação não se pode deixar de ressaltar 
um requisito essencial para que a obrigação seja satisfeita, qual seja, de que as dívidas 
sejam líquidas e vencidas.
  IV- A apelante não trouxe qualquer prova de que se operou o trânsito em julgado 
das ações trabalhistas, como também não colacionou qualquer prova de que em con-
sequência das ações se instaurou o processo de cumprimento da sentença de forma 
definitiva.
V-Ressalte-se que, eventuais créditos e débitos devem ser apurados somente na fase de 
liquidação e cumprimento da sentença no juízo de origem, eis que a via do julgamento 
do apelo, não é meio apropriado para a apuração de crédito/débito.
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VI -Dessa forma, ausente a comprovação de que tais ações são contingências no exato 
termo da confissão de dívida. O pedido do recorrente, portanto, não se coaduna com 
as contingências referidas, no termo de confissão de dívida.
 SENTENÇA MANTIDA.IMPROVIMENTO DO APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0062817-73.2009.8.05.0001, de Salvador, em 
que são partes, como Apelante CAPEMISA SEGURADORA E VIDA E PREVIDÊNCIA e, apelado ASSOCIAÇÃO 
DE PESQUISA E ENSINO SUPERIOR DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões seguintes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação nos autos de uma Ação Anulatória de Notas Promissórias Cumulada com pedido de 
pagamento de crédito, proposta pela APESBA (Associação de Pesquisa e Ensino Superior da Bahia) em face da CAPEMI-
SA Seguradora de Vida e Previdência S/A, sucessora da CAPEMI (Caixa de Pecúlios, Pensões e Montepios), pleiteando a 
nulidade de 02 (duas) Notas Promissórias emitidas em favor da Autora, uma no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais) - já paga pela Ré, e outra no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Em breve relato, aduz o autor APESBA que as notas promissórias sobreditas, são oriundas do negócio jurídico 
firmado entre as partes, onde a Ré lhe adquiriu o imóvel que se edificou o Shopping Paralela, noticiando, ainda, que tais 
documentos foram extraviados, razão pela qual pleiteia sejam declarados nulos e requerendo que a parte ré, ora apelante 
pague o valor da nota promissória como disposto na confissão de dívida.

A sentença de fls. 180/183, julgou procedente em parte a ação para condenar o Réu ao pagamento da nora promis-
sória de R$ 2.500.000,00 vendia em junho de 2009, deduzindo-se do apurado os depósitos judicias trabalhistas constantes 
dos autos às fls. 140/142 e 145, procedidos pelo réu.

Considerou o Juiz sentenciante que o pedido de anulação restou prejudicado, pois a nota promissória foi 
encontrada.

Em seu apelo, a apelante CAPEMISA, em resumo, alega nulidade processual sob o fundamento de que o 
presente feito, não seguiu a conformidade da Lei nº 2.044/1908.

Argumenta o apelante que o Juiz de piso se equivocou ao promover a alteração do rito processual, deixando de 
aplicar a Lei nº 2.044/1908, para seguir o rito ordinária, causando prejuízo à apelante.

No mérito admite transação envolvendo o imóvel aludido na inicial, ocasião em que, firmaram instrumento 
particular de confissão de dívida e quando do habite-se do SHOPPING interpelou judicialmente o autor no desiderato 
de adimplir o citado débito. Afirma ainda a apelante, que a sentença merece reforma, para que sejam descontados do valor 
da condenação os pagamentos realizados pela Recorrente às fls. 137/139 e 145/146.

A parte apelante através de petição de fls. 296/303, requer a expedição de Ofício para a Justiça do Trabalho com 
o objetivo de ter informações acerca de ações trabalhistas. Requer, por fim, a autorização para pagamento das ações traba-
lhistas indicadas e que tais valores sejam abatidos dos valores devidos pela apelante.

A parte autora, ora apelada, se manifestou sobre a petição da Ré, ora apelante, requerendo que sejam indeferidos 
os pedidos da parte apelante, pois eventuais créditos e débitos devem ser apurados somente na fase de cumprimento da 
sentença, bem como alega que as diligências à Justiça do Trabalho devem ser indeferidas nesta fase processual.

Ressalto que, às fls. 385/387 foi juntado aos autos o Mandado de Penhora no Rosto dos Autos, referente ao 
Processo 000914-65.2014.505.0016, em cumprimento à determinação do M.M. Juiz da 16ª Vara do Trabalho de 
Salvador.
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É o que me cumpre relatar.

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
Cumpre-se em primeiro apreciar a preliminar relacionada a se adequar o feito as disposições da Lei 2044/1908. De 

fato, o procedimento visando a nulidade das notas promissórias mencionadas, em face de extravio, é o previsto no art.36 
do Decreto nº2.044/1908.

Contudo, na hipótese em exame, a partir do momento em que as notas promissórias foram apresentadas aos autos 
e a parte apelante, em nenhum momento nos autos, nega as suas existências, restou prejudicado o pedido de nulidade e, 
portanto, não há porque se exigir adequação do feito às disposições do citado Decreto-Lei nº2.044.

Dessa forma, o Juiz de origem aplicou ao feito o rito ordinário. E nesse contexto, a empresa apelante foi 
citada com oportunidade para apresentar contestação, depois houve réplica, realização de audiência, ou seja, todo o 
rito ordinário foi seguido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. E a parte 
apelante não demonstrou qualquer prejuízo com o fato da aplicação do rito ordinário.

Com efeito, seguindo a análise do sistema de nulidades, verifica-se que cumpre a quem alega tal vício demonstrar o 
prejuízo por ele sofrido, seguindo o primado do pas de nulitté sans grief. Em outras palavras, se não houver a comprovação 
do prejuízo experimentado por quem alega a nulidade, não há razão para que a mesma seja decretada, evitando-se, com 
isso que o processo se prolongue por prazo indeterminado.

Assim, de acordo com as disposições do art. 249, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 (pas de nulitte 
sans grief), para suprir a falta de um ato processual é necessária a demonstração do prejuízo suportado pela parte 
interessada.

No caso dos autos, não ficou demonstrado o prejuízo para a defesa do ora apelante por conta da aplicação do rito 
ordinário. Saliente-se que inexistindo prejuízo para a parte adversa, admissível é a aplicação do rito ordinário, notadamente 
porque o ordinário é mais amplo e propicia maior dilação probatória.

Ademais, a autora expôs em sua petição inicial de maneira fundamentada e especificada os fatos que norteiam a 
pretensão e, ao final, formulou pedido expresso e coerente com a narrativa, de que além da anulação do título, pedia 
a condenação da ré ao pagamento da nota promissória. Portanto, não houve qualquer alteração do pedido ou causa 
de pedir, após a contestação.

O que ocorreu como bem posto pelo Juiz de piso, foi que, uma vez encontrada a nota promissória, passou-se 
ao enfrentamento da questão do pagamento.

Desse modo, rejeita-se a prefacial de nulidade processual.
Resta, pois, o enfrentamento do mérito e este não se mostra de tanta complexidade, na medida em que a apelante 

não nega o débito resultando da emissão da nota promissória que repousa nos autos às fls.163, no valor de R$2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos mil reais).

No caso em espécie, certo é que a empresa apelante assinou uma confissão de dívida em que no seu item 
2 às fls. 14/15, foi ajustado que poderia ser abatido do valor da nota promissória os pagamentos efetuados pela 
recorrente CAPEMISA referente às contingências que ocorressem até a data do vencimento da parcela, ou seja, 08 
de junho de 2009.

A sentença considerou que deve ser abatido do montante da nota promissória de R$2.500.000,00 vencida em 08 
de junho de 2009, os depósitos judiciais trabalhistas procedidos pelo réu, que se encontram às fls.140/142 e 145.

Contrapõe-se a parte apelante, em seu apelo, alegando que os depósitos de fls.137/139 e o de fl.146, devem ser 
abatidos, bem como, após o protocolo do apelo, peticionou nos autos requerendo a compensação de valores referentes às 
ações trabalhistas.
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O cerne da questão, portanto, está em saber quais depósitos e pagamentos, podem ser considerados como 
referentes à provisão para as contingências da apelada e consequentemente, ser compensados do valor da nota pro-
missória.

Pois bem. A minuciosa análise dos autos, especialmente do termo da confissão de dívida é de suma relevância 
para o deslinde da questão. Primeiro, resta claro que somente podem ser compensados os débitos de contingências 
que ocorram até a data de vencimento da nota promissória, no caso 08/06/2009. Segundo, no item 2.1.1 está ex-
presso que a apelante poderá compensar do crédito da apelada, os pagamentos efetuados para a solução das contin-
gências, ou seja, o efetivo pagamento é que pode ser compensado.

Nessa lógica, como bem posto pela sentença, não merece prosperar o pedido   de abatimento, em relação ao 
depósito de de fls.137, 138, 139 pois, não restou comprovado nos autos pela apelante de forma concreta, que tais 
depósitos e pagamentos, são referentes às contingências da apelada. Quanto aos de fls. 145/146, a contingência foi 
dirimida, não havendo débito a ser quitado.  

No tocante ao pedido de compensação de débitos provenientes de ações trabalhistas, constante na petição às fls. 
269/303, protocolada após o apelo, razão também não assiste ao recorrente.

Isso porque, a recorrente não comprova que efetuou qualquer pagamento nas ações trabalhistas.
Ademais, em relação ao instituto da compensação o art. 368 do Código Civil de 2002 estabelece que: “Se duas ou 

mais pessoas foram ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem”. 
Já o art. 369 do CC/02 prescreve que: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungí-
veis”.

Com efeito, para que se verifique o instituto da compensação não se pode deixar de ressaltar um requisito essencial 
para que a obrigação seja satisfeita, qual seja, de que as dívidas sejam líquidas e vencidas.

No caso do eventual crédito proveniente de pagamentos de ações trabalhistas, a apelante não trouxe aos autos 
qualquer prova de que detém um crédito líquido e vencido, uma vez que não encartou aos autos qualquer prova de   que 
se operou o trânsito em julgado das ações trabalhistas referidas na petição de fls. 296/303, bem como não colacionou qual-
quer prova de que em consequência das ações se instaurou o processo de cumprimento da sentença de forma definitiva.

Demais disso, eventuais créditos e débitos devem ser apurados somente na fase de liquidação e cumprimen-
to da sentença no juízo de origem, eis que a via do julgamento do apelo, não é meio apropriado para a apuração de 
crédito/débito.

Dessa forma, ausente a comprovação de que tais ações são contingências no exato termo da confissão de 
dívida, não há como acolher as razões do apelante.

Em suma, o pedido do recorrente não se coaduna com as contingências referidas, no termo de confissão de 
dívida.

Mantida a sentença, inclusive, quanto à sucumbência e e fixação dos honorários advocatícios.
Ressalto, por fim, que consta às  fls. 385/387 dos autos o Mandado de Penhora no Rosto dos Autos, referente 

ao Processo 000914-65.2014.505.0016, em cumprimento à determinação do M.M. Juiz da 16ª Vara do Trabalho 
de Salvador.

Confluentes às razões expostas, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

W
TJBA – APELAÇÃO 0506844-03.2014.805.0001, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DESA. MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, JULGADO EM 15/03/2016

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRE-
JUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADEN-
CIAL DE 90 DIAS.  VEÍCULO NOVO. DEFEITOS APRESENTADOS NOS PRI-
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MEIROS 30 DIAS DE USO. REITERADAS VISITAS PARA REPARO DO VEÍCULO 
COM BAIXA QUILOMETRAGEM. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OU-
TRO IDÊNTICO OCORRIDA APÓS 04 (QUATRO) MESES. ACORDO EXTRA-
JUDICIAL COM QUITAÇÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE 
AÇÃO JUDICIAL. DANOS MATERIAIS/PERDAS E DANOS NÃO COMPROVA-
DOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FI-
XADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
DAS APELADAS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PAR-
CIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0506844-03.2014.8.05.0001, em que figura como 
Apelante SALATIEL JANUARIO DE JESUS e Apelados CRESAUTO VEÍCULOS S/A e FCA FIAT CHRYSLER AU-
TOMÓVEIS BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, e assim o fazem pelos motivos expostos no voto de sua relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SALATIEL JANUARIO DE JESUS, em face da sentença de fls. 
358/362, proferida pela MM Juíza da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de 
Salvador, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos, nos se-
guintes termos:

“[...] Diante desses fatos, reconheço como existente e válido o acordo extrajudicial firmado entre as 
partes desta lide (fls. 105/107; 199/201). Como existe a cláusula sexta neste acordo, em que o autor 
dá quitação total à ré, renunciando a todo e qualquer direito decorrente do fato objeto do acordo, 
seja a valores relativos a eventuais danos materiais e morais, seja a ações judiciais ou administrativas, 
entendo, seguindo precedentes do STJ (REsp nº 809565RJ; REsp nº 796726SP; REsp nº 728361RS; 
REsp nº1265890SC), que essa quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, 
constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para almejar 
verba indenizatória ou ampliar a aceita e recebida. Por conseguinte, esta ação, em que o autor pleiteia 
indenização por perdas e danos morais, não tem está fadada ao insucesso por ser descabida[...]

[...]Ocorre que não há relação automática, como acredita o autor, de que defeito em veículo zero 
quilometro gere danos morais, já que há entendimento consolidado no STJ de que defeito apresentado 
em veículo novo, via de regra, implica mero dissabor pessoal, sem repercussão no mundo exterior[...]
[...]Por fim, ainda que considerasse, com imenso esforço jurídico e didático, que, apesar de não ex-
presso, o pleito autoral incluiu danos matérias, também seria julgado improcedente, haja vista que a 
condenação em indenização por danos materiais exige prova efetiva dos danos materiais alegados e 
de forma certa e determinada, o que não ocorreu nesta demanda, posto que não foram apresentados 
documentos hábeis a comprovar quais seriam os rendimentos auferidos pelo requerente com o aluguel 
do veículo de sua propriedade..Não há nos autos qualquer prova de dano material experimentado pelo 
autor no período entre 13.06.11 e 25.10.11, nem muito menos pedido CERTO E DETERMINADO 
quanto aos danos[...]”
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Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação de fls. 364/375, requerendo a reforma da sentença, asseverando, 
primeiramente, que o fato de ter assinado um acordo extrajudicial, sem direito de discussão, onde foi inserta cláusula de 
quitação total, não lhe retira o direito de reclamar pelos danos decorrentes do vício apresentado no veículo novo adquirido, 
o qual não teria sido substituído, caso tivesse se negado a assinar o referido termo.

 Em sequência, pugna pelo deferimento do dano material, sob o argumento de que obteve uma perda financeira 
mensal no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), considerando que possuía contrato com uma cooperativa, 
para transportar passageiros de Salvador ao pólo petroquímico de Camaçari, requerendo a desconsideração da declaração 
constante do depoimento do autor, que, por confusão, informou que recebia R$ 300,00 ao mês.

 Quanto à análise dos danos morais, destaca que as constantes idas e vindas à concessionária, o desgaste para ten-
tar solucionar rapidamente o problema no carro novo, com defeito em tão pouco tempo de adquirido, a frustração pela 
impossibilidade de gozo do bem e a espera de 04 (quatro) meses para substituição do mesmo, não podem ser considerados 
meros aborrecimentos, mas, sim, fatos violadores da esfera íntima do autor.

 Ademais, requer a revisão da penalidade imposta a título de custas processuais e honorários advocatícios no valor 
de R$ 2.000,00, salientando que lhe foi deferido, no início do litígio, os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma 
vez demonstrada a sua impossibilidade de arcar com os emolumentos do processo, condição que permanece inalterada.

 Por fim, requer o provimento do recurso, com o deferimento dos pleitos iniciais. Devidamente intimados, os ape-
lados apresentaram contrarrazões, às fls. 374/386 e 396/413, respectivamente, pugnando pelo não provimento do apelo, 
mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.
Extrai-se dos autos que, o Apelante adquiriu um veículo da marca Fiat, através da Cresauto Veículos S/A, pelo va-

lor de R$ 31.960,00 (trinta e um mil novecentos e sessenta reais), o qual apresentou vícios nos primeiros trinta dias de uso 
e que, após tratativas entre as partes, foi celebrado acordo extrajudicial para substituição do produto, por outro idêntico.

De plano, afasto a prejudicial de mérito suscitada pela apelada, na medida em que o prazo decadencial de 90 dias, 
previsto no art. 26, II, do CDC, não se destina ao ajuizamento de ação judicial, mas, sim, “ao direito de reclamar pelos 
vícios”, o que fora feito, administrativamente, e de forma tempestiva, pelo apelante, obstando a decadência, conforme 
previsto no §2º, I, do referido artigo.

Quanto ao mérito, verifica-se que a análise do presente recurso cinge-se à questão da ocorrência de danos mate-
riais/perdas e danos e danos morais, decorrentes da necessidade de substituição do carro zero quilometro, que durou 04 
(quatro) meses até sua efetivação.

Consigna-se, a priori, que, ao contrário do quanto asseverado pelo magistrado a quo, a transação extrajudicial 
celebrada com a CRESAUTO, ora apelada, para entrega de novo veículo ao apelante, não afasta o direito do mesmo em 
pleitear judicialmente a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais que entende devidos, ainda que se considere a 
cláusula sexta do mencionado instrumento, que prevê a renúncia ao direito de ação.

Pontue-se que, os julgados do STJ, destacados na sentença apelada como precedentes relativos ao tema, tratam 
de hipóteses diversas, nas quais se visa majorar indenização por danos morais que já é objeto de acordo extrajudicial, além 
de ter sido oportunizado às partes envolvidas na discussão os termos acordados e de estarem as mesmas acompanhadas de 
advogado, no momento da composição, o que se distancia bastante da realidade dos autos.  

É que, no presente feito, fica claro que o apelante fora compelido a assinar verdadeiro acordo de adesão, sem o 
qual não teria seu veículo substituído, em evidente situação de hipossuficiência. Não obstante, não foi objeto da transação 
qualquer valor a título de danos materiais ou morais, que justificasse a renúncia ao direito de pleiteá-los judicialmente, sob 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

250

pena de afronta ao art. 5º, XXXV da Constituição, que preconiza o direito de ação, além do art. 927 do Código Civil, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de reparação do dano pelo causador do ato ilícito.

Outro não foi o entendimento, em caso verdadeiramente análogo, consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, 
no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 658.858 - TO (2015/0019679-7), de relatoria da Ministra Maria Isabel 
Gallotti, publicado em 04/03/2015, a saber:

“Ocorre que, ao contrário do que afirmou o magistrado singular, a quitação dada pela autora não lhe 
retira o direito de ajuizar ação pleiteando a reparação dos danos sofridos em razão do acidente, na me-
dida em que o recibo dado pela vítima refere-se somente aos valores descritos no documento e não obsta 
que a parte pleiteie em juízo a complementação dos prejuízos suportados. Corroborando o esposado, 
observa-se que a quitação fora elaborada em documento de cunho adesivo, sendo que o valor pago pela 
empresa apelada é ínfimo e não condiz com o abalo causado, além de que, no ato da formalização da 
transação, a autora não estava assistida por um advogado e tampouco tinha conhecimento da extensão 
do dano que sofrera, notadamente porquanto ainda estava em recuperação, necessitando de assistência 
para a compra de medicamentos, sessões de fisioterapia e intermináveis consultas e exames com médico 
especialista, o qual, ao final do tratamento conservador, concluiu pela necessidade de cirurgia na região 
afetada (fls. 21/22 do “anexo 2” e fls. 421, “anexo25”, evento nº 01, dos autos originários). Portanto, 
a transação extrajudicial realizada não importa em renúncia tácita à complementação via judicial, 
não havendo que se falar em carência de ação em decorrência disso.” (grifo nosso)

Diante disso, afasta-se a validade da cláusula sexta do acordo entabulado entre as partes, sendo ineficaz a quitação 
geral, a qual não pode afastar a pretensão autoral de reivindicar danos decorrentes do ato ao qual reputa ilícito.

Quanto aos danos materiais/perdas e danos, nesse ponto, assiste razão ao magistrado singular, na medida em que 
não há qualquer prova nos autos do prejuízo patrimonial supostamente sofrido pelo apelante, decorrente do aluguel do 
veículo, no período entre o vício apresentado e a entrega do novo produto, pelo que deve ser mantido o indeferimento de 
tal pleito.

Já quanto a indenização por danos morais, cabe-nos tecer algumas premissas acerca da relação travada entre as 
partes e o mencionado instituto.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor consagrou os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da 
vulnerabilidade, trazendo importantes inovações no âmbito das relações contratuais, a fim de promover um equilíbrio 
entre o consumidor e o fornecedor.

Não é demasiado lembrar que o CDC estabeleceu, entre os direitos básicos do consumidor, em seu art. 6º, “V – a 
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...) VII – a facilitação da defesa 
de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil 
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”

Em várias passagens, o CDC trata da responsabilidade civil nas relações de consumo, estabelecendo que o vício do 
produto ou do serviço, conduz à obrigação do fornecedor em reparar o dano.

Com efeito, trata-se a presente hipótese de vício de qualidade do produto, qual seja, o veículo adquirido pelo 
apelante, em vista dos problemas descritos na inicial, cuja questão é disciplinada pelo art. 18 do diploma consumerista.

Não há dúvidas de que, ao adquirir um veículo novo, o autor esperava usufruí-lo com tranquilidade e segurança, 
algo natural entre os consumidores que optam por pagar mais caro, mas com a certeza de que o bem estará isento dos 
vícios, mais comumente encontrados nos carros seminovos.

Contudo, o veículo zero-quilômetro do autor, com menos de 30 dias, foi levado à concessionária, em razão de de-
feitos apresentados. Não se pode tratar como normal e corriqueira a referida situação, mormente quando não foi possível 
consertar o veículo, que teve que ser substituído por outro.

Ainda que se tenha, de forma administrativa, trocado o carro do apelante por outro novo, o prazo de 04 (quatro) 
meses para a substituição, mesmo com a exigência do autor de que fosse por outro idêntico, não se mostrou razoável, vio-
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lando, inclusive, os termos do § 2º do art. 18 do CDC, já que não foi convencionado com o autor a ampliação do prazo 
de 30 dias para solução do problema.

Outrossim, a mera substituição do bem eivado de vício não elide os danos decorrentes da indisponibilidade do 
veículo pelo cliente, seja pela dependência profissional alegada, seja pelo desgaste de idas e vindas à concessionária, supor-
tado pelo mesmo.

Diante disso, a situação fática apresentada não pode ser considerada como mero aborrecimento, posto que causou 
flagrante angústia e frustração às expectativas geradas pelo consumidor, que desembolsou alta quantia para adquirir um 
veículo zero quilômetro, e teve que passar 04 (quatro) meses sem o mesmo.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. VE-
ÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. DIVERSAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLU-
ÇÃO DE DEFEITO. SÚMULA N. 83/STJ. CONSTATAÇÃO EM LAUDO PERICIAL DE 
FALHA NA QUALIDADE DE SERVIÇO. 1. É cabível indenização por dano moral quando 
o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita, por diversas vezes, retornar à concessionária 
para reparos, sem que haja solução. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 
533916 RJ 2014/0146221-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de 
Julgamento: 05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015)

CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DEFEITOS 
EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. EXTRAPOLAÇÃO DO RAZOÁVEL. DANO 
MORAL. EXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. DIES A QUO. CITAÇÃO. DISPOSITIVOS 
LEGAIS APRECIADOS: ARTS. 18 DO CDC E 186, 405 e 927 do CC/02. 1. Ação ajuizada 
em 14.05.2004. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 08.08.2013. 2. Recurso 
especial em que se discute se o consumidor faz jus à indenização por danos morais em virtude de 
defeitos reiterados em veículo zero quilômetro que o obrigam a levar o automóvel diversas vezes à 
concessionária para reparos, bem como o dies a quo do cômputo dos juros de mora. 3. O defeito 
apresentado por veículo zero-quilômetro e sanado pelo fornecedor, via de regra, se qualifica como 
mero dissabor, incapaz de gerar dano moral ao consumidor. Todavia, a partir do momento 
em que o defeito extrapola o razoável, essa situação gera sentimentos que superam o mero 
dissabor decorrente de um transtorno ou inconveniente corriqueiro, causando frustração, 
constrangimento e angústia, superando a esfera do mero dissabor para invadir a seara do 
efetivo abalo psicológico. 4. Hipótese em que o automóvel adquirido era zero-quilômetro e, 
em apenas 06 meses de uso, apresentou mais de 15 defeitos em componentes distintos, parte 
dos quais ligados à segurança do veículo, ultrapassando, em muito, a expectativa nutrida 
pelo recorrido ao adquirir o bem. 5. Consoante entendimento derivado, por analogia, do jul-
gamento, pela 2ª Seção, do REsp 1.132.866/SP, em sede de responsabilidade contratual os juros 
de mora referentes à reparação por dano moral incidem a partir da citação. 6. Recurso especial 
desprovido. (STJ - REsp: 1395285 SP 2013/0147396-1, Relator: Ministra NANCY ANDRI-
GHI, Data de Julgamento: 03/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 
12/12/2013) (grifo nosso)

Dessa forma, uma vez caracterizado o ato ilícito, impõe-se às apeladas o dever de indenizar o apelante pelos danos 
morais suportados.

Acerca do “quantum” indenizatório, é mister destacar que este deve representar para o ofendido uma satisfação 
psicológica que possa, ao menos, diminuir os dissabores que lhe foram acarretados, sem causar, evidentemente, o chamado 
enriquecimento sem causa. Entretanto, deve impingir ao causador do dano um impacto capaz de desestimulá-lo a praticar 
novos atos que venham a causar prejuízos a outrem.
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 Assim, observando os critérios acima e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor da indeni-
zação por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O montante indenizatório deverá ser pago pelas apeladas, de forma solidária, nos termos do art. 18 do CDC, que 
é taxativo quanto à responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia produtiva, na qual se incluem o fabricante e o 
comerciante, nos casos em que verificado vício de qualidade do produto, conforme se vê do seguinte julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. FORNECEDOR DE PRO-
DUTOS OU SERVIÇOS. VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18 DO CDC. Vício de qualidade do 
produto. Responsabilidade solidária de todos os fornecedores, neste conceito insertos o fabri-
cante e o comerciante. Inteligência do art. 18 do CDC. (...)”. DERAM PROVIMENTO EM 
PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70048952204, Décima Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 27/06/2013)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, de fato, vislumbra-se que foi deferida, na decisão de fls. 34, a as-
sistência judiciária gratuita ao autor, e, não havendo nos autos qualquer prova ou menção à eventual modificação de sua 
situação financeira, deve ser mantida a concessão, sendo o mesmo dispensado do pagamento das despesas processuais, 
inclusive honorários advocatícios.

Considerando a modificação do julgado e a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/2015, devem 
as apeladas custear metade do valor das custas e do quanto arbitrado na sentença a título de honorários, que representa R$ 
1.000,00 (um mil reais), sendo devido, por cada apelado, 50% das despesas que lhes cabem, observando-se o previsto no 
art. 87, §1º, do CPC/2015.

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando-se parcialmente a sentença, 
para condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao apelante, no valor de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente, a partir da publicação desta decisão, e com juros de mora de 1% ao 
mês, a partir da citação. Condeno, ainda, as apeladas ao pagamento de metade das custas e dos honorários advocatícios 
devidos, conforme acima explanado.

W
TJBA – APELAÇÃO 0000891-82.2008.805.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DESA. MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL, JULGADO EM 15/03/2016

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS E MATERIAIS. CHEQUE DEVOLVIDO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA 
AUTORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PERDA DE UMA CHAN-
CE.  SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELO REU. REFORMA DA 
SENTENÇA. QUEBRA DE NEXO CAUSAL. EXAME. PEDIDO DE DANOS MA-
TERIAIS NÃO ATENDIDO. PERDA DE CHANCE OU LUCRO CESSANTE NÃO 
CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRO-
VADOS A CONDUTA, O NEXO DE CAUSALIDADE E O DANO SOFRIDO PELO 
AUTOR. DEVER DE INDENIZAR – EXEGESE DO ART. 927 DO CC/02. AUSÊN-
CIA DE PROVAS DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS 
DO DIREITO DA AUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA 
O IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REFORMA PARCIAL DA SEN-
TENÇA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. 
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% (DEZ POR CENTO) SOBRE 
O VALOR DA CONDENAÇÃO, DENTRO DOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO. PRO-
VIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº. 0000891-82.2008.8.05.0080, de Feira de Santana, 
em que são apelante e apelado, respectivamente, BANCO DO BRASIL S/A e ANNE LIEGE SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à una-
nimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelos motivos adiante expendidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por ANNE LIEGE SILVA DOS 
SANTOS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a exclusão do nome da autora junto aos órgãos de 
proteção ao crédito, bem como a repetição do indébito, condenação por danos morais e materiais na modalidade 
de lucros cessantes.

Adota-se como próprio o relatório da sentença recorrida constante das fls. 97/107, acrescentando que a eminente 
magistrada singular julgou procedente, em parte, os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a pagar a requerente: 
“a) o valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos patrimoniais, pela perda de uma chance, corrigidos 
monetariamente pelos índices do INPC e incidentes juros de mora com taxa de 1% ao mês, ambos a partir desta sentença; b) o 
valor total de R$ 12.440,00 (doze mil quatrocentos e quarenta reais) a título de danos morais, corrigidos monetaria-
mente a partir da data desta sentença pelos índices do INPC e os juros de mora com taxa de 1% ao mês deverão incidir desde a 
citação, dia 18/03/2008.”

Ao final, condenou o banco demandado ao pagamento de custas processuais, e ao pagamento dos honorários 
advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, recorreu o vencido com razões de fls. 108/127, suscitando em síntese a excludente de responsabi-
lidade civil por culpa exclusiva de terceiro e negativação por culpa exclusiva dos órgãos cadastrais. Além disso, suscitou 
que não houve conduta lesiva por parte do acionado, portanto, não cabe a responsabilidade objetiva, bem como alegou 
a inexistência de danos morais ou a sua redução para um montante de acordo com a razoabilidade e o não cabimento de 
condenação por danos materiais na modalidade de lucros cessantes no caso dos autos e, por fim, requereu pela redução e 
adequação do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios fixados em percentual mínimo.

Diante de tais considerações, pugnou pelo conhecimento e recebimento do recurso para que, ao final, seja refor-
mada a sentença na parte que lhe foi desfavorável, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial 
ou, caso assim não entenda o Tribunal, requer, alternativamente, seja revisto o quantum indenizatório para reduzi-lo e 
adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a redução dos honorários advocatícios.

Devidamente intimado, a recorrida não apresentou contrarrazões, conforme se infere da certidão de fl. 134.
É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Ab initio, cumpre analisar as condições de admissibilidade da apelação interposta pelo BANCO DO BRA-
SIL S/A.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o decisum recorrido fora publicado no dia 03/12/2012, iniciando-se a 
contagem do prazo no dia 04/12/2012. Dessa forma, tendo a apelação cível sido interposta no dia 17/12/2012 conclui-se 
pela sua tempestividade, haja vista que não houve o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias.
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Em relação ao preparo, observa-se que esse fora devidamente recolhido, conforme se extrai do documento cons-
tante das fls. 128/129.

Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço.
O ordenamento jurídico pátrio estabelece na Constituição Federal de 1988 o direito à honra e à imagem das pes-

soas, assegurando-lhes o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, conforme dispõe o 
art. 5°, inciso X da CF/88, in verbis:

Art. 5°. Omissis.
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Nesse prisma, em razão da ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa com 
a finalidade de assegurar a todos a existência digna, o Estado Democrático de Direito estabeleceu o princípio da defesa do 
consumidor instituído no art. 170, inciso V da CF/88, que estabelece:

Art. 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios:
V – defesa do consumidor;

Em razão do princípio supramencionado, os legisladores brasileiros instituíram o Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor, nos termos do art. 5°, inciso XXXII e do art. 170, inciso V, ambos da CF/88 e no art. 48 das 
Disposições Transitórias da Carta Magna, com a finalidade de regular as relações de consumo no mercado nacional.

Diante de tal objetivo, o CDC restringiu a sua área de atuação às questões que envolvessem uma relação entre 
consumidor (art. 2° do CDC) e fornecedor (art. 3° do CDC), conceituando-os da seguinte maneira:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou ser-
viço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, 
que haja intervindo nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica pública ou privada nacional ou estrangeira, 
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, de montagem, 
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.
§ 1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§ 2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 
relações de caráter trabalhista.

Da detida análise dos autos, extrai-se que a relação estabelecida entre as partes se encaixa perfeitamente nos con-
ceitos instituídos nos arts. 2° e 3° do CDC, restando, portanto, configurada a incidência do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor na situação em escopo.

No caso sub examine, a requerente que é correntista do banco réu, sustentou que teve seu nome indevidamente 
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito quando, ao realizar uma compra de material de construção cujo pagamento se 
deu em 2 (dois) cheques, foi surpreendida com seu primeiro cheque devolvido por falta de fundos. Alega a autora que após 
esse fato compareceu na empresa e depositou o valor mencionado.
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Contudo, ao representar novamente o cheque, este foi devolvido por motivo de “furto ou roubo de malote”. Além 
disso, pagou em duplicidade pelo segundo cheque. Diante do fato narrado, alegou a autora que perdeu uma oportunidade 
de emprego por conta da restrição do seu crédito, fato demonstrado na fl. 30 dos autos.

Diante do ocorrido, a parte autora propôs a presente indenizatória com o objetivo de ser indenizado pelos danos 
morais e materiais sofridos em razão da atitude da ré.

Cabe, agora, analisar se houve abusividade na conduta do banco recorrente.
Inicialmente, cumpre observar a possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova, senão vejamos.
O instituto da inversão do ônus da prova fora estabelecido no processo civil.

W
TJBA – APELAÇÃO 0001376-57.2011.805.0000, TURMA CÍVEL DA CÂMARA ESPECIAL 
DO EXTREMO OESTE BAIANO, RELATOR (A): DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES 
CAFEZEIRO, JULGADO EM 27/04/2016

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRAN-
ÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO. CONTRATO DE SEGURO POR MORTE OU 
INVALIDEZ PERMANENTE. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO 
SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA, CONTADA DA CIÊNCIA DA INCAPACI-
DADE LABORAL. NÃO CONHECIDA A DATA DE CIÊNCIA SOBRE A NEGA-
TIVA. ÔNUS QUE INCUMBE À SEGURADORA. PRESCRIÇÃO NÃO CARAC-
TERIZADA. PERDA AUDITIVA DECORRENTE DE RUÍDOS NO LOCAL DE 
TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ACIDENTE PESSOAL. AU-
SÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. APELO AO QUAL DÁ-SE PROVIMENTO 
PARCIAL.
1. Prescreve em um ano o direito do segurado contra o segurador, conforme preceito do art. 
206, § 1º, II, do Código Civil.
2. Nos termos da Súmula 278, do STJ, o prazo prescricional deve ser contado da data em 
que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
3. Não comprovada a data da ciência pelo consumidor, da negativa de indenização, impos-
sível a contagem do prazo prescricional.
4. Não se conhecerá do agravo retido se a parte não o requerer expressamente na apelação 
ou na resposta, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC de 1973.
5. Liquidação extrajudicial não suspende o andamento do feito, visando exatamente a for-
mação do título executivo judicial, para posterior habilitação junto à massa liquidanda.
6. Seguro contra acidentes pessoais. Ausência do dever de indenizar, nos termos contratuais 
e regras da SUSEP, no caso de doença do consumidor caracterizar-se como lesão decorrente 
do trabalho.
7.  Apelo ao qual dá-se provimento parcial para afastar a prescrição e, no mérito, julgar 
improcedentes os pedidos formulados na inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Cível da 
Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, 
integrando a sentença, e o fazem de acordo com o voto do Relator.



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

256

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação proposta por Cosme Alves da Costa, contra a Confiança Companhia de Seguros e o 
Grêmio beneficente de Oficiais do Exército, trazendo como fundamento a negativa de indenização securitária decorrente 
de invalidez parcial permanente.

De acordo com os termos da inicial e documentos que a instruem, o Apelante, após anos trabalhando para o exér-
cito, testando armamentos e munições, teve os tímpanos prejudicados, vindo a perder quase que totalmente a audição, 
necessitando conviver, para o resto da vida, com aparelhos auditivos, além de correr o risco de vir a perder totalmente o 
sentido nos dois ouvidos.

Esclarece que durante o tempo em que esteve no Exército, contratou com a GBOEX um Pecúlio Integral, que ga-
rantia para os beneficiários por ele indicados uma indenização em caso de morte ou invalidez permanente. Posteriormente, 
a GBOEX teria criado a Confiança Companhia de Seguros, para o fim de proporcionar mais garantias, dentre as quais 
cobertura para acidentes pessoais que viessem a causar a morte ou a invalidez parcial ou total dos associados.

Tendo o Apelante sido acometido por invalidez parcial permanente, conforme documentos por ele colacionados 
juntamente com a inicial, formulou requerimento de indenização, que foi negado pelas acionadas, ao argumento de que 
tratava-se de lesão decorrente do trabalho.

A invalidez permanente foi declarada em 20/02/2009 (documento 19). A negativa de indenização securitária 
ocorreu em 20/04/2009 (fls. 15). A ação foi proposta em 24/02/2011 (fls. 02).

As empresas acionadas, ora Recorridas, apresentaram contestação nos autos, suscitando preliminar de incom-
petência absoluta do Juízo em razão da matéria, por entender que a lesão auditiva sofrida pelo autor não se refere a um 
acidente pessoal, mas a uma doença decorrente do trabalho. Solicitam, assim, que seja a competência declinada para a 
Justiça do Trabalho.

Suscitaram, também, prejudicial de mérito, em razão da prescrição anual, nos termos do art. 206, § 1º, do Código 
Civil.

No mérito, defendem que o autor, ora Apelante, não está abarcado pelas coberturas securitárias, por não ter se 
caracterizado no presente caso a lesão decorrente de acidente pessoal, mas sim dos vários anos de trabalho, que acarretaram 
a perda cumulativa da audição. Pugnam, assim, pelo acolhimento das preliminares ou pela improcedência da demanda. 
Pedem, também, caso seja outro o entendimento do Juízo, que eventual indenização seja lastreada por critérios de razoa-
bilidade e proporcionalidade.

Foi proferida pelo Juízo a quo, às fls. 149, decisão que rejeitou a preliminar de incompetência e a prejudicial de 
mérito, sendo declarado, na ocasião, que a prescrição deveria obedecer a regra do art. 206, § 3º, XI, do Código Civil, sendo 
de três anos. Contra a referida decisão foi interposto Agravo Retido, conforme fls. 151/155.

A decisão foi mantida, conforme fls. 173, oportunidade em que foi determinada a designação de audiência de 
conciliação, instrução e julgamento.

Realizada a audiência, na qual foram ouvidas testemunhas, foi aberto prazo para apresentação de razões finais, o 
que foi feito pelas partes, conforme fls. 186/191 e 192/196.

Em seguida seguiram os autos conclusos para sentença, tendo o Juízo Singular rejeitado a preliminar de incompe-
tência e acolhido a prejudicial de mérito, em razão da prescrição.

Inconformado com a sentença, o autor, ora recorrente, interpôs Apelação, ao argumento de que a data da ciência 
sobre a negativa de pagamento da indenização não foi aquela aposta nos documentos constantes às fls. 14/15 dos autos, 
mas sim o dia 15/02/2011

Contrarrazões apresentadas pelas recorridas, às fls. 211/233. Inicialmente relatam as recorridas que a Confiança 
Seguradora encontra-se em liquidação extrajudicial, o que torna necessária a suspensão do feito. No mérito, defendem que 
não se configurou a hipótese de acidente pessoal, como tenta o autor demonstrar, mas sim de lesão decorrente de trabalho, 



BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
257

estando, portanto, excluída a cobertura contratual. Pugnam, assim, pela manutenção da sentença ou, caso seja outro o 
entendimento, que seja a ação julgada improcedente.

É o relatório.

VOTO

Muito embora a GBOEX e a Confiança Companhia de Seguros tenham interposto agravo na forma retida, não 
formularam pedido expresso de apreciação pelo Tribunal, inviabilizando, assim, o conhecimento do recurso. Desta forma, 
não conheço do Agravo.

Tratam os autos de Apelação Cível proposta por Cosme Alves da Costa, contra sentença que pronunciou a pres-
crição do direito por ele postulado, sob o argumento de que passou-se mais de um ano desde o conhecimento sobre a 
negativa à cobertura securitária.

De acordo com as razões do apelante, muito embora conste nas correspondências juntadas às fls. 14 e 15 dos autos 
as datas de 13/04/2009 e 20/04/2009, apenas teve ciência do teor dos referidos documentos em 15/02/2011, fato este 
que não foi melhor explicitado nos autos por estar a demanda embasada na possibilidade de prescrição trienal, a teor do 
disposto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil.

De fato, o cotejo das informações produzidas nos autos não revela a data em que as correspondências foram rece-
bidas, o que somente seria possível através da juntada de Avisos de Recebimento ou documento análogo, que trouxesse ao 
Juízo a certeza sobre a entrega dos documentos ao Apelante, ainda em abril de 2009.

Trata-se, portanto, de prova negativa, que somente poderia ser produzida pelas empresas que compõem o pólo 
passivo da demanda, por não ser possível ao recorrente demonstrar a data em que recebeu os Ofícios. É, portanto, ônus 
que recai exclusivamente sobre as recorridas e do qual não se desincumbiram.

Sem a produção desta informação, seria temerário declarar que o autor tinha ciência sobre a negativa desde o ano 
de 2009, ainda mais tratando-se de demanda onde se discute a legalidade ou ilegalidade da negativa de cobertura securi-
tária decorrente de suposto acidente pessoal.

Deve, portanto, ser modificada a sentença de piso neste particular, por não vislumbrar este Juízo a ocorrência da 
prescrição no presente caso, pois não se produziu a prova necessária para demonstrar qual a correta data de ciência sobre 
a negativa de cobertura.

Noto, ainda, que o Apelante solicitou em seu recurso pedido de julgamento de todos os fatos apresentados pelas 
partes, para que se dê provimento integral ao recurso, reformando-se a sentença para julgar os pedidos procedentes, con-
forme fls. 206.

Como relatado anteriormente, o presente feito passou por todas as fases processuais, com contestação das partes, 
réplica, audiência de conciliação, instrução e julgamento, com oitiva de testemunha, e apresentação de razões finais. Des-
necessária se faz, portanto, a produção de provas adicionais, por encontrarem-se nos autos todos os elementos de informa-
ção aptos a viabilizar o julgamento do feito.

Assim, com esteio no art. 1.013, § 4º, do CPC9. Ainda em sede recursal, suscitou a Confiança Companhia de 
Seguros a necessidade de suspensão do processo, por encontrar-se em liquidação extrajudicial. Esclareço, porém, que não 
está impedido o julgamento do processo em fase de conhecimento, contra empresas em liquidação extrajudicial, exata-
mente para que seja proferida sentença, reconhecendo ou não a existência de crédito. Apenas fica inviabilizada a execução 
do julgado, que sujeita-se à habilitação do crédito junto à massa liquidanda.

9 Art. 1.013.   A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(omissis)
§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais ques-
tões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
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Sobre o tema, vide jurisprudência:

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CABIMENTO. JUROS 
QUANDO APLICÁVEIS. É CABÍVEL O PROCESSO DE CONHECIMENTO EM LIQUI-
DAÇÃO EXTRAJUDICIAL, DADO QUE O CRÉDITO DISCUTIDO DEPENDE DE ACER-
TAMENTO ATRAVÉS DE SENTENÇA PARA SUA EXISTÊNCIA. A EXECUÇÃO É QUE SE 
SUSPENDE QUANDO É SUBSTITUÍDA PELA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DEMAIS 
DISSO, NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, APLICA-SE OS JUROS PARA APURAÇÃO DO 
QUANTUM DEBEATUR, SOMENTE NÃO INCIDINDO ESTA VERBA A PARTIR DO MO-
MENTO EM QUE TAL VALOR APURADO ESTIVER NO ROL DE DÉBITOS DA MASSA.
(Acórdão n.69742, APC3029793, Relator: VASQUEZ CRUXÊN, Revisor: CAMPOS AMA-
RAL, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/12/1993, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 
27/04/1994. Pág.: 4)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIG-
NADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILI-
DADE - DEVER DE INDENIZAR.
1. Não se conhece do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita em fase recursal, por ausên-
cia de interesse, quando o pleito já foi deferido em primeira instância.
2. Não se aplica a norma inscrita no artigo 18 da Lei 6.024/74, segundo o qual a decretação da 
liquidação extrajudicial suspende as ações iniciadas sobre direitos relativos ao acervo da entidade 
liquidanda, quando a ação encontra-se em fase processual avançada, tendo sido ajuizada mais de seis 
anos do decreto de liquidação.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decor-
rência da falha na prestação dos serviços, consoante previsão constante do artigo 14 do CDC, salvo 
se provar a inexistência do defeito, o fato exclusivo do consumidor ou a ocorrência de caso fortuito ou 
força maior.
4. A contratação de empréstimo consignado mediante fraude em decorrência da ausência de conferên-
cia da veracidade dos documentos apresentados gera o dever de indenizar.
5. Rejeitou-se a preliminar de suspensão do curso do processo e negou-se provimento ao apelo.
(Acórdão n.756371, 20060810070562APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: FLA-
VIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2014, Publicado no DJE: 
04/02/2014. Pág.: 65)

Nada impede, portanto, o trâmite do processo em fase de conhecimento, o que me motiva a rejeitar o pedido de 
suspensão do processo formulado pelas recorridas.

Antes de adentrar ao mérito da demanda, cumpre-me apreciar a preliminar e a prejudicial de mérito suscitadas na 
contestação.

A preliminar de incompetência em razão da matéria, por tratar, ao entender das recorridas, de questão afeta à 
justiça do trabalho, não merece acolhimento. O que o Apelante pleiteia, em verdade, é o cumprimento contratual, com o 
pagamento da indenização securitária em razão de acidente pessoal, o que não retira do Juízo Cível Estadual a competência 
para dirimir a controvérsia. Rejeito, por conseguinte, a preliminar.

A prejudicial de mérito em razão da prescrição ânua, também não deve ser acolhida no presente caso. Como dito 
anteriormente, não está devidamente esclarecida nos autos a data em que foi o consumidor notificado sobre a negativa de 
pagamento da indenização, não sendo possível definir um marco para início da contagem do prazo prescricional.

Tratando-se de prova que não pode ser produzida pelo próprio Apelante, mas tão apenas pelas recorridas através 
de Aviso de Recebimento ou documento equivalente, que demonstre a data em que foi o recorrente notificado sobre a 
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negativa de cobertura securitária, não se pode afirmar com precisão que está o direito por ele pretendido foi atingido pela 
prescrição, sob pena de ocasionar-lhe grave lesão.

Opto, assim, por rejeitar a prejudicial de mérito suscitada pelas recorridas.
Adentrando ao mérito, verifico que estamos diante de uma relação de consumo, subsumindo-se perfeitamente à 

definição contida nos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.
Partindo desta premissa, faz-se imprescindível a análise dos pedidos de acordo com os princípios norteadores das 

relações consumeristas, dentre os quais destaco a boa-fé objetiva, que em termos singelos refere-se ao dever de lealdade que 
devem as partes guardar, tanto na fase pré-contratual, assim como durante a execução do contrato. De acordo com este 
princípio, devem os contratantes agir de forma leal, prestando todas as informações sobre os riscos envolvidos no negócio, 
de forma inequívoca.

Não por outro motivo, o art. 6º, III, do CDC, prevê que são direitos básicos do consumidor a informação adequada 
e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, 
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

O CDC, por sua vez, é uma Lei que passou a vigorar no ano de 1991, ao passo que o contrato firmado pelas partes 
data de 1968, vindo a ter acrescidas outras garantias aos associados apenas no ano de 1981. Trata-se de avença que não foi 
feita à luz da Lei Consumerista, que ainda não existia à época.

A questão trazida pelas partes deve obrigatoriamente ser resolvida à luz das cláusulas contratuais que foram ori-
ginalmente pactuadas, para que se saiba quais as garantias que teria o consumidor contratado. Entretanto, as condições 
gerais trazidas, conforme fls. 86 e seguintes dos autos datam de maio de 2006, não sendo possível aferir, com certeza, se 
refletem as mesmas que foram pactuadas com o autor, mais de 20 anos antes.

É possível notar, logo ao início das Condições Gerais, nas informações preliminares, que trata-se de um processo 
junto à SUSEP, de n.º 15414.200172/2003-48. Notoriamente trata-se de Condições Gerais editadas no ano de 2003. 
Assim, não é possível conhecer o teor das cláusulas à época da contratação, ocorrida em 1981.

Apesar de não constar nos autos as condições gerais originalmente pactuadas ou de não ter sido dada ciência ao 
consumidor, conforme por ele alegado em sua inicial, de todos os riscos e exclusões contratuais, o deslinde da presente 
demanda depende realmente da interpretação do que seria acidente pessoal, de acordo com as normatização vigente, para 
o fim de se delimitar a responsabilidade das seguradoras no caso concreto.

A Resolução CNSP nº 117, de 22 de dezembro de 2004, editada pela Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP, alterando e consolidando as regras de funcionamento e os critérios para operação das coberturas de risco oferecidas 
em plano de seguro de pessoas, definiu acidente pessoal da seguinte forma:

ACIDENTE PESSOAL

O evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de 
lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a 
invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico, observando-se que: 

A)
INCLUEM-SE NESSE CONCEITO:
a.1) o suicídio, ou a sua tentativa, que será equiparado, para fins de indenização, a acidente pes-
soal, observada a legislação em vigor;
a.2) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, 
quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto;
a.3) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;
a.4) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros; e
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a.5) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de 
origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente com-
provadas.
B)
EXCLUEM-SE DESSE CONCEITO:
b.1) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, 
desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, esta-
dos septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente 
coberto;
b.2) as intercorrências ou complicações conseqüentes da realização de exames, tratamentos clíni-
cos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;
b.3) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou 
microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim 
como as lesões classificadas como: lesão por esforços repetitivos - LER, doenças osteomulcula-
res relacionadas ao trabalho - DORT, lesão por trauma continuado ou contínuo - LTC, ou 
similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequ-
ências pós tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e
b.4) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como 
“invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na 
caracterização de invalidez por acidente pessoal, definido no inciso I deste artigo. (Resolução 
CNSP 117/04). (grifei)

Muito embora não se tenha ciência exata sobre o teor das condições pactuadas em 1981, é fato que no decorrer do 
tempo a SUSEP, que regula os seguros privados em nível nacional, veio aperfeiçoando as regras aplicáveis às seguradoras, 
incluindo-se os critérios a ser por elas praticados comercialmente. Por outro lado, nota-se uma certa similaridade entre as 
Condições Gerais vigentes no ano de 2003 e as regras acima referidas, editadas em 2004, o que é forte indicativo de que 
os contratos de seguros contra acidentes pessoais já eram norteados por regramento que não sofreu mudanças significativas 
no período considerado nestes autos.

As seguradoras negaram ao autor o direito à cobertura securitária embasadas no fato de que o problema auditivo 
por ele apresentado classifica-se como excluído do conceito de acidente pessoal, conforme “item b3”, acima citado e gri-
fado.

De acordo com a Declaração de Invalidez Funcional, colacionada às fls. 19, “o paciente apresenta tinnitus, surdez, 
confirmada a surdez em 06/04/2001. O paciente apresenta perda auditiva induzida por ruído (toda perda induzida por ruído 
é classificada como acidente de trabalho)”.

De acordo com o Ministério da Saúde10,

a Perda Auditiva Induzida por Ruído (Pair) é a perda provocada pela exposição por tempo prolon-
gado ao ruído. Configura-se como uma perda auditiva do tipo neurossensorial, geralmente bilateral, 
irreversível e progressiva com o tempo de exposição ao ruído (CID 10 – H 83.3). Consideram-se como 
sinônimos: perda auditiva por exposição ao ruído no trabalho, perda auditiva ocupacional, surdez pro-
fissional, disacusia ocupacional, perda auditiva induzida por níveis elevados de pressão sonora, perda 
auditiva induzida por ruído ocupacional, perda auditiva neurossensorial por exposição continuada a 
níveis elevados de pressão sonora de origem ocupacional.

10 Perda auditiva induzida por ruído (Pair) / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégi-
cas. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006.
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Considerando o arcabouço probatório existente nos autos e todas as informações prestadas na inicial e docu-
mentos que a instruem, a conclusão lógica no presente caso é a de que o problema auditivo adquirido pelo recorrente 
não decorreu de acidente pessoal, como quer fazer crer, mas de lesão que ocorreu em razão de vários anos de trabalho em 
ambiente ruidoso, testando armamentos e munições.

De acordo com o relatório colacionado às fls. 21, o próprio recorrente afirmou

que não utilizava protetor auricular e mesmo “ao tentar diminuir o ruído, com o uso de algodão 
introduzido nos condutos auditivos, era repreendido por seus superiores, ‘para não causar mau exemplo 
para os outros colegas’ (militares)”.

Os relatórios médicos juntados ao processo e o tratamento dado pelo Ministério da Saúde aos problemas auditivos 
provocados por ruído trazem a este Juízo a convicção de que a perda auditiva do autor realmente decorreu do trabalho, 
após longos anos de exposição a ruídos diários, provenientes de tiros realizados em testes de armamentos diversos, sem o 
uso de equipamento pessoal de proteção, não se caracterizando, pois, como acidente pessoal.

A lesão sofrida pelo autor, desta forma, encontra-se efetivamente excluída da cobertura contratual para acidentes 
pessoais, não apenas em razão das disposições das Condições Gerais da Apólice, como também pela normatização editada 
pela SUSEP, vigente à época do requerimento de indenização.

Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, voto no sentido de conhecer do recurso interposto 
pela parte autora, acolhendo parcialmente as suas razões, para reconhecer que não operou-se a prescrição no presente 
caso. No mérito, todavia, com base na fundamentação aqui explanada, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formu-
lados na inicial.

Sem custas ou honorários advocatícios, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

W
TJBA – AGRAVO DE INSTRUMENTO 0011786-07.2015.805.0000 SEGUNDA CÂMARA 
CÍVEL, RELATOR (A): DES. JATAHY JUNIOR, JULGADO EM 26/04/2016

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DO IDOSO, ESTATUTO DA CRIAN-
ÇA E DO ADOLESCENTE E LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. 
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA SEGUNDA AGRA-
VANTE. REJEITADA. PROCESSO DEFLAGRADO DE OFÍCIO POR IMPULSO 
OFICIAL, A PARTIR TERMO DE DECLARAÇÃO PRESTADO PELO IDOSO E 
SEM PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTE-
TIVAS EM FAVOR DO IDOSO E SEUS NETOS MENORES. APLICAÇÃO ANA-
LÓGICA DA LEI MARIA DA PENHA. CABIMENTO. MEDIDA PROTETIVA EM 
FAVOR DA MULHER. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. 
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Possui interesse recursal a agravante que sofre imposição de medida protetiva, de forma 
reflexa, sem comprovação nos autos de sua imprescindibilidade.
Com fulcro no art. 45 da Lei nº. 10.741/2003 e no art. 4º da Lei nº. 8.069/1990, que 
realizam comandos que se exaram da própria Constituição Federal, os microssistemas de 
proteção ao idoso e às crianças atribuem ao magistrado a prerrogativa de agir sempre que 
verificadas hipóteses de violação aos direitos reconhecidos naqueles Estatutos.
Como todos os demais, o princípio da demanda não é absoluto dentro do ordenamento 
jurídico, comportando relativizações. Portanto, inexiste qualquer irregularidade na conduta 
do julgador que, com base em termo de declaração prestado pelo idoso, imponha medidas 
de proteção com vistas a salvaguardar a sua saúde e integridade física, bem como dos seus 
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bisnetos menores impúberes. Tais medidas prescindem de petição inicial ou de deflagração 
prévia de processo judicial, e visam apenas a salvaguardar os direitos fundamentais dessas 
pessoas, sejam elas vítimas de violência ou estejam ameaçadas de sofrê-la.
No caso em apreço, aplicável por analogia o art. 19, §1º, da Lei Maria da Penha, de forma 
a conferir ao Juiz autorização conceder medidas protetivas de urgência ex officio para as 
crianças e ao idoso.
Noutro giro, incabível a medida protetiva que obrigue o afastamento dos agravantes, ante a 
ausência dos pressupostos de utilidade que autorizem a sua imposição.

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº. 0011786-
07.2015.8.05.0000, de Caetité, tendo como agravantes Reginaldo Farias Couto e Maria Regina Gomes Alves, e, como 
agravado, Nelson Rodrigues Gomes.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NÃO ACOLHER A PRELIMINAR de falta de interesse recursal de Maria 
Regina Gomes Alves e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, afastando a incidência da medida 
protetiva que impunha o afastamento dos agravantes, um do outro, mantendo-se nos seus demais termos a decisão objur-
gada, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reginaldo Farias Couto e Maria Regina Gomes Alves em face 
da decisão proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Caetité que deferiu medida protetiva em favor de Nelson Rodrigues 
Gomes, determinando que o primeiro agravante se afaste da residência e da pessoa do recorrido, da segunda agravante e 
dos seus dois filhos, numa distância mínima de 1.000 (mil) metros.

Em suas razões recursais, sustentaram os recorrentes, em síntese, a nulidade da decisão agravada, porquanto pro-
ferida sem a existência de petição inicial ou de qualquer pedido do recorrido, senão com base em mera declaração deste, 
inviabilizando a boa defesa dos réus/recorrentes.

Também alegaram que o douto a quo deferiu pedido estranho ao caso dos autos, haja vista que se deferiu medida 
protetiva em favor da segunda agravante sem que nos autos houvessem qualquer alusão desta última ou de seus filhos 
terem sofrido violência doméstica.

Em decisão de fls. 43/45, indeferiu-se o efeito suspensivo.
Informações prestadas pelo Magistrado primevo às fls. 48/50, dizendo que a decisão agravada visou resguardar 

o agravado, pessoa idosa, ora sujeito à conduta prejudicial do primeiro agravante, pessoa agressiva que mantém consigo 
armas de fogo, deixando a elas expostos o agravado e seus bisnetos menores, tendo inclusive ameaçado o idoso, quando o 
obrigou a vender-lhe um hectare de terra, situação que constrangeu o recorrido, levando-o a ser hospitalizado.

Outrossim, informou que a decisão impugnada também protege duas crianças de tenra idade, bisnetos do agra-
vado, das condutas desrespeitosas dos agravantes, que já foram surpreendidos mantendo relações sexuais na frente desses 
menores.

Assim, o douto a quo expressou que a medida fora proferida com base nas declarações do longevo, que se encontra 
em pleno uso e gozo de suas faculdades mentais, possuindo, ademais, grande reputação onde mora, respeitado pelos vizi-
nhos e por todos que o conhecem, à exceção do primeiro agravante e da sua própria neta Maria Regina, segunda agravante.

Por fim, manifestou pela ausência de interesse recursal daquela segunda recorrente, uma vez que a medida de 
proteção beneficia o idoso e os menores.

Sem contrarrazões do recorrido, conforme certidão de fl. 59.
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Autos encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer às fls. 63/72, opinando pela falta do 
interesse recursal da segunda agravante com vistas à modificação da decisão de piso, uma vez que o douto a quo deferiu 
medida protetiva apenas em face do primeiro recorrente, cujos efeitos não alcançam àquela parte.

Adentrando ao mérito, o parquet ad quem manifestou-se que vigente o microssistema de defesa do idoso, o qual 
autoriza o Magistrado atuar de ofício na instauração de ação protetiva ou na concessão de medidas de urgência em favor 
da vítima.

Outrossim, afirmou que a decisão agravada merece reforma no tocante ao afastamento do primeiro agravante em 
relação à pessoa da segunda recorrente, haja vista que não houve evidências de pedido da mesma em tal sentido, mantendo 
os seus demais aspectos da decisão impugnada.

Em condições de proferir voto, solicitou-se dia para julgamento

VOTO

Cuida-se medida protetiva deferida em favor de Nelson Rodrigues Gomes, idoso, e de duas crianças menores, no 
sentido de afastar Reginaldo Farias Couto da presença daquelas pessoas, numa distância de 1.000 (mil) metros, bem assim 
de afastá-lo da presença de Maria Regina Gomes Alves, segunda agravante, sob pena de se configurar crime de desobedi-
ência e multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil era)).

Inicialmente, imperiosa a análise da preliminar de não conhecimento do recurso em relação à segunda agravante, 
porquanto esta não teria interesse recursal.

Como sabido, o interesse recursal é requisito de admissibilidade, de modo que é a partir dele que o Julgador 
analisará se o recurso, indispensavelmente, é útil e necessário ao recorrente, a evitar prejuízos com a decisão impugnada.

No caso dos autos, o Juízo de piso, além de afastar o primeiro agravante das pessoas do agravado e seus netos, tam-
bém ordenou medida protetiva em prol da segunda agravante, impossibilitando que aquele ultrapasse o limite de 1.000 
(mil) metros de distância desta.

Como salientado pela Procuradoria de Justiça, não houve pedido expresso dessa recorrente no deferimento de 
medida protetiva em seu favor.

Contudo, diversamente do entendimento sufragado pelo a quo e pelo parquet ad quem, observo que a segunda 
recorrente tem interesse recursal na reforma da decisão agravada, na medida que seja reforma para afastar o distanciamento 
imposto.

Diante dessa razão, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso em relação à segunda agravante.
No mérito a análise a ser feita da decisão agravada cinge-se em averiguar o cabimento da imposição de medidas 

protetivas pelo magistrado de primeira instância, que agiu de ofício para afastar o primeiro agravante das pessoas de sua 
companheira, ora segunda agravada, bem como dos filhos menores desta, além do seu avô, sendo este o agravado.

A respeito das medidas protetivas, sua finalidade é bem definida pela notável jurista Maria Berenice Dias:

“O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência 
e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. 
Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012).

O caráter protetivo da decisão vergastada alcança a seara dos microssistemas jurídicos de proteção a determinados 
grupos, reconhecidos como hipossuficientes e merecedores de especial proteção do Estado. Para cada um deles, o legisla-
dor tem dispensado tratamento diferenciado, na tentativa de garantir uma ampla efetivação de direitos fundamentais já 
assegurados pela Constituição da República.

Ao conferir anteparo à mulher, à criança e ao idoso, a uma só cartada na mesma decisão, o juízo procurou resguar-
dar toda uma família em face de provável comportamento agressivo do primeiro agravado.
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De fato, reputa-se tão necessária a proteção a essa classe de indivíduos, que o legislador tem conferido ao Judiciário 
a prerrogativa de adotar uma série de medidas protetivas, inclusive ex officio, de forma a neutralizar ou reduzir os desequilí-
brios existentes e conferir uma maior força a estes que são historicamente hipossuficientes ou subjugados pelos depositários 
de maior supremacia dentro do âmbito social.

Dada a sua completude, leis como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Maria da 
Penha podem ser classificadas como um microssistema jurídico, por consagrarem direitos indisponíveis de forma a regular 
aspectos de proteção com normas bem delineadas, que partem de um mesmo fio condutor, qual seja, a Constituição da 
República.

Neste sentido, não merecem guarida as irresignações dos agravantes, ao invocarem suposta violação aos arts. 2º e 
262 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da inércia da jurisdição ou princípio dispositivo, segundo o 
qual a Jurisdição só age quando provocada, e esta iniciativa deve ser das partes.

Compulsados os autos, verifica-se que a ação foi instaurada de ofício pelo juízo a quo, a partir de termo de declara-
ção prestado pelo agravado perante o próprio magistrado de conhecimento que, de ofício, concedeu medidas de urgência 
em favor do idoso, sua neta e seus bisnetos.

Em que pese o princípio da inércia ser da mais inequívoca relevância dentro do ordenamento jurídico, ele, assim 
como todos os outros, não é absoluto; ao contrário, comporta diversas exceções, como admite o próprio CPC, ao autorizar 
que o juiz determine o início do inventário, de ofício, na hipótese do art. 989.

Em casos como estes que narram os autos, o julgador se encontra diante de valores dos mais caros para o meio 
social, razão pela qual o ordenamento admite que se ressalve o princípio dispositivo para conferir a devida custódia a de-
terminados grupos que se pretendeu escudar.

No que atine às crianças e aos adolescentes, com respaldo na doutrina da proteção integral consagrada Constitui-
ção Federal e na Lei nº. 8.069/1990, o legislador relaciona as medidas protetivas que poderão ser aplicadas observados de-
terminados critérios; sendo que em tais casos, mais uma vez, estamos diante de rol exemplificativo, conforme se depreende 
da expressão “dentre outras” contida no art. 101 do ECA:

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá de-
terminar, dentre outras, as seguintes medidas

 No que concerne aos idosos, a Lei nº. 10.471 – Estatuto do Idoso, prevê em seu Título III uma série de medidas 
a serem aplicadas para se garantir a incolumidade dos direitos reconhecidos naquele diploma. Dentre elas destaca-se, por 
certo, a norma de textura aberta extraída do caput do art. 45, que lista medidas a serem adotadas pelo Judiciário ou pelo 
parquet, num rol meramente exemplificativo. In verbis:

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judi-
ciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas (...)

Aqui, não obstante o legislador ordinário ter feito menção à provocação do Ministério Público, entendo ser esta 
prescindível, a depender da situação de risco imprimida ao caso concreto, pois a análise sistemática da própria lei autoriza 
uma interpretação mais extensiva e em analogia ao art. 19, § 1º da Lei Maria da Penha, de modo que o magistrado possuirá 
a prerrogativa de agir de acordo com o seu livre convencimento motivado, independentemente de provocação do parquet, 
à guisa de promover os direitos dos idosos e dos menores, garantidos pelos seus Estatutos, dentre os quais o direito a um 
ambiente familiar saudável e equilibrado.

A aplicação analógica da Lei Maria da Penha aos idosos, crianças e adolescentes é medida que se impõe, consi-
derando que o bem jurídico tutelado por este diploma é compatível com a proteção a esses indivíduos, de reconhecida 
hipossuficiência.
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Com efeito, corroborando o entendimento acima, colaciono as seguintes jurisprudências:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO - MEDIDA PROTETIVA AO IDOSO – 
IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO PARQUET – ACOLHIMENTO – POSSIBI-
LIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA EM 
ÂMBITO CÍVEL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ. O Estado tem o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garan-
tindo-lhes o direito à vida, assim como deve garantir a assistência à família na pessoa de cada um dos 
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. As medidas 
protetivas previstas no Estatuto do Idoso podem ser adotadas em relação a qualquer pessoa do ambiente 
familiar ou que conviva com o idoso, assim como são plenamente aplicáveis as medidas previstas na 
Lei da Maria da Penha em âmbito cível a todos os hipossuficientes elencados no art. 313, III, do CPP. 
Conjunto fático-probatório que evidencia o risco à saúde e integridade física e psíquica da idosa, as-
sim como asseveram que o contexto de harmonia é temporário, sobretudo, diante do fato da apelada 
estar recolhida em estabelecimento prisional, sendo de rigor a procedência do pedido. RESULTADO: 
apelação provida. (TJ-SP, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 19/08/2015, 8ª Câmara 
de Direito Privado)

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DECRETAÇÃO MEDIDA PROTETIVA - DESNECESSIDADE 
DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA - ARTIGO 19, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 11.340/2006 
- ORDEM DENEGADA. 1 - AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PODERÃO SER 
CONCEDIDAS INCLUSIVE DE OFÍCIO PELO JUIZ E PRESCINDEM DA AUDIÊNCIA 
DAS PARTES, CONFORME A LITERALIDADE DO ARTIGO 19, § 1º, DA LEI MARIA DA 
PENHA. SENDO ASSIM, AS GARANTIAS QUE O IMPETRANTE PRETENDE QUE SEJAM 
RESPEITADAS (AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO) SERÃO OBSERVADAS NO CURSO 
REGULAR DO PROCESSO, NÃO EM SEDE DE DECRETAÇÃO DE MEDIDA PROTETI-
VA DE URGÊNCIA, POIS QUE NÃO CONSTA TAL EXIGÊNCIA NO DISPOSITIVO EM 
COMENTO (TJ-DF - HBC: 20070020022926 DF , Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de 
Julgamento: 26/04/2007, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJU 06/06/2007 Pág. : 98)

MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO. CONVENIÊNCIA LIGADA AO JUIZ DA CAU-
SA. A decisão sobre a aplicação de medidas protetivas em favor da mulher é um ato que se insere na ór-
bita de convencimento pessoal do juiz diante da situação alegada e da prova colhida a este respeito. Da 
conveniência ou da imposição de uma medida protetiva quem melhor pode decidir é o Magistrado que 
está tendo contato direto com as partes envolvidas e com o ambiente familiar e social onde ocorriam 
aqueles fatos. DECISÃO: Habeas corpus denegado. Unânime. (Habeas Corpus Nº 70058142886, 
Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 
19/03/2014) (TJ-RS - HC: 70058142886 RS , Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 
19/03/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/03/2014)

Numa visão ainda mais ampla do tema, é de se transcrever a lição do professor Dr. Eudes Quintino de Oliveira 
Junior:

Portanto, valendo-se da proteção concedida à mulher, pode-se perfeitamente, pela via da analogia, ga-
rantir que sejam aplicadas as medidas protetivas de urgência (art. 22, Lei 11.340/06) a um menino, 
homem ou idoso que estejam nessa peculiar situação de violência doméstica e familiar.

Ou seja, partindo de um caso concreto (violência familiar contra a mulher), estica-se o alcance da nor-
ma (aplicação a pessoas do sexo masculino) a uma situação que, embora não seja idêntica, é bastante 
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parecida (a violência empregada no seio familiar). E, nesta ginástica interpretativa, chega-se a uma 
conclusão interessante: a lei aplica-se a todos, sem qualquer distinção, desde que a violência ocorra 
intra muros familiar.

(OLIVEIRA JUNIOR, Eudes Quintino. Aplicação da Lei Maria da Penha em favor de idosos. In: 
<http://eudesquintino.jusbrasil.com.br/artigos/121823107/aplicacao-da-lei-maria-da-penha-em-fa-
vor-de-idosos>. Acesso em: 23/11/2015).

No caso em tela, a decretação das medidas prescinde da oitiva do Ministério Público e das partes, conforme acima 
especificado, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade ou nulidade da decisão, tampouco em violação ao prin-
cípio da inércia da jurisdição e ao princípio dispositivo.

Noutro giro, as provas constantes dos autos são suficientes para corroborar o entendimento esposado pelo juízo 
primevo, pela necessidade de se manter o afastamento do primeiro agravante das pessoas do idoso agravado e de seus 
bisnetos.

Tal compreensão se dá pela análise da declaração prestada pelo idoso, cujos indícios de veracidade foram averigua-
dos com acuidade pelo próprio magistrado.

Ademais, no relatório informativo do Conselho Tutelar de Caetité constam anotações aterradoras contra ambos 
os agravantes, que apresentam comportamento inadequado e por vezes violento, de forma que, no que atine ao recorrente 
Reginaldo Farias Couto, é razoável a manutenção de seu afastamento das pessoas do agravado e dos seus bisnetos menores.

Não obstante o acerto do juízo a quo ao conceder as medidas de urgência em favor dos menores e do idoso, melhor 
sorte não assiste à determinação de o agravante Reginaldo Farias Couto manter afastamento de 1.000 (mil) metros da 
segunda agravante, Maria Regina Gomes Alves, que vem a ser sua companheira e neta do agravado.

Em que pese a mulher fazer jus, em tese, à proteção assegurada pela Lei Maria da Penha e seu microssistema de 
normas, a sua imposição requer a conjugação de determinados pressupostos autorizadores – o fumus boni iuris e o pericu-
lum in mora.

No caso, inexistem indícios de que o suposto comportamento reprovável do primeiro agravante repercuta em sua 
companheira ou lhe coloque em risco; na verdade, ambos se mostram tão empenhados pela continuidade de seu modus 
vivendi que, juntos, insurgem-se contra a decisão agravada para poder reverter, ao menos, o afastamento um do outro.

Ou seja, a situação do casal não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras da concessão de medidas de 
proteção em favor da mulher, assim como inexiste aparente situação risco para a mesma, quedando injustificável a medida 
em seu favor, muito menos se arbitrada contra a sua vontade.

Destarte, ausentes o perigo da demora e a fumaça do bom direito, faz-se necessária a reforma da decisão agravada 
para afastar a ordem de distanciação dos agravantes, mantendo-se o afastamento do primeiro agravante da pessoa do agra-
vado e de seus bisnetos.

Diante do exposto, voto no sentido de NÃO ACOLHER A PRELIMINAR de falta de interesse recursal de Maria 
Regina Gomes Alves e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, afastando a incidência da medida 
protetiva que impunha o afastamento dos agravantes, um do outro, mantendo-se nos seus demais termos a decisão ob-
jurgada.

É o voto.

W
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TJBA – APELAÇÃO 0536892-42.2014.805.0001, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, JULGADO EM 26/04/2016

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 
DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD 
- ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. COBRANÇA 
DE VALOR A TÍTULO DE LICENÇA AUTORAL. SUPOSTA VEICULAÇÃO PELA 
CLÍNICA MÉDICA ACIONANTE DE OBRAS MUSICAIS SEM PAGAMENTO DE 
AUTORIZAÇÃO. RECONHECIDA A PRERROGATIVA DO ECAD DE COBRAR 
DIREITO AUTORAL. AFASTADA A EXIGIBILIDADE, IN CASU, EM RAZÃO DA 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE REPRODU-
ÇÕES MUSICAIS. PROVA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. 
ÔNUS DO RÉU, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA DE PROCE-
DÊNCIA. MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS PRO RATA. 
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0536892-42.2014.805.0001, movido por ECAD 
– ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO contra DN MASTER CLÍNICA LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

RELATÓRIO  

Trata-se de apelação interposta pelo ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRI-
BUIÇÃO, em face da sentença lançada na Ação Ordinária de Declaração de Inexistência de Obrigação de Pagar Quantia 
Certa com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, promovida por DN MASTER CLÍNICA LTDA, que julgou 
procedente em parte a demanda, declarando a inexigibilidade da cobrança efetuada à acionante a título de pagamento de 
retribuição autoral. Em face da sucumbência recíproca, isentou as partes do pagamento de honorários advocatícios, deter-
minando o rateio das despesas processuais. Julgou improcedente a reconvenção, extinguindo-a com resolução do mérito, 
condenando o reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.

A parte ré recorreu, alegando que o magistrado de piso foi infeliz quanto à distribuição do ônus da prova, agra-
ciando o apelado com uma sentença que declara a inexigibilidade de uma cobrança legítima a título de licença autoral. 
Assevera que cabia à apelada a prova de que fazia uso do aparelho de TV da Clínica, exclusivamente, para a transmissão 
de informações, sem nenhuma exibição musical, mas não se desincumbiu de tal dever; ao contrário, a parte ré, apresen-
tou documentos, vídeo em mídia (CD) contendo filmagem com a prova do ato ilícito, ouviu o depoimento pessoal do 
representante legal da apelada, e, ainda solicitou que, pairando dúvidas acerca dos fatos fosse determinada a realização da 
inspeção judicial in loco.

Quanto ao referido CD, acrescenta que embora a representante legal da acionada tenha reconhecido as imagens 
nele contidas como ocorridas nas dependências da Clínica, o magistrado não as aceitou como meio de prova ao funda-
mento de não restar comprovado o momento em que as mesmas foram produzidas, e que a apelada, durante a réplica, não 
impugnou a prova e não negou a data da gravação, sendo, portanto, fato incontroverso, devendo prevalecer aquele, com 
fulcro no art.334, II e III do CPC.

Nestes termos, pugna pelo provimento do apelo para que seja julgada improcedente a demanda, e se mantida a 
sentença, requer seja atribuído um valor aos honorários sucumbenciais, pois mesmo existindo sucumbência recíproca estes 
devem ser liquidados, a teor da súmula 306 do STJ.
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O autor apresentou contrarrazões ao recurso, fls.256/262.
Preparados, os autos vieram à superior instância e foram distribuídos a Quarta Câmara Cível, cabendo-me, 

por sorteio, o encargo de relatora.
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de apelação interposta pelo réu, em que se insurge contra o comando sentencial alegando que o magis-

trado distribuiu, equivocadamente, o ônus da prova, tendo ele comprovado fato impeditivo do direito da parte acionante.
Da análise dos autos, depreende-se que a empresa requerente ajuizou a presente demanda pretendendo obter a 

declaração da inexigibilidade da cobrança que lhe fora realizada pelo ECAD a título de licença autoral por, supostamente, 
ter veiculado na recepção da Clínica obras musicais e/ou literomusicais, sem a referida autorização. Alegou que jamais 
realizou tais reproduções e que as televisões dispostas nos seus consultórios veiculam, apenas, propagandas institucionais e 
informações médicas de interesse dos pacientes.

A parte ré apresentou contestação (fls.39/51), asseverando, em síntese, que a autora transmite, sim, em seus tele-
visores, obras musicais e fonogramas; que inclusive preposto da mesma esteve na clínica no dia 26/01/2015 e verificou a 
utilização de sonorização musical; juntou vídeo em mídia (CD), com as imagens do estabelecimento a fim de comprovar 
os fatos.

O magistrado de piso, após longa instrução processual, reconheceu “que o ECAD possui prerrogativa de efetuar a 
cobrança de direito autorais, estando, também, legitimado a formalizar o Regulamento de Arrecadação que irá definir a base de 
cálculo da contribuição direcionada aos autores das obras executadas”. Entretanto, ao final, julgou improcedente a cobrança 
por não ter sido comprovado, in casu, o ato ilícito que a autorizasse.

No particular, verifica-se que seguiu o magistrado o posicionamento da jurisprudência pátria quanto ao reconhe-
cimento do direito ao ECAD à cobrança de direitos autorais, com fulcro no art.99 da Lei nº 9.610/1998, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO 
DE APARELHOS RADIOFÔNICOS E TELEVISORES. QUARTO DE HOSPITAL. INSTI-
TUIÇÃO FILANTRÓPICA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. LEI Nº 9.610/1998.
1. À luz das disposições insertas na Lei nº 9.610/1998 e consoante à jurisprudência consoli-
dada do Superior Tribunal de Justiça, a simples disponibilização de aparelhos radiofônicos 
e televisores em quartos de hotéis, motéis, clínicas e hospitais autoriza a cobrança, pelo 
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, dos direitos autorais de todos os 
titulares filiados às associações que o integram.
2. Para fins de reconhecimento da possibilidade de cobrança é irrelevante que a execução não 
autorizada de obras musicais e audiovisuais em locais de frequência coletiva tenha propósito 
lucrativo. Por isso, nem mesmo as instituições hospitalares de natureza filantrópica se eximem da 
obrigação de remunerar os titulares dos direitos autorais em casos tais.
3. Recurso especial provido.”
(REsp 1380341/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Mi-
nistro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, 
DJe 01/10/2015)”.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois, tem entendido que o consultório, clínica, hospital, com música am-
biente (rádio), ou mesmo uma TV ligada, configura-se execução pública, ficando sujeito à arrecadação dos direitos auto-
rais referentes às músicas executadas. Inclusive, sumulou o assunto (Súmula n. 63), ou seja, formou entendimento que, 
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em princípio, deve nortear os julgamentos de todas as ações que tratem deste assunto: “São devidos direitos autorais pela 
retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais”.

Entretanto, em que pese o incontestável direito de cobrança do ECAD quando detectada a violação de direito 
autoral, in casu, constatou-se que o apelante não se desincumbiu de provar fato impeditivo do direito autoral, qual seja, a 
legitimidade da cobrança.

Primeiramente, quanto ao laudo técnico acostado aos autos, fls.71/73, verifica-se que foi elaborado unilateral-
mente pelo ECAD, não constando qualquer assinatura do representante legal da autora, nem sequer preenchimento do 
“relatório de visita”, não tendo força probatória apta a gerar a obrigação pecuniária solicitada, frisando-se, ainda, que os 
funcionários credenciados pela parte ré não se tratam de agentes de fé pública, não tendo suas assinaturas capacidade de 
tornar verdadeiros os fatos descritos nos relatórios. Além do mais, não houve indicação de testemunhas ou respectivas 
qualificações.

No que tange ao CD contendo as filmagens que reproduzem as imagens da recepção da Clínica, também acostado 
pela parte ré, de fato, foram reconhecidas em audiência pela preposta da autora, como sendo do interior da mesma. No 
entanto, também na dita oportunidade, asseverou a funcionária que não sabia quando aquelas foram exibidas, e que já 
houveram pagamentos ao ECAD, pela Clínica. Vejamos parte do seu depoimento (ata de audiência, fls.223/224), quando 
questionada sobre o conteúdo das exibições das televisões da Clínica: 

“... que as atividades dadas aos referidos equipamentos é tão somente para divulgação das atividades 
que são desenvolvidas da clínica, como por exemplo campanha de escovação, hipertensão arterial, nu-
trição, diabetes, etc.; que no início realmente havia exibição de filmes da programação de canal 
aberto, porém houve o pagamento do valor devido ao ECAD e posteriormente se adotou a 
prática já mencionada, deixando de se fazer exibição que não aquelas as quais a depoente 
se referiu.”

Ao final, respondeu que: 

“...que reconhece a imagem constante do CD exibido nesta oportunidade como sendo das dependências 
da clínica acionante, porém não é capaz de precisar quando foram feitas tais imagens”.

Com efeito, se a preposta não soube precisar quando foram feitas as imagens, e, afirmou que no início havia paga-
mento do valor devido ao ECAD, não se pode ter certeza se havia ou não licença autoral à época da transmissão daquelas, 
sendo o reconhecimento das mesmas prova insuficiente de fato impeditivo do direito da acionante.

Assim, correto o magistrado de piso ao rejeitar as imagens como provas contundentes do quanto alegado pela parte 
ré, já que as mesmas poderiam ser antigas ou de época diversa da atuação pelo ECAD.

Por fim, como já afirmado, não houveram testemunhas no momento da autuação pelo Ecad, nem outras foram 
arroladas em audiência, como restou consignado na ata de fls.226. Também naquela assentada, não foi requerida perícia in 
loco, deixando a parte ré precluir seu direito de produzir outros meios de prova. O magistrado, por outro lado, convencido 
da verdade real dos fatos diante das provas contidas nos autos, não requereu outras diligências, proferindo o julgamento 
com acertada distribuição do ônus da prova.

Deve ser mantida, pois, a decisão sentencial, não merecendo provimento o apelo.
Por fim, entendo que não há motivo para atribuição de um valor a título de honorários sucumbenciais, posto que 

houve sucumbência recíproca (na mesma proporção), em razão da improcedência do pedido de danos morais pela parte 
autora, não restando ao patrono do recorrente o direito a execução de qualquer saldo, como requer, restando afastada a 
incidência da sumula 306 do STJ, no caso.
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Isto posto, meu voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença em todos os 
seus termos.

W
TJBA – APELAÇÃO 0003933-56.2006.805.0001, QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DES. EMÍLIO SALOMÃO RESEDÁ, JULGADO EM 07/06/2016

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE VEÍCULO. 
ATROPELAMENTO E MORTE DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA PARCIAL E CON-
DENAÇÃO SOLIDÁRIA DA RÉ, DA TRANSPORTADORA DENUNCIADA E DAS 
EMPRESAS DE SEGURO TAMBÉM DENUNCIADAS, RESPEITADAS AS APÓ-
LICES E O TETO DAS RESPECTIVAS COBERTURAS SECURITÁRIAS. DANOS 
MATERIAIS, NA FORMA DE PENSIONAMENTO DE 01(UM) SALÁRIO MÍNIMO 
ATÉ OS 25 ANOS DA VÍTIMA E DANOS MORAIS DE 200 SALÁRIOS MÍNIMOS 
VIGENTES À ÉPOCA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES, DA RÉ E DAS EMPRESAS 
SEGURADORAS LITISDENUNCIADAS. APELO DOS AUTORES. NECESSIDA-
DE DE MODIFICAÇÃO DO PENSIONAMENTO NO QUE TANGE À SUA DURA-
ÇÃO. OBRIGAÇÃO DEVIDA ATÉ O MOMENTO CORRESPONDENTE À EXPEC-
TATIVA MÉDIA DE VIDA DA VÍTIMA, SEGUNDO TABELA DO IBGE NA DATA 
DO ÓBITO, OU AO DO FALECIMENTO DOS AUTORES/BENEFICIÁRIOS, O 
QUE OCORRER PRIMEIRO. PEDIDO EXPRESSO DOS AUTORES/APELANTES 
PARA QUE O PENSIONAMENTO SE ESTENDA ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA 
COMPLETARIA 69 ANOS DE IDADE. ACOLHIMENTO NOS TERMOS EXATOS 
DA PRETENSÃO, EVITANDO-SE, DESTARTE, JULGAMENTO ULTRA PETITA. 
PRECEDENTES. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PLEITO. 
MORTE DE FILHO. DOR IMENSURÁVEL. DANOS MORAIS MAJORADOS PARA 
500 SALÁRIOS MÍNIMOS, À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, A TOTALI-
ZAR R$ 362.000,00(TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL REAIS). HONORÁ-
RIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARA 15% SOBRE O TOTAL DA CONDE-
NAÇÃO, MANTIDA A PROPORCIONALIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS 
ENTRE A RÉ E A TRANSPORTADORA DENUNCIADA. RAZOABILIDADE NA 
POSTULAÇÃO, A TEOR DO ART. 85, §2º, DO CPC. PROVIMENTO DO APELO 
DOS AUTORES. APELO DA RÉ. ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO 
INOCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO COM O AJUIZAMENTO DA DE-
MANDA. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NÃO VERI-
FICADA. EMPRESA RÉ CONTRATANTE DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS 
E TRANSPORTADORA DENUNCIADA RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS PELO SI-
NISTRO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. REJEIÇÃO DAS 
PREFACIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. CASO FORTUI-
TO NÃO EVIDENCIADO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ATROPELA-
DOR.  TRANSPORTADORA DENUNCIADA A SERVIÇO DA RÉ. NEXO CAUSAL. 
DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. PAIS DA VÍTIMA. ABALO PSI-
COLÓGICO. DOR DA PERDA. CONFIGURAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
E JUROS DE 1% A.M., COM OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. 
MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA NESSE ASPECTO. MATÉRIA DE 
ORDEM PÚBLICA. PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR PARA 2/3 DO SA-
LÁRIO MÍNIMO, ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 25 ANOS DE 
IDADE E, A PARTIR DAÍ, PARA 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ A DATA EM QUE 
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A VÍTIMA COMPLETARIA 69 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES JURISPRU-
DENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APELO DAS EMPRESAS 
SEGURADORAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 
REJEIÇÃO.  CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS DENUNCIADAS, 
NOS LIMITES DAS RESPECTIVAS APÓLICES DE SEGURO. DEDUÇÃO OBRI-
GATÓRIA DO SEGURO DPVAT. SÚMULA 246 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL 
DO APELO DA TOKIO MARINE SEGURADORA S/A. IMPROVIMENTO DO APE-
LO DA BRADESCO AUTOR/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A. REFORMA DA 
SENTENÇA EX OFFICIO, NO QUE TANGE À APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MO-
NETÁRIA E DOS JUROS RELATIVAMENTE AOS DANOS MORAIS. REFORMA 
PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO DOS AUTORES, PROVI-
MENTO PARCIAL DOS APELOS DA RÉ E DA LITISDENUNCIADA TOKIO MA-
RINE SEGURADORA S/A E IMPROVIMENTO DO APELO DA BRADESCO AUTO/
RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n° 0003933-56.2006.8.05.0001, de Salvador, 
em que são partes as acima identificadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à una-
nimidade de votos, em rejeitar as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva ad causam, e no mérito, DAR PRO-
VIMENTO ao apelo dos autores, DAR PROVIMENTO PARCIAL aos apelos da ré e da litisdenunciada Tokio Marine 
Seguradora S/A e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da litisdenunciada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A, 
modificando, outrossim, a sentença ex officio, para aplicação das Súmulas 362 e 54 do STJ, tudo na conformidade das 
razões a seguir expostas.

RELATÓRIO

Adoto o relatório da sentença de fls. 553/560, integrada pela decisão de fl. 581, proferida nos aclaratórios opos-
tos pela ré, às fls. 567/568, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando a acionada, Plasvale 
Indústria de Plásticos do Vale Ltda., atual Indústria de Plásticos do Vale do Itajai Ltda., a indenizar os autores nos danos 
materiais decorrentes do acidente que vitimou o filho destes, na forma de pensão mensal de 01 (um) salário mínimo, 
retroativamente, de 13/01/2003, até 13/01/2009, quando a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, sendo 
quitadas, de uma só vez, as parcelas vencidas, com atualização monetária e juros de mora de 1%a.m., incidentes a partir 
de cada vencimento, considerando o salário mínimo vigente a cada época; além de danos morais, de uma só vez, no valor 
de 200 (duzentos) salários mínimos “atuais”, corrigidos monetariamente até a data do pagamento, e acrescidos de juros 
de 1% (um por cento), a partir do arbitramento, até a respectiva quitação. A ilustre Magistrada julgou procedente, ainda, 
a denunciação à lide, condenando a denunciada Transportadora Pajemake ao pagamento dos valores antes indicados, de 
forma solidária, e, relativamente às seguradoras Tokio Marine Seguradora S/A e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros 
S/A, tendo em vista os contratos de seguro válidos estipulados entre as partes, condenou-as a responder, também solida-
riamente, pelo montante indenizatório, na razão do quanto previsto nas respectivas apólices, respeitado o teto contratual 
correspondente, restando a ré e a denunciada Pajemake condenadas na sucumbência, traduzida nas custas e honorários 
advocatícios de 10% sobre o total da condenação, à razão de 70% para a ré e 30% para a denunciada, acrescentando que, 
inconformadas com o decisório, as partes interpuseram apelos simultâneos.

Os autores, às fls. 570/578, alegando, em síntese, a necessidade de majoração dos danos morais, para 500 salários 
mínimos ou R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), diante da extensão do abalo psíquico por eles sofrido, e pedindo que 
a obrigação da pensão mensal estabelecida se estendesse até a data em que a vítima completaria 69 anos de idade, ainda 
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que reduzida para 2/3 do salário mínimo, conforme Jurisprudência dominante. Pugnam, por fim, pela majoração dos 
honorários advocatícios para 20% ou, no mínimo, 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 20, §3º, do CPC/73.

A ré, às fls. 593/603, arguindo as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva ad causam, pedem a extinção 
da ação, com fulcro no art. 267, VI, do CPC/73, no mérito, ratificando a defesa de que não teve qualquer participação no 
sinistro, pois não era proprietária do veículo envolvido e nem mantinha qualquer vinculação com o motorista atropelador, 
defendendo, outrossim, o caso fortuito, para afastar a responsabilidade civil correspondente. Requer o reconhecimento da 
ausência de responsabilidade pelo acidente ou, no mínimo, a sua responsabilidade subsidiária, esperando, por fim, sejam 
excluídos os danos materiais e reduzidos os morais, para evitar o enriquecimento ilícito dos autores.

A litisdenunciada, Tokio Marine Seguradora S/A, às fls. 605/624, não aceitando a sua denunciação e, ainda, a 
responsabilidade solidária que lhe foi imposta, diante dos termos do contrato assinado com a ré, sem cobertura para a 
responsabilidade civil facultativa, afastando, assim, o contexto do acidente ensejador da pretensão indenizatória. Opõe-se 
à pensão mensal imposta pela sentenciante, por ausência de provas acerca de possível renda auferida pela vítima, bem as-
sim aos danos morais, entendendo incomprovados, cuja redução requer, alternativamente, atendendo-se aos princípios de 
proporcionalidade e razoabilidade. Pede, por fim, a compensação da indenização derivada do seguro obrigatório DPVAT, 
a teor da Súmula 246 do STJ.

A litisdenunciada, Bradesco Autor/Re Companhia de Seguros S/A, às fls. 642/653 e 700/711, suscitando a sua 
ilegitimidade passiva ad causam, negando qualquer relação contratual com os autores ou a vítima do acidente, daí o pedido 
de exclusão da lide e extinção da ação, a teor do art. 267, VI, do CPC/73. Alternativamente, insurge-se contra a sua con-
denação solidária e os danos morais, estes por falta de provas, rogando seja reconhecida a sua responsabilidade subsidiária, 
limitada ao valor da respectiva apólice.   

Contrarrazões foram apresentadas, consoante certidão de fl. 818.
Pela ré/apelada, ao recurso dos autores, fls. 587/591, em que rechaça os argumentos ali contidos, pedindo sejam 

afastadas as teses sustentadas.
Pelos autores/apelados, ao recurso da ré, fls. 761/764, em que rebatem os argumentos lançados na respectiva peça 

apelatória, pugnando pelo improvimento do apelo.
Pela Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A, ao recurso dos autores, fls. 766/772, combatendo a segurado-

ra as razões ali contidas e esperando lhe seja negado provimento.
Este é o relatório.

VOTO

Tratam-se de recursos em desfavor da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na 
ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo, envolvendo o atropelo e a morte da 
vítima, na qual foram condenadas, solidariamente, a ré, Indústria de Plásticos do Vale do Itajaí Ltda., a denunciada Trans-
portadora Pajemake, e as empresas seguradoras também denunciadas Tokio Marine Seguradora S/A e Bradesco Auto/Re 
Companhia de Seguros S/A, estas últimas respeitado o teto contratual de suas respectivas apólices, a indenizar os autores 
nos danos materiais e morais, mais sucumbência, traduzida em custas e honorários advocatícios, tudo na conformidade 
do quanto anteriormente relatado.

Inicialmente, no que diz respeito ao apelo dos autores, assiste-lhes razão.
É que o pensionamento fixado no Juízo a quo não atentou para a Jurisprudência dominante em relação ao prazo 

de duração da obrigação imposta às vencidas.
De fato, certo é que o mesmo deve ser pago aos autores/beneficiários até o momento correspondente à expectativa 

média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito, ou ao do falecimento dos autores/beneficiários, o que 
ocorrer primeiro, estendendo-se, assim, o prazo previsto na sentença para tanto. Entretanto, como o pedido dos autores/
apelantes foi para o pensionamento estender-se até a data em que a vítima completaria 69 anos de idade, acolhe-se a pre-
tensão nestes exatos termos, sob pena de julgamento ultra petita.  
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A respeito do tema, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACI-
DENTE COM RESULTADO MORTE. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. ALTERAÇÃO. 
JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, 
nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor 
de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até 
a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na 
data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo o 
recorrente formulado pedido para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 
65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento 
ultra petita. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1287015/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)

Também em relação aos danos morais fixados no decisório, acolhe-se a pretensão recursal, porquanto a majoração 
é devida, considerando a dor imensurável da perda de um filho, bem assim o parâmetro que vem sendo adotado nos Tri-
bunais Superiores, em casos semelhantes. Restam majorados para 500 salários mínimos, à época da prolação da sentença, 
correspondentes a R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais).

Os julgados a seguir transcritos ratificam tal posicionamento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 do CPC) - AÇÃO COMINATÓRIA - ACI-
DENTE DE TRÂNSITO-  ATROPELAMENTO -  ÔNIBUS - MENOR DE IDADE- RESPON-
SABILIDADE OBJETIVA -  CONCORRÊNCIA DE CAUSAS - AUSÊNCIA DE PREQUES-
TIONAMENTO   -  EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE -  REEXAME- QUANTUM 
INDENIZATÓRIA -  DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL- SÚMULA 7/STJ - DECISÃO MONO-
CRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1.   Razões do regimental que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão 
agravada. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamen-
tado o desacerto do decisum hostilizado.  Aplicação analógica da Súmula 182/STJ: “É inviável o 
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.” 
2.  Ainda que superado o óbice aventado, o argumento da suposta concorrência de causas, consubstan-
ciada no malferimento do art. 945 do    CC, restou   prejudicado   ante   a   ausência   do   devido 
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
3.  O Eg.  Tribunal de origem a partir de uma análise acuradas do conjunto de fatos e provas contidas 
nos autos concluiu pela caracterização dos elementos da responsabilidade civil e, por conseguinte, o 
dever de indenizar da recorrente, derruir este entendimento encontra o óbice contido na Súmula 7 do 
STJ. Precedentes.
4.  A pretensão relativa à minoração do quantum indenizatório de danos extrapatrimoniais resta 
obstaculizada em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, quando este for fixado em observância 
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A sua revisão somente é cabível apenas em 
hipóteses de manifesta excessividade ou irrisoriedade, o que não se vislumbra na espécie, tendo em vista 
a peculiaridade do caso, o qual resultou no falecimento do filho de 12 anos de idade dos recorridos.
4.1.  A jurisprudência desta Casa entende que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de 
dissídio jurisprudencial, na medida em falta identidade entre as premissas em que se baseou o acórdão 
recorrido e aquelas nas quais fundamentados os paradigmas ditos divergentes.
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5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 765.752/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 
17/03/2016, DJe 12/04/2016)
Notas
Indenização por dano moral: R$ 144.800,00 (cento e quarenta e quatro mil e oitocentos reais) a cada 
um dos recorridos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
MORTE DA FILHA DOS AUTORES. ATROPELAMENTO NA CALÇADA POR CAMINHÃO 
DE LIXO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDA-
DE DE ALTERAÇÃO DO VALOR REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. GENITORA DA 
VÍTIMA. INDENIZAÇÃO IRRISÓRIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. MÉTODO BIFÁSI-
CO.
1. Não nega a prestação jurisdicional o acórdão que trata, pontualmente, da relação mantida entre 
concessionária de serviço público e a empresa que o executara, assim como analisa a legislação para 
concluir que o serviço encontrava-se inserido naqueles legalmente atribuídos à agravante.
2. Arbitramento pela origem de indenização bastante abaixo dos valores arbitrados por esta Corte 
Superior em favor dos pais em face da morte de filho. Majoração para 300 salários mínimos ante as 
peculiaridades da causa.
3. Reconhecimento da responsabilidade dos réus com supedâneo nas provas coligidas e em édito legisla-
tivo local a disciplinar a prestação de serviço de limpeza urbana do Rio de Janeiro. Insindicabilidade 
na estreita via do recurso especial.
4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1533178/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Por fim, insurgem-se os autores quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, pedindo a sua majoração 
para 20% ou, no mínimo, 15% sobre o valor da condenação, o que se afigura pertinente, levando-se em conta a comple-
xidade da causa, envolvendo tantas partes e diversos temas abordados nas respectivas peças de defesa.

Assim, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, impõe-se a majoração da verba para 15% (quinze por cento) sobre o 
total da condenação, restando mantida a proporcionalidade de distribuição do ônus entre a ré e a Transportadora denun-
ciada prevista na sentença.

Quanto ao apelo da ré, atual Indústria de Plásticos do Vale do Itajai Ltda., impõe-se o exame das preliminares nele 
suscitadas.

A de prescrição não procede.
É que em se tratando de demanda indenizatória, levando-se em conta o prazo prescricional trienal, tem-se que a 

interrupção de tal prazo se dá a partir do ajuizamento da ação, consoante dominante Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.
Assim, datando o acidente de 13/01/2003 e ajuizada a indenizatória em 13/01/2006, consoante dados da distri-

buição apostos na contracapa do processo, não se aplica in casu a prescrição.
A propósito, merecem destaque os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACI-
DENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO A QUO. PROPO-
SITURA DA AÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA N.º 106/STJ. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA.  
CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. DISSÍDIO JURIS-
PRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
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1. Segundo o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede 
de recurso repetitivo, é a propositura da demanda, e não a citação, que interrompe a pres-
crição.
2. Nos termos do Enunciado n.º 106 da Súmula do STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu 
exercício, a demora na citação, por motivos   inerentes   ao mecanismo da justiça, não justifica o aco-
lhimento da argüição de prescrição ou decadência.
3.  O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de 
trânsito causado por culpa do condutor.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 
fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n.º 7 do STJ.
5. A verificação da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente demanda a revisão 
de provas. Incidência da Súmula n.º 7/STJ.
6. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula n.º 13/STJ).
7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1561894/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESCRIÇÃO TRIENAL 
- INTERRUPÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA QUE RETROAGE A DATA DA PROPOSITURA DA 
DEMANDA - ART. 219, § 1º, DO CPC. 1. A prescrição na ação de reparação civil se dá em 
três anos da data do fato que o ensejou (art. 206, § 3º, V, do CC. 2. Nos termos do art. 219, 
§ 1º e § 2º, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, não 
podendo ser imputada à parte, a demora do primeiro despacho que ordena a citação, bem como da sua 
efetivação por culpa exclusiva da máquina do judiciário (súmula 106 do STJ). 3. Recurso conhecido 
e não provido.
(TJ-MG - AI: 10024133810135001 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 07/12/0015, 
Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2015)

Rejeita-se a preliminar de prescrição.
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, melhor sorte não assiste à apelante.
Na verdade, contratou a ré/apelante, como de costume, os serviços de transporte da denunciada, Transportadora 

Pajemake, para a distribuição dos seus produtos, fato que, a despeito de utilizar-se esta última de veículo próprio e mo-
torista a ela vinculado, não afasta a responsabilidade da acionada, porque solidárias as duas quanto à responsabilidade 
decorrente do sinistro.

Este tem sido o entendimento dos Tribunais, merecendo destacar-se

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. OMIS-
SÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. TRANSPORTE. REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. DANO. MORAL.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se confi-
gurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, 
vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.
3. Acidente de trânsito ocorrido com veículo de firma individual, contratada para transportar, coletar 
e entregar as mercadorias de empresa de fabricação e comercialização de bebidas, ostentando publi-
camente a marca notória da empresa contratante. Responsabilidade civil pelos danos causados pela 
contratada na execução dos serviços terceirizados. Precedente.
4. Hipótese em que o valor da indenização foi estabelecido na instância ordinária em patamar condi-
zente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
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5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1413358/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julga-
do em 11/12/2012, DJe 01/02/2013)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO. PRELIMINARES. 
NULIDADE DA SENTENÇA POR DUPLO FUNDAMENTO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. EM-
PRESA CONTRATANTE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. RESPON-
SABILIDADE INDIRETA DA EMPRESA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CARGA E 
DESCARGA DE MERCADORIAS. ÁREA NÃO REGULAMENTADA. DEDUÇÃO DO DP-
VAT. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA DO RECEBIMENTO PELOS BENEFI-
CIÁRIOS. ERRO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Formulado pedido de denunciação 
da lide, ao qual não sobreveio pronunciamento judicial, cabia à parte a interposição de Embargos 
de Declaração, no momento oportuno, sob pena de preclusão da matéria. Dessa forma, havendo a 
preclusão do pedido de denunciação da lide, não há nulidade da sentença. 2 – Suscitada preliminar 
de ilegitimidade passiva em contestação e não apreciada em primeira Instância de Julgamento, não há 
nulidade da sentença, tendo em vista que, tratando-se de matéria de ordem pública, fica devolvida à 
Instância Revisora por força do efeito translativo dos recursos. Rejeitada a preliminar de nulidade da 
sentença. 3 – A empresa contratante de serviço de transporte de mercadoria é parte legítima 
para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em razão de acidente de trânsito 
ocorrido no momento da execução do serviço. Preliminar rejeitada. 4 – Comprovado que o 
evento morte decorreu de atropelamento causado por imprudência o preposto da empresa contratante 
do serviço de transporte de mercadoria, fica configurado o dever de indenizar. 5 – O estabelecimento 
comercial que, embora possua estacionamento interno, utiliza área pública para atividades de carga 
e descarga, cria o risco e assume a responsabilidade por eventuais danos ali ocorridos. 6 – Deve ser 
mantido o valor da indenização por dano moral fixado mediante prudente arbítrio do Juiz; de acordo 
com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade; com observância da finalidade compensa-
tória, da extensão do dano experimentado, do grau de culpa e da capacidade econômica das partes e, 
ainda, se não ensejar enriquecimento sem causa e nem for ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da 
conduta. 7 – É possível a dedução do valor pago a título de DPVAT do valor arbitrado judicialmente, 
a título de danos morais, desde que haja a devida demonstração de que o seguro foi efetivamente pago 
aos beneficiários (Súmula 264 do STJ). 8 – Deve ser corrigido erro material contido no dispositivo da 
sentença, caso constatado por oportunidade do julgamento do recurso de Apelação, sem que implique 
modificação do decisum. Apelações Cíveis desprovidas.
(TJ-DF - APC: 20110410103754 DF 0010143-84.2011.8.07.0004, Relator: ANGELO CAN-
DUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 15/10/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Pu-
blicado no DJE: 20/10/2014. Pág.: 233)

ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO -VÍTIMA FATAL - CULPA DO MO-
TORISTA DO CAMINHÃO CONSTATADA - CONFIGURAÇÃO DAS RESPONSABILI-
DADES DO PROPRIETÁRIO E DA EMPRESA QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES DE SUA MERCADORIA - DEVER DE INDENIZAR - CARACTERIZA-
ÇÃO - DANO PESSOAL QUE ENGLOBA O DANO MORAL - PAGAMENTO DETERMI-
NADO NOS LIMITES DA APÓLICE CONTRATADA - JUROS LEGAIS - INCIDÊNCIA A 
PARTIR DO EVENTO DANOSO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA 
DE PROCEDÊNCIA REFORMADA APENAS PARA ESSE FIM. Recursos principais improvidos 
e adesivo parcialmente provido.
(TJ-SP - APL: 9142619532007826 SP 9142619-53.2007.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, 
Data de Julgamento: 22/08/2011, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2011)
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Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
No mérito, quanto à responsabilidade civil do condutor do veículo atropelador, nenhum ajuste merece o julgado.
De fato, o caso fortuito invocado pela ré/apelante não restou comprovado, não sendo capaz de eximir as respon-

sabilidades envolvidas.
Ao contrário, o defeito no sistema de freios do veículo, atestado por perícia, aliado aos cuidados que o motorista 

deveria empreender quando transitava em via pública movimentada, nos levam ao convencimento da sua culpa, e, con-
sequentemente, da responsabilidade civil pelos danos decorrentes do sinistro, os quais, inclusive, ensejaram a morte da 
vítima, filho dos autores.

Com propriedade, assim se posicionou a Julgadora sobre o tema, fl. 558: 

“Cumpre destacar que não bastasse a força dos elementos de prova carreados aos autos, em casos como 
o presente a culpa da ré e da denunciada PAJEMAKE é presumida, sendo que, com relação à segunda, 
a imprudência e negligência do condutor do veículo segurado são mais do que evidentes em razão do 
apurado nestes autos, haja vista a ausência de cautela em dirigir, em trecho onde transitam muitos 
pedestres, bem como por ser um veículo pesado, carregado de mercadorias e apresentando problemas 
no sistema de freio.
Registre-se que a denunciada PAJEMAKE estava a serviço da ré, pois transportava suas mercadorias, 
sendo isto suficiente para imputar a esta a responsabilidade civil pelo evento danoso, haja vista que a 
denunciada atuava à época do acidente como prestadora de serviços à ré, figurando, analogicamente, 
na condição de preposto da empresa. Dessa forma, a responsabilidade deve ser solidária.
Por outro lado, o Laudo Pericial proveniente do departamento de Polícia Técnica deste Estado, às fls. 
42/44, não deixa dúvidas quanto à ocorrência do acidente e de suas consequências fatais para o filho 
dos autores e faz presumir os reflexos negativos nas vidas destes últimos com essa perda irreparável. Tal 
peça relata claramente as circunstâncias que levaram ao óbito da vítima, presumindo como certa a 
existência da culpa do condutor do veículo da denunciada PAJEMAKE, a serviço da ré, e segurado 
pelas denunciadas TOKIO MARINE e BRADESCO SEGURADORA, estas na condição de segura-
doras.”

Provada a responsabilidade civil da ré/apelante, bem assim da denunciada Transportadora Pajemake, resta a análise 
da insurgência voltada para a fixação dos danos, materiais e morais, presente no apelo da acionada.

Neste aspecto, o pensionamento mensal determinado na sentença, correspondente a 01(hum) salário mínimo, há 
que sofrer ajustes.

Isso porque o entendimento dominante dos Tribunais tem sido no sentido de fixar tal pensionamento a partir do 
fracionamento do salário mínimo, considerando que o jovem vitimado dispensaria parte da sua possível renda para o seu 
sustento próprio, sendo devido aos seus pais, apenas, 2/3 do salário mínimo e, posteriormente, 1/3, a depender do período 
da obrigação, independentemente de comprovação acerca do exercício de atividade remunerada.

No particular, impõe-se a redução do valor para 2/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 
25 anos de idade e, a partir daí, para 1/3 do salário mínimo, até a data em que a mesma completaria 69 anos de idade.

Sobre o tema, ressalte-se a orientação pretoriana dominante:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVEN-
DO MENOR. INDENIZAÇÃO AOS PAIS DO MENOR FALECIDO. ENTENDIMENTO JU-
RISPRUDENCIAL. REVISÃO. ART. 932, I, DO CÓDIGO CIVIL.
1. A responsabilidade dos pais por filho menor - responsabilidade por ato ou fato de terceiro -, a 
partir do advento do Código Civil de 2002, passou a embasar-se na teoria do risco para efeitos de 
indenização, de forma que as pessoas elencadas no art. 932 do Código Civil respondem objetivamente, 
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devendo-se comprovar apenas a culpa na prática do ato ilícito daquele pelo qual são os pais responsáveis 
legalmente.
Contudo, há uma exceção: a de que os pais respondem pelo filho incapaz que esteja sob sua autoridade 
e em sua companhia; assim, os pais, ou responsável, que não exercem autoridade de fato sobre o filho, 
embora ainda detenham o poder familiar, não respondem por ele, nos termos do inciso I do art. 932 
do Código Civil.
2. Na hipótese de atropelamento seguido de morte por culpa do condutor do veículo, sendo a vítima 
menor e de família de baixa renda, é devida indenização por danos materiais consistente em pensiona-
mento mensal aos genitores do menor falecido, ainda que este não exercesse atividade remunera-
da, visto que se presume haver ajuda mútua entre os integrantes dessas famílias.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa parte, provido também parcialmente.
(REsp 1232011/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julga-
do em 17/12/2015, DJe 04/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACI-
DENTE COM RESULTADO MORTE. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. ALTERAÇÃO. 
JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos 
casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de 
sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até 
a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na 
data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo o 
recorrente formulado pedido para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 
65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento 
ultra petita. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1287015/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. AÇÃO DE INDE-
NIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA PELOS PAIS DA VÍTIMA. RE-
CURSO ESPECIAL DOS AUTORES. 1. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. 2. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. 3. RESPON-
SABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO 
EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO ESPECIAL DO RÉU. 4.  INDEPENDÊN-
CIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. 5. PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de filho 
dos autores, vítima de acidente de trânsito causado por culpa do réu, caso em que a condenação por 
danos morais deve ser majorada, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte 
de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do 
valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 
1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do 
IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No 
caso, tendo os recorrentes formulado pedido para que o valor seja pago até a data em que o 
filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob 
pena de julgamento ultra petita.
3. Na hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são devidos desde a data do evento 
danoso (óbito), nos termos da Súmula 54 deste Tribunal.
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4. Consoante a jurisprudência desta Corte, a absolvição no juízo criminal, diante da relativa inde-
pendência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o juízo cível quando for reconhecida a 
inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi seu autor.
5. Recurso especial dos autores provido e improvido o do réu.
(REsp 1421460/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

Portanto, modifica-se, parcialmente, a sentença, para que o pensionamento mensal passe a seguir os parâmetros 
aqui definidos.

Já no que tange aos danos morais, em relação aos quais nenhuma dúvida resta sobre a sua pertinência, impõe-se o 
ajuste já feito neste voto, consoante postulado pelos autores.

Esses não produzem reflexos na órbita patrimonial, causados de forma reflexa, já que transcorre no interior da 
personalidade, e a sua prova é in re ipsa, ou seja, não se exige a comprovação do dano em concreto, pois presumido, sendo 
descabida nesses casos a correta materialização probatória da dimensão da dor, vexame, humilhação e angústia por que 
passa a vítima do dano.

Segundo Sergio Cavalieri Filho, “Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está 
ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave de repercussão, por si só justifica a concessão 
de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do 
próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção 
natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum.” (Programa de Responsabilidade Civil, 
Atlas, 5ª ed.).

A despeito de tais considerações, indiscutível a dor de um pai e de uma mãe que perdem um filho tão prematura-
mente e em situação tão inesperada e dolorosa. Trata-se, na verdade, de dor imensurável.

Comprovado o dano e sua autoria, resta a sua quantificação.
 Na lição de Caio Mário da Silva Pereira, “A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial 

efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes do seu patri-
mônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de 
cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de en-
riquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”. (Responsabilidade civil, nº 45, pág. 62, Rio de Janeiro, Forense).

A conclusão de tão esclarecedora doutrina leva ao entendimento da necessidade de razoabilidade na fixação do 
dano moral, com a utilização de elementos objetivos de avaliação, tais como a situação social das partes envolvidas e a 
intenção e lesividade da ofensa, sem olvidar do bom senso na fixação a partir do ponderado arbítrio do julgador.

Decidiu o STJ, que “Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar 
enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcio-
nalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade”. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 
Primeira Turma, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010).

Por isso mesmo, no que alude ao pleito de redução do valor da condenação a esse título, levando-se em conta, 
ainda, o posicionamento dos Tribunais em casos semelhantes, considera-se descabido, impondo-se, na verdade, como já 
decidido quando da análise do recurso dos autores, a sua majoração, nos moldes anteriormente descritos.

Também em torno da matéria, ainda que nenhuma insurgência se observe quanto à forma de aplicação da corre-
ção monetária e dos juros moratórios sobre os danos morais, por envolver o tema questão de ordem pública, impõe-se a 
modificação ex officio da sentença, para que sejam aplicados os ditames das Súmulas 362 e 54 do STJ, respectivamente, já 
que a decisão objurgada não atentou para tanto. Sobre tais danos, portanto, a atualização monetária deve incidir a partir 
do arbitramento e os juros moratórios de 1%a.m., desde o evento danoso, até a efetivação do pagamento.

No tocante ao apelo da denunciada, Tokio Marine Seguradora S/A, de início, há que ser rejeitada a preliminar de 
ilegitimidade passiva ad causam nele arguida.
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Assim se compreende, na medida em que incontestável o contrato de seguro firmado entre a ré e a seguradora, fls. 
282 e segs., inclusive reconhecido pela própria denunciada/apelante, de cuja leitura dos termos em que foi estabelecida 
a avença percebe-se estar prevista a cobertura aplicável ao sinistro em questão, no limite do quanto previsto na apólice, 
consoante decidido pela sentenciante.

Rejeita-se, assim, a preliminar.
Quanto à extensão da sua responsabilidade, agiu com acerto a Julgadora, que concluiu pela responsabilidade so-

lidária de ambas seguradoras, Tokio Marine e Bradesco, “respeitando-se, para efeitos de sua condenação, o teto contratual de 
suas apólices”, fl. 581.

Para assim decidir, seguiu a Dra. Juíza a quo o entendimento dominante da Jurisprudência, demonstrado nos 
seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVA-
SÃO DE PISTA. COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA. ASTREINTES. 
CULPA: A prova trazida aos autos pelo autor atesta, estreme de dúvidas, que a culpa pelo acidente 
foi exclusivamente da ré, denunciante, a qual apresenta tese defensiva absolutamente inverossímil. 
RESPONSABILIDADE: Conforme entendimento pacificado nesta Corte, a responsabilidade 
da seguradora denunciada à lide é solidária, podendo ser compelida a adimplir diretamen-
te a obrigação. ASTREINTES: O estabelecimento de astreintes visa, precipuamente, a compelir o 
devedor a cumprir a obrigação. Logo, seu valor deve ser elevado para sensibilizá-lo de que vale mais a 
pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. Valor estabelecido mantido. NEGARAM 
PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70042114488, Décima Segunda 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 
15/12/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE. DANO A 
TERCEIRO. COBERTURA PREVISTA. CULPA DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1. A segu-
radora responde solidariamente com o segurado pelos danos causados a terceiro, nos limites 
da apólice do seguro. 2. A falta de comunicação do sinistro à seguradora não impede o ajuizamento 
da ação de indenização pela vítima do sinistro. 3. Reduz-se o valor dos honorários advocatícios de R$ 
1.500,00 para 10% do valor da condenação (fixada em R$ 7.300,00), observados os parâmetros le-
gais, sobretudo a simplicidade da causa, o tempo de tramitação, o reduzido número de atos processuais 
(CPC 20 § 3º). 4. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré.
(TJ-DF - APC: 20130710349549 DF 0033991-23.2013.8.07.0007, Relator: SÉRGIO RO-
CHA, Data de Julgamento: 22/10/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 
28/10/2014. Pág.: 176)

RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO CARRO QUE INVADE A CON-
TRAMÃO E COLIDE CONTRA MOTOCICLETA PROVA PRODUZIDA QUE ATESTA A 
CULPA DO CONDUTOR DO CARRO, QUE INGERIRA BEBIBA ALCOÓLICA LEGITI-
MIDADE DA SEGURADORA RECONHECIDA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA-
NOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A 
TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS DO COAUTOR QUE NÃO SOFREU LE-
SÕES GRAVES CONTRATO DE SEGURO LIMITES DA APÓLICE DANOS MORAIS NÃO 
EXCLUÍDOS EXPRESSAMENTE SÚMULA 402 DO STJ. - Apelações parcialmente providas.
(TJ-SP - APL: 00038682020098260309 SP 0003868-20.2009.8.26.0309, Relator: Edgard Rosa, 
Data de Julgamento: 27/06/2013, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2013)
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Entretanto, assiste razão à denunciada/apelante, Tokio Marine Seguradora S/A, quando pretende seja abatido do 
quantum indenizatório fixado na sentença, o valor relativo ao DPVAT.

Neste ponto, os Tribunais reconhecem tal direito, independentemente até mesmo da comprovação do recebimen-
to do seguro obrigatório por parte do seu beneficiário.

Merecem registro os arestos seguintes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. DPVAT. DEDUÇÃO. SÚMULA 246/STJ. EMBAR-
GOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrendo uma das hipóteses insertas no 
art. 535 do CPC, merece acolhida os Embargos de Declaração. 2. O valor do seguro obrigatório deve 
ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), sendo que essa dedução efetuar-
se-á mesmo quando não restar comprovado que a vítima tenha recebido o referido seguro. Precedentes. 
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 127317 RS 2011/0297350-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
20/04/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL 
-ATROPELAMENTO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO 
-FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - ENTREGA DA MERCADORIA - REEXAME DO-
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - JUROSMO-
RATÓRIOS - INCIDÊNCIA - SÚMULA 54/STJ - DPVAT - DEDUÇÃO - SÚMULA246/STJ 
- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I - Não se detecta qualquer omissão, 
contradição ou obscuridade no Acórdão Recorrido, uma vez que a lide foi dirimida com a devida e 
suficiente fundamentação, apenas não se adotou a tese do Agravante. II - O conteúdo normativo dos 
dispositivos tidos por violados não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, carecendo, portanto, do 
necessário prequestionamento viabilizador do Recurso Especial, nos termos da Súmula 211 desta Cor-
te. III - Ultrapassar os fundamentos do Acórdão e acolher a tese sustentada pela Agravante, afastando 
a culpa do preposto da empresa pelo acidente, demandaria inevitavelmente, o reexame de provas, 
incidindo, à espécie, o óbice da Súmula 7 desta Corte. IV - A jurisprudência desta Corte é pacífica no 
sentido de que incidem, desde a data do evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual, 
nos termos da Súmula 54/STJ. V - Conforme preceitua a Súmula 246/STJ, a dedução do valor do 
seguro obrigatório dispensa comprovação do recebimento ou mesmo do requerimento do mesmo pela 
vítima. Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1242486 DF 2011/0049749-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data 
de Julgamento: 17/05/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2011)

Impõe-se a reforma da sentença neste aspecto, para abater-se da indenização o quantum alusivo ao DPVAT.
Finalmente, quanto ao apelo da denunciada, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A, vê-se não proceder 

os argumentos nele contidos.
Pelas mesmas razões aqui apresentadas, de que resultou a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

da denunciada Tokio Marine Seguradora S/A, conclui-se pela legitimidade de parte da ora apelante.
O contrato colacionado aos autos, fls. 235/236, revela, na verdade, o estabelecimento de seguro do veículo atrope-

lador, pertencente à denunciada, Transportadora Pajemake Ltda., vigente por ocasião do sinistro, de forma a demonstrar 
a legitimidade passiva da Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A, que responde, solidariamente, pelos prejuízos 
decorrentes do acidente, nos exatos limites da sua cobertura securitária, previstos na correspondente apólice.
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Este, inclusive, foi o entendimento da MM. Magistrada, que merece ser preservado.
Rejeita-se a preliminar.
No mérito, a insurgência voltada para a responsabilidade solidária a ela imposta, bem assim em relação aos danos 

morais, ao argumento da respectiva falta de prova, não merecem acolhida, pelas razões já expressas neste voto, cuja repe-
tição não se afigura necessária.

Nesta conformidade, rejeitadas as preliminares de prescrição e de ilegitimidade passiva ad causam suscitadas pelas 
denunciadas, no mérito, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo dos autores, para estender o pensionamento mensal até a data 
em que a vítima completaria 69 anos de idade, majorar os danos morais para 500 salários mínimos, à época da prolação da 
sentença, correspondentes a R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais) e majorar os honorários advocatícios para 
15% sobre o total da condenação, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da ré, para redução do pensionamento 
para 2/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 25 anos, e, a partir daí, para 1/3 do salário mínimo, 
até a data em que a mesma completaria 69 anos de idade, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da denunciada, 
Tokio Marine Seguradora S/A, especialmente para determinar a dedução do DPVAT do valor indenizatório fixado na 
sentença e, por fim,  NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo da denunciada, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A, 
modificando, ainda, ex officio a sentença, apenas para determinar que a correção monetária e os juros de mora de 1% a.m. 
sobre os danos morais ali fixados, porque matéria de ordem pública, obedeçam aos ditames das Súmulas 362 e 54 do STJ, 
respectivamente, restando mantidos os demais termos da decisão objurgada, por seus próprios fundamentos.

W
TJBA – APELAÇÃO º 0005504-51.2005.8.05.0113, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): 
DESª. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, JULGADO EM 18/04/2016

APELAÇÃO CÍVEL. COMUNICAÇÃO DE CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBI-
TA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE 
CONDENAÇÃO NA ÓRBITA CRIMINAL ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO 
PROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005504-51-2005-805-0113, de Itabuna, 
sendo Apelantes PAULO CÉSAR VIANA VIEIRA E FÁBIO VIANA VIEIRA e Apelado UNIÃO COMÉRCIO IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra a sentença às fls.500/507, proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Itabuna, 
Dr. Antônio Carlos Rodrigues de Moraes, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e mo-
rais, sob o fundamento que agiram as rés no seu exercício regular de direito, inexistindo má-fé na comunicação do crime.

Alegam os Autores/Apelantes, em síntese,  que na data de 26.09.1995 a empresa ré  realizou um boletim de ocor-
rência, imputando a ambos o crime de apropriação indébita previsto no artigo 168 do Código Penal, originando a ação 
penal n º 577984-9/2004; que foram presos no dia 26.09.1995 no período da manhã, sendo liberados somente no início 
da noite do mesmo dia; que a prisão foi noticiada pela imprensa falada e escrita da cidade de Itabuna, tendo tomado ampla 
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repercussão; que iniciou  uma campanha difamatória pelo prepostos da empresa ré contra os autores, com informações 
negativas em 12 empresas que entregaram os currículos; que tiveram que contratar advogados gastando a quantia de R$ 
3.000,00 (três mil reais), mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com o desfecho final da sentença absolutória.

Sustentam que o Ministério Público do Estado da Bahia, em sede de alegações finais requereu a absolvição dos 
autores por insuficiência de provas.

A empresa ré apresentou reconvenção, fls. 296/300, requerendo a condenação dos autores no importe de R$ 
45.825,96 (quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos) referente ao prejuízo ocasionado 
na emissão de cheques sem fundos pelos autores.

Inconformados com a sentença, os Apelantes interpuseram Apelação, fls.512/519, requerendo a reforma total do 
julgado. Alegam que em virtude da “notitia criminis”os apelantes foram detidos em 26.09.1995, sendo encaminhados ao 
complexo policial, sendo liberados à noite. Afirma que a prisões dos Apelantes gerou repercussão na sociedade, inclusive 
entre os familiares.

Afirmam que durante o curso da instrução processual ficou comprovado, por meio de prova testemunhal, a prisão 
dos Apelantes e a acusação pela Apelada do crime de apropriação indébita, fato esse que maculou a honra subjetiva dos 
autores perante a sociedade.

Requereu, ao final, uma indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada 
autor, bem como uma indenização por danos materiais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) referente ao gasto com 
advogado.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões de Apelação às fls. 523/533, requerendo a manuten-
ção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Apelação tempestiva, tendo em vista suspensão dos prazos por força de decisão proferida pela Desembarga-
dora Ligia Maria Ramos Cunha Lima, em sede de liminar no Mandado de Segurança n º 0020131-59-2015-805-
0000, em virtude da greve deflagrada pelo poder Judiciário local no período entre 30/07/2015 a 04/09/2015.

Custas dispensadas, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça.
Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O apelo cinge-se unicamente a alegação de que absolvição em processo criminal causa constrangimento suscetível 

de gerar uma indenização por dano moral e material.
 Analisando os autos, verifica-se que a Apelada ingressou com “notitia criminis” por suposto crime de apropriação 

indébita ocorrido nas dependências de sua empresa, concluindo, ao final, pela improcedência da ação penal, sob o funda-
mento de falta de provas.

Não há unanimidade doutrinária quanto aos elementos estruturais da responsabilidade civil ou pressupostos do 
dever de indenizar.

No entanto, nos filiamos ao entendimento Maria Helena Diniz que aponta a existência de três elementos, a saber: 
a) existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta como ato ilícito ou 
lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da responsabilidade civil há o risco; b) ocorrência de um dano moral ou 
patrimonial causado à vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a ação, o que constitui o fato gerador da responsabi-
lidade. (Flávio Tartuce, Manual de Direito Civil, Volume Único, 5º edição, página 1111, versão digital).

Portanto, para que haja uma indenização por dano moral, é necessário existir ação culposa e nexo de causa entre 
a ação e o prejuízo obtido.

Com isso, para que se possa iniciar o processo de responsabilidade civil, é necessário que o agente causador do 
dano tenha agido em detrimento do que dispõe a norma jurídica, analisando os seus elementos de natureza objetiva e 
subjetiva.
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In casu, os Apelantes afirmam que os depoimentos das testemunhas, fls.335/339, comprovam que os mesmos 
passaram por constrangimentos e humilhações após a sua demissão.

Fazendo uma análise detalhada nos autos, observo, diferente do quanto alegado, não se tratar de prova testemu-
nhal e sim do depoimento pessoal dos autores, cujo objetivo é extrair a confissão e não a produção de prova em seu favor 
(335/339).

 Às fls.391/394, encontra-se a oitiva da testemunha arrolada pela Apelada, Sr. André Santiago Silva. Novamente, 
diferente do quanto alegado pelos Apelantes, não há provas que estes sofreram constrangimento ou humilhação, pelo 
contrário à fl. 392, linhas 14/20 a testemunha afirma: que a partir desse momento a União contratou um advogado, sendo 
que (sic) o mesmo entrou com a queixa na Delegacia, contra os autores; que os autores foram intimados na Delegacia, e pelo que 
o depoente sabe em nenhum momento a empresa deu má informação a respeito dos autores na praça, e não tem conhecimento de 
que esse fato tenha sido divulgado em jornal, televisão ou rádio...

Já à fl. 433, consta a oitiva da testemunha arrolada pelos Apelantes/Autores, Sr. José Antônio da Silva. Em leitura 
atenta ao depoimento, não verifico nos autos nenhum fato ocorrido capaz de violar a honra subjetiva dos Apelantes. Pelo 
contrário, em um de seus trechos, linhas 22/23 o depoente afirma: que não viu em jornal ou televisão nada a respeito da 
prisão dos autores.

Para que o fato narrado configurasse ato ilício, necessário seria que os Apelantes fizessem prova de que os prepostos 
da parte ré tiveram o animus de difamar os autores, o que não fizeram.

Do contrário, existindo fundadas suspeitas, estará simplesmente atuando a Apelada no exercício regular do seu 
direito.

Deste modo o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu:

CIVIL - RECURSO ESPECIAL - IMPUTAÇÃO DE CRIME DE FURTO A EMPREGADO 
- COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL - DANO MORAL – AUSÊNCIA-INDE-
NIZAÇÃO INDEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DISSÍDIO PRETORIA-
NO NÃO COMPROVADO.
1 - Esta Corte de Uniformização Infraconstitucional tem decidido que, a teor do art. 255 e pa-
rágrafos do RISTJ, para comprovação e apreciação do dissídio jurisprudencial, devem ser men-
cionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem 
como juntadas cópias integrais de tais julgados ou, ainda, citado repositório oficial de jurispru-
dência. In casu, isso não ocorreu. 2 - A comunicação à autoridade policial de fato que, a princí-
pio, configura crime (subtração de dinheiro) ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, 
suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal 
e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória. Inexistência de dano 
moral. 3 - Precedente (REsp nº 468.377/MG).4 - Recurso não conhecido.

Nessa mesma linha de raciocínio os Tribunais Estaduais têm decidido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APRESENTAÇÃO DE “NO-
TITIA CRIMINIS”. MÁ-FÉ OU LEVIANDADE NO ATO DE COMUNICAR NÃO COM-
PROVADOS. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARACTERIZADOS. RETRATAÇÃO 
PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. A notitia criminis apresentada com o objetivo de se apurar 
fatos que possuam constituir infração penal constitui exercício regular de direito, posto que 
o ordenamento jurídico brasileiro confere a qualquer pessoa do provo o direito de levar 
ao conhecimento da autoridade policial a suspeita de prática de crime (artigo 5º, § 3º, do 
Código de Processo Penal). 2. A notícia de crime somente dá azo à reparação civil se pro-
vada a má-fé ou leviandade no ato de comunicar. 3. Não ocorrendo qualquer ilícito no ato 
de apresentação de notitia criminis à autoridade policial competente não cabe atribuir ao 
noticiante o dever de uma retratação pública. Agravo Regimental AGR 2272902 PE, Relator 
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Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, julgamento em 08/05/2015, 1º Câmara Extraordi-
nária Cível, publicado em 22/06/2015.

 Desta forma, não comprovada a intenção dolosa de prejudicar aquele que foi noticiado, não há como indenizar o 
indiciado ou até mesmo o réu de uma ação penal, já que a parte ré encontra-se agindo no seu exercício regular do direito.

No caso em testilha a apelada apenas noticiou à autoridade policial fatos que na sua ótica caracterizou o crime de 
apropriação indébita previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro.

A autoridade policial, por sua vez, atendendo as normas do Processual Penal, instaurou inquérito policial para 
apurar os fatos. Após isso, o membro do Ministério Público, encontrando indícios de autoria e materialidade, ofereceu 
denúncia, recebida pelo magistrado competente.

    O Ministério Público titular da ação penal ofereceu denúncia em desfavor dos réus, concluindo que naquele 
momento havia elementos para ação penal. Então, se o próprio Estado, representado pelo Ministério Público, pensa dessa 
maneira, não se pode dizer que aquele que comunica um ato, entendendo-o como crime, agiu de má-fé.

Assim, a posterior absolvição não pode por si só caracterizar o dever de indenizar, já que no curso da ação penal os 
Apelantes foram absolvidos por insuficiência de provas. O dever de indenizar somente estaria caracterizado se, transitada 
em julgado a sentença penal condenatória, posteriormente se descobrisse não ter sido o condenado o verdadeiro autor do 
fato, o que não é o caso dos autos.

O fato do Ministério Público, em sede de alegações finais ter requerido a absolvição dos Apelantes por falta de 
provas não autoriza a conclusão que não houve crime, mas apenas que não há provas suficientes ao ponto de condenar os 
autores, criminalmente, pela prática do ilícito.

Desta forma, como se verifica nos autos, conclui-se que os Apelantes agiram no seu exercício regular do seu direito 
ao ver apurados os fatos que, em princípio, constituam crime e, apesar da sentença criminal ter absolvido os Apelantes nem 
por isso pode responsabilizá-los civilmente.

Ante o exposto, o voto é no sentido NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença de primeiro 
grau em todos os seus termos. Por consequência, condeno os apelante ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), ex vi art. 85, § 2º do CPC, ficando a execução dessa obrigação 
suspensa pelo prazo de 05 anos nos termos do artigo 98 § 3º do CPC.

W
TJBA – APELAÇÃO 0087203-46.2004.805.0001, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DESA. MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL, JULGADO EM 22/08/2016

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE TRA-
TAMENTO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. ESTADO DE PERIGO. COM-
PROVAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INVALIDADE DO CONTRATO. 
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I – No caso sub examine, pretende a parte autora cobrar da acionada o valor de R$19.032,40 
(dezenove mil e trinta e dois reais e quarenta centavos), decorrente do inadimplemento rela-
tivo aos serviços médicos hospitalares prestados ao falecido irmão da Recorrida.
II – Para configuração do estado de perigo, é necessário que exista uma ameaça de dano 
grave a própria pessoa, ou alguém de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, 
assume obrigação excessivamente onerosa.
III - Nesse desiderato, observa-se, da análise das peculiaridades do caso em testilha, que a 
recorrida, diante do estado de perigo que se encontrava seu irmão, assinou, coercitivamente, 
o termo de responsabilidade na tentativa de salvar-lhe a vida. Porém, em vão.
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IV – Verifica-se do caso em tela, ser responsabilidade do apelante o tratamento pós-opera-
tório, haja vista que foi o próprio hospital que deu causa ao retorno do paciente em decor-
rência da cirurgia de hemorroidas.
V - Como bem salientou a juíza a quo “[...] a acionada buscou atendimento no mesmo hospi-
tal em que seu irmão havia sido operado dias antes, em caráter filantrópico. Embora assumindo 
a responsabilidade integral pelo pagamento particular dos encargos financeiros decorrentes do 
atendimento que seria prestado, a acionada firmou o termo de responsabilidade pressionada pela 
gravidade do quadro de saúde do irmão. Certa que estaria amparada procurando o mesmo hos-
pital onde Humberto havia sido operado, buscou atendimento em caráter emergencial.”
VI - Não pode o hospital se eximir da responsabilidade em tela, sob alegação de que a primeira 
entrada do paciente no hospital fora realizada em caráter filantrópico e o seu retorno se deu de 
natureza particular, posto que o retorno ocorreu apenas por complicações referentes a primeira 
internação.
IV – Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo 
a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº. 0087203-46.2004.8.05.0001, de Salvador, em que 
são apelante e apelado, respectivamente, HOSPITAL EVANGÉLICO DA BAHIA e MARIA JOSÉ MARQUES SOU-
ZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à una-
nimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelos motivos adiante expendido

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo HOSPITAL EVANGÉLICO DA BAHIA em desfavor de MARIA 
JOSÉ MARQUES SOUZA, objetivando a condenação da demandada a pagar ao demandante o importe de R$19.032,40 
(dezenove mil e trinta e dois reais e quarenta centavos), referente a prestação de serviços médicos prestados ao segundo 
demandado no período de 26 de janeiro a 03 de fevereiro de 2004.

Adota-se como próprio o relatório da sentença recorrida constante das fls. 65/69, acrescentando que a eminente 
magistrada singular julgou improcedente a pretensão autoral por “[…] reconhecer a nulidade do negócio jurídico celebrado 
em estado de perigo (termo de assunção de responsabilidade pelo pagamento de despesas médicas) e extinguir o feito com resolução 
do mérito na forma do artigo 269, inciso I do CPC.”

Condenou, ainda, a parte acionante ao pagamento das custas do processo e de honorários advocatícios sucumben-
ciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, recorreu o vencido com razões de fls.73/77, aduzindo, em síntese, que a Apelada contratou os serviços 
médicos do Hospital Apelante, em situação emergencial, para internação e tratamento do seu falecido irmão, não havendo 
qualquer vício de consentimento no negócio jurídico.

Alegou a Apelante que realizou o tratamento médico hospitalar com seus próprios recursos e que, sabendo os 
Apelados que não teriam condições de arcar com o tratamento particular, que fossem dirigidos para um hospital público 
da região.

Diante de tais considerações, pugnou pelo conhecimento e recebimento do recurso para que, ao final, seja julgado 
procedente o pedido inicial.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões às fls. 83/88, refutando os argumentos da Re-
corrente e pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da r. sentença recorrida.
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É o relatório que se encaminha à Secretaria desta Egrégia Câmara, nos termos do art. 931 do Novo Código de 
Processo Civil.

VOTO

Ab initio, cumpre analisar as condições de admissibilidade da apelação interposta pelo HOSPITAL EVAN-
GÉLICO DA BAHIA.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a decisão recorrida fora publicada no dia 01/08/2013, iniciando-se a 
contagem do prazo no dia 02/08/2013. Dessa forma, tendo a apelação cível sido interposta no dia 07/08/2013, conclui-se 
pela sua tempestividade, haja vista que não houve o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias.

Em relação ao preparo, observa-se que esse fora devidamente recolhido, conforme se extrai dos documentos cons-
tantes das fls. 79/80.

Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço.
Do exame dos autos, verifica-se que não assiste razão à Recorrente em seu pleito recursal.
No caso sub examine, pretende a parte autora cobrar da acionada o valor de R$19.032,40 (dezenove mil e trinta 

e dois reais e quarenta centavos), decorrente do inadimplemento relativo aos serviços médicos hospitalares prestados ao 
falecido irmão da Recorrida.

Em defesa, a parte recorrida menciona que seu irmão veio a óbito por negligência médica, após ter sido submetido 
a uma simples cirurgia de tratamento de hemorroidas nas dependências do hospital, de caráter filantrópico, e que após a 
cirurgia seu irmão recebera alta. Contudo, ao chegar em casa, o paciente passou a sentir-se mal, sendo obrigado a voltar 
para o mesmo hospital que realizou a cirurgia anteriormente, vindo a óbito dias depois.

Nesse desiderato, observa-se, da análise das peculiaridades do caso em testilha, que a recorrida, diante do estado 
de perigo que se encontrava seu irmão, assinou, coercitivamente, o termo de responsabilidade na tentativa de salvar-lhe a 
vida. Porém, em vão.

A prestação de serviço é contrato em que uma das partes se obriga para com a outra a fornecer a prestação da ativi-
dade, mediante certa remuneração. Para a perfeita validade de um negócio jurídico, não basta a declaração pura e simples 
da vontade. É necessário que a mesma tenha sido idônea, consciente, em consonância com o verdadeiro querer do agente.

Já para configuração do estado de perigo, é necessário que exista uma ameaça de dano grave a própria pessoa, ou 
alguém de sua família. O estado de perigo está respaldado no artigo 156 do Código Civil Brasileiro, que prevê:

Art. 156. Configura-se estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-
se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação 
excessivamente onerosa.

Dessa maneira, dispõe o artigo 171, II, do referido diploma legal, in verbis:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico:
II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. 
(g.n.)

Como bem salientou a juíza a quo “[...] a acionada buscou atendimento no mesmo hospital em que seu irmão havia 
sido operado dias antes, em caráter filantrópico. Embora assumindo a responsabilidade integral pelo pagamento particular dos 
encargos financeiros decorrentes do atendimento que seria prestado, a acionada firmou o termo de responsabilidade pressionada 
pela gravidade do quadro de saúde do irmão. Certa que estaria amparada procurando o mesmo hospital onde Humberto havia 
sido operado, buscou atendimento em caráter emergencial.”
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Dito isso, agiu com nobre acerto a magistrada, quando, citando os ensinamentos da doutrina mais abalizada, 
anulou o negócio jurídico objeto da presente lide, vez que a apelada só assinou o termo de responsabilidade na tentativa 
de salvar a vida do seu ente querido, dando-lhe um tratamento digno e rápido. Posto estas ponderações, caracterizado está 
o estado de perigo no caso dos autos.

De outra sorte, verifica-se do caso em tela, ser responsabilidade do apelante o tratamento pós-operatório, haja vista 
que foi o próprio hospital que deu causa ao retorno do paciente em decorrência da cirurgia de hemorroidas.

Não pode o hospital se eximir da responsabilidade em tela, sob alegação de que a primeira entrada do paciente no 
hospital fora realizada em caráter filantrópico e o seu retorno se deu de natureza particular, posto que o retorno ocorreu 
apenas por complicações referentes a primeira internação.

No caso, o hospital apelante tinha conhecimento do dano; e a obrigação assumida é excessivamente onerosa para 
os padrões da apelada, que inclusive litigou sob o amparo da Defensoria Pública. Certamente, se a apelada tivesse com sua 
plena capacidade de raciocinar, ela teria agido de maneira diversa.

Sobre o tema, vale transcrever o entendimento dos Tribunais Superiores:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO-ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRAN-
ÇA. DESPESAS HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. COMPROVADO. VICIO DE 
CONSENTIMENTO. INVALIDADE DO CONTRATO. SUS. O paciente, vítima atingida 
por arma de fogo, em estado de urgência, foi encaminhado ao Hospital pelo Corpo de Bom-
beiros, sem qualquer participação dos requeridos na escolha do nosocômio e, considerando as 
parcas condições financeiras dos apelados, não seria crível acreditar que teriam optado, por livre e 
espontânea vontade, fazer a internação na modalidade “particular”, arcando com a totalidade dos 
gastos decorrentes da internação. É nulo o contrato firmado por pessoa abalada emocionalmente, 
quando presente o vício de consentimento que invalida o negócio jurídico, o que afasta o dever 
de quitar despesas hospitalares. No mais, resta comprovado nos autos o estado de perigo, pois 
demonstrada a ameaça de grave dano à própria pessoa ou a pessoa de sua família, a atualidade 
do dano; e a onerosidade excessiva da obrigação. O hospital é entidade filantrópica, devendo 
atender, de acordo com o art. 2º e 3º do Decreto 2.536/98, no mínimo, 60% de seus pacientes 
pelo Sistema Único de Saúde. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 
70052885266, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João 
Lima Costa, Julgado em 07/02/2013) (TJ-RS - AC: 70052885266 RS, Relator: Eduardo João 
Lima Costa, Data de Julgamento: 07/02/2013, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publica-
ção: Diário da Justiça do dia 27/02/2013)

CAMBIAL. DUPLICATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES. 
ONEROSIDADE EXCESSIVA. ESTADO DE PERIGO. 1. Está configurado o estado de peri-
go quando um parente é compelido a assinar termo de responsabilidade como condição de tra-
tamento emergencial hospitalar. Esse parente assume responsabilidade excessivamente onerosa, 
premido pela necessidade de resguardar a vida de pessoa da família. 2. Cambial inexigível, dado 
o estado de perigo. 3. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10264786820138260100 SP 1026478-
68.2013.8.26.0100, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 11/11/2014, 14ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2014)

DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-
-HOSPITALARES. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. ESTADO DE PERIGO. ANULAÇÃO 
DO TERMO DE CONSENTIMENTO FIRMADO. VÍCIO DE VONTADE. - Autora que 
recebeu cobrança de serviços médico-hospitalares prestados pelo segundo réu a sua avó. - Não há 
como imputar qualquer espécie de responsabilidade ao primeiro réu, visto que, em conformida-
de com o documento de fl. 175, firmado pela avó da demandante, o plano de saúde contratado 
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possui cobertura ambulatorial, não abarcando hipótese de custeio com internação do paciente, 
fl. 192. - Incontroversa a necessidade da internação da avó da demandante, pessoa idosa, que 
inclusive faleceu dias após. Gravidade da situação. Autora que firmou com o segundo réu termo 
de consentimento para emissão de duplicata do valor dos serviços prestados. Vício contido na 
manifestação de sua vontade ao assumir a obrigação imposta como condição sine qua non para 
prestação do serviço médico-hospitalar essencial à preservação da saúde de sua avó. - A assun-
ção de obrigação excessivamente onerosa, por pessoa premida da necessidade de salvar-se, ou 
a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, configura estado de perigo, 
previsto no artigo 156 do Código Civil/2002. Cuida-se de espécie de defeito do negócio jurídico, 
caracterizado por vício de consentimento, que, aplicado ao caso em comento, torna o aludido 
termo de consentimento firmado pela autora passível de anulação. - Danos morais não caracte-
rizados. Súmula nº 230 deste TJ/RJ. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (TJ-RJ - APL: 
00092782120088190202 RJ 0009278-21.2008.8.19.0202, Relator: DES. CARLOS SANTOS 
DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2013, VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CI-
VEL, Data de Publicação: 23/10/2013 15:28)

PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. ESTADO DE PERIGO. VÍCIO 
DE CONSENTIMENTO. SERVIÇOS HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EM UNIDADE 
DE TERAPIA INTENSIVA - UTI, APÓS RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO DA REDE 
PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELO HOSPITAL 
PARTICULAR. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 
156, parágrafo único do Código Civil, configura-se o estado de perigo quando alguém, premido 
da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, 
assume obrigação excessivamente onerosa. 2. No presente caso, as Embargantes diligenciaram 
inicialmente junto à rede pública de saúde, oportunidade em que o médico indicou determinado 
hospital particular para o atendimento. Diante da negativa do plano em custear a internação e 
do gravíssimo estado de saúde da genitora das Demandadas, de forma emergencial o hospital 
procedeu à internação no leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI. 3. Como condição, a 
rede particular impôs a assinatura do Termo de Responsabilidade sem sequer indicar o valor da 
diária da internação. Posteriormente, emitiu-se fatura de valor vultoso para o período. 4. Nesse 
quadro, ante a exegese dos artigos 6º, III, e 31, do Código de Defesa do Consumidor (ausência 
de informação clara e precisa), bem assim do estado de perigo, deve ser acolhida a tese de vício 
de consentimento. 5. Apelo não provido. Sentença mantida. (TJ-DF - APC: 20120810036273 
DF 0012762-59.2012.8.07.0001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 
18/03/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/03/2015. Pág.: 207)

Assim, procedeu com acerto a magistrada singular, ao julgar improcedente o pedido, reconhecendo a nulidade do 
negócio jurídico celebrado em estado de perigo.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em 
todos os seus termos.

W
TJBA – APELAÇÃO 0325103-98.2012.805.0001, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DES. DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, JULGADO EM 15/03/2016

AÇÃO DE COBRANÇA. LER/DORT. RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO PELO INSS. DOENÇA PRO-
FISSIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. 2. CLÁUSULA QUE 
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EXCLUI LER/DORT DA COBERTURA SECURITÁRIA. INEXISTENTE. INDENI-
ZAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1 – A LER/DORT, equiparada a acidente de trabalho para fins previdenciários, inclui-se 
no conceito de acidente pessoal, definido no contrato de seguro. Precedentes do STJ. Na 
hipótese em exame, o órgão da previdência social já havia reconhecido a incapacidade per-
manente do segurado, deferindo a aposentadoria por invalidez por acidente. Assim, conso-
ante jurisprudência consolidada, a doença laboral não pode deixar de ser considerada um 
acidente pessoal, impondo-se a cobertura securitária.
2 – “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas 
com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”(§ 4º do artigo 54 do CDC). 
No contrato sob exame, não há cláusula expressa que exclua o acidente profissional LER/
DORT da cobertura.

ACÓRDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0325103-98.2012.8.05.0001 
de Salvador, sendo apelante CAIXA SEGURADORA S/A e apelado ADELMO GIFFONI HABIB.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Es-
tado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório 
e voto da Relatora.

RELATÓRIO

Adoto o relatório da sentença (fls. 320-324) que julgara procedente o pedido para condenar a parte vencida ao 
pagamento da indenização por invalidez permanente por acidente, no valor estipulado na apólice em vigor na data de 
concessão da aposentadoria por invalidez (14/01/2011), com incidência de correção monetária pelo INPC, a partir da 
data da decisão, e juros de mora de 1% a.m, a partir da citação, até o efetivo pagamento. Condenou, ainda, a parte vencida 
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, com fundamento 
no art. 20, § 3°, do CPC.

A parte vencida opôs embargos declaratórios (fls. 327-335), nos quais restou reconhecida a existência de erro 
material, presente no terceiro parágrafo da sentença (fl. 323), ao utilizar a palavra “da doença”, devendo ser substituída 
por “do acidente”, e, no parágrafo quarto, onde há “procedentes em parte”, por “procedente” (fl. 337), mantendo-se, no 
mais, a sentença.

Inconformada, a parte vencida interpôs recurso de apelação (fls. 340-358), alegando, em síntese, a impossibilidade 
da indenização por ocorrência de sinistro não coberto pela apólice, tendo em vista LER/DORT se tratar de doença ocupa-
cional, não de acidente. Acrescenta que, para o risco estar coberto, o apelado deveria ter sido acometido por LER/DORT 
em estado crônico e avançado, conforme rol taxativo da cobertura por doença grave. Por fim, afirma que a estipulação 
prévia dos riscos encontra respaldo nos artigos 757 e 760 do Código Civil. Pede provimento ao recurso.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (fls.365-372), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.
 É o relatório.
Examinados, elaborei o presente relatório, determinando o encaminhamento dos autos ao eminente Desembar-

gador Revisor.

VOTO

Cuida-se, como visto, de Ação de Cobrança julgada procedente pelo magistrado de origem que, utilizando-se do 
critério consolidado na jurisprudência para fins de concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS, equiparou a doen-
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ça profissional LER/DORT à natureza acidentária para condenar o apelante ao adimplemento da indenização securitária 
por invalidez permanente por acidente.

De fato, para fins de concessão de aposentadoria pelo INSS, há tempo, a doença profissional LER/DORT é equi-
parada a acidente de trabalho, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.213 de 1991. No entanto, a controvérsia se instala no 
fato de também poder se equiparar tal doença ocupacional à acidente pessoal para fins de indenização securitária, tendo 
em vista que a cobertura do seguro prevê a invalidez permanente total ou parcial por acidente e por doenças graves apre-
sentadas em estágio avançado (fls. 13-14).

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a lesão conhecida por LER/DORT, de que padece a parte 
autora/apelada, aposentada, por invalidez, pelo órgão previdencíário, tem natureza de acidente de trabalho, incluindo-se 
no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro, consoante se verifica dos seguintes julgados:

“SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. MICROTRAUMAS. LE-
SÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS E HÉRNIA DISTAL. INCAPACITAÇÃO PAR-
CIAL E PERMANENTE DE 50%. -Os microtraumas sofridos pelo operário, quando ex-
posto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente 
pessoal definido no contrato de seguro. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido”. 
(STJ, Resp 324.197/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, j. 23/11/2004, 
DJ 14/03/2005).

 “DIREITO CIVIL. SEGURO. MICROTRAUMAS. TENOSSINOVITE. ACIDENTE PES-
SOAL. COBERTURA SECURITÁRIA. ORIENTAÇÃO DA TURMA. RECURSO ACO-
LHIDO. - Nos termos da orientação desta Turma, “inclui-se no conceito de acidente de tra-
balho o microtrauma repetitivo que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa, 
provocando lesão que causa incapacidade laborativa”. (RESP 456.456/MG, 4ª Turma, Rel. 
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 17.3.2003).
“CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. LER/ DORT. INVALIDEZ PERMANENTE TO-
TAL PARA A ATIVIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. -DEMONSTRADA 
A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DA AUTORA, ACOMETIDA DE LER/
DORT, O QUE OCASIONOU A SUA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (ACIDEN-
TE DE TRABALHO) JUNTO AO INSS, CORROBORADA PELA PERÍCIA ELABORADA 
PELO EXPERT, O QUAL CONCLUI PELA INVALIDEZ PERMANENTE EM AMBOS 
OS MEMBROS SUPERIORES, DE CARÁTER IRRETRATÁVEL, INCURÁVEL E IRRE-
CUPERÁVEL, A AUTORA FAZ JUS À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA VINDICADA. II 
- APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.” (APC 20000110503742, DJU: 26/02/2004 
Pág. : 52, Relª. Vera Andrighi)

O reconhecimento da natureza acidentária da LER/DORT para concessão de indenização securitária também é 
tendência adotada entre outros Tribunais, conforme julgados abaixo:

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LER/DORT. NA-
TUREZA. ACIDENTE PESSOAL. LIMITES INDENIZATÓRIOS. 1. A LER/DORT TEM 
NATUREZA DE ACIDENTE DE TRABALHO. 2. INEXISTINDO EXPRESSA EXCLU-
SÃO NO CONTRATO DE QUE O MAL DENOMINADO LER/DORT NÃO ESTARIA 
ENGLOBADO NO CONCEITO LEGAL DE ACIDENTE LABORAL, A SEGURADORA 
NÃO PODE SE EXIMIR AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS MOLDES ESTA-
BELECIDOS PARA A INVALIDEZ POR ACIDENTE. 3. É ABSOLUTAMENTE DESPI-
CIENDA QUALQUER DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA INVALIDEZ, UMA VEZ 
QUE HÁ DECISÃO, COM TRÂNSITO EM JULGADO, CONCEDENDO O BENEFÍ-
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CIO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ À SEGURADA, O QUE CONSTITUIU 
PROVA SUFICIENTE DA INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO A LEGITIMAR 
O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE FORMA INTEGRA. 4. RE-
CURSO DESPROVIDO.” (TJDFT, Apel Civ 20090111915002, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 
j. 02.05.2012, DJe 25.05.2012).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APÓLICE. SEGURO DE VIDA. TENDI-
NOPATIA CRÔNICA. ACIDENTE PESSOAL. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. COBERTURA. Reconhecido que a se-
gurada está incapacitada permanente e totalmente para o exercício de atividade remunerada, para 
fins securitários, cumpre-lhe o recebimento do seguro contratado. Percepção reforçada pelo fato 
do segurado ter sido aposentado por invalidez pelo INSS. E devido o pagamento da indenização, 
já que a Lesão por Esforço Repetitivo (LER) dever ser considerada, para fins de seguro, 
como acidente de trabalho. Equiparação a acidentes pessoais. APELO PROVIDO. UNÂNI-
ME.”(TJ-RS - AC: 70033222746 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 
28/04/2011,  Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/05/2011)

Este Tribunal também já firmou entendimento fortalecendo o mesmo posicionamento supra.

“PROCESSUAL CIVIL. ‘CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDEN-
TES PESSOAIS’. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPRO-
CEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 
FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO EXEQUENDO. EVIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 585, III DO CPC C/C ART. 758, CC. PRELIMINAR REJEITADA. INVALIDEZ DA 
EXEQUENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO (LER/DORT) INCLU-
ÍDO NO CONCEITO DE ‘ACIDENTE PESSOAL’, REFERIDO EM APÓLICE DE SE-
GURO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRE-
TAÇÃO DE CLÁUSULAS A FAVOR DO ADERENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSO-
NÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM 
VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. A presença dos pres-
supostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento. A modalidade de cobertura 
securitária estabelecida entre as partes reflete natureza de seguro de vida, restando configurada 
sua eficácia como título executivo extrajudicial expressamente elencada no rol do art. 585 do 
CPC. A Lesão por Esforço Repetitivo (LER) insere-se no conceito de acidente de trabalho, 
sendo abrangida pela cobertura de acidentes pessoais. Precedentes do STJ.” (TJ-BA - APL: 
00449691520058050001 BA 0044969-15.2005.8.05.0001, Relator: Lícia de Castro L. Carva-
lho, Data de Julgamento: 18/12/2012, Quarta Câmara Cível, Publicação: 06/08/2013)

Ainda, ao largo da discussão quanto ao enquadramento da LER/DORT ser doença ou acidente, diante do nítido 
caráter de adesão do pacto, necessária se faz a interpretação do contrato de seguro em questão de forma mais favorável ao 
consumidor, a teor do art. 47 do CDC.

Por conseguinte, as cláusulas que implicarem limitação de direito, em atenção ao disposto no artigo 54 do CDC, 
devem ser escritas em destaque, não deixando dúvidas ao consumidor. Em que pese a alegação do apelante de que há pre-
visão contratual de cobertura da LER/DORT, mas somente em estágio crônico e avançado, na análise do contrato (fls. 12-
15) presente nos autos, apura-se que não há qualquer previsão do tipo. Assim, em relação a exclusão do risco da cobertura 
securitária, a cláusula restritiva deve estar prevista de forma expressa, clara e de fácil compreensão.

Em relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte posicionamento:
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“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. APÓLICE. DANOS MORAIS COM VALOR EM BRANCO. CLÁUSULA DE 
EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 46 E 47 DO CÓDI-
GO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 
TERMO INICIAL. 1. Os danos pessoais/corporais previstos no contrato de seguro de veículo 
englobam os danos morais, salvo se houver cláusula expressa que exclua tal garantia. Prece-
dentes. 2. Não é razoável admitir que a simples lacuna de valores quanto ao campo “danos mo-
rais” seja suficiente para afastar por completo esse tipo de reparação, notadamente em virtude de 
a mesma apólice prever cobertura dos danos corporais. 3. Contrato que deve ser examinado à 
luz dos artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A correção monetária incide 
desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice 
deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 5. Nas obrigações contratuais, os juros de 
mora devem incidir a partir da citação. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido 
e não provido.” (REsp 1447262/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TER-
CEIRATURMA, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014)

Nesse sentido, já se pronunciou o Tribunal de São Paulo em caso similar:

“APELAÇÃO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AGRAVO RETIDO PRESCRIÇÃO REPE-
LIDA TERMO INICIAL CLÁUSULA RESTRITIVA ABRANGÊNCIA DA COBERTURA 
ACIDENTE DE TRABALHO EXCLUÍDO IMPROCEDÊNCIA -Agravo Retido conhecido 
e rejeitado. Cobrança de seguro prazo prescricional ânuo inteligência do artigo 206, II, do Có-
digo Civil. Termo inicial computado da ciência da incapacidade, Súmula 278, do C. Superior 
Tribunal de Justiça; - Cláusula restritiva que exclui acidente profissional art. 757, do Código 
Civil, cobertura securitária que exclui de forma expressa e inequívoca as doenças funcionais 
(cf. hérnia de disco); RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00353427220108260309 SP 
0035342-72.2010.8.26.0309, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/08/2014, 
12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2014) 

No caso concreto, a alegada ausência de cobertura securitária não prospera, tendo em vista que a LER/DORT 
está incluída no conceito de acidente pessoal para fins de seguro, não se negando, assim, vigência aos artigos 757 e 760 do 
Código Civil. Além disso, o vínculo firmado entre as partes constitui relação de consumo, submetida às regras de proteção 
do Código de Defesa do Consumidor. Logo, embora adstrito ao princípio do pacta sunt servanda e normas do Código 
Civil, inexiste expressa exclusão no contrato de que o mal denominado LER/DORT não estaria englobado no conceito 
legal de acidente, portanto a seguradora não pode se eximir ao pagamento da indenização.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantida a sentença recorrida.

W
TJBA – APELAÇÃO 0000728-88.2010.805.0256, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): 
DESA. ROSITA FALÇÃO, JULGADO EM 06/09/2016

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO 
DE POSSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 
IMÓVEL VENDIDO A DOIS COMPRADORES DISTINTOS. FALSIDADE DO-
CUMENTAL. AFASTADA. PERÍCIA QUE COMPROVA A AUTENTICIDADE DO 
DOCUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. RECURSO 
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PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prazo prescricional somente passa a fluir da data em que a parte tomou conhecimento 
do ato que deu ensejo ao seu direito subjetivo, em razão do princípio da “Actio Nata”.
2. Comprovada, mediante perícia grafotécnica, a autenticidade da assinatura posta no do-
cumento impugnado, é de ser afastada a arguida falsidade.
3. Independentemente de pedido da parte, cabe ao juiz, destinatário da norma contida no 
art. 85 do novo Código de Processo Civil, condenar o vencido ao pagamento de honorários 
de advogado, tendo em vista que tal condenação decorre do fato objetivo da sucumbência.
3. Verba honorária fixada corretamente na sentença.
4. Recurso improvido para manter a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0000728-88.2010.8.05.0256, em que são apelantes 
José Luiz de Almeida Figueiredo e Mara Rúbia Rosa Venezia Figueiredo e apelados Helio Rodrigues Gouveia, Katia Silene 
Nunes Ruas Gouveia e Nailde de Souza Silva Koelher

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à una-
nimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse promovida por Helio Rodrigues Gouveia e Katia Silene 
Nunes Ruas Gouveia contra Marcelo Silva Sena, alegando, em síntese, que são os legítimos proprietários do imóvel urbano 
constituído pelo lote 05, da quadra 13, situado no Loteamento Residencial dos Pioneiros, adquirido dos seus antigos pro-
prietários José Luiz de Almeida Figueiredo e Mara Rúbia Rosa Venezia Figueiredo, mediante Escritura Pública de Compra 
e Venda, lavrada em 20/06/2008 junto à Comarca de Medeiros Neto/BA.

O demandado apresentou contestação às fls. 22/32, requerendo a denunciação à lide da Sra. Nailde de Souza 
Silva Koelher, de quem afirma ter adquirido o imóvel objeto do litígio, bem como do Sr. José Luiz de Almeida Figueiredo 
e da sua esposa, Sra. Mara Rúbia Rosa Venezia Figueiredo, que supostamente venderam o referido imóvel à Sra. Nailde. 
Suscitou, ainda, preliminar de inépcia da inicial, e pugnou pela total improcedência da demanda.

Deferida a denunciação à lide às fls. 47.
A primeira denunciada, Sra. Nailde de Souza Silva Koelher, apresentou contestação de fls. 51/55, informando 

que adquiriu de boa-fé o bem litigioso, em 06/01/2001, vindo a vendê-lo ao demandado, Sr. Marcelo Silva Sena, em 
22/05/2001. Alega que o Sr. José Luiz de Almeida Figueiredo agiu de má fé, eis que vendeu o mesmo imóvel para dois 
compradores distintos.

Os denunciados José Luiz de Almeida Figueiredo e Mara Rúbia Rosa Venezia Figueiredo contestaram a ação às fls. 
68/73, suscitando a prescrição da pretensão do denunciante e da primeira denunciada, bem como a ausência de comprova-
ção dos fatos constitutivos do direito destes. Alegaram, ainda, que não reconhecem a autenticidade do recibo de quitação 
apresentado pela Sra. Nailde (fls. 34 e 87), referente à venda do imóvel litigioso.

Determinada perícia grafotécnica do recibo impugnado, o laudo pericial (fls. 110/123) concluiu que a assinatura 
exarada no recibo foi lavrada de punho escritor do Sr. José Luiz de Almeida Figueiredo, tratando-se, portanto, de assina-
tura autêntica.  

Sobreveio sentença às fls. 174/179, de lavra do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Con-
sumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas, julgando procedente a ação, para declarar os requerentes 
únicos proprietários do imóvel urbano constituído pelo lote 05 da quadra 13, do Loteamento Residencial dos Pioneiros, 
na cidade de Teixeira de Freitas, e determinar a imediata expedição do mandado de Reintegração de Posse em favor destes. 
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Declarou, ainda, o direito dos evictos Marcelo Silva Sena e Nailde de Souza Silva Koelher, em face dos litisdenunciados 
José Luiz de Almeida Figueiredo e Mara Rúbia Rosa Venezia Figueiredo, à restituição dos valores pagos pelo bem, bem 
assim, à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a ser apurada em liquidação. Condenação dos denunciados 
José Luiz de Almeida Figueiredo e Mara Rúbia Rosa Venezia Figueiredo ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios de sucumbência em favor dos advogados dos requerentes, requerido e 1ª denunciada, arbitrados em 05 (cin-
co) salários mínimos para cada um.   

Irresignados, José Luiz de Almeida Figueiredo e Mara Rúbia Rosa Venezia Figueiredo interpuseram o apelo de fls. 
181/192, arguindo, como prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão dos apelados. Insurgiram-se, também, contra 
a condenação em honorários sucumbenciais, afirmando que o montante fixado supera aquele requerido pelos apelados, e 
salientando que a 1ª denunciada não requereu honorários advocatícios em sua peça de defesa. No mérito, afirmaram que 
não reconhecem as assinaturas postas no recibo de quitação apresentado pela 1ª denunciada.

Contrarrazões apresentadas às fls. 207/211, 212/214 e 215/218.
Vieram os autos à Segunda Instância, onde, distribuídos a esta Colenda Câmara Cível, coube-me a relatoria.
Em cumprimento ao art. 931, do NCPC, restituo os autos à Secretaria, com relatório, ao tempo em que solicito 

dia para julgamento, ressaltando a possibilidade de sustentação oral, nos termos do art. 937, I, do mesmo diploma legal.

VOTO

Porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de insurgência contra sentença que julgou procedente a ação reivindicatória c/c com reintegração de posse 

movida por Helio Rodrigues Gouveia e Katia Silene Nunes Ruas Gouveia, declarando o direito dos evictos Marcelo Silva 
Sena e Nailde de Souza Silva Koelher, em face dos litisdenunciados José Luiz de Almeida Figueiredo e Mara Rúbia Rosa 
Venezia Figueiredo, ora apelantes, à restituição dos valores pagos pelo bem, bem como à indenização pelas benfeitorias 
realizadas no imóvel, a ser apurada em liquidação.

Os recorrentes sustentam, preambularmente, a prescrição do direito dos apelados Marcelo Silva Sena e Nailde de 
Souza Silva Koelher de perceberem a restituição dos valores determinada na sentença, tendo em vista que o negócio jurí-
dico supostamente firmado com um dos apelantes foi celebrado em 2001, há mais de 10 (dez) anos, portanto.

Sem razão, no entanto.
A r. sentença afastou a prescrição suscitada, ao argumento de que o dies a quo do prazo prescricional é a o momen-

to em que a vítima teve conhecimento do dano, do efeito e de sua autoria, o que só ocorreu, na hipótese, no momento 
da citação do demandado e da primeira litisdenunciada (dias 13/09/2010 e 18/04/2012, respectivamente – fls. 21 e 48).

Com efeito, ausente prova em contrário, presume-se que os apelados Marcelo Silva Sena e Nailde de Souza Silva 
Koelher somente tomaram conhecimento de que o imóvel que adquiriram de boa-fé também havia sido vendido aos au-
tores da ação no momento em que foram citados.

Ao contrário do que alegam os recorrentes, a data inicial para transcurso do prazo prescricional não pode ser a data 
da celebração do suposto negócio jurídico, que ocorreu em 2001, se os então adquirentes do imóvel não tinham como 
prever, àquela época, que o referido bem viria a ser novamente vendido pelo Sr. José Luiz a outras pessoas no ano de 2008.

Sendo assim, tendo em vista que o prazo prescricional somente passa a fluir da data em que a parte tomou co-
nhecimento do ato que deu ensejo ao seu direito subjetivo, em razão do princípio da “Actio Nata”, é certo que o direito 
dos apelados Marcelo Silva Sena e Nailde de Souza Silva Koelher não se encontra prescrito, eis que estes apenas tomaram 
ciência do fato quando foram citados na presente ação.

 Nesta linha de intelecção, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR PROCURAÇÃO. DOCU-
MENTO FALSO. NULIDADE DA ESCRITURA E DO REGISTRO. PRESCRIÇÃO. INO-
CORRÊNCIA. ACTIO NATA. CIÊNCIA DO FATO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFAS-
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TADA. SENTENÇA CASSADA. A ação de nulidade de compra e venda de imóvel, com base 
em argumento de fraude, por força de documento de procuração falso, não pode ser considerada 
prescrita se a parte autora somente tomou conhecimento do ocorrido quando se dirigiu ao car-
tório de registro de imóveis, para realizar a venda do referido bem, e lhe foi informado que ele 
já não lhe pertencia, momento este em se dera a actio nata. O ajuizamento da presente ação se 
dera antes de encerrado o prazo de 04 anos previsto no art. 178, § 9º, V, b, do CPC, prazo esse 
contado a partir da ciência do fato, de modo que não pode ser mantida a sentença que declarou 
a prescrição e julgou extinto o feito. (TJ-MG - AC: 10188080768529001 MG, Relator: Lucia-
no Pinto, Data de Julgamento: 21/03/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 
Publicação: 11/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - 
DIFERENÇA DE VALORES - (I) LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA - 
PRESCRIÇÃO -PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - Conforme entendimento do Superior Tri-
bunal de Justiça, a patrocinadora não é parte legítima para figurar no pólo passivo de demanda 
que discute matéria “referente a plano de benefícios (complementação de aposentadoria, aplica-
ção de índices de correção monetária, resgate de valores vertidos ao fundo, dentre outros temas)”. 
(AgRg no AREsp 295.151/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
julgado em 19/09/2013, DJe 30/09/2013) - O art. 75 da Lei Complementar 109/2001 dispõe 
que o prazo prescricional em casos de diferenças de benefícios previdenciários é quinquenal. 
-Pelo princípio da actio nata, a prescrição só começa a correr quando o titular do direito 
violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas conseqüências. Na hipótese, a data 
da emissão da “simulação” em que consta o valor do saldo da contribuição da patrocinadora Usi-
minas S/A (TJ-MG - AC: 10313140030237001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 
06/08/2015, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2015)

Sobre a argüição de falsidade do recibo de quitação apresentado pela 1ª denunciada às fls. 87, também sem razão 
os apelantes.

O assunto dispensa maiores digressões, uma vez que, realizada perícia grafotécnica determinada pelo juízo, o 
expert concluiu que “a assinatura exarada no recibo anexado na página 87 do Processo 0000728-88.2010.8.05.0256 (do-
cumento questionado), foi lavrada de punho escritor do Senhor José Luiz de Almeida Figueiredo”, tratando-se, portanto, 
de assinatura autêntica (laudo às fls. 110/129).

Assim, inexistindo qualquer razão que justifique a desconsideração da conclusão alcançada pelo perito, é de ser re-
chaçada a alegada falsidade do documento, ficando comprovado que o Sr. José Luiz efetivamente vendeu o imóvel litigioso 
à Sra. Nailde de Souza, no dia 06 de janeiro de 2001, o que fora atestado mediante a apresentação do recibo de quitação 
acostado às fls. 34 e 87.

Neste sentido:

Apelação Cível. Ação declaratória de falsidade documental c/c reintegração de posse c/c danos 
morais e materiais. Sentença de improcedência. Apelo do autor pugnando pela condenação dos 
réus ao pagamento do valor correspondente a venda de sua cota parte em empresa e mais danos 
morais. Perícia grafotécnica conclusiva pela autenticidade da assinatura do autor constante 
na “Décima Alteração Contratual”, onde realizou a venda de sua cota parte da empresa 
aos réus. Ato jurídico perfeito e acabado. Inexistência de prova que demonstre que os réus 
não efetuaram o pagamento pelas cotas adquiridas, de modo que prevalece a declaração de 
quitação do autor constante no contrato. Afastada a alegação de falsificação do documento 
contratual e considerando a informação de quitação, inexiste dano moral. Autor que não se de-
sincumbiu do ônus probatório, consoante art. 333, I, do CPC. Precedentes. Sentença mantida. 
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RECURSO COM SEGUIMENTO NEGADO, nos termos do art. 557, caput, do CPC. (TJ-RJ 
- APL: 00005347220088190061 RIO DE JANEIRO TERESOPOLIS 3 VARA CIVEL, Rela-
tor: PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 22/07/2015, DÉCIMA 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2015) 

 
Finalmente, sobre a condenação dos apelante em honorários sucumbenciais, não há que se dizer que a sentença foi 

ultra petita, em razão da fixação em patamar maior do que aquele requerido pelo demandado, ou, tampouco, extra petita, 
por não ter a primeira denunciado formulado pedido neste sentido.

É que, independentemente de pedido da parte, cabe ao juiz, destinatário da norma contida no art. 85 do novo Có-
digo de Processo Civil, condenar o vencido ao pagamento de honorários de advogado, tendo em vista que tal condenação 
decorre do fato objetivo da sucumbência.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for 
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, levando-se em consideração o grau de zelo do 
profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e tempo 
exigido para o serviço.

No caso em apreço, considerando os parâmetros adotados por este Colegiado, bem como os preceitos previstos 
no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, o tempo de quase sete anos de duração do feito entendo que os honorários 
foram fixados corretamente, nada havendo a reduzir.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, apenas para manter a 
sentença em todos os seus termos.

W
TJBA – APELAÇÃO N.º 0303620-12.2012.8.05.0001, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , RELATOR 
(A):DES. MOACYR MONTENEGRO SOUTO, JULGADO EM 29/10/2015

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE SÓCIOAFE-
TIVA POST MORTEM. PRELIMINAR REITERANDO AGRAVO RETIDO. NULI-
DADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO COM-
PROVAÇÃO DA INTENÇÃO DE RELAÇÃO PATERNA ENTRE OS ENVOLVIDOS. 
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.  AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, o Órgão Julgador está au-
torizado a dispensar a produção de prova que considere protelatória ou desnecessária à 
elucidação dos fatos, quando os elementos trazidos aos autos são suficientes para motivar o 
julgamento do feito.
2. A paternidade socioafetiva só terá abrigo no ordenamento jurídico, como relação de 
filiação, se fundada num ato de declaração espontânea de vontade por parte das pessoas 
interessadas no reconhecimento do vínculo.
3. Admitir que o Poder Judiciário supra a vontade da pessoa que, movida pela solidarie-
dade, abrigou o jovem e passou a criá-lo e educá-lo, para mais tarde receber um prêmio 
de pai socioafetivo, gerando efeitos na esfera do Direito Sucessório, seria desvirtuar toda a 
interpretação conferida ao instituto da paternidade socioafetiva. Isso porque a busca de uma 
tardia reivindicação parental, com interesses puramente financeiros, significa o afastamento 
de um juízo ético e justo proposto por nosso ordenamento jurídico.
RECURSO IMPROVIDO.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º0303620-12.2012.8.05.0001, em que figuram como 
Apelante o Mauricio Luna dos Santos e como Apelado Gildete Fernandes.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justi-
ça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator.

RELATÓRIO

Adoto o relatório da sentença de fls. 248/254 que, na Ação de Investigação de Paternidade Socioafetiva post mor-
tem em curso na 5ª Vara de Família desta capital, julgou improcedente o pedido por insuficiência de provas.

Irresignado, o autor interpôs o presente apelo a fim de ter sua pretensão atendida e nas razões do recurso reiterou, 
preliminarmente, o agravo retido de fls. 235/238, sustentando cerceamento de defesa e, no mérito, em síntese, defendeu 
que há nos autos provas contundentes de que o falecido o tinha, sim, como filho e que a paternidade sócioafetiva deve ser 
reconhecida, reproduzindo também os argumentos iniciais. Por fim, requereu a reforma da sentença e o provimento dos 
pedidos recursais.

Contrarrazões de fls. 271/276, defendendo que não houve em nenhum momento declaração de vontade do fale-
cido em ter o recorrente reconhecido como seu filho, pugnando assim pela manutenção da sentença.

Recurso próprio, tempestivo, sem preparo, pelo deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita, subi-
ram os autos, distribuídos para esta Colenda Terceira Câmara Cível, cabendo-me o encargo de relatá-los.

Conclusos, após exame, elaborei o presente relatório que submeto à douta apreciação da eminente Revisora.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que o apelante reitera preliminarmente o agravo retido interposto às fls. 235/238 dos 
autos, alegando cerceamento de defesa, aduzindo que o indeferimento da sua oitiva e das testemunhas arroladas implica 
numa subversão processual que lhe prejudicou.

Importante ressaltar que, segundo interpretação sistemática dos arts. 343, 348 e 349 do CPC, o depoimento pes-
soal de uma parte constitui meio de prova à disposição da outra ou do próprio Juízo, pois tem como finalidade a obtenção 
de confissão judicial. Portanto, não cabe a parte requerer seu próprio depoimento ou alegar cerceamento de defesa pela 
sua ausência. Seguindo esta esteira, observa-se no termo de audiência na fl. 209 que o depoimento da parte autora foi 
dispensado pela parte acionada, não merecendo assim guarida a sua irresignação.

Quanto a não oitiva de testemunhas, vê-se que na ocasião da audiência de instrução nada foi dito pelo apelante, 
não havendo nenhuma impugnação ou manifestação contrária à não produção da prova, tendo assim precluído o seu direi-
to de questionar acerca deste ponto. Assim sendo, não merece prosperar a arguição de que a sentença seria nula por cercea-
mento de defesa, posto que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, o Órgão Julgador está autorizado 
a dispensar a produção de prova que considere protelatória ou desnecessária à elucidação dos fatos, quando os elementos 
trazidos aos autos são suficientes para motivar o julgamento do feito. Nesta esteira, segundo o entendimento exposto na 
sentença prolatada pelo magistrado de piso, destinatário da prova, os autos encontravam-se suficientemente instruídos.

Adentrando ao mérito, trata-se de ação de investigação de paternidade socioafetiva post mortem, julgada improce-
dente sob o fundamento de que não há nos autos comprovação do estabelecimento desta relação entre o apelante e o de 
cujus. O douto Magistrado, assim se pronunciou na sentença recorrida:

“Na hipótese dos autos, em que se pleiteia o reconhecimento da filiação socioafetiva, a instrução 
não foi conclusiva quanto à vontade do apontado pai socioafetivo em estabelecer esta modalidade 
de filiação. Com efeito, tratando-se de um advogado, conhecedor das consequências jurídicas de 
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uma manifestação de vontade neste sentido, é possível que, caso tivesse a intenção de estabelecer 
o vínculo, o teria feito em vida “.      

Em que pesem as argumentações do recorrente, tecnicamente não foram carreadas aos autos provas da posse do 
estado de paternidade pelo falecido, que se verifica quando alguém assume o papel de pai em face de outrem que assume 
o papel de filho, independentemente do vínculo biológico. Lado outro, a posse do estado de filho é a exteriorização da 
convivência familiar e da afetividade entre as partes, havendo demonstração perante a sociedade da relação pai e filho.

No caso dos autos, incontroverso que o autor, desde a infância, foi amparado pelo de cujus. Todavia, para que seja 
possível reconhecer a paternidade socioafetiva, é necessário também que haja a vontade expressa por parte daquele que se 
pretende atribuir paternidade socioafetiva, ou que, pelo menos, exista exteriorização desse comportamento, ou seja, de 
reconhecer alguém como sendo seu filho, embora saiba que não é. O fato de gozar o autor dos cuidados do Sr. Jonatas 
Fernandes Lobão durante a sua vida, por si só, não significa que a intenção deste era reconhecer aquele como filho.

No caso presente, a par de o recorrente não perder o vínculo biológico e os laços de afetividade com sua mãe, em 
nenhum momento foi manifestado pelo falecido o interesse na adoção do autor. De igual modo, não há qualquer mani-
festação de vontade, doação ou testamento, no sentido de beneficiar o recorrente com alguma vantagem patrimonial, o 
que é incomum, mesmo para pessoas com pouca instrução, ainda mais para o falecido que era formado em Direito, como 
bem pontuado pelo magistrado de piso ao prolatar a sentença (fl. 251) e teve muitos anos para concretizar a adoção do 
apelante, se esta fosse sua intenção. Neste sentido, colaciona-se o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. HIPÓ-
TESE TÍPICA DE “FILHO DE CRIAÇÃO”, NÃO ADOTADO QUANDO AINDA EM 
VIDA PELOS “PAIS DE CRIAÇÃO”. DECLARAÇÃO PARA FIM EXCLUSIVO AO DI-
REITO SUCESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CARÊNCIA DA 
AÇÃO INTERPOSTA. Criança que, com pouco mais de um ano de idade foi dada para criação 
em outra família, desvinculando-se da família biológica. A condição de “filho de criação” não 
gera qualquer efeito patrimonial, nem viabiliza o reconhecimento de adoção de fato. O vínculo 
afetivo só pode conferir efeito jurídico quando espontâneo e voluntariamente assumido. Hipó-
tese não ocorrida no caso dos autos, em que autora busca ver reconhecida a filiação sócio-afetiva 
em relação aos falecidos pais de criação com o intuito exclusivamente patrimonial. Recurso des-
provido. (Apelação Cível Nº 70028442630, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ricardo Raupp Ruschel, em 22/07/2009)”.

Nesta esteira, a paternidade socioafetiva só terá abrigo no ordenamento jurídico, como relação de filiação, se 
fundada num ato de declaração espontânea de vontade por parte das pessoas interessadas no reconhecimento do vínculo.

Admitir que o Poder Judiciário supra a vontade da pessoa que, movida pela solidariedade, abrigou o jovem e 
passou a criá-lo e educá-lo, para mais tarde receber um prêmio de pai socioafetivo, gerando efeitos na esfera do Direito 
Sucessório, seria desvirtuar toda a interpretação conferida ao instituto da paternidade socioafetiva. Isso porque a busca de 
uma tardia reivindicação parental, com interesses financeiros, significaria o afastamento de um juízo ético e justo proposto 
por nosso ordenamento jurídico.

Não basta simplesmente reconhecer ou comprovar a ligação de intensos e inesgotáveis laços de afeto, mas de ser 
tal reconhecimento de acordo com os princípios jurídicos e afetivos que legitimam o instituto, já que se reivindica uma 
paternidade socioafetiva de quem já é falecido e mais, o requerido faleceu em pleno estado de capacidade civil.

Em harmonia com o exposto, o voto é para NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso e manter a sentença 
pelos seus próprios fundamentos e pelas razões aqui apontadas.

W
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TJBA – AÇÃO RESCISÓRIA 0002127-42.2013.805.0000, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO 
PRIVADO, RELATOR (A): DES. ROBERTO MAYNARD FRANK, JULGADO EM 18/08/2016

AÇÃO RESCISÓRIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REJEITADA A PRELIMI-
NAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. A AÇÃO DE ALIMENTOS FAZ COISA JULGADA 
MATERIAL, O QUE ENSEJA A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA. FILHO 
MAIOR, CONTANDO COM MAIS DE 30 ANOS E EXERCENDO A PROFISSÃO 
DE ADVOGADO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE 
FATO (ART. 485, V E IX DO CPC/73 – COM REDAÇÃO ATUAL NO ARTIGO 966, 
V E VIII DO CPC/2015). DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA 
APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação rescisória nº. 0002127-42.2013.8.05.0000, sendo autor Marco 
Antonio Soares Garrido e ré Marco Antonio Soares Garrido Junior.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da 
Bahia, por maioria, em rejeitar a preliminar e julgar parcialmente procedente a Ação Rescisória, e o fazem pelas 
razões expendidas no voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela proposta por Marco Antônio Soares Garrido em 
face de Marco Antônio Soares Garrido Júnior visando desconstituir acórdão proferido nos autos da Ação de Alimentos nº 
0054522-52.20006.8.05.0001, que deu provimento ao apelo interposto pelo réu, reformando a sentença vergastada para 
fixar a pensão alimentícia em 02 (dois) salários mínimos, a ser paga pelo Autor até que aquele conclua seu curso superior.

Sustenta que o réu ajuizou a mencionada demanda objetivando a fixação de pensão alimentícia no valor de R$ 
1.200,00 (hum mil e duzentos reais), mas que fora julgada improcedente o pedido ali formulado; porém, a sentença foi 
reformada por esta Corte de Justiça.

Assevera que o acórdão proferido na Apelação violou a Lei Federal – Código Civil 2002 – arts. 1694 e 1695 -, 
porquanto o réu possui 28 (vinte e oito) anos de idade, jovem, saudável, exercendo atividade remunerada em escritório de 
advocacia desde 2005 e por isso não necessita dos alimentos fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) mensais, 
destacando, para tanto, que o dever dos pais em prestar a verba alimentícia cessa com a maioridade, exceto nos casos de 
incapacidade ou enfermidade, ressalvas que não se encontram na hipótese dos autos.

Pontua, ainda, que sempre prestou assistência ao filho, mesmo após o advento de sua maioridade civil, mas, que 
ele, por diversas vezes, abandonou os cursos iniciados, agindo inclusive de má-fé ao mencionar que estava matriculado em 
instituição de ensino superior, a fim de obter vantagem no processo.

Frisa que houve erro na distribuição do recurso de apelação interposto pelo réu, pois deveria ter sido julgado pela 
Desembargadora Maria da Purificação, nos termos do art. 130 do RITJBA, pois negou seguimento ao Agravo de Instru-
mento nº 0006417-13.2007.805.0000-0, também por ele ajuizado.

Com estas considerações, o autor pretende a desconstituição do julgado, com base nos incisos II, V, VI e IX do 
art. 485 do CPC.

É o que importa relatar.
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VOTO

Analisando os autos, denota-se que a matéria cinge, inicialmente, em saber se cabe ou não ação rescisória em ação 
de alimentos.

A eminente Relatora conduziu seu voto no sentido de extinguir sem resolução do mérito a demanda ora em de-
bate, sob o ângulo da inadequação da via eleita, ou seja, carência de ação, nos termos do inciso IV, do art. 267 do CPC, 
por entender que a ação de alimentos não faz coisa julgada material, fato que acarreta o não cabimento da ação rescisória.

É cediço que a ação rescisória somente é cabível para rescindir sentença/acórdão de mérito, ou seja, aqueles pro-
nunciamentos que efetivamente acolheram ou deixaram de acolher, em face do direito material, a pretensão das partes. 
Ou seja, a ação rescisória é “visa a desconstituir a coisa julgada material. Tendo em conta que a coisa julgada concretiza 
no processo o valor segurança jurídica - substrato indelével do Estado Constitucional - a sua propositura só é admitida 
em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 485 do CPC)”. (MARINONI, 
Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil. Comentado artigo por artigo. 2ª ed. revista, atualizada 
e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 493/494).

Pois bem.  Partindo desta premissa, passo a analisar o cabimento da rescisória destacando inicialmente o disposto 
no art. 15 da Lei 5.478/68 que prescreve, in verbis: “A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qual-
quer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados”.

Já o Art. 471 do CPC dispõe que: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, 
salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que 
poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”.

O alcance destes artigos demonstra que a modificação posterior do quanto discutido em ação de alimentos exige 
a alteração das circunstâncias fáticas e da situação financeira dos interessados, o que implica em nova causa de pedir e, 
portanto, em nova demanda, não se violando, assim, o quanto decidido em ação judicial anterior, enquanto perdurarem 
os requisitos fáticos e jurídicos do momento em que decidida.

Nesta linha, Maria Berenice Dias esclarece que:

Apesar do que diz a lei (LA 15), a sentença proferida em ação de alimentos produz, sim, 
coisa julgada material. A doutrina sustenta de forma maciça ser equivocada a expressão legal, ao 
afirmar que a decisão sobre alimentos não transita em julgado, porque pode ser revista a qualquer 
tempo, diante da alteração da situação financeira dos interessados. A possibilidade revisional 
leva à falsa ideia de que a sentença que fixa alimentos não se sujeita à imutabilidade. A as-
sertiva não é verdadeira. Estabelecida a obrigação alimentar, que envolve inclusive o estado 
familiar das partes, transitada em julgado, atinge a condição de coisa julgada material, não 
podendo novamente essa questão ser reexaminada”. (DIAS, Maria Berenice. Manual de Di-
reito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010)

Neste espeque, há trânsito em julgado que reveste de imutabilidade a decisão de alimentos enquanto não houver 
modificação fático-financeira das condições do alimentante e do alimentado, sendo certo que não pode se ingressar de 
imediato com revisional de alimentos sem a alteração da capacidade do alimentante e necessidade do alimentado.

Partindo destes dispositivos retro mencionados, conclui-se que a sentença na ação de alimentos transita em julga-
do e não haveria como tratá-la diferentemente de qualquer outra sentença ou acórdão de mérito ou, cabendo a sua rescisão 
e modificação quando caracterizada alguma das hipóteses previstas no art. 485, do Código de Processo Civil de 1973.
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A sentença de alimentos baseia-se numa situação temporal certa, tendo sua eficácia projetada para o futuro, com 
base nesta situação fático-jurídica que lhe deu base11 Ensina Bedaque12:

“A imutabilidade não é só do provimento judicial, mas também de seus efeitos. Claro que tal cris-
talização perdura enquanto a situação da vida regrada pelo provimento jurisdicional permanecer 
com as mesmas características. A sentença de mérito formula regra concreta e a relação de direito 
material apresentada ao juiz passa a ser regida por essa norma.
(...)
Nada impede, porém, que acontecimentos posteriores influam naquela situação, alterando-a. 
Obviamente, o provimento jurisdicional não pode impedi-los. São fatos novos incidentes sobre 
a situação da vida, modificando-a. Mas, enquanto permanecerem as mesmas circunstâncias, a 
imutabilidade perdura, visto configurar qualidade da eficácia da sentença.
Verifica-se claramente este fenômeno nas demandas alimentícias, cujas sentenças, ao contrário do 
que se afirma, são passíveis de trânsito em julgado. Apenas a natureza continuativa dessa relação 
jurídica torna-a muito mais permeável a alterações. Mas, enquanto não ocorrer, a imutabilidade 
existe. A sentença torna-se imutável, e a relação jurídica nela retratada também. Não pode prever, 
todavia, acontecimentos futuros que venham a modificar as características daquela relação e, 
portanto, permitir seja-lhe imprimido novo tratamento jurídico”.

 
Desta forma, a nova ação, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, certamente seria obstada pela ocorrência 

de coisa julgada, que impede, a prolação, a priori, de sentença de mérito ou mesmo um acórdão, por se tratar de pressu-
posto processual negativo.

Noutro giro, quando o legislador no art. 15 da referida lei disse que na ação de alimentos não se produz coisa 
julgada material, em verdade isso significa que, alterando-se a situação de fato, pode a ação ser reproposta.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO 
NO BINÔMIO ALIMENTAR DAS PARTES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. COISA JUL-
GADA. Na ação revisional de alimentos, cumpre a parte requerente demonstrar a alteração do 
binômio necessidade/possibilidade. Não havendo fato novo superveniente que enseje altera-
ção das condições de possibilidade e necessidade das partes, a relação jurídica fica acobertada 
pela coisa julgada, não podendo ser revista. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70017551474, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccen-
da, Julgado em 14/12/2006)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. 1. a decisão que fixa alimentos, inobs-
tante a equivocada e atécnica dicção do art. 15 da Lei 5.478/68, produz coisa julgada material, 
de forma que, nos termos do art. 1.699 do CCB, a procedência da ação revisional depende de 
prova de alteração no equilíbrio do binômio alimentar, desde a data em que foram fixados os ali-
mentos. (...) PROVERAM PARCIALMENTE AMBOS OS APELOS. UNÂNIME. (Apelação 
Cível Nº 70017278847, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe 
Brasil Santos, Julgado em 29/11/2006)

11 A sentença, baseando-se numa situação atual, tem sua eficácia projetada sobre o futuro. Como os fatos que motivaram o comando duradouro 
da sentença podem se alterar ou mesmo desaparecer, é claro que a eficácia do julgado não deverá permanecer imutável e intangível. Desaparecida a 
situação jurídica abrangida pela sentença, a própria sentença tem que desaparecer também. Não se trata, como se vê, de alterar a sentença anterior, 
mas de obter uma nova sentença, para uma situação também nova.”. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 41. 
ed. Rio de janeiro: Forense, 2004. v. I, p. 503.
12 BEDAQUE, José Roberto Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. 2. ed. 2. tiragem. São Paulo: Malheiros, 
2001. p.98-99
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Destaco o seguinte Acórdão do Superior Tribunal de Justiça de lavra do Min. Athos Carneiro, no qual consta 
que “as sentenças proferidas em ações de alimentos, como quaisquer outras, referentes ou não a relações jurídicas continuativas, 
transitam em julgado e fazem coisa julgada material, ainda que igualmente como quaisquer outras possam ter a sua eficácia 
limitada no tempo, quando fatos supervenientes elterem os dados da equação jurídica nelas traduzida. O disposto no art. 15 da 
Lei n. 5.478/68, portanto, não pode ser tomado em sua literalidade. (REsp 12.047/SP, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, 
QUARTA TURMA, julgado em 18/02/1992, DJ 09/03/1992, p. 2585)

Na mesma linha de entendimento, é o recente Acórdão da lavra do Min. Luís Felipe Salomão:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS ARBITRADOS EM VA-
LOR FIXO (DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS) COM PAGAMENTO EM PERIODICIDADE 
MENSAL. COISA JULGADA. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA EM OUTRAS VERBAS TRA-
BALHISTAS (13º, FGTS, FÉRIAS, PIS/PASEP). IMPOSSIBILIDADE. 1. Os alimentos arbi-
trados em valor fixo devem ser analisados de forma diversa daqueles arbitrados em percentuais 
sobre “vencimento”, “salário”, “rendimento”, “provento”, dentre outros ad valorem. No primeiro 
caso, a dívida se consolida com a fixação do valor e periodicidade em que deve ser paga, não se 
levando em consideração nenhuma outra base de cálculo.
2. O débito alimentar arbitrado em valor fixo - por sentença transitada em julgado - deve 
ser pago pelo montante e na exata periodicidade constante no título judicial, revelando-se 
ofensa à coisa julgada a determinação para que o valor arbitrado seja pago a propósito do 
recebimento de outras verbas pelo devedor.
3. No caso concreto, as circunstâncias fáticas incontroversas nas quais a sentença foi proferida dão 
guarida ao pleito recursal, pois não há nenhum vestígio no título de que a verba deveria incidir 
na forma como entendeu o Tribunal a quo. De fato, mostrou-se relevante ao arbitramento em 
valor fixo o fato de o réu auferir rendimentos por fontes que não empregatícias, fato que reforça 
a conclusão de que a pensão, na hipótese, não deve incidir sobre verbas outras, como aquelas 
indicadas pelo acórdão recorrido.
4. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1091095/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALO-
MÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 25/04/2013)

Portanto, entendo que a sentença proferida em ação de alimentos produz, sim, coisa julgada material, além do que 
em se tratando de relação jurídica continuativa, a sentença tem implícita a cláusula rebus sic stantibus, e a revisão daqueles 
é outra ação com objeto próprio, porque diferente a causa de pedir, ou seja, ocorrência de fato novo ensejador de desequi-
líbrio do encargo que autoriza a abertura do caminho para a sua propositura, uma vez que a obrigação alimentar é de trato 
sucessivo, dilatando-se por longo período temporal.

Ademais, reforço aos eminentes Desembargadores que, na linha dos julgados colacionados, a execução da ação de 
alimentos depende do seu trânsito em julgado, o que demonstra existência de coisa julgada neste procedimento específico.

Acrescente-se que a ação de modificação (revisão de alimentos) não se destina a desconstituir ou apagar do mundo 
jurídico a sentença, cuja eficácia, com o novo julgamento, não se oblitera quanto aos efeitos já produzidos. Não se equipa-
ram seus efeitos aos da rescisão do julgado, pois a nova sentença, naquela demanda, altera ex nunc a regulação jurídica da 
relação, mas não desconstitui a eficácia que a anterior já produzira.

Por tais considerações, pedi vênia à Eminente Relatora para divergir posicionamento exposto, determinando 
o processamento e julgamento da rescisória, pleito que fora acolhido, por maioria, do membros da Turma Julgadora da 
Seção Cível de Direito Privado.

No mérito, entendo que demanda rescisória merece acolhimento.
A ação rescisória ajuizada fundamentou-se no art. 485, II, V, VI, e IX, do CPC/73, atualmente com previsão no 

artigo 966 do CPC/2015.
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Todavia, a fundamentação externada somente se refere aos incisos V, e IX:
i) Quanto ao inciso V, o autor aborda a violação literal a lei, por restar inobservado os artigos 1.694 e 1.695 do 

Código Civil;
ii) Quanto ao inciso VI, sustenta que o acórdão rescindendo fundou-se em prova cuja falsidade será aqui provada;
iii) Quanto ao inciso IX, assevera que a decisão do aresto resultou de atos e documentos em que a falsidade deverá 

ser apurada, pois a instituição de ensino induziu em erro os Magistrados na conclusão do julgado.
Pois bem.
Analisando as alegações suscitadas, percebe-se que somente tem enquadramento adequado para desconstituir o 

julgamento da Apelação nº 28.419/2008, as hipóteses elencadas nos incisos V e IX do artigo 485 do CPC, porque não 
houve falsidade de provas, mas afronta a lei em razão da valoração das provas.

Como sabido, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada é necessário que a decisão rescindenda tenha 
outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal, ou seja, que não seja mero inconformismo do 
Autor  quanto à interpretação e o alcance dados a preceitos legais na decisão rescindenda, quando não sejam aberrantes, 
não pode configurar hipótese de violação literal a disposição de lei, sob pena de transformar a ação rescisória em uma 
espécie de recurso ordinariamente cabível com prazo estendido.

In casu, as provas colacionadas apontam com clareza solar que o Réu já era maior e exercia a advocacia tendo o 
número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Bahia sob o nº 31.867, consoante consulta no 
cadastro nacional de advogados - site da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, possui atividade remunerada que lhe 
possibilita o próprio sustento, conforme se vê as fls. 707 e 712.

Portanto, o acórdão proferido distanciou da realidade probatória, pois conferiu uma interpretação destoante da 
literalidade dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, o que caracteriza um erro de fato, pois a percepção do julgador do 
apelo ora rescindendo foi equivocada quanto a valoração da prova.

A expressão “erro de fato” tem significado técnico-processual, que consta do § 1º do artigo 485: “Há erro, quando 
a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido”. Assim, o erro 
que pode ser corrigido na ação rescisória é o de percepção do julgador, não o proveniente da interpretação das provas 
(Bernardo Pimental Souza, Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 753).

Se a equivocada valoração da prova repercutiu na compreensão distorcida da existência ou da inexistência do fato, 
e isso serviu como etapa do raciocínio que o juiz empregou para formar seu juízo, a ação rescisória é cabível.” (Código de 
Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 495/496).

É o caso dos autos.
De sorte que, a presente demanda não se trata de um reexame de prova, mas de um ajuste adequado do quadro 

fático ao quanto previsto na legislação ordinária, já que a perpetuação dos alimentos demonstra um flagrante distancia-
mento da necessidade do filho, a possibilidade do genitor e a efetividade que o processo tem que ofertar ao direito material.

Com efeito. É cediço que a obrigação alimentícia, baseada na relação de parentesco, lastreia-se na efetiva demons-
tração de que o filho maior necessita da ajuda paterna e não disponha de meios para prover seu próprio sustento. Quer 
dizer, “adquirida a plena capacidade, a presunção é flexibilizada, incumbindo ao alimentando demonstrar a necessidade de 
continuar percebendo a pensão” (in: Curso de Direito Civil: famílias. Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald).

O STJ tem entendido que não tem lugar a exoneração automática do dever de prestar alimentos em decorrência 
do advento da maioridade do alimentando, devendo-se propiciar a este a oportunidade de se manifestar e comprovar, se 
for o caso, a impossibilidade de prover a própria subsistência. Isto porque, a despeito de extinguir-se o pode familiar com 
a maioridade, não cessa o dever de prestar alimentos fundados no parentesco. Exemplificam o referido entendimento os 
seguintes precedentes:

“ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA 
DA PENSÃO. INADMISSIBILIDADE. Com a maioridade, extingue-se o poder familiar, mas 
não cessa desde logo o dever de prestar alimentos, fundado a partir de então no parentesco. É 
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vedada a exoneração automática do alimentante, sem possibilitar ao alimentando a oportunidade 
de manifestar-se e comprovar, se for o caso, a impossibilidade de prover a própria subsistência. 
Precedentes do STJ. Recursos especiais conhecidos e providos, prejudicada a Medida Cautelar n. 
9.420-DF.” (REsp 712.176/DF, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 10/10/2005).

Direito civil. Família. Recurso especial. Execução de alimentos.Maioridade das filhas. Exoneração 
automática. Impossibilidade.Prescrição da pretensão ao pagamento das parcelas vencidas há mais 
de cinco anos. - Não tem lugar a exoneração automática do dever de prestar alimentos em decor-
rência do advento da maioridade do alimentando, devendo-se propiciar a este a oportunidade de 
se manifestar e comprovar, se for o caso, a impossibilidade de prover a própria subsistência. Isto 
porque, a despeito de extinguir-se o pode familiar com a maioridade, não cessa o dever de prestar 
alimentos fundados no parentesco. Precedentes. - A prescrição qüinqüenal prevista no art. 178, 
§ 10, inc. I, do CC/16, aplicável à espécie, opera-se com relação a cada prestação alimentícia 
atrasada que se for tornando inadimplida e não reclamada.Recurso especial conhecido e provido. 
(REsp 896.739/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
14/06/2007, DJ 29/06/2007, p. 621)

Vale ressaltar o teor da súmula 358 do STJ: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade 
está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.

 Partindo dessa linha de raciocínio, vislumbra-se a viabilidade do pleito rescisório, como disse alhures, pois acerca 
dos pressupostos essenciais da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1695 do CC dispõe que “são devidos os alimentos 
quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele de quem se 
reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

De fato, a maioridade civil, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção da obrigação de pres-
tar alimentos. Entretanto, é de se considerar que, com a maioridade civil deixa de existir a presunção da necessidade de 
alimentos e o dever de sustento por parte do genitor, e passa a ser do filho a incumbência de provar que continua neces-
sitando dos alimentos.

Portanto, destaco que a continuidade dos alimentos para além da maioridade do réu/filho advogado militante visa 
o estímulo do ócio.

Por tais considerações, o voto é no sentido de, rejeitar a preliminar, e no mérito julgar parcialmente proce-
dente a demanda rescisória, nos termos do artigo 494, primeira parte, do CPC/73, atualmente previsto no artigo 794 
do CPC/2015, para a fim de rescindir o acórdão proferido, pela Primeira Câmara Cível desta Corte de Justiça, nos autos 
da Apelação Cível nº 28.419/2008, por reconhecer violação a literal disposição de lei e erro de fato (art. 485, V e IX do 
CPC/73 – Art. 966, V e VIII do CPC/2015), exonerando o autor no pagamento dos alimentos, impondo, outrossim, 
ao ora requerido a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da 
causa, ex vi do antigo art.20, §3º, do CPC, com redação atual no artigo 85, §2º, do CPC/2015, restituindo-se em favor 
do autor o depósito de 5% sobre o valor da causa (depósito prévio), na forma do art.494, primeira parte, do CPC (Artigo 
794 do CPC/2015). 

W
TJBA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0007725-
69.2016.8.05.0000, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR (A): TELMA LAURA 
SILVA BRITTO, JULGADO EM 16/6/2016

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUESTÃO CON-
TROVERTIDA SOBRE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAIS 
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MILITARES. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSU-
POSTOS EXIGIDOS PELO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCI-
DENTE ADMITIDO.
Demonstrados os pressupostos elencados no art. 976 do Código de Processo Civil, deve ser 
instaurado o incidente de resolução de demandas repetitivas com o objetivo de uniformizar 
a jurisprudência da Corte sobre questão jurídica controvertida a respeito da concessão de 
auxílio-transporte aos Policiais Militares com base no art. 92, V, “h”, da Lei Estadual nº 
7.990/2001.
Caso em que o Estado da Bahia comprovou a existência de demandas repetitivas acerca da 
matéria; o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica pela real probabilidade de de-
cisões conflitantes, bem como a ausência de recurso afetado aos Tribunais Superiores sobre 
a questão.
Incidente admitido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007725-
69.2016.8.05.0000 – Salvador, em que é suscitante o Estado da Bahia e, suscitado, Josenilson dos Santos Santana, ACOR-
DAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à 
unanimidade de votos, em admitir o incidente.

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado pelo Estado da Bahia, nos termos dos arts. 976 
e 977 da Lei nº 13.105/2015, com vistas à solução de questão de direito controvertida versada no Mandado de Segurança 
nº 0000604-87.2016.8.05.0000, impetrado por Josenilton dos Santos Santana.

O Suscitante afirma a existência de controvérsia a respeito de questão exclusivamente de direito quanto à concessão 
de auxílio-transporte aos policiais militares, nos moldes previstos no art. 92, V, “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

Aduz que o pedido preenche os requisitos necessários à instauração do incidente de resolução de demandas repetiti-
vas, previstos no art. 976 do Código de Processo Civil, consistentes na existência de inúmeros processos que contenham 
discussão sobre a mesma questão unicamente de direito; risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; e inexistência 
de recurso afetado para definição de tese jurídica repetitiva semelhante perante os Tribunais Superiores.

Refere à existência de 810 (oitocentos e dez) ações judiciais que têm como objeto a pretensão ao pagamento de auxí-
lio-transporte a policiais militares do Estado Bahia, na forma tratada no mandado de segurança de origem.

Reporta ao risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, por se tratar de demandas de massa, em trâmite em ju-
ízos diversos, trazendo à colação, às fls. 07/08, comparativo entre julgamentos proferidos nesta Corte, na Quarta Câmara 
Cível, nas 7ª e 8ª Varas da Fazenda Pública desta Capital e na Seção Cível de Direito Público.

Afirma, por fim, que inexistem recursos afetados perante os Tribunais Superiores acerca da tese jurídica repetitiva.
Examinados, lancei o presente relatório e determino a remessa dos autos à Secretaria, para inclusão em pauta de 

julgamento.

VOTO

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Estado da Bahia nos termos dos arts. 976 
e 977 da Lei nº 13.105/2015, com vistas à solução de questão de direito controvertida versada no Mandado de segurança 
nº 0000604-87.2016.8.05.0000, impetrado por Josenilton dos Santos Santana contra ato do Secretário da Administração 
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do Estado da Bahia e do Comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia, consubstanciado na ausência do pagamento 
do auxílio-transporte previsto na Lei nº 7.990/2001.

O incidente deve ser admitido.
O pedido, dirigido à Excelentíssima Presidente desta Corte de Justiça, pelo Estado da Bahia, encontra-se instruído 

com os documentos necessários à demonstração dos pressupostos para sua admissão, nos termos do art. 977 do Código 
de Processo Civil.

O Estado da Bahia, inicialmente, fixou como questão jurídica objeto da controvérsia a concessão de auxílio-trans-
porte aos policiais militares, nos moldes previstos no art. 92, inciso V, letra “h” da Lei Estadual nº 7.990/2001.

O Suscitante demonstrou o preenchimento dos pressupostos autorizadores exigidos pelo art. 976 do Código de 
Processo Civil, consistentes (i) na efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unica-
mente de direito; (ii) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e (iii) inexistência de recurso afetado para definição 
de tese jurídica repetitiva semelhante, perante os Tribunais Superiores.

Vejamos.
O Estado da Bahia comprova a efetiva repetição de demandas sobre a mesma questão unicamente de direito, ao alu-

dir a 810 (oitocentos e dez) ações ajuizadas, que têm em comum a controvérsia acerca da concessão de auxílio-transporte 
a policiais militares estaduais da Bahia, colacionando aos autos relação de processos extraída do sistema da Procuradoria 
Geral do Estado, às fls. 45/99.

O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica resta demonstrado com a juntada aos autos de decisões conflitan-
tes proferidas nos julgamentos dos processos, no primeiro e no segundo graus de jurisdição, sendo real a probabilidade de 
tratamento diverso e instabilidade jurídica para situações processuais e materiais idênticas.

A título de exemplo, referiu-se o Suscitante a processo em andamento na Quarta Câmara Cível desta Corte (0070094-
72.2011.8.05.0001), em que houve a reforma de sentença e improcedência do pedido, e processo em trâmite na 7ª Vara 
da Fazenda Pública de Salvador (0310350-05.2013.8.05.0001), cuja sentença foi de procedência.

Reportou, também, a feito em curso na 8ª Vara da Fazenda Pública desta Capital (0310352-72.2013.8.05.0001), 
em que houve o acolhimento do pleito, assim como aludiu a mandado de injunção na Seção Cível de Direito Público 
(0018198-51.2015.8.05.0000), extinto por carência de ação, trazendo aos autos as cópias dos julgados às fls. 100/143, 
145/149, 151/152 e 154/166.

Por fim, afirmou o Ente Público a inexistência de recurso afetado aos Tribunais Superiores para a definição de tese 
jurídica semelhante, o que restou confirmado em consulta aos sítios dos tribunais superiores.

Resta evidenciada, portanto, a necessidade de solução da questão de direito repetitiva acerca da concessão do auxílio-
transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, na forma definida pelos arts. 976 e 977 do Novo Código de Processo 
Civil.

À vista do exposto, ADMITO o incidente de resolução de demandas repetitivas proposto pelo Estado da Bahia.

W
TJBA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0006410-
06.2016.8.05.0000, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR (A): MARCIA BORGES 
FARIA, JULGADO EM 16/6/2016

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE AD-
MISSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO AO SOLDO DE PARCELA DA GRATIFI-
CAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL - GAP. DIVERGÊNCIA QUANTO À CA-
RACTERIZAÇÃO DO REFERIDO ATO COMO REAJUSTE DE VENCIMENTOS. 
PRETENSÃO DE REFLEXO NA GRATIFICAÇÃO.  EXISTÊNCIA DE INÚMEROS 
PROCESSOS VERSANDO SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. RISCO À ISO-
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NOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 
DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDENTE ADMITIDO.
1. Na hipótese vertente, colhe-se dos fólios que, segundo levantamento promovido pelo 
Estado da Bahia, há ao menos 700 ações em que policiais militares postulam reajuste na 
Gratificação por Atividade Policial – GAP – por considerarem ter havido aumento de venci-
mentos em decorrência de incorporação de parcela da referida gratificação ao soldo, como é 
o caso da Apelação nº 0078960-69.2011.8.05.0001, tomada por paradigma pelo Suscitante 
para efeito de fixação do precedente.
2.  Lado outro, tem-se que a posição adotada por esta eg. Casa não é uníssona quanto ao 
tema, de modo a materializar o risco à isonomia e à segurança jurídica, valores especialmen-
te caros à ordem constitucional.
3. Registre-se, ainda, que, em razão da decisão da DD. Presidente desta Casa em escolher 
os autos da apelação cível nº 0078960-69.2011.8.05.0001 como paradigma para processa-
mento do IRDR, uma vez manejado idêntico expediente, pelo Estado da Bahia, sobre maté-
ria similar à presente, no bojo de processo sob relatoria diversa, conforme acima assentado, 
este segundo incidente resta apensado a estes autos, podendo as partes que compõem aquela 
relação jurídica processual figurarem como intervenientes.
4. Preenchidos os requisitos do art. 976 do Código de Processo Civil, impõe-se a admissão 
do incidente de resolução de demandas repetitivas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0006410-
06.2016.8.05.0000, sendo Suscitante o Estado da Bahia, Suscitados, Adilson Alves da Silva e Outros e, Intervenientes, 
Marcos Carrilho Simões Filho e Outros

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da 
Bahia, à unanimidade, em ADMITIR o incidente, na esteira do voto condutor.

RELATÓRIO

Trata a espécie de incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado pelo Estado da Bahia, tendo como feito 
paradigma a Apelação nº 0078960-69.2011.8.05.0001, em que o ente estatal litiga em face de Adílson Alves da Silva e 
Outros, que tramita, sob a minha relatoria, na Quinta Câmara Cível.

A controvérsia instaurada no referido recurso versa se a incorporação de uma parte do valor da Gratificação por Ati-
vidade Policial – GAP – ao vencimento básico do militar se caracterizaria como aumento remuneratório, e, assim sendo, 
ensejaria a aplicação dos arts. 7º, §1º, da Lei Estadual nº 7.145/1997 e art. 110, § 3º, da Lei Estadual 7.990/2001, em 
ordem a garantir ulterior majoração do soldo, no mesmo percentual.

Sob a ótica do Estado da Bahia, tratar-se-ia de mera incorporação, incapaz de se constituir como verdadeiro aumento 
de remuneração, daí porque não há de chancelar o acréscimo na GAP, em idêntico percentual. Ausente, pois, a figura do 
reajuste nos vencimentos básicos, posto que a alteração, para maior, do valor nominal dessa rubrica decorreu da diminui-
ção correspondente na gratificação de que se cuida.

Sustentou o Suscitante, preambularmente, que a controvérsia em tela se revestiria de natureza repetitiva, mormente 
porque “encontram-se em curso contra o Estado da Bahia 700 ações que tem como assunto a pretensão de elevação do valor da 
GAP por força de incorporação ao soldo de parcela da própria GAP”. Não bastassem as ações em andamento, há um risco de 
crescimento do número de demandas desta qualidade em decorrência da universalidade própria da categoria, que conta 
com 31.614 policiais militares ativos e 11.847 na inatividade.  
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Ainda, aduziu que “o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica lhe são essencialmente inerentes, uma vez que se 
têm múltiplas ações tramitando nos mais diversos juízes, cada qual com sua formação de convencimento”, exibindo, por amos-
tragem, seis demandas em que teses jurídicas distintas são fixadas.

Destacou também a inexistência de impedimento ao processamento do incidente, notadamente aquele previsto no 
art. 976, §4º do Código de Processo Civil, uma vez que “em pesquisa nos sítios do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça, não foi identificado nenhum recurso afetado que verse sobre a mesma questão”.

Assim, entendendo pelo preenchimento dos requisitos contidos no art. 976 do diploma processual, pugnou pela 
admissão do presente incidente de resolução de demandas repetitivas, definindo-se, ao final, a tese a ser adotada nos feitos 
que cuidam da mesma matéria.

O Suscitante instruiu a promoção com os documentos de fls. 14/279.
Paralelamente ao presente, suscitou, o Estado da Bahia, Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nos autos 

da apelação cível nº 0509156-49.2014.8.05.0001, em trâmite perante a 3º Câmara Cível desta eg. Corte, que trata de 
matéria similar ao quanto aduzido nesta seara.

Conclusos os pedidos de instauração à DD. Desembargadora Presidente desta eg. Casa, na forma do art. 977 do 
Digesto Processual e art. 219, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinou Sua 
Excelência a admissão tão somente do incidente suscitado no bojo do processo nº 0078960-69.2011.8.05.0001, de minha 
relatoria por melhor representar a controvérsia, ordenando, outrossim, o apensamento do IRDR manejado nos autos da 
apelação nº 0509156-49.2014.8.05.0001, na forma do art. 219, §2º, do RITJBA.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos e, cumpridas as exigências do art. 219, § 5º do RITJBA, lancei o relatório 
e determinei a sua inclusão em pauta para exercício do juízo de admissibilidade pelo colegiado.

VOTO

Cinge-se a presente fase ao exame da reunião dos pressupostos objetivos elencados no art. 976 do Código de Processo 
Civil, que versam sobre a admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, a saber:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, 
simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente 
de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

O inciso I retrata a exigência de multiplicidade de processos que cuidem da mesma controvérsia relativa a questão de 
direito, de modo que, à margem do suporte fático contido em cada feito individualizado, haja uma divergência entre as 
partes quanto à interpretação ou aplicabilidade de determinada norma jurídica.

Na hipótese vertente, colhe-se dos fólios que, segundo levantamento promovido pelo Estado da Bahia, há ao menos 
700 ações em que policiais militares postulam reajuste na Gratificação por Atividade Policial – GAP – por considerarem 
ter havido aumento de vencimentos em decorrência de incorporação de parcela da referida gratificação ao soldo, como 
é o caso da Apelação nº 0078960-69.2011.8.05.0001, tomada por paradigma pelo Suscitante para efeito de fixação do 
precedente.

Não fossem os números apresentados pelo ente público, referenciando os processos listados, da própria atividade 
jurisdicional dos componentes desta col. Seção Cível, tanto neste âmbito quanto nos seus respectivos órgãos fracionários, 
se extrai a relevante quantidade de ações tratando do mesmo tema. Acresça-se a tal circunstância o efeito multiplicador ine-
rente ao tipo de demanda, particularmente associado a direitos de sujeitos que se encontram em situação similar, como, no 
caso, servidores públicos frente à atuação administrativa que suprime uma vantagem, em tese, universalmente estendida.
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Em todos eles se observa a mesma controvérsia relativa à leitura divergente promovida pelas partes quanto à carac-
terização ou não de aumento remuneratório decorrente de incorporação de parcela de gratificação por atividade policial 
– GAP, no vencimento básico, em ordem a, posteriormente, obrigar a administração a majorar a referida vantagem pes-
soal, por força de dispositivo legal que assegurava o reflexo de todo e qualquer reajuste concedido no soldo, à gratificação 
percebida pelo militar.

A seu turno, o inciso II do dispositivo em comento cuida da preocupação com a isonomia e a segurança jurídica, 
exigindo-se, para a instauração do incidente, o possível risco de lesão a estes valores tão caros à ordem constitucional.

De fato, a partir da sistemática dos precedentes obrigatórios, é possível promover um tratamento equânime a situa-
ções que, embora subjetivamente distintas, são objetivamente idênticas, reforçando a ideia de segurança no ordenamento 
e de igualdade perante a Lei.

No caso em apreço, o risco previsto na hipótese normativa se encontra materializado na existência de julgamentos 
díspares sobre a questão jurídica em tela. Apenas para adotar os exemplos rememorados pelo próprio Estado da Bahia, vê-
se que esta eg. Corte de Justiça por vezes entende pela caracterização de reajuste, em ordem, pois, a legitimar o seu reflexo 
na GAP, enquanto em tantos outros feitos se rechaça o ato de incorporação como medida que corresponda a um reajuste, 
de modo que inviável, assim, qualquer aumento da gratificação como decorrência.

N’outro giro, não se vislumbra, ao menos por ora, a presença do pressuposto negativo a que alude o art. 976, §4º, 
do Digesto Processual, vale dizer, a existência de prévia afetação do tema por Tribunal Superior à sistemática de resolução 
de recursos repetitivos.

Registre-se, ainda, que em razão da decisão da DD. Presidente desta Casa em escolher os autos da apelação cível nº 
0078960-69.2011.8.05.0001 como paradigma para processamento do IRDR, uma vez manejado idêntico expediente, 
pelo Estado da Bahia, sobre matéria similar à presente, no bojo de processo sob relatoria diversa, conforme acima assen-
tado, este segundo incidente integrará a autuação do primeiro, podendo as partes que compõem aquela relação jurídica 
processual figurar como intervenientes.

Com efeito, preenchidos os requisitos do art. 976 do Código de Processo Civil, impõe-se, na espécie, o regular pro-
cessamento do incidente com o fito de se estabelecer a tese jurídica a ser adotada por esta eg. Corte quando debruçada 
sobre casos similares.  

Destarte, forte nas razões ora expendidas, voto no sentido de ADMITIR o incidente de resolução de demandas 
repetitivas.

W
TJBA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0006411-
88.2016.8.05.0000, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR (A): MARCIA BORGES 
FARIA, JULGADO EM 16/6/2016

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE AD-
MISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLI-
CIAL MILITAR – GHPM. PRETENSÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO TOTAL OU 
PARCIAL. EXISTÊNCIA DE INÚMEROS PROCESSOS VERSANDO SOBRE A 
MESMA CONTROVÉRSIA. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO CIVIL. INCIDENTE ADMITIDO.
1. A controvérsia de que cuida o presente incidente de resolução de demandas repetitivas 
versa sobre a natureza do ato que suprimiu a Gratificação de Habilitação Policial Militar – 
GHPM – e a consequente forma de contagem do prazo prescricional a que alude o art. 1º 
do Decreto nº 20.910/32, de modo a atingir ora o fundo de direito (como defende o Estado 
da Bahia), ora apenas as parcelas vencidas antes do lustro anterior à propositura da deman-
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da, na forma do Enunciado nº 85 da Súmula do STJ (como querem os policiais militares).
2. Da análise dos autos, associada ao próprio cotidiano da atividade judicante, colhe-se que 
há inúmeras ações aforadas por militares postulando o percebimento da dita vantagem. Em 
todas elas, observa-se a mesma controvérsia relativa à leitura divergente promovida pelas 
partes quanto à incidência da prescrição.
3. Lado outro, tem-se que a posição adotada por esta eg. Casa não é uníssona quanto ao 
tema, de modo a materializar o risco à isonomia e à segurança jurídica, valores especialmen-
te caros à ordem constitucional.
4. Preenchidos os requisitos do art. 976 do Código de Processo Civil, impõe-se a admissão 
do incidente de resolução de demandas repetitivas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0006411-
88.2016.8.05.0000, sendo Suscitante o Estado da Bahia e, Suscitado, Milton da Hora Chaga.

A ORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à 
unanimidade, em ADMITIR o incidente, na esteira do voto condutor.

 
RELATÓRIO

Trata a espécie de incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado pelo Estado da Bahia, tendo como feito 
paradigma a Apelação nº 0106527-12.2010.8.05.0001, em que o ente estatal litiga em face de Milton da Hora Chaga, 
que tramita, sob a minha relatoria, na Quinta Câmara Cível.

A controvérsia instaurada no referido recurso versa sobre a natureza do ato que suprimiu a Gratificação de Habi-
litação Policial Militar – GHPM – e a consequente forma de contagem do prazo prescricional a que alude o art. 1º do 
Decreto nº 20.910/32.

Sob a ótica do Estado da Bahia, tratar-se-ia de ato de efeitos concretos, razão por que incidiria na hipótese a prescri-
ção total (prescrição do fundo de direito) caso superado o lustro legal contado a partir da edição da lei nº 7.145/97, que 
extinguiu a dita vantagem. Em sentido diverso, entendem os policiais militares que cuidaria o caso de prescrição parcial, 
acarretando a extinção da pretensão apenas quanto às parcelas vencidas antes dos 5 anos anteriores à propositura da de-
manda, invocando, para tanto, o Enunciado nº 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Sustentou o Suscitante, preambularmente, que a controvérsia em tela se revestiria de natureza repetitiva, mormente 
porque “encontram-se em curso contra o Estado da Bahia 1.215 ações que tem como assunto a pretensão de restabelecer a gratifi-
cação de habilitação”, além de “centenas que versam sobre gratificações outras, igualmente extintas pela mesma norma, portanto, 
em relação as quais também se instaura a controvérsia jurídica ora apresentada”. Não bastassem as ações em andamento, há 
um risco de crescimento do número de demandas desta qualidade em decorrência da universalidade própria da categoria, 
que conta com 31.614 policiais militares ativos e 11.847 na inatividade.

Ainda, aduziu que “o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica lhe são essencialmente inerentes, uma vez que 
se têm múltiplas ações tramitando nos mais diversos juízes, cada qual com sua formação de convencimento”, exibindo, 
por amostragem, nove demandas em que teses jurídicas distintas são fixadas.

Destacou também a inexistência de impedimento ao processamento do incidente, notadamente aquele previsto no 
art. 976, §4º, do Código de Processo Civil, uma vez que “em pesquisa nos sítios do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça, não foi identificado nenhum recurso afetado que verse sobre a mesma questão”.

Assim, entendendo pelo preenchimento dos requisitos contidos no art. 976 do diploma processual, pugnou pela 
admissão do presente incidente de resolução de demandas repetitivas, definindo-se, ao final, a tese a ser adotada nos feitos 
que cuidam da mesma matéria.
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O Suscitante instruiu a promoção com os documentos de fls. 17/386.
Concluso o pedido de instauração à DD. Desembargadora Presidente desta eg. Casa, na forma do art. 977 do Diges-

to Processual e art. 219, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinou Sua Excelência 
a devida autuação e distribuição do incidente, no âmbito desta Seção Cível de Direito Público, aos meus cuidados na 
condição de Relatora.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos e, cumprida a exigência do art. 219, §5º, do RITJBA, lancei o relatório e 
determinei a sua inclusão em pauta para exercício do juízo de admissibilidade pelo colegiado.

VOTO

Cinge-se a presente fase ao exame da reunião dos pressupostos objetivos elencados no art. 976 do Código de Processo 
Civil, que versam sobre a admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, a saber:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, 
simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente 
de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

O inciso I retrata a exigência de multiplicidade de processos que cuidem da mesma controvérsia relativa a questão de 
direito, de modo que, à margem do suporte fático contido em cada feito individualizado, haja uma divergência entre as 
partes quanto à interpretação ou aplicabilidade de determinada norma jurídica.

Na hipótese vertente, colhe-se dos fólios que, segundo levantamento promovido pelo Estado da Bahia, há ao menos 
1.215 ações em que policiais militares postulam o percebimento de Gratificação de Habilitação Policial Militar, vantagem 
que recebiam mensalmente até ser suprimida pela Administração. Destas, certamente boa parte delas continuam em an-
damento, como é o caso da Apelação nº 0106527-12.2010.8.05.0001, tomada por paradigma pelo Suscitante para efeito 
de fixação do precedente.

Não fossem os números apresentados pelo ente público, referenciando os processos listados às fls. 88/115, da própria 
atividade jurisdicional dos componentes desta col. Seção Cível, tanto neste âmbito quanto nos seus respectivos órgãos 
fracionários, vem a relevo a relevante quantidade de ações tratando do mesmo tema. Assome-se a tal circunstância o efeito 
multiplicador inerente ao tipo de demanda, particularmente associado a direitos de sujeitos que se encontram em situação 
similar, como, no caso, servidores públicos frente à atuação administrativa que suprime uma vantagem a todos estendida.

Em todos eles se observa a mesma controvérsia relativa à leitura divergente promovida pelas partes quanto à incidên-
cia da prescrição – se total, sobre o próprio fundo de direito; ou parcial, incidindo sobre cada parcela mês a mês. Trata-se, 
como cediço, de questão de direito, de modo a preencher o referido requisito legal.

A seu turno, o inciso II do dispositivo em comento cuida da preocupação com a isonomia e a segurança jurídica, 
exigindo-se, para a instauração do incidente, o possível risco de lesão a estes valores tão caros à ordem constitucional.

De fato, a partir da sistemática dos precedentes obrigatórios, é possível promover um tratamento equânime a situa-
ções que, embora subjetivamente distintas, são objetivamente idênticas, reforçando a ideia de segurança no ordenamento 
e de igualdade perante a Lei.

No caso em apreço, o risco previsto na hipótese normativa se encontra materializado na existência de julgamen-
tos díspares sobre a questão jurídica em tela. Apenas para adotar alguns exemplos, vê-se que esta eg. Corte de Justiça 
por vezes acolhe a prescrição do fundo de direito (Processos nº 0133585-92.2007.8.05.0001, da Terceira Câmara Cí-
vel; 0095537-25.2011.8.05.0001, da Terceira Câmara Cível; 0337762-42.2012.8.05.0001, da Quinta Câmara Cí-
vel; 0008657-30.2011.8.05.0001, da Quinta Câmara Cível; 0028829-61.2009.8.05.0001, da Terceira Câmara Cível; 
0092187-44.2002.8.05.0001, da Segunda Câmara Cível) e, em outras oportunidades, caminha na direção do reconhe-
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cimento apenas da prescrição parcial, na forma do Enunciado nº 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (Proces-
sos nº 0143222-33.2008.8.05.0001, da Quarta Câmara Cível; 0089454-08.2002.8.05.0001, da Primeira Câmara Cível; 
0101149-56.2002.8.05.0001, da Quarta Câmara Cível; 0070413-40.2011.8.05.0001, da Quinta Câmara Cível).

Outros exemplos podem certamente se acrescer a estes, mas, nesta pequena amostragem, já é possível perceber que 
a questão não é pacífica nem no âmbito dos próprios órgãos fracionários, o que efetivamente corrobora a necessidade de 
uniformização do entendimento.

N’outro giro, não se vislumbra, ao menos por ora, a presença do pressuposto negativo a que alude o art. 976, §4º, 
do Digesto Processual, vale dizer, a existência de prévia afetação do tema por Tribunal Superior à sistemática de resolução 
de recursos repetitivos.

Com efeito, preenchidos os requisitos do art. 976 do Código de Processo Civil, impõe-se, na espécie, o regular pro-
cessamento do incidente com o fito de se estabelecer a tese jurídica a ser adotada por esta eg. Corte quando debruçada 
sobre casos similares.

Destarte, forte nas razões ora expendidas, voto no sentido de ADMITIR o incidente de resolução de demandas 
repetitivas.

W
TJBA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0005646-
20.2016.8.05.0000, TRIBUNAL PLENO, RELATOR (A): TELMA LAURA SILVA BRITTO, 
JULGADO EM 8/7/2016

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PARTICIPAÇÃO 
DE MUNICÍPIO NA ARRECADAÇÃO DE ICMS. INCENTIVO FISCAL. JUÍZO DE 
ADMISSIBILIDADE. AÇÃO ORIGINÁRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL 
PLENO. INCIDÊNCIA DO ART. 83, XXII, “j”, DO RITJBA. QUESTÃO DE DI-
REITO REPETITIVA. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. DIVERGÊNCIA JU-
RISPRUDENCIAL JÁ VERIFICADA NA ANÁLISE DAS TUTELAS PROVISÓRIAS 
REQUERIDAS. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA 
VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO AFETADO A TRI-
BUNAL SUPERIOR. DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PELO 
ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE 
CABÍVEL.
Compete ao Tribunal Pleno, consoante dispõe o art. 83, inciso XXII, alínea “j”, do do RI-
TJBA, processar e julgar incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado em ação 
originária de sua competência.
Demonstrados os pressupostos elencados no art. 976 do Código de Processo Civil, deve ser 
instaurado o incidente de resolução de demandas repetitivas com o objetivo de uniformizar 
a jurisprudência da Corte sobre questão jurídica controvertida acerca “do conteúdo jurídico 
da expressão ‘produto da arrecadação’, previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, a 
fim de que se decida se deve ser incluído, no cômputo dos valores do repasse do percentual 
do ICMS devido aos municípios, o montante da renúncia de receita declarada nas leis or-
çamentárias decorrentes de programas de incentivos fiscais que desonerem do recolhimento 
do ICMS – total ou parcialmente – as novas empresas ou a parcela de ampliação daquelas 
já instaladas no território estadual.”
Caso em que o Estado da Bahia comprova a existência de demandas repetitivas que tratam 
da matéria; o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica pela real probabilidade de 
decisões conflitantes, bem como a ausência de recurso afetado aos Tribunais Superiores 
sobre a questão.
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Incidente admitido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0005646-
20.2016.8.05.0000 – Salvador, em que é suscitante o Estado da Bahia e, suscitado, Josenilson dos Santos Santana, ACOR-
DAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno desta Corte, à unanimidade de votos, em admitir o incidente 
de resolução de demandas.

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Estado da Bahia, nos termos dos arts. 
976 e 977 da Lei nº 13.105/2015, com vistas à solução de questão de direito controvertida debatida na Ação Ordinária 
nº 0006488-34.2015.8.05.0000, ajuizada pelo Município de Mirante.

Primeiramente, o suscitante afirma a competência da Seção Cível de Direito Público para processar e julgar o IRDR, 
com fundamento no art. 3º, inciso II, da Emenda Regimental n. 01, de 16 de março de 2016.

Narra que o “Município de Mirante propôs ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, em face do Estado da Bahia 
(Processo n. 0006488-34.2015.8.05.0000, cuja cópia integral instrui o presente incidente – DOC. 01), com o objetivo de obter 
provimento jurisdicional impondo ao ente federado a obrigatoriedade de alterar a forma de cálculo do repasse da participação 
do ICMS arrecadado no Estado, sobre o qual a municipalidade tem direito por força do disposto no art. 15, IV, da Constituição 
Federal” (fl. 04).

Apresenta a síntese dos argumentos da parte adversa e da sua tese de defesa, indicando a existência de 103 (cento e 
três) ações que têm como objeto o cálculo do repasse da parcela do ICMS devida aos municípios, aduzindo, ainda, que “há 
de se considerar o interesse da integralidade dos municípios da Federação, além dos 417 do Estado da Bahia, o que revela que o 
processo-piloto se trata de demanda repetitiva ou de massa” (fl. 12).

O Suscitante afirma a existência de controvérsia a respeito de questão exclusivamente de direito concernente ao “con-
teúdo jurídico da expressão ‘produto da arrecadação’ previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, a fim de decidir se deverá 
ou não ser incluído no cômputo dos valores do repasse no percentual do ICMS devido aos municípios, o montante da renúncia de 
receita declarada nas leis orçamentárias, decorrente de programas de incentivos fiscais que desonerem do recolhimento do ICMS 
– total ou parcialmente – as novas empresas ou a parcela de ampliação daquelas já instaladas no território estadual” (fl. 08).

Assevera a existência de divergência jurisprudencial, indicando, exemplificativamente, que foi concedida tutela pro-
visória em seu desfavor nos autos do Processo nº 0007220-15.2015.8.05.0000 e indeferida no Processo nº 0005393-
66.2015.8.05.0000.

Reporta ao risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, por se tratar de demandas de massa, em trâmite em 
juízos diversos, trazendo à colação, às fls. 13/14, comparativo entre julgamentos proferidos no Supremo Tribunal Federal, 
no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte.

Afirma inexistir recurso afetado aos tribunais superiores acerca da tese jurídica repetitiva e aduz que o pedido preen-
che os requisitos necessários à instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas.

Examinado e devidamente relatado, foi solicitada a inclusão do feito em pauta para análise da admissibilidade do 
incidente pelo colegiado, na forma do art. 219, §6º, do RITJBA, com a redação dada pela emenda regimental n. 01/2016.

VOTO

Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado pelo Estado da Bahia, nos termos dos arts. 976 
e 977 da Lei nº 13.105/2015, com vistas à solução de questão de direito controvertida na Ação Ordinária nº 0006488-
34.2015.8.05.0000, ajuizada pelo Município de Mirante.
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1. Inicialmente, é preciso afirmar a competência do Tribunal Pleno para processar e julgar o incidente de resolução 
de demandas repetitivas em foco, nos termos do art. 83, inciso XXII, alínea “j”, do RITJBA, com a redação conferida pela 
Emenda Regimental n. 12, de 30 de março de 2016:

Art. 83. […]
XXII – […]
j) o incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência quando 
for caso de observância do disposto no art. 97 da Constituição Federal ou se suscitado a partir de 
processo de competência do Tribunal Pleno; (grifos aditados)

Considerando que o incidente foi suscitado a partir da Ação Ordinária de n. 0006488-34.2015.8.05.0000, movida 
por Município contra o Estado e, portanto, de competência do Tribunal Pleno, é inviável a remessa do IRDR à Seção Cível 
de Direito Público, como requer o suscitante.

Pontue-se que a questão relativa à competência do Tribunal Pleno para processar e julgar ação ordinária movida 
por Município contra o Estado foi analisada por esta Relatora no Processo n. 0005401-43.2015.8.05.0000 e dirimida 
pela 1ª Vice-Presidência em sede de dúvida suscitada no Processo n. 0005991-20.2015.8.05.0000. O entendimento 
foi reafirmado pelo Plenário, à unanimidade de votos, no julgamento dos Conflitos de Competência de n. 0005990-
35.2015.8.05.0000 e de n. 0008436-11.2015.8.05.0000.

2. Passando-se ao necessário juízo de admissibilidade, tenho que o incidente deve ser admitido.
O pedido, dirigido à Excelentíssima Presidente desta Corte de Justiça pelo Estado da Bahia, encontra-se instruído 

com os documentos necessários à demonstração dos pressupostos para sua admissão, nos termos do art. 977 do Código 
de Processo Civil.

Demais disto, demonstrou o suscitante o cabimento do IRDR. Vejamos:
O art. 976 do Novo Código de Processo Civil traz a seguinte previsão:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, 
simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente 
de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
Na mesma linha, dispõe o art. 219 do RITJBA:
“O incidente de resolução de demandas repetitivas tem por objeto a solução de questão de direito 
que se repita em diversos processos individuais ou coletivos, quando houver risco de ofensa à isono-
mia e à segurança jurídica”.

Na hipótese vertente, observa-se que a tese jurídica objeto da controvérsia respeita a questão exclusivamente jurídica: 
a existência de direito do Município ao recebimento do repasse integral da quota de participação no ICMS computando-
se valores não arrecadados em razão de programas estaduais de incentivos fiscais, à luz do art. 158, IV, da Constituição 
Federal e do art. 4º, §1º, da LC n. 63/1990 ou, no dizer do Estado da Bahia, “o conteúdo jurídico da expressão ‘produto da 
arrecadação’, previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, a fim de que se decida se deve ser incluído no cômputo dos valores 
do repasse do percentual do ICMS devido aos municípios, o montante da renúncia de receita declarada nas leis orçamentárias 
decorrentes de programas de incentivos fiscais que desonerem do recolhimento do ICMS – total ou parcialmente – as novas em-
presas ou a parcela de ampliação daquelas já instaladas no território estadual.”  

Por outro lado, é notória a multiplicidade de ações nesta Corte sobre o tema. O Estado da Bahia comprova a efetiva 
repetição de demandas sobre a mesma questão unicamente de direito, elencando, às fls. 324/347, 103 (cento e três) pro-
cessos ajuizados por diversos Municípios baianos, que têm em comum a controvérsia sobre a tese jurídica a ser discutida 
neste incidente.
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Efetivamente, o elevado número de demandas discutindo a mesma questão de direito já foi reconhecido no julga-
mento dos conflitos de competência acima mencionados, onde se observou a existência de diversas demandas onde se 
discute a mesma questão de direito.

Ademais, como ressalta o Estado da Bahia, a divergência de entendimentos no que tange aos pedidos de tutela pro-
visória formulados nas mencionadas ações já evidencia grave risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, eis que real 
a probabilidade de tratamento diverso e instabilidade jurídica para situações processuais e materiais idênticas.

A título de exemplo, verifica-se que foram indeferidos os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela formulados 
pelos Municípios de Angical (0006934-37.2015.8.05.0000), de Cipó (0005401-43.2015.8.05.0000), de Serra Dourada 
(0000220-27.2016.8.05.0000), de Aramari (0000231-56.2016.8.05.0000), de Caém (0008431-86.2015.8.05.0000), 
de Irajuba, Itajuípe e Itambé (0025924-76.2015.8.05.0000). Todavia, concedeu-se o pedido dos Municípios de Mairi 
(0007220-15.2015.8.05.0000), Riacho de Santana (0007515-52.2015.8.05.0000), Santa Maria da Vitória (0000472-
30.2016.8.05.0000) e Tabocas do Brejo Velho (0160096-41.2015.8.05.0909), determinando-se, liminarmente, que o 
Estado realize o repasse da quota-parte da arrecadação do ICMS sem a exclusão de valores alusivos a programas estaduais 
de incentivo fiscal.

Noutro giro, observa-se que ainda não houve afetação de recurso a tribunais superiores para definição de tese sobre 
a questão de direito controvertida, restando afastado o óbice do §4º do art. 976 do NCPC.

Com efeito, apesar das alegações dos Municípios, observa-se que o precedente formado no Recurso Extraordinário n. 
572.762-9 apreciou questão diversa da que se está aqui discutindo. O caso levado ao exame do Supremo Tribunal Federal 
envolvia Lei estadual que postergava o recolhimento de ICMS; como consignado no relatório, a discussão ali travada “diz 
respeito a essa última forma de incentivo, cuja concessão leva ao adiamento do repasse, aos Municípios, da parcela deste imposto 
que lhes pertence”.

Nas palavras do Ministro Relator, “a questão debatida neste recurso extraordinário consiste em saber se é lícito ao Estado 
postergar o repasse de parcela do ICMS devida aos Municípios, nos termos do art. 158, IV da Carta Magna, a pretexto de que 
o seu recolhimento foi adiado em virtude da concessão de incentivos fiscais a particulares”. Ainda de acordo com o voto relator: 
“Percebe-se, pois, da conclusão do Tribunal a quo que o tributo em tela já havia sido efetivamente arrecadado, sendo forçoso 
reconhecer que o Estado, ao reter a parcela pertencente aos Municípios, interferiu indevidamente no sistema constitucional de 
repartição de rendas”.

Por sua vez, no caso ora apresentado, discute-se o reconhecimento do direito do Município ao recebimento integral 
da quota de sua participação na arrecadação de ICMS pelo Estado da Bahia sem a exclusão de valores alusivos a programas 
estaduais de incentivos fiscais que já se encontram vigentes há anos – em alguns casos há mais de uma década, a exemplo 
do “Programa Faz Atleta” (Decreto n. 9.609/2005), em que o tributo não chega a ser arrecadado.

No RE n. 572.762-9, discutiu-se hipótese de retenção, pelo Estado, de parte da parcela pertencente aos Municípios 
por força de concessão de incentivo que implica a postergação do repasse de receita. Aqui, examina-se concessão de incen-
tivo fiscal, onde não há arrecadação.

As razões expostas nos levam a concluir, indiscutivelmente, estar-se diante de processos originários repetitivos, onde 
há, na lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, “o risco potencial de ofensa à isonomia e à segurança 
jurídica, podendo ser admitido o IRDR”. Como bem registram os autores: “Nos processos originários, os casos já estão no 
tribunal, já estando presente o potencial risco à isonomia e à segurança jurídica, sendo conveniente prevenir a divergência 
jurisprudencial, com que se atende aos deveres de uniformidade, estabilidade, integridade e coerência de que trata o art. 
926 do CPC” (Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos Tribunais. v. 
3. ed. 13. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 627).

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, tem-se como pertinente a instauração do incidente para resolução 
da questão de direito repetitiva.

3. Diante disto, voto no sentido de admitir a instauração de IRDR sobre a seguinte questão: a existência de 
direito do Município ao recebimento do repasse integral da quota de participação no ICMS computando-se valores 
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não arrecadados em razão de programas estaduais de incentivos fiscais, à luz do art. 158, IV, da Constituição Federal 
e do art. 4º, §1º, da LC n. 63/1990.

Após o trânsito em julgado deste acórdão, retornem os autos conclusos, como determina o §8º do art. 219 do RIT-
JBA, com a redação dada pela emenda regimental n. 01/2016.

W
TJBA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0006792-
96.2016.8.05.0000, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR (A): BALTAZAR 
MIRANDA SARAIVA, JULGADO EM 25/8/2016

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE AD-
MISSIBILIDADE. REFERÊNCIA DO TETO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVI-
DORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO NO SUBSÍDIO DE 
GOVERNADOR OU NO SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. EXISTÊNCIA DE 
INÚMEROS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. 
CONFIGURADO O RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. INEXIS-
TÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. AUSÊN-
CIA DE RECURSO AFETADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE VERSE SO-
BRE A MESMA QUESTÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976 
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDENTE ADMITIDO.
1. O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas cuida de controvérsia acerca 
do referencial do teto remuneratório aplicável aos servidores públicos estaduais do Poder 
Executivo, em que se visa a fixação de tese jurídica acerca da ausência de vigência, ou resta-
belecimento de vigência, do art. 34, § 5º, da Constituição Estadual, a teor do quanto dis-
posto pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e pela Emenda Constitucional nº 47/2005.
2. Destaque-se que, segundo levantamento promovido pelo Estado da Bahia, há cerca de 451 
ações, acrescidas ainda do processo-piloto – Mandado de Segurança Coletivo nº 0027481-
98.2015.8.05.0000 –, em que se postula o reconhecimento do subsídio de Desembargador 
do Tribunal de Justiça como teto remuneratório dos servidores públicos estaduais do Poder 
Executivo, em detrimento ao subsídio do Governador do Estado.
3. Assim, na hipótese vertente, observa-se que a multiplicidade de ações envolvendo a mes-
ma controvérsia em trâmite no Estado da Bahia revela o risco de ofensa à isonomia e à se-
gurança jurídica, havendo a necessidade de resolução da controvérsia ora posta em análise e 
fixação de tese jurídica a ser aplicada nos demais feitos que versem sobre a mesma questão de 
direito, vistas a promover tratamento equânime àquelas situações objetivamente idênticas, 
ou que ensejem a mesma aplicação normativa ao caso concreto.
4. Não bastasse isso, cumpre destacar que, em consulta aos sítios eletrônicos do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se verificou a presença da causa 
impeditiva à admissibilidade do IRDR prevista no art. 976, § 4º, do CPC, que assim dis-
põe: “É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais 
superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de 
tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva”.
Preenchidos os requisitos do art. 976 do Código de Processo Civil, impõe-se a admissão do 
presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº 0006792-
96.2016.8.05.0000, sendo Suscitante o ESTADO DA BAHIA e, Suscitada, a ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal Justiça do Estado da 
Bahia, à unanimidade de votos, em ADMITIR o incidente, e assim o fazem pelos motivos expendidos no voto do emi-
nente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Estado da Bahia, tendo como paradigma 
o Mandado de Segurança Coletivo nº 0027481-98.2015.8.05.0000 impetrado pela Associação dos Oficiais da Polícia Mi-
litar do Estado da Bahia, em favor dos seus associados, no qual o Impetrante deduz pretensão mandamental concernente 
ao reconhecimento do teto de remuneração dos servidores substituídos correspondente ao subsídio de Desembargador do 
Tribunal de Justiça Estadual, em detrimento ao subsídio de Governador do Estado, que tramita, sob a minha relatoria, 
na Seção Cível de Direito Público.

A controvérsia instaurada no referido recurso versa sobre a referência do teto remuneratório dos servidores públicos 
estaduais do Poder Executivo no subsídio de Governador ou de Desembargador.

Sob a ótica do Estado da Bahia, o reconhecimento de que o teto remuneratório seria o de Desembargador, por for-
ça do restabelecimento da vigência do art. 34, § 5º, da Constituição Estadual, por consequência do estabelecimento da 
Emenda Constitucional nº 47, em seu art. 6º, que determinou os efeitos retroativos à data de vigência da Emenda Cons-
titucional nº 41/2003, teria o condão de constituir o mesmo em devedor de todos os servidores que sofreram estorno com 
base no teto de Governador, por todo o período, desde o advento da Emenda Constitucional nº 47/2005, o que torna 
profundamente agressivo ao erário e à segurança jurídica a possibilidade de que as causas de igual pretensão sejam julgadas 
de forma diferenciada, pelo risco de se adotar a tese defendida pelos impetrantes.

Em suas razões, sustenta que, desde o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, o teto de remuneração dos 
servidores públicos do Poder Executivo, excetuando-se o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública, 
corresponde ao subsídio de Governador de Estado, não estando em vigor o art. 34, § 5º, da Constituição do Estado da 
Bahia, em razão da ausência de recepção decorrente do art. 37, inciso XI, da Emenda Constitucional nº 41/2003, assim, 
a invocação do art. 6º da Emenda Constitucional nº 47/2005 para sustentar a aplicação do teto de Desembargador não 
tem respaldo.

Em contrapartida, entende a Suscitada que a aplicação do teto de Desembargador aos servidores públicos do Poder 
Executivo ocorre considerando-se que o art. 34, § 5º, da Constituição Estadual estaria em vigor por ter sustada a sua re-
vogação, por consequência à aplicação do art. 6º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ou ainda por força do art. 37, § 
12, da Constituição Federal, em razão dos efeitos retroativos concernentes ao art. 6º da referida Emenda.

Defende, ainda, o Estado da Bahia que a recente alteração da competência para julgar e processar mandados de se-
gurança em que figure como impetrado o Governador do Estado, constante no Regimento Interno deste Tribunal, pode 
potencializar o risco de quebra da segurança jurídica e da isonomia, uma vez que as decisões proferidas pelo Tribunal Pleno 
não envolvem a mesma composição da Seção Cível de Direito Público.

Sustenta que já foram ajuizados 451 feitos cuja demanda envolve a controvérsia em tela, além do Mandado de 
Segurança Coletivo, razão pela qual o Estado da Bahia suscita o presente Incidente, revestindo-se, portanto, de natureza 
repetitiva.

Assim, entendendo pelo preenchimento dos requisitos contidos no art. 976 do Código de Processo Civil, pugna pela 
admissão do presente incidente de resolução de demandas repetitivas, fixando a tese jurídica a ser aplicada na causa-piloto 
e nas demais demandas repetitivas.
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Instrui a promoção com os documentos de fls. 36/151.
Concluso o pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas à Desembargadora Presidente 

deste egrégio TJBA, na forma do art. 977 do Código de Processo Civil e art. 219, § 1º, do Regimento Interno do Tribu-
nal de Justiça do Estado da Bahia, foi determinada a devida autuação e distribuição do incidente aos meus cuidados, na 
condição de Relator.

Com este sucinto relato, nos termos do art. 931 do CPC/2015, encaminhem-se os autos à Secretaria, para inclusão 
em pauta para exercício do juízo de admissibilidade pelo colegiado.

Ato contínuo, determino à Secretaria que proceda ao apensamento, a estes autos, do processo-piloto – Mandado de 
Segurança Coletivo nº 0027481-98.2015.8.05.0000 –, conforme exigência do art. 219, § 5º, do Regimento Interno desta 
Corte.

VOTO

Segundo o art. 967 do novo Código de Processo Civil, tem-se como pressupostos objetivos que versam sobre admis-
sibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ipsis litteris:

Art. 967. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, 
simultaneamente:
I – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente 
de direito;
II – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Na esteira do referido artigo, denota-se que são pressupostos de admissibilidade do Incidente de Resolução de De-
mandas Repetitivas: I – a existência de questão jurídica que se apresente em; II – demandas repetitivas e que possa ensejar; 
III – risco à isonomia e à segurança jurídica.

Analisando-se os autos, infere-se que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ora suscitado pelo Estado 
da Bahia versa sobre a mesma controvérsia contida em uma multiplicidade de processos que tramitam na Justiça Estadual, 
havendo divergência entre as partes quanto à interpretação e aplicabilidade de determinada norma jurídica, concernente 
à identificação da “REFERÊNCIA PARA FIXAÇÃO DO TETO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO COMO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR OU COMO SUBSÍDIO 
DE DESEMBARGADOR”, o que envolve constatar a permanência da revogação ou a vigência do art. 34, § 5º, da Cons-
tituição Estadual, em razão do advento das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, restando preenchida, por-
tanto, a exigência descrita no inciso I do art. 967 do CPC/2015, qual seja, a efetiva repetição de processos que contenham 
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

Destaque-se que, segundo levantamento promovido pelo Estado da Bahia, há cerca de 451 ações, acrescidas ainda do 
processo-piloto – Mandado de Segurança Coletivo nº 0027481-98.2015.8.05.0000 –, em que se postula o reconheci-
mento do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça como teto remuneratório dos servidores públicos estaduais 
do Poder Executivo, em detrimento ao subsídio do Governador do Estado.

Apesar desta Corte já ter julgado alguns destes 451 feitos, o caráter efetivo da repetição e reiteração destas demandas, 
que dizem respeito a toda uma categoria de servidores, se dá na interposição de um writ coletivo, aqui apresentado como 
processo-piloto, ensejador da instauração do presente IRDR, e razão pela qual o mesmo é manejado, sendo este fixado, 
portanto, como paradigma para efeito de fixação do precedente.

Por sua vez, o inciso II do art. 967 revela a preocupação com a isonomia e segurança jurídica, salvaguardados pela 
ordem constitucional, sendo necessária a promoção de tratamento equânime àquelas situações objetivamente idênticas ou 
que ensejem a mesma aplicação normativa ao caso concreto.
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Com efeito, cumpre a esta Corte esmerar-se na busca pela coerência das suas decisões, em observância à isonomia e 
à segurança jurídica, a fim de que seja alcançada uma harmonia jurisprudencial.

Vale registrar que o novo Código de Processo Civil segue nesta mesma linha de intelecção, dispondo em seu art. 926: 
“Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

Assim, ao que parece, o novel Código de Ritos vem reforçar a ideia de necessidade de estabilização das decisões ema-
nadas dos tribunais pátrios, trazendo tendência à uniformização da jurisprudência, garantindo-se uma maior segurança 
jurídica para as partes, o que notadamente será alcançado com a resolução da controvérsia ora posta em análise e fixação 
de tese jurídica a ser aplicada nos demais feitos que versem sobre a mesma questão de direito.

Desse modo, sem olvidar a independência funcional dos magistrados e a livre motivação das decisões, há de se desta-
car que posicionamentos distintos, em casos análogos, trazem inegável intranquilidade para os jurisdicionados.

Portanto, em conformidade com o novo posicionamento adotado pelo legislador com a aprovação do Código de 
Processo Civil de 2015, patente a necessidade de uniformização da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça da 
Bahia nos casos repetitivos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, mormente a que 
ora se coloca em apreço.

Ademais, na hipótese vertente, observa-se que, além da multiplicidade de ações envolvendo a mesma questão em 
trâmite no Estado da Bahia, bem como o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, há a necessidade de se chegar a 
um julgamento e precedente capaz de resolver a controvérsia, acolhendo o entendimento que melhor se aplique à questão 
suscitada, com vistas a promover o desfecho justo e igualitário para as lides envolvidas.

Saliente-se que, em consulta aos sítios eletrônicos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, 
não verifiquei a presença da causa impeditiva à admissibilidade do IRDR prevista no art. 976, § 4º, do CPC/2015, que as-
sim dispõe: “É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua 
respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva”.

Inclusive, foi identificado julgado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a ausência de Repercussão 
Geral no tema aqui tratado, nos termos assim ementados:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR 
FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA 
CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 
47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GE-
RAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes. (STF, RE nº 576.336/RO, Relator Ministro 
RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: DJe de 06/06/2008).

Frise-se que, apesar do caso acima transcrito versar sobre controvérsia acerca da referência do teto remuneratório 
aplicável aos servidores públicos estaduais do Estado de Rondônia, o Estado da Bahia ajuizou, perante o STF, a Suspensão 
de Liminar nº 576, que versa sobre o subteto dos servidores do Poder Judiciário, tendo sido igualmente afastada a Reper-
cussão Geral da questão em face do julgamento do leading case (RE nº 576.336/RO), conforme se verifica do julgado do 
Agravo Regimental interposto na referida Suspensão de Liminar, assim ementado:

SUSPENSÃO DE LIMINAR. SUBTETO ESTADUAL. SERVIDORES DO PODER JUDI-
CIÁRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. RE-
PERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO AFASTADA NO JULGAMENTO DO RE 576.336. 
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO JULGAMENTO DA ADI 4.900. I 
– Constatada a identidade entre o presente caso e o leading case, cuja repercussão geral foi rejeitada, 
mesma sorte sofrerá o futuro recurso extraordinário que venha a ser interposto pelo agravante, situa-
ção suficiente para a manutenção do indeferimento do pedido de suspensão pelo Supremo Tribunal 
Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Agravo Regimental na Suspen-
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são de Liminar nº 576/BA, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 
19/08/2015).

Por fim, em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.900, julgada procedente pelo STF, resta esclarecer 
que esta teve abrangência e objeto diversos dos constantes no presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 
uma vez que na ADI buscava-se impugnar a validade constitucional dos arts. 2º e 3º, ambos da Lei nº 11.905/2010, a 
fim de estabelecer o subteto dos servidores públicos estaduais do Poder Judiciário, enquanto nesta demanda almeja-se es-
clarecer se está vigente, ou não, o art. 34, § 5º, da Constituição Estadual, com intuito de estabelecer o referencial do teto 
remuneratório aplicável aos servidores públicos estaduais do Poder Executivo.

Por entender oportuno, transcrevo a ementa do julgamento da referida ADI:

AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVI-
DORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGA-
DORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF. 1. No que respeita ao subteto dos servi-
dores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de 
um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio 
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 
41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembar-
gadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse 
subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitu-
cional 47/2005). 2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça 
e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF. 
3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, 
§ 12, CF, e definição de “subteto do subteto”, em valor diferenciado e menor, para os servidores do 
Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. 
Ação direta a que se julga procedente. (STF, ADI nº 4.900, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, 
Relator p/ Acórdão: Ministro ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/02/2015, Data de 
Divulgação: Dje 17/04/2015, Data de Publicação: 20/04/2015).

Sendo assim, não se vislumbrando qualquer obstáculo à instauração do presente incidente e, sendo este o meio ade-
quado a dirimir o celeuma que repercutirá, com força de precedente obrigatório, no julgamento de diversos processos no 
âmbito da competência territorial deste egrégio Tribunal de Justiça e, ainda, encontrando-se presentes e preenchidos os 
requisitos do art. 967 do CPC, impõe-se o regular processamento do referido incidente.

Ante os fundamentos expostos, VOTO no sentido de ADMITIR o Incidente de Resolução de Demandas Repetiti-
vas.

W
TJBA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0011517-
31.2016.8.05.0000, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR (A): JOSÉ EDIVALDO 
ROCHA ROTONDANO, JULGADO EM 25/8/2016

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIFERENÇA 
DECORRENTE DA EQUIVOCADA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA 
URV. INCIDÊNCIA SOBRE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS DE SERVIDORES 
ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO 
DA BAHIA. MARCO TEMPORAL FINAL PARA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL. 
QUESTÃO DE DIREITO REPETITIVA. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. DI-
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VERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL VERIFICADA. RISCO DE OFENSA À ISONO-
MIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE RECUR-
SO REPETITIVO AFETADO POR TRIBUNAL SUPERIOR. INSTAURAÇÃO DO 
INCIDENTE CABÍVEL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0011517-31.2016.8.05.0000, em que figura como suscitante o Estado 
da Bahia e, como suscitado, Adilson Marques de Araújo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, à unanimidade de votos, em admitir a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, nos 
termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Tem-se sob exame pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas formulado pelo Estado 
da Bahia no bojo da ação de n. 0018000-84.2010.8.05.0001, em que interpôs recurso de apelação contra a sentença que 
julgou procedentes os pedidos formulados por Adilson Marques de Araújo e outros.

Alega o suscitante que a pretensão em foco é deduzida, “aos borbotões, por servidores públicos vinculados ao Poder Exe-
cutivo do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito de incorporação, à remuneração, de percentual corresponde a 
eventual decréscimo sofrido quando da conversão da moeda nacional, de Cruzeiro Real para URV, no mês de março do ano de 
1994” (fl. 03).

Afirma que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n. 561836/RN, sob o regime de 
repercussão geral, reconheceu o direito dos servidores públicos ao recebimento do percentual decorrente da equivocada 
conversão do Cruzeiro Real em URV, consignando que o término da incorporação “deve ocorrer no momento em que a 
carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória” (fl. 04).

Aduz que o objeto do IRDR corresponde à definição do marco temporal para o fim da incorporação do referido 
percentual para os servidores e pensionistas do Poder Executivo estadual. Ressalta que “o precedente obrigatório definido pelo 
STF não cuidou de definir o marco temporal, mas tão somente apresentou os seus parâmetros de definição, reservando a tarefa 
para a instância estadual, competente para avaliar o teor da norma local” (fl. 04), inexistindo recurso afetado nos tribunais 
superiores envolvendo a questão controvertida.

Argumenta que, no caso piloto, “em que pese o Estado da Bahia tenha, em suas manifestações, defendido que as Leis 
Estaduais n. 7.145/1997 e 7.622/2000 foram, efetivamente, reestruturantes da remuneração percebida pelos autores e, assim, 
deveriam ser consideradas como marco final da incorporação do percentual de recomposição da eventual perda sofrida pelos ser-
vidores, o juízo de piso afastou a alegação, determinando ao Estado da Bahia o pagamento ad aeternum do genérico índice de 
11,98% sobre a remuneração dos autores” (fls. 04/05).

Aponta o preenchimento dos requisitos legais para instauração do incidente, registrando que “encontram-se em curso 
contra o Estado da Bahia 1.395 ações que tem como assunto a pretensão de recebimento, por servidores e pensionistas vinculados 
ao Poder Executivo estadual, de índice equivalente a eventual decréscimo remuneratório ocorrido no momento da conversão da 
moeda nacional em URV” (fl. 06). Ainda, argui que “existem, pelo menos, outras 5.000 ações que versam sobre extensão de 
reajustes remuneratórios diversos, em cujos julgamentos igualmente se haverá de aplicar a tese jurídica fixada pelo STF quanto à 
inexistência de direito à percepção ‘ad aeternum’ de parcela de remuneração por servidor público e em relação às quais também 
se instaura a controvérsia jurídica ora apresentada” (fl. 06).

Assevera a existência de divergência jurisprudencial, indicando processos em que esta Corte de Justiça acolheu a tese 
jurídica estatal e feitos em que foi refutada.
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Devidamente relatado, foi solicitada a inclusão do feito em pauta para análise da admissibilidade do incidente pelo 
colegiado, na forma do art. 219, §6º, do RITJBA, com a redação dada pela emenda regimental n. 01/2016.

VOTO

1. Inicialmente, cumpre ressaltar a competência da Seção Cível de Direito Público para processar o presente inciden-
te conforme art. 92, inciso I, alínea “a”, e art. 94, inciso I, ambos do RITJBA.

2. Passando-se ao necessário juízo de admissibilidade, tem-se que o art. 976 do novo Código de Processo Civil traz 
a seguinte previsão:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, 
simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente 
de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Na mesma linha, dispõe o art. 219 do RITJBA: “O incidente de resolução de demandas repetitivas tem por objeto a so-
lução de questão de direito que se repita em diversos processos individuais ou coletivos, quando houver risco de ofensa à isonomia 
e à segurança jurídica”.

Na hipótese vertente, observa-se que a controvérsia cinge-se a questão exclusivamente jurídica: a definição do marco 
temporal final para a aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a re-
muneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo, ativos e inativos, e pensionistas.

Por outro lado, é notória a multiplicidade de ações nesta Corte sobre o tema.
Efetivamente, o documento de fls. 90/444 atesta o elevado número de demandas discutindo a mesma questão de 

direito, distribuídas a diversos órgãos fracionários deste Tribunal.
Ademais, como ressalta o Estado da Bahia, a divergência de entendimento entre os Desembargadores evidencia grave 

risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
Observa-se a existência de acórdãos que reconheceram que a Lei Estadual n. 7.622/2000 estabeleceu novo padrão 

remuneratório, configurando marco final para a incidência da diferença remuneratória apurada pela equivocada conversão 
para URV (ex.: 0108053-19.2007.8.05.0001 e 0023883-75.2011.8.05.0001), bem como de acórdãos que afastaram esta 
tese jurídica (ex.: 108994-27.2011.8.05.0001 e 0112055-32.2007.8.05.0001).

Noutro giro, verifica-se que ainda não houve afetação de recurso pelos tribunais superiores para definição de tese 
sobre a questão de direito controvertida, afastando o óbice do §4º do art. 976 do NCPC.

Como corretamente aponta o Estado da Bahia, no julgamento do RE n. 561836, o STF limitou-se a consignar 
que “o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no 
momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à 
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”. A toda evidência, não houve análise da le-
gislação baiana, inexistindo pronunciamento sobre o marco final para a incidência da diferença remuneratória.

Está-se diante, indiscutivelmente, de processos originários repetitivos, onde há, na lição de Fredie Didier Jr. e Leonar-
do Carneiro da Cunha, “o risco potencial de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, podendo ser admitido o IRDR”. Como 
bem registram os autores: Nos processos originários, os casos já estão no tribunal, já estando presente o potencial risco à isonomia 
e à segurança jurídica, sendo conveniente prevenir a divergência jurisprudencial, com que se atende aos deveres de uniformidade, 
estabilidade, integridade e coerência de que trata o art. 926 do CPC” (Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação 
às decisões judiciais e processo nos Tribunais. v. 3. ed. 13. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 627).

Destarte, presentes os requisitos de admissibilidade, tem-se como pertinente a instauração do incidente para resolu-
ção da questão de direito repetitiva.
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3. Ante o exposto, o voto é no sentido de admitir a instauração de IRDR sobre a seguinte questão: a definição do 
marco temporal final para a aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre 
a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo, ativos e inativos, e pensionistas.

Após o trânsito em julgado deste acórdão, retornem os autos conclusos como determina o §8º do art. 219 do RIT-
JBA, com a redação dada pela emenda regimental n. 01/2016.

W
TJBA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0000225-
15.2017.8.05.0000, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR (A): JOSÉ EDIVALDO 
ROCHA ROTONDANO, JULGADO EM 22/06/2017

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE PARA SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE 
LEI LOCAL. INDISPENSABILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI LOCAL 
PELO PODER EXECUTIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PE-
RÍCIA PARA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE INSALUBRI-
DADE DEVIDO. QUESTÕES DE DIREITO REPETITIVAS. MULTIPLICIDADE 
DE DEMANDAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL VERIFICADA. RISCO DE 
OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADO. INEXIS-
TÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO AFETADO POR TRIBUNAL SUPERIOR. 
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE CABÍVEL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000225-15.2017.8.05.0000, em que figuram como interessados o 
Município de Rio Real, Azenalva dos Santos e outros.  

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, por maioria de votos, em admitir a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos 
do voto do Relator.

RELATÓRIO

Tem-se sob exame pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas formulado por este Re-
lator no bojo da ação de n. 0001068-84.2012.8.05.0216, onde pende de julgamento recurso de apelação interposto pelo 
Município de Rio Real contra sentença do juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Co-
marca de Rio Real que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Gidelci de Jesus Valença, Irany Alves 
dos Santos, Janete Cardoso da Silva, Josefa de Jesus Santos, Luis Carlos de Santana, Maria de Lourdes dos Santos Moura, 
Valdeci Marai de Jesus, Azenalva dos Santos, Maria do Carmo Fonseca e Maria Lucia Ferreira de Souza Silva.

No referido caso, diversos servidores do Município de Rio Real ingressaram com ação ordinária alegando serem 
funcionários da Prefeitura, exercendo o cargo de gari sob o regime estatutário, e defendendo o direito ao recebimento de 
adicional de insalubridade no percentual máximo de 40% (quarenta por cento). Afirmaram que o ente público manteve-se 
inerte diante de requerimento administrativo formulado.

Requerem seja reconhecido o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no referido percentual e pugnam 
pela condenação do Município ao pagamento das diferenças devidas ao longo de todo o período laborativo, inclusive com 
os reflexos sobre adicional de férias, décimos terceiros e recolhimentos ao INSS.
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Por sua vez, o ente público sustenta que a Constituição Federal de 1988 excluiu do rol de direitos previstos no seu art. 
7º o adicional de insalubridade, de modo que, por força do §3º do art. 39 da CF, o funcionário público não tem direito à 
referida verba, salvo se a União, o Estado ou o Município legislar sobre o tema, estabelecendo previsão diversa.

O Município de Rio Real apontou a existência de outras ações discutindo as mesmas questões de direito. Além des-
sas, identificou-se multiplicidade de demandas no âmbito do Estado da Bahia com objeto idêntico: o pleito de servidores 
municipais de recebimento de adicional de insalubridade independente da existência de legislação local.

Ademais, foi possível verificar-se a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema, constatando-se que ações 
semelhantes vêm sendo julgadas de maneira diversa por distintos órgãos fracionários desta Corte de Justiça.

Diante desse cenário, na forma do art. 977, inciso I, do CPC c/c art. 219, §1º, do RITJBA, foi expedido ofício à 
Presidência solicitando a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas.

Deferida a solicitação, vieram os autos conclusos para elaboração de relatório a fim de que o colegiado competente 
possa exercer o devido juízo de admissibilidade.

Devidamente relatado, foi solicitada a inclusão do feito em pauta para análise da admissibilidade do incidente pelo 
colegiado, na forma do art. 219, §6º, do RITJBA, com a redação dada pela emenda regimental n. 01/2016.

VOTO

1. Inicialmente, cumpre ressaltar a competência da Seção Cível de Direito Público para processar o presente inciden-
te conforme art. 92, inciso I, alínea “a” e art. 94, inciso I, ambos do RITJBA.

2. Passando-se ao necessário juízo de admissibilidade, tem-se que o art. 976 do Novo Código de Processo Civil traz 
a seguinte previsão:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando 
houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente 
de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Na mesma linha, dispõe o art. 219 do RITJBA: “O incidente de resolução de demandas repetitivas tem por objeto a so-
lução de questão de direito que se repita em diversos processos individuais ou coletivos, quando houver risco de ofensa à isonomia 
e à segurança jurídica”.

Na hipótese vertente, observa-se que a controvérsia apresentada cinge-se a questões exclusivamente jurídicas: (i) 
necessidade de edição de lei local para concessão de adicional de insalubridade a servidor público; (ii) necessidade de 
regulamentação da lei local, pelo Poder Executivo, para concessão de adicional de insalubridade a servidor público; (iii) 
necessidade de realização de perícia para definição do percentual do adicional de insalubridade devido.

Por outro lado, é notória a multiplicidade de ações nesta Corte sobre o tema.
Distribuídos os autos de n. 0001068-84.2012.8.05.0216 à minha relatoria, os autores informaram a existência de 

outras 8 (oito) ações discutindo as mesmas questões de direito controvertidas: 00016-77.2012.8.05.0216; 0001059-
25.2012.8.05.0216; 0001063-62.2012.8.05.0216; 0001069-69.2012.8.05.0216; 0001065-32.2012.8.05.0216; 
0001060-10.2012.8.05.0216; 0001061-92.2012.8.05.0216; 0001195-22.2012.8.05.0216.

Além das ações de Rio Real, diversas outras demandas se encontram em trâmite no Estado da Bahia tendo como 
objeto o pleito de servidores municipais de recebimento de adicional de insalubridade independente da existência de 
legislação local.

Ademais, a divergência de entendimento entre os Desembargadores e órgãos fracionários deste Tribunal evidencia 
grave risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
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A título de exemplo, no julgamento das apelações de n. 0001099-18.2010.8.05.0138,  n. 0000062-16.2012.8.05.0160, 
n. 0000057-91.2012.8.05.0160 e n. 0001095-78.2010.8.05.0138, a 3ª Câmara Cível, a 2ª Câmara Cível e a 5ª Câmara 
Cível (duas últimas), respectivamente, entenderam que o Poder Judiciário não pode legislar para conceder a servidores 
públicos vantagem não prevista em lei.

Por outro lado, no julgamento das apelações n. 0000091-66.2012.8.05.0160, n. 0000107-20.2012.8.05.0160, n. 
0001125-16.2010.8.05.0138, n. 0001248-14.2010.8.05.0138 e n. 0001249-96.2010.8.05.0138, a 2ª Câmara Cível 
(duas primeiras), a 1ª Câmara Cível (duas seguintes) e a 3ª Câmara Cível (último recurso), entenderam ser dispensável 
a regulamentação da matéria por lei em razão do decurso de lapso temporal superior ao razoável para a sua edição, afir-
mando a possibilidade de aplicação analógica da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho ou subsidiária da 
legislação federal.

Noutro giro, verifica-se que ainda não houve afetação de recurso pelos tribunais superiores para definição de tese 
sobre a questão de direito controvertida, afastando-se o óbice do §4º do art. 976 do NCPC.

Está-se diante, indiscutivelmente, de processos originários repetitivos, onde há, na lição de Fredie Didier Jr. e Le-
onardo Carneiro da Cunha, “o risco potencial de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, podendo ser admitido o IRDR”.

Destarte, presentes os requisitos de admissibilidade, tem-se como pertinente a instauração do incidente para resolu-
ção da questão de direito repetitiva.

3. Ante o exposto, o voto é no sentido de admitir a instauração de IRDR sobre as seguintes questões: (i) necessidade 
de edição de lei local para concessão de adicional de insalubridade a servidor público; (ii) necessidade de regulamentação 
da lei local, pelo Poder Executivo, para concessão de adicional de insalubridade a servidor público; (iii) necessidade de 
realização de perícia para definição do percentual do adicional de insalubridade devido.

Após o trânsito em julgado deste acórdão, retornem os autos conclusos como determina o §8º do art. 219 do RIT-
JBA.
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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 - CANCELADA

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
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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

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 expe-
dição 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 
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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 periculo-
sidade ser ínsita à própria tipificação penal, em benefício da proteção da segurança coletiva.

Órgão Julgador: Seção Criminal
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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

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
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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 realizada, 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 expressa 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 
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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

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.
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SÚMULA Nº 14
A notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos , ainda que situado em comarca diversa do do-
micílio 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.
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